
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação da Gestão das 
Transferências Voluntárias da União 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MPDG 

Secretaria de Gestão - SEGES 

Exercícios 2008-2016 

Relatório n° 201700374 

 

 

 

 

 

 

Abril, 2018 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Missão 
Promover o aperfeiçoamento e a transparência da Gestão Pública, a 
prevenção e o combate à corrupção, com participação social, por meio da 
avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. 
 

 
Avaliação dos Resultados da Gestão 
Consiste na avaliação da gestão de órgãos e entidades da Administração 
Pública do Poder Executivo Federal por meio de um macroprocesso 
diretamente relacionado ao cumprimento da missão institucional da 
unidade avaliada.   



 

 

QUAL FOI O 
TRABALHO 
REALIZADO 
PELA CGU? 
Avaliação da eficiência e 
eficácia das transferências 
voluntárias concedidas pela 
União, da consistência do 
processo e do sistema 
utilizado, bem como 
prospecção das principais 
causas que impactem na 
execução dos instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 POR QUE A CGU REALIZOU ESSE 
TRABALHO? 

O processo de Transferências Voluntárias da União 
movimentou quase R$ 90 bilhões entre 2008 e 
2016 por meio de aproximadamente 150 mil 
instrumentos celebrados entre os entes da 
Federação. 
 
Desse modo, a concessão de transferências 
voluntárias pelos órgãos e entidades 
governamentais constitui um grande desafio aos 
administradores públicos, tanto no tocante à lisura 
desejada, quanto à operacionalização ágil e eficaz 
dos milhares de instrumentos destinados à 
implementação de políticas públicas nos Estados e 
Municípios brasileiros. Esse desafio ocorre devido 
a quantidade de agentes e a multiplicidade de 

objetos presentes na pactuação da concessão. 
 

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS 
AS RECOMENDAÇÕES QUE 
DEVERÃO SER ADOTADAS? 

Em que pesem as recentes alterações normativas 
ocorridas no âmbito das transferências voluntárias 
e os notáveis esforços empreendidos pelo 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão, no sentido de aprimorar o processo, 
aproximar os atores e capacitá-los, conclui-se que 
o processo de transferências voluntárias se mostra 
ainda excessivamente moroso, pouco eficiente e 
eficaz. 
 
Entre as recomendações a serem adotadas visando 
o aprimoramento do processo destacam-se (i) 
medidas para simplificar e otimizar as 
transferências voluntárias, (ii) apresentação de 
proposta para elevação de valores mínimos a 
serem concedidos por meio convênios e contratos 
de repasse para permitir adequação da capacidade 
de gestão dos Ministérios concedentes e por fim 
(iii) a implementação de melhorias no sistema de 
informação utilizado para gerenciar o processo. 
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

LOA: Lei Orçamentária Anual  

MPDG: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

RDC: Regime Diferenciado de Contratação 

SEGES: Secretaria de Gestão do MPDG 

SIAFI: Sistema Integrado de Administração Financeira 

SIAPF: Sistema de Acompanhamento de Programas de Fomento da CAIXA 

Siconv:  Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse 

OBTV:  Ordem Bancária de Transferências Voluntárias 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Objetivos da Avaliação da Gestão das Transferências 

Voluntárias 

A concessão de transferências voluntárias pelos órgãos e entidades governamentais 

constitui um grande desafio aos administradores públicos, tanto no tocante à lisura 

desejada, quanto à operacionalização ágil e eficaz dos milhares de instrumentos destinados 

à implementação de políticas públicas nos Estados e Municípios brasileiros. Esse desafio 

ocorre devido a quantidade de agentes e a multiplicidade de objetos presentes na 

pactuação da concessão. 

O objetivo da auditoria n° 201700374 é avaliar a eficiência e eficácia das 

transferências voluntárias concedidas pela União, a consistência do processo e do sistema 

utilizado, bem como prospectar as principais causas que impactem na execução dos 

instrumentos. 

1.2. Como Acontece ? 

As transferências voluntárias da União constituem um sistema de cooperação entre 

os entes federados ou pessoas jurídicas a eles vinculadas, além das entidades sem fins 

lucrativos, para execução de ações de interesse recíproco financiadas com recursos do 

orçamento federal 1. São regidas atualmente pelo Decreto nº 6.170, de 21 de julho de 2007, 

que regulamenta o art. 10 do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 e o art. 116 da 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O Decreto, por sua vez, é regulamentado pela Portaria 

Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016. 

Com a recente alteração constitucional – Emenda Constitucional nº 86, de 17 de 

março de 2015, foi instituído o denominado orçamento impositivo, que muito refletiu na 

dinâmica das transferências voluntárias. 

