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PROPOSTAS APRESENTADAS 

O município de Campo dos Goytacazes situado no Estado do Rio de janeiro apresentou 122 

propostas de projetos através do Siconv no período de setembro de 2008 a marco de 2017.  

Dessas 122 propostas 20 foram aprovadas. Entretanto somente 15 instrumentos jurídicos foram 

assinados, representado 12,13% da propostas apresentadas. 23 propostas foram rejeitadas 

representando 18,85% das propostas apresentadas. 

Situação Proposta Qtd Proposta Percentual 

Proposta Aprovada e Plano de Trabalho Complementado Enviado para Análise 1 ,82% 

Proposta Aprovada e Plano de Trabalho em Análise 3 2,46% 

Proposta Aprovada e Plano de Trabalho em Complementação 2 1,64% 

Proposta/Plano de Trabalho Aprovados 20 16,39% 

Proposta/Plano de Trabalho Cadastrados 16 13,11% 

Proposta/Plano de Trabalho Complementado em Análise 2 1,64% 

Proposta/Plano de Trabalho Complementado Enviado para Análise 6 4,92% 

Proposta/Plano de Trabalho em Análise 14 11,48% 

Proposta/Plano de Trabalho em Complementação 5 4,10% 

Proposta/Plano de Trabalho Enviado para Análise 30 24,59% 

Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados 21 17,21% 

Proposta/Plano de Trabalho Rejeitados por Impedimento técnico 2 1,64% 

Total 122 100,00% 
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Das 14 Proposta/Plano de Trabalho em Análise todas concentram-se em exercício anterior ao ano de 

2017 não tendo possibilidade de serem convertidas em instrumentos de transferências voluntarias. 

 

 

 

 

Já as 33 Proposta/Plano de Trabalho enviados para Análise, 9 foram remetidas em 2017 podendo ser 

objeto de aprovação e conversão em instrumentos de transferências voluntarias. As demais não serão 

objeto de conversão. 

 

 

 

 

 

 

http://www.i9treinamentos.com/


Elaborado por i9 Treinamentos http://www.i9treinamentos.com  (61) 32266832 / (61) 999772130 / (61) 993033542 

 

 

 

 

As 16 Proposta/Plano de Trabalho cadastrados foram inseridas em exercícios anteriores não tendo 

possibilidade de serem remetidas em 2017. 

 

 

 

 

 

As 3 Propostas Aprovadas e Planos de Trabalho em Análise referem-se a exercícios anteriores não 

tendo possibilidade de serem avaliados em 2017. 
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As 5 Propostas em complementação referem-se a exercícios anteriores não tendo possibilidade de 

serem reenviadas em 2017. 

 

 

 

 

As 6 Proposta/Plano de Trabalho Complementados enviados para análise referem-se a exercícios 

anteriores não tendo possibilidade de serem avaliadas em 2017. 
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As 2 Propostas Aprovadas com Plano de Trabalho em Complementação referem-se a exercícios 

anteriores não tendo possibilidade de serem avaliadas em 2017. 

 

 

 

As 2 Propostas/Planos de Trabalho Complementados em Análise referem-se a exercícios anteriores 

não tendo possibilidade de serem avaliadas em 2017. 

 

 

Já a Proposta Aprovada e Plano de Trabalho Complementado Enviado para Análise refere-se ao 

exercício de 2010 não restando possibilidade de serem aproveitadas em 2017. 
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INSTRUMENTOS APROVADOS 

O município de Campo dos Goytacazes situado no Estado do Rio de Janeiro celebrou 15 instrumentos 

jurídicos com a União através do Siconv no período de setembro de 2008 a marco de 2017.  

O montante dos projetos aprovados foi de R$ 29.665.757,00, sendo R$ 16.143.732,00 relativos a 

repasses federais e R$ 13.522.026,00 relativos à recursos de contrapartida. Os repasses representaram 

54,4% dos recursos envolvidos enquanto à contrapartida representou 45,6% dos recursos.  

Do montante pactuado, R$ 4.676.032,00 foram desembolsados pelas partes o que representa 29,0% 

dos recursos a serem aportados. O saldo em contas específicas monta R$ 2.110.313,00. 

 

 

Dos 15 instrumentos jurídicos celebrados, 5 encontram-se em execução, 2 tiveram suas prestações de 

contas aprovadas e 1 foi aprovada com ressalvas, 3 instrumentos foram anulados, 2 encontram-se com 

prestações de contas enviadas para análise e 2 encontram-se com prestações de contas em análise. 