A partir da mencionada Emenda, 1,2% da receita corrente líquida do orçamento da 

União é destinada a emendas de parlamentares, as quais são operacionalizadas, em grande 

parte, por meio de convênios, contratos de repasse e termos de parceria. 

Por essa nova dinâmica, e tendo em vista a recente crise fiscal que reduziu a 

capacidade financeira do Governo Federal, os convênios e contratos de repasse oriundos 

de emendas parlamentares individuais passaram a representar importante parcela desses 

instrumentos. 

                                                           
1 Convênios e outros repasses / Tribunal de Contas da União. – 6ª ed. –Brasília : Secretaria-Geral de Controle Externo, 
2016. 
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Os instrumentos utilizados nas transferências voluntárias tratados no presente 

trabalho são: convênio, contrato de repasse e termo de parceria2 .Tais instrumentos são 

operacionalizados por diversos atores, primordialmente: 

✓ concedente, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou 

indireta responsável pela transferência dos recursos financeiros e pela 

descentralização dos créditos orçamentários destinados a execução do 

objeto;  

✓ convenente, órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, 

de qualquer esfera do governo, consórcio público ou entidade privada sem 

fins lucrativos responsável pela execução do objeto pactuado; e  

✓ mandatária, instituição ou agente financeiro público federal que intermedia 

a transferências de recursos realizadas por meio de contrato de repasse. 

Desde 2008, os convênios e contratos de repasse são operacionalizados no Sistema 

de Gestão de Convênios Contratos de Repasse – Siconv 3, ambiente que permite a atuação 

dinâmica de todos os atores envolvidos no processo, contribuindo ainda para transparência 

e controle social sobre a aplicação dos recursos públicos. 

O fluxo processual dos convênios e contratos de repasse pode ser divido em três 

grandes fases: i) celebração; ii) execução; e iii) prestação de contas. 

 

 

Figura 1 – Fluxo Processual dos Convênios e Contratos de Repasse 

       

                                                           
2 No decorrer desse Relatório faremos referência apenas aos convênios e contratos de repasse, visto que os termos de 
parceria ocorrem em número significantemente inferior. 
3 www.convenios.gov.br 

http://www.convenios.gov.br/
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1.3. Celebração 

Na fase de celebração, conforme ilustrado a seguir, as principais etapas realizadas 

são o cadastramento e divulgação dos Programas (concedente), o encaminhamento das 

propostas (convenente) e a análise das propostas (concedente).  

Caso aprovada a proposta, a etapa finaliza-se com a realização do empenho e 

assinatura e publicação do termo. Ressalte-se que os normativos pertinentes permitem a 

celebração de instrumentos com cláusula suspensiva quando o convenente não dispõe de 

projeto básico/termo de referência, de prova da titularidade do terreno ou de 

licenciamento ambiental. 

 

 

Figura 2 – Etapas da Fase de Celebração de Convênios e Contratos de Repasse 

Com o advento da denominada emenda impositiva, foram incluídos procedimentos 

intermediários na etapa de celebração.  

Já na elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA, o parlamentar direciona as 

emendas de sua cota para os beneficiários atrelada a determinado Programa e Ação de 

Governo. 

Finalizada a tramitação da LOA, inicia-se a fase de operacionalização das emendas 

no Siconv. Nessa fase, os beneficiários das emendas – Estados, Municípios ou Organizações 

da Sociedade Civil, devem apresentar suas propostas e planos de trabalho no sistema, que 

serão analisados pelos órgãos concedentes. 
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1.4. Execução 

Quando o instrumento é assinado e publicado e não havendo cláusula suspensiva, inicia-

se a execução com a liberação da 1ª parcela da conta única para a conta específica do 

convênio/contrato de repasse, em conformidade com o cronograma de desembolso 

financeiro pactuado. 

 

Simultaneamente, o convenente deve realizar os procedimentos licitatórios 

necessários para a execução (caso seja indireta) e firmar os contratos com os fornecedores, 

registrando tais atos no Siconv. 

 

Prestados os serviços pelos fornecedores, o convenente deve inserir os documentos 

de liquidação da despesa no Siconv e realizar os pagamentos, atualmente feitos 

majoritariamente por meio da Ordem Bancária de Transferência Voluntária – OBTV4, 

ficando registrados os beneficiários finais dos pagamentos no sistema. 

 

No caso dos contratos de repasse, a instituição financeira mandatária da União 

insere-se no processo assumindo competências dos concedentes, tais como: aprovação do 

projeto básico; acompanhamento da execução; aprovação das medições; e liberação do 

recurso para pagamento ao fornecedor, dentre outras. 

 

Importante ressaltar que, paralela à execução do objeto pelo convenente, deve 

ocorrer o monitoramento da execução do instrumento pelo concedente. Tal ação tornou-

se facilitada com a implementação da OBTV, visto que se exige para o pagamento eletrônico 

o registro dos documentos de liquidação no Siconv. Além disso, por óbvio, deve haver a 

fiscalização propriamente dita da execução contratual, ação essa de competência do 

convenente, gerando relatórios de execução que são inseridos no Siconv. 

 

O fluxo a seguir resume a fase de execução: 

                                                           
4 A Ordem Bancária de Transferências Voluntárias é uma rotina informatizada, similar à Ordem Bancária, realizada no 
Siconv, que comunica o sistema Siafi e os bancos operadores das transferências. A OBTV tem como principal objetivo o 
pagamento direto aos fornecedores do convenente, mantendo registro das transações e dos respectivos beneficiários 
finais dos recursos. 
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Figura 3- Etapas da Fase de Execução de Convênios e Contratos de Repasse 

1.5. Prestação de Contas 

Sobre o processo de prestação de contas, representado na figura a seguir, cabe 

destacar que a verificação tempestiva das informações registradas no Siconv durante a fase 

de execução é fundamental para simplificar o processo de prestação de contas final. 

 

 
Figura 4 – Processo de Prestação de Contas de Convênios e Contratos de Repasse 
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1.6. Informações Gerais e Histórico do Processo 

 

As transferências voluntárias da União firmadas com os Estados, Distrito Federal, 

Municípios e organizações da sociedade civil, somaram cerca de R$ 80 bilhões no período 

2008-2016, correspondendo a 98.780 

instrumentos assinados, exceto 

convênios cancelados e anulados. 

Em termos de quantidade de 

instrumentos, verifica-se um pico de 

assinaturas nos exercícios de 2009 e 

2010. 

No exercício de 2013 houve o 

maior volume de recursos pactuados por 

meio de transferências voluntárias.  

  

 

 

As transferências voluntárias são meio de execução de um extenso número de 

políticas públicas. A análise de todos os objetos dos convênios e contratos de repasse 

assinados desde 2008 mostra que 30 temas consumiram mais de 88% dos recursos. A 

relação a seguir representa os 10 temas mais expressivos, que ordenados por valor resultam 

na seguinte sequência: 

 

1) Planejamento, gestão e desenvolvimento urbano - R$ 11,3 bi; 

2) Apoio ao turismo - R$ 9,3 bi; 

3) Atenção especializada em saúde - R$ 7,5 bi; 

4) Agricultura familiar – R$ 5,5 bi; 

5) Recursos hídricos – 4,3 bi; 

6) Segurança pública – R$ 4,3 bi; 

7) Políticas indígenas – R$ 4,2 bi; 

8) Esportes Grandes Eventos – R$ R$ 3,7 bi; 

9) Esporte e lazer – R$ 2,8 bi; 

10)  Agricultura e pecuária – R$ R$ 2,7 bi. 
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Figura 5 - Gráfico com o histórico dos instrumentos assinados 
desde 2008. Fonte: SICONV. 
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Em termos de tipos de entes e entidades recebedoras temos que a maior parte dos 

recursos tem como convenentes os municípios, tanto em termos de quantidade de 

instrumentos quanto de volume de recursos. 

 

 

Figura 6 - Distribuição por Tipo de Convenente. Fonte: Siconv. 

 

Verifica-se atualmente uma tendência de a maioria dos instrumentos firmados 

serem oriundos das emendas impositivas, conforme demonstram os gráficos a seguir: 

 

 

 

Em 2016 constata-se que cerca de 82% dos instrumentos firmados em termos de 

quantidade foram oriundos de emendas parlamentares, sendo 80% derivados de emendas 

impositivas. Em termos de valores, temos que cerca de 64% dos valores referentes às 

transferências firmadas foram oriundos de emendas parlamentares. 
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Historicamente, os Ministérios que mais se utilizam da modalidade de transferência 

voluntária para execução das políticas públicas são os Ministérios da Saúde, Cidades e 

Turismo, que juntos concentraram cerca de 36% dos recursos destinados a transferências 

voluntárias. 

 

O gráfico a seguir representa a distribuição dos recursos por Ministério, 

considerando o histórico de 2008 a 2017. 
 

As transferências voluntárias também comportam a execução de distintos objetos, 

que podem ser agrupados em três grupos: obras, serviços e bens. O gráfico a seguir 

apresenta a distribuição histórica dos instrumentos assinados por tipo de objeto 

predominante. 

Figura 7 - Distribuição de Recursos decorrentes de Transferências Voluntárias por Ministérios (R$ em Bilhões). Fonte: 
SICONV. 
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Figura 8 -Distribuição de tipos de Objetos contratados por meio de Transferências Voluntárias. Fonte: Siconv. 

Os instrumentos para execução de obras predominam em termos de quantidade e 

volume de recursos. 