Os exercícios em que o município de Campo dos Goytacazes mais celebrou convênios foram os anos 

de 2013 e 2014, quando assinou 5 instrumentos jurídicos em cada exercício, e aqueles em que menos 

celebrou foram os exercícios de 2009, 2011 e 2012, quando pactuou somente 1 instrumento jurídico. 

Relativamente aos valores celebrados verifica-se significativo incremento no exercício de 2013. 
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DA EXECUCÂO DOS CONCEDENTES 

O município de Campo dos Goytacazes situado no Estado do Rio de Janeiro celebrou 9 contratos de 

repasse e 6 convênios com a União no período de setembro de 2008 a marco de 2017. 

Do valor de repasses cabíveis a união 90,87% foram empenhados, tendo sido repassados pela União 

R$ 4.676.032,00 (31,88% do valor empenhado e 28,97% do valor dos repasses).  

O município possui R$ 305.219,00 depositados em contas especificas de convênios já 

encerrados, devendo os mesmos serem restituídos às partes celebrantes. 

O órgão concedente que mais recursos disponibilizou ao município foi o Ministério da Saúde. 

Dez convênios celebrados pelo município com a União operam por OBTV representando 66,7% da 

totalidade dos instrumentos.  

Possui R$ 2.110.313,00 em contas específicas. Desses R$ 1.886.557,00 estão disponíveis na Caixa 

Econômica Federal e R$ 223.756,00 estão depositados no Banco do Brasil. 
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Os recursos em conta especifica de convênios celebrados e vigentes com o município referem-se a 

parcerias celebradas em 2013 e 2014 e são relativos a instrumentos celebrados com os Ministérios 

da Saúde, dos Esportes, do Desenvolvimento Social e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  
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DA EXECUCÂO DO MUNICÍPIO DE CAMPO DOS GOYTACAZES 

48% dos recursos destinados ao município de Campo dos Goytacazes por meio de instrumentos 

jurídicos celebrados com a União no período de setembro de 2008 a marco de 2017 tem como 

destinação prevista a aquisição de bens, 29% serão destinados a realização de obras, 19% à serviços e 

5% à tributos. 

Foram aportados, ou registrados em contas específicas, R$ 317.648,00 à título de contrapartida, 

representando valores insignificantes em relação aos valores pactuados.  

Foram realizados pagamentos da ordem de R$ 2.431.658,00 reais que representam 48,69% dos valores 

disponibilizados até o momento. 

A relação de fornecedores beneficiados com recursos de transferências voluntárias celebradas entre 

a união e o município de Campo de Goytacazes encontra-se na tabela a seguir. 
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DAS EMENDAS DESTINADAS AO MUNICIPIO DE CAMPO DOS GOYTACAZES 

13 parlamentares federais apresentarem emendas destinadas ao município de Campo dos Goytacazes 

no período de setembro de 2008 a marco de 2017. Entretanto somente 5 emendas lograram êxito. 

Dos 15 instrumentos jurídicos celebrados entre a União e o município no período de setembro de 

2008 a marco de 2017, 5 referem-se a emendas parlamentares, representando 33,33% dos 

instrumentos pactuados. O montante destinados a título de emendas, R$ 2.275.000,00, representando 

somente 14,09% dos recursos financeiros envolvidos nas parcerias. 

As emendas concentram-se nos Ministérios dos Esportes, Desenvolvimento Social e Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento.  

Os parlamentares que mais recursos destinaram ao município  no período de setembro de 2008 a 

marco de 2017 encontram-se listados a seguir. 
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DOS INDICADORES 

A maioria dos 15 instrumentos celebrados entre a União e o município de Campo de Goytacazes, 

concentram-se na faixa de valor compreendida entre R$ 250.000,00 e R$ 500.000,00 em quantidade 

de 10 instrumentos e 1 único convenio possui valor superior a R$ 24.000.000,00 

Os projetos apresentados pelo município restam em média 131 dias em fase de formalização, 290 

dias em execução, 562 dias aguardando prestação de contas e 580 em análise de prestação de 

contas. 

Campo dos Goytacazes celebrou instrumentos com 6 concedentes distintos e 1 instrumento 

permanecesse sem desembolso. 
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DA ANÁLISE FISICO FINANCEIRA 
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ANEXO 1 – RELATÓRIO GERAL DE INSTRUMENTOS JURIDICOS ASSINADOS 
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ANEXO 2 – PLANILHA GERAL DE FORNECEDORES EM INSTRUMENTOS CELEBRADOS  
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ANEXO 3 – PLANILHA GERAL DE DESEMBOLSOS JURIDICOS ASSINADOS 
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