Os serviços ocupam a segunda posição em termos de volume de recursos, ao passo 

que, em termos de quantidade de instrumentos, os termos firmados para fornecimento de 

bens ultrapassam os serviços.     

Não menos importante é conhecer o perfil das transferências voluntárias em termos 

de faixas de valores. Da análise do histórico de instrumentos firmados verifica-se que a 

maioria dos convênios, contratos de repasse e termos de parceria possuem valores abaixo 

de R$ 750 mil reais, conforme gráfico a seguir. 

Observa-se que 

84,22% dos instrumentos 

firmados encontram-se 

abaixo de R$ 750 mil, 

sendo que desses, 42,65% 

encontram-se abaixo de 

R$ 250 mil. 

É relevante 

ressaltar que os 

instrumentos de pequeno 

vulto somados - valores 

abaixo de R$ 750 mil, 

representam apenas 28% 

do valor total firmado. 
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2. EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO PROCESSO DE 

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS  
 

2.1. Tempo de Conclusão das Transferências 
 

O tempo despendido para a finalização de uma transferência voluntária é fator 

relevante, muitas vezes decisivo para o sucesso da política pública que o instrumento 

implementa. Seja pelo contexto dos problemas e prioridades locais, ou pelo processo de 

degradação passível de ocorrer em uma obra inacabada, em ambos os casos o tempo 

elevado de execução das transferências voluntárias impacta negativamente a entrega ao 

cidadão do serviço ou empreendimento estatal. 

Por esse motivo, desenvolveu-se e aplicou-se uma metodologia para mensurar o 

tempo de execução histórico das transferências voluntárias registradas no Siconv desde o 

exercício de 2008. 

Os tempos médios foram calculados subdividindo o ciclo de vida dos instrumentos 

em duas fases: execução e prestação de contas. 

A primeira fase inicia-se na data de início de vigência do instrumento e finaliza na 

data de término de vigência, somados os aditivos contratuais registrados no Siconv. 

A fase de prestação de contas inicia-se com o término da vigência contratual e 

finaliza-se no encerramento do instrumento, seja pela aprovação ou rejeição da prestação 

de contas, ou mesmo a inscrição da inadimplência do convenente. 

Os dados a seguir são o resultado da análise dos convênios na situação “Em 

Execução” e “ Em prestação de Contas”, refletindo os tempos médios ocorridos em cada 

fase dos instrumentos: 
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Figura 10 - análise dos convênios na situação “Em Execução” e “ Em prestação de Contas”. Produzido pela equipe de 
Auditoria. 

Verifica-se no quadro anterior que o tempo médio total dos instrumentos é de 5,16 

anos, o que se mostra extremamente elevado tendo em vista a grande maioria dos 

instrumentos serem projetos de pequeno vulto - valor abaixo de R$ 750.000,00, conforme 

já mencionado. 

Também se destaca nas informações do quadro anterior que não há indícios de 

melhora no tempo médio de duração dos instrumentos. Tal conclusão se dá conjugando as 

informações de tempo médio de duração por ano de assinatura com o percentual de 

instrumentos ainda nas respectivas fases.  

Por exemplo, verificou-se que o tempo médio de duração dos instrumentos 

assinados em 2014 é de 3,92 anos, entretanto, considerando que cerca de 80% dos 

instrumentos assinados naquele ano ainda se encontram pendentes de finalização, conclui-

se que esse tempo necessariamente 

vai aumentar. 

Ministérios que apresentam o 

menor tempo médio de duração dos 

instrumentos: Defesa, Agricultura e 

Cidades.  

Os Ministérios da Cultura, 

Integração Nacional e Turismo têm 

apresentado os maiores tempos 

médios de duração dos instrumentos. 

 

 

 

Geral 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2,53 4,21 3,39 2,78 2,62 2,52 2,55 2,11 1,86 0,99

% existente na fase em fev/2017 36,5% 11,0% 10,4% 11,4% 14,2% 24,1% 41,3% 56,7% 91,8% 97,9%

Quantidade de Contratos 40.074 253 2.155 2.256 1.619 2.353 6.100 6.222 7.507 11.568

2,64 4,25 3,32 2,98 2,45 2,29 1,90 1,81 1,67 1,08

% existente na fase em fev/2017 20,9% 51,5% 26,1% 21,1% 21,3% 26,0% 26,8% 24,7% 5,2% 0,7%

Quantidade de Contratos 22.930 1.180 5.398 4.196 2.427 2.539 3.961 2.717 429 83

5,16 8,46 6,71 5,76 5,06 4,81 4,44 3,92 3,53 2,08

% existente na fase em fev/2017 57,4% 62,6% 36,5% 32,5% 35,5% 50,1% 68,1% 81,4% 97,0% 98,6%

Quantidade de Contratos 63.004 1.433 7.553 6.452 4.046 4.892 10.061 8.939 7.936 11.651

3,74 5,93 4,68 3,87 3,46 2,99 2,55 1,90 1,33 0,79

% existente na fase em fev/2017 32,7% 30,5% 49,7% 48,9% 50,3% 41,7% 25,1% 14,0% 1,9% 0,1%

Quantidade de Contratos 35.909 699 10.282 9.702 5.736 4.070 3.705 1.542 159 14

5,64 3,62 4,58 5,06 5,75 6,52 7,67 7,92 8,01 8,29

Finalizado c/Problemas 5,87 5,59 5,77 5,73 6,11 6,78 7,69 7,50 8,33 - 

% existente na fase em fev/2017 9,9% 6,9% 13,8% 18,6% 14,2% 8,2% 6,8% 4,6% 1,0% 1,3%

Quantidade de Contratos 10.869 158 2.852 3.699 1.615 803 1.006 502 83 151
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Figura 11 - Gráfico de tempo médio de duração da fase de prestação  
de contas. Distribuição por Ministérios concedentes. Fonte: SICONV. 
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Outra análise que 

reflete a lentidão na execução 

dos instrumentos é o 

percentual de pagamento 

ocorrido durante o ciclo de vida 

das transferências voluntárias. 

Para avaliar tal 

dimensão, utilizou-se uma 

metodologia que mensura o 

total de pagamentos realizados 

nos instrumentos em 

comparação com o montante 

disponibilizado para a conta 

específica, conforme fórmula a seguir5: 

 

% 𝐸𝑥𝑒𝑐 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑎 =
Valor Pago Convenente

(Valor Pago Convenente +   Saldo da Conta Específica)
∗ 100 

 

Da análise dos dados do Siconv verificou-se que a execução financeira dos 

instrumentos tem sido lenta, em especial ao considerarmos o perfil geral da carteira de 

projetos, que se mostra de pequeno vulto. 

Verifica-se, por exemplo, que os instrumentos assinados em 2013 tiveram, em 

média, uma execução financeira de 68,86%, passados cerca de 4 anos de sua celebração. 

A despeito de os tempos médios gerais de execução serem elevados, mostra-se 

ainda mais preocupante o desempenho de um objeto especial de convênios e contratos de 

repasse: os instrumentos firmados para fornecimento de bens. 

Tais instrumentos tem demorado, em média, 4,25 anos para a completa finalização, 

sendo 1,84 anos o tempo de execução e 2,41 o tempo despendido na prestação de contas. 

                                                           
5 Foram considerados apenas os instrumentos operados por OBTV, visto os demais não refletirem no Siconv, de forma 
fidedigna e tempestiva, os pagamentos realizados. 

Figura 12 - Gráfico de desempenho financeiro dos instrumentos, segregados 
por ano de assinatura. Fonte: SICONV. 
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Os instrumentos firmados pelos 

Ministérios da Cultura, Turismo e 

Desenvolvimento Social tem 

apresentado maior tempo de duração 

total. 

Os Ministérios da Defesa, 

Agricultura e Desenvolvimento Agrário 

apresentam as melhores médias em 

termos de tempo de duração dos 

instrumentos, conforme detalhado no 

gráfico ao lado. 

Não obstante considerarmos a 

necessidade de obtermos maior 

agilidade na execução dos 

instrumentos em geral, no caso do 

fornecimento de bens há uma 

desproporcionalidade mais evidente entre o tempo de execução e a complexidade do 

objeto, visto a aquisição de bens tratar-se, basicamente, de um processo licitatório de 

compra. 

Nesse sentido, o Decreto nº 6.170/2007 aborda o tema nos seguintes termos: 

“Art. 15. Nos convênios em que o objeto consista na aquisição de bens que possam ser 

padronizados, os próprios órgãos e entidades da administração pública federal poderão 

adquiri-los e distribuí-los aos convenentes.” 

Dessa forma, torna-se relevante a avaliação pelos gestores sobre a adequabilidade 

do uso dos instrumentos convênios e contratos de repasse para a aquisição de bens, 

considerando o ônus excessivo de gestão dessas modalidades de execução orçamentária, 

incompatível com a baixa complexidade da aquisição de bens. 

A título exemplificativo, cita-se o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento que firmou, desde 2008, cerca de 11 mil instrumentos, sendo a maioria 

destinados à compra de máquinas e equipamentos. Apesar desses objetos serem similares, 

tal processo gerou diversos convênios e contratos de repasse singulares, que por sua vez 

geraram milhares de procedimentos licitatórios de baixo valor a serem executados pelas 

administrações públicas estaduais e municipais. 

A eventual substituição desse processo pela aquisição pelo concedente e 

distribuição aos convenentes, quando tecnicamente viável, geraria diversos ganhos, como:  

✓ economicidade pelo ganho de escala das compras centralizadas;  
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Figura 13 - Gráfico do tempo médio de duração de instrumentos 
cujo objeto é o fornecimento de bens, segregado por Ministério 

concedente. Fonte SICONV 



 

19 
 

✓ otimização dos controles, pela possibilidade de acompanhamento de um 
número reduzido de processos licitatórios; e  

✓ eficiência da gestão, tanto do ponto de vista da administração pública federal 
quanto das administrações estaduais e municipais, pela redução de 
processos licitatórios e de execução, acompanhamento e prestação de 
contas de convênios e contratos de repasse. 
 

Por derradeiro, há que se ressaltar iniciativa do Ministério da Justiça, que instituiu, 

no âmbito do Fundo Penitenciário, uma sistemática de aquisição, distribuição e 

acompanhamento de equipamentos que deve ser avaliada para eventual ampliação para 

outras políticas públicas de aquisição de bens. 

2.2. Equilíbrio do Fluxo das Transferências 
A média de instrumentos de transferências voluntárias assinados entre 2011 e 20166 

foi de 11.151 convênios, contratos de repasse e termos de parceria. 

A Portaria nº 424/2016 dispõe nos incisos IV e V do art. 9º os limites inferiores para 

a realização dos convênios e contratos de repasse, nos seguintes termos: 

“Art. 9º É vedada a celebração de: 

(...) 

IV - instrumentos para a execução de obras e serviços de engenharia com valor de repasse 
inferior a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); 

V - instrumentos para a execução de despesas de custeio ou para aquisição de equipamentos 
com valor de repasse inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais);” 

Tais limites já estavam estabelecidos originalmente na Portaria nº 507/2011, 

portanto, há 6 (seis) anos, e estão até então inalterados, em que pese o processo 

inflacionário ocorrido no período - 43,00% pelo IPCA e 45,02% pelo INCC. 

Tal disciplinamento referente ao piso das transferências contribui para um relevante 

número de convênios e contratos de repasse em valores baixos, conforme já mencionado 

e refletido no gráfico a seguir: 

                                                           
6 Os exercícios de 2008 a 2010 se mostram atípicos, motivo pelo qual foram excluídos da extração da média. 
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Figura 14 - Distribuição anual dos contratos assinados por faixa de valor. Fonte: SICONV. 

O gráfico anterior expressa que, historicamente, cerca de 84% dos instrumentos 

firmados (93.191 convênios) possuem valores abaixo de R$ 750.000,00. Por outro lado, 

verifica-se na mesma base de dados que esses instrumentos representam apenas cerca de 

28% do total dos recursos repassados (R$ 25,8 Bilhões). 

A fim de avaliar a capacidade de gestão dos órgãos concedentes do Poder Executivo 
Federal frente ao histórico do quantitativo de instrumentos assinados optou-se por realizar 
uma análise do fluxo dos instrumentos pelas fases de execução e prestação de contas.7 

Com base em dados extraídos do Siconv verificou-se que desde 2008, ano da entrada 

em operação do sistema, até 2016, a média em execução girou em torno de 30.000 mil 

instrumentos, existindo picos nos quais esse quantitativo alcançou o patamar de 37.599 

(ano de 2012). 

Além disso, conforme já mencionado, verifica-se que uma média de 11.000 

instrumentos entram em fase de execução anualmente. 

O gráfico a seguir demonstra a relação entre a entrada, a saída e o estoque 

resultante relativo à fase de execução das transferências voluntárias. A linha azul 

representa, ano a ano, a curva da entrada de instrumentos em execução, a linha cinza a 

curva de saída de instrumentos da fase de execução e a linha laranja a curva de estoque de 

instrumentos em execução.  

                                                           
7 A fase de execução foi convencionada como iniciada pela assinatura do instrumento até a data de envio da prestação 
de contas. Esta, por sua vez, finaliza-se com a aprovação ou rejeição da prestação de contas.  
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Figura 15 - Fluxo da relação entre a entrada, a saída e o estoque resultante relativo à fase de execução das 
transferências voluntárias. Fonte: Siconv 

Note-se que, a partir do ano de 2012 a entrada de instrumentos na fase de execução 

(curva azul) e a saída de instrumentos para a fase de prestação de contas (curva cinza) 

passaram a caminhar próximas e em paralelo, sinalizando um equilíbrio no fluxo de 

execução – ou seja, tem migrado para a fase de prestação de contas um quantitativo de 

instrumentos similar àquele que entra em execução anualmente. 

A despeito do equilíbrio de fluxo verificado, o estoque médio de cerca de 30 mil 

instrumentos na fase de execução face ao quantitativo médio de 11.000 instrumentos que 

migram para a fase seguinte fornece indícios de que a duração dos instrumentos nessa fase 

é excessiva8, reflexo de possível sobrecarga sobre a capacidade de gestão dos envolvidos 

nas transferências voluntárias na fase de execução. 

O cenário demonstra, em outras palavras que, na hipótese de não se assinarem mais 

instrumentos, tendo em vista a capacidade média histórica de migração para a fase de 

prestação de contas ser de cerca de 11.000 instrumentos, a finalização do estoque de 

30.000 convênios e contratos de repasse na fase de execução ocorreria em cerca de 3 anos. 

Saliente-se que, ainda que haja na fase de execução uma maior concentração do 

esforço operacional sobre o convenente – já que é ele quem, propriamente falando, 

executará o objeto – também o concedente realiza diversas e importantes atividades nessa 

fase, relacionadas ao acompanhamento e à gestão financeira dos instrumentos.  

Portanto, há que se considerar que a exaustão da capacidade operacional do 

concedente também pode estar impactando a execução ágil dos instrumentos, caso esteja 

desbalanceada em relação ao volume de instrumentos assinados. 

                                                           
8 Na hipótese de não se assinarem mais instrumentos, tendo em vista a capacidade média histórica de migração para a 
fase de prestação de contas ser de cerca de 11.000 instrumentos, a finalização do estoque de 30.000 convênios e contratos 
de repasse na fase de execução ocorreria em cerca de 3 anos. Análise mais aprofundada sobre o tempo de execução 
realizada pela equipe de auditoria corroborou o indício acima, e está apresentada no item 2.1.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ENTRADA EXECUÇÃO 2290 20687 19830 11350 9739 14732 10928 8147 11644

ESTOQUE EXECUÇÃO - 2.290 22.304 36.626 37.599 31.841 33.354 33.484 29.946

SAÍDA EXECUÇÃO - - 696 5.555 10.403 15.537 13.274 10.829 11.857
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Com relação à fase da prestação de contas, verificou-se que depois de um período 

ascendente de conclusão de análise dos instrumentos (período 2011/2013), o quantitativo 

de prestações de contas concluídas se estabilizou em patamar em torno de 8.000 

instrumentos anuais. O gráfico a seguir ilustra o descrito: 

 

Figura 16 - Fluxo da relação entre a entrada, a saída e o estoque resultante relativo à fase de prestação de contas das 
transferências voluntárias. Fonte: SICONV 

Por outro lado, nota-se que a curva relativa à entrada de instrumentos na fase 

Prestação de Contas - término da fase de execução - é continuamente superior à citada 

curva de conclusão, restando como consequência, o constante aumento da quantidade de 

instrumentos em estoque de prestação de contas, o que é representado no gráfico pela 

curva de cor azul, em crescimento contínuo. 

Verifica-se que temos um ingresso anual em prestação de contas da ordem de 

12.874 instrumentos - média anual do período 2013/2016 - ao passo que se observa a 

conclusão de 8.009 instrumentos, o que seria a capacidade operacional de saída9, gerando 

um déficit operacional anual de 4.865 instrumentos. 

Conclui-se, portanto, que há um notório desbalanceamento entre a capacidade 

operacional dos órgãos e o volume de trabalho despendido na fase de prestação de contas 

das transferências voluntárias. 

Para corrigir tal desequilíbrio, uma das medidas seria a ampliação dos valores 

mínimos de concessão das transferências voluntárias, de forma a compatibilizar a 

quantidade de instrumentos à capacidade de gestão dos concedentes, principalmente da 

                                                           
9 A capacidade operacional de análise das prestações de contas foi definida tomando como base a média do período 
2013/2016, visto que conforme verificado no gráfico, neste período atingimos um valor máximo até então, e também por 
que durante este período, a curva de saída da prestação de contas é representada por uma reta próxima à horizontalidade, 
ou seja, significa que temos valores muito próximos neste período. Dessa forma, por média, podemos estabelecer a 
capacidade operacional de análise de prestação de contas, como sendo a média dos valores referentes aos anos de 2013 
a 2016, que resulta em 8.009 instrumentos.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ENTRADA PREST. CONTAS - - 696 5.555 10.403 15.537 13.274 10.829 11.857

ESTOQUE PREST. CONTAS - - - 508 1.922 1.999 6.139 9.520 10.563

SAÍDA PREST. CONTAS - - - 187 3.883 7.542 8.253 8.148 8.092
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análise da prestação de contas dessas transferências. Nesse sentido, com base nas 

evidências coletadas e análises realizadas, observa-se que a simples correção de limites pelo 

IPCA ou INCC, desde a edição da Portaria nº 507/2011, poderia mitigar o problema, mas 

não seria suficiente para trazer o equilíbrio operacional necessário. 

 

2.3. Custo de Gestão dos Instrumentos 
 

A contabilização do custo da gestão dos convênios e contratos de repasse não é 

tarefa trivial, tendo em vista o envolvimento de diversos atores públicos e privados, nas 

diversas esferas federativas – União, Estados e Distrito Federal e Municípios e a 

multiplicidade de objetos com especificidades diversas, apenas para citar dois conjuntos de 

variáveis. 

É notória a existência no processo de transferências voluntárias de um conjunto 

expressivo de atividades de cunho administrativo, realizadas tanto pelo concedente quanto 

pelo convenente, tais como gestão financeira, acompanhamento físico e financeiro, análise 

de prestação de contas, adequação de projetos, dentre outras, que se traduzem em custos 

da gestão dos instrumentos. 

Uma forma de mensurar/avaliar o custo de gestão das transferências é por meio da 

análise do tempo médio dispendido para a conclusão dos instrumentos, contribuindo 

também para avaliar a eficácia da política pública executada na modalidade de 

transferências voluntárias. 

A análise se pautou pela premissa de que os instrumentos deveriam ser concluídos 

com agilidade inversamente proporcional ao valor, levando os instrumentos de menor 

monta a serem executados de forma mais ágil, dado que oferecem menor complexidade e 

extensão.  

No entanto, os dados levantados, sintetizados nos quadros a seguir, demonstram 

que o tempo de conclusão dos instrumentos não é inversamente proporcional ao valor, 

existindo, inclusive tipos de objeto em que instrumentos com valores maiores são 

concluídos com maior agilidade. 

Média de Tempo para os convênios classificados como Obras – em anos 

Médias Faixa R$ 250 a 500 mil Faixa 500 mil a 
1.000.000  

Execução e Atos Preparatórios 2,98 2,91 

Prestação de Contas 2,30 2,22 

Atos Prep + Execução + Prest 
Contas 

5,28 5,13 

Concluídos 4,28 4,20 

Figura 17 - Média de Tempo para os convênios classificados como Obras, em anos. Fonte: Siconv. 
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Média de Tempo para os convênios classificados como Bem ou Serviço – em anos 

Médias Faixa R$ 100 e 200 mil Faixa R$ 200 e 400 mil 

Execução e Atos Preparatórios 1,99 2,00 

Prestação de Contas 2,83 2,81 

Atos Prep + Execução + Prest 
Contas 

4,81 4,82 

Concluídos 3,29 3,08 

Figura 18 - Média de Tempo para os convênios classificados como Bem ou Serviço, em anos. Fonte: Siconv. 

Conclui-se que instrumentos de baixa materialidade tem demandado praticamente 

o mesmo esforço de gestão, ou ainda maior, em comparação com os mais expressivos, 

situação que corrobora para que o piso seja elevado a fim de que a capacidade operacional 

de gestão dos órgãos seja racionalizada e o custo envolvido na gestão dos instrumentos se 

distancie daquele reservado para sua execução, promovendo-se um melhor 

aproveitamento dos recursos públicos.  

Cabe também destacar que o tempo de execução similar de instrumentos de valores 

diferentes indica uma alocação ineficiente dos recursos do ponto de vista do impacto 

econômico dos investimentos, reduzindo o efeito potencial de crescimento da economia 

dessas transferências. 

 

2.4. Gestão Financeira das Transferências 
 

O fluxo orçamentário-financeiro das transferências voluntárias pode ser resumido 

aos seguintes passos: 

 

A Portaria nº 507/2011 previa que a liberação dos recursos pela União deveria seguir 
o cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho do instrumento. Já no caso de 
obras e serviços de engenharia em valores abaixo de R$ 750.000,00 o regime simplificado 

Empenho do recurso pelo 
concedente

Desembolsos da União 
para conta bancária 

específica e/ou Ingressos 
da contrapartida do 

convenente

Pagamentos ao 
fornecedor pelo 

convenente

Devolução do saldo 
reamanescente ao final 

da vigência do 
instrumento

Figura 19 - Fluxo  orçamentário-financeiro resumido das transferências voluntárias 
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previsto naquela Portaria previa a liberação dos recursos em no máximo três parcelas, 
correspondentes a 50%, 30% e 20%.10 

Já a Portaria nº 424/2016, que sucedeu a Portaria nº 507/2011, reduziu o percentual 
de desembolso da primeira parcela para 20%, a fim de reduzir o montante de recursos que 
se encontravam depositados em contas específicas sem movimentação.11  

Com base na análise dos dados do SICONV12 foi possível gerar um panorama da 
situação dos saldos em conta dos convênios e contratos de repasse correlacionada ao 
desempenho da execução financeira dos instrumentos. 

Excluídos os instrumentos que se encontram inativos13 constata-se haver 23.741 
instrumentos com saldo em conta maior que R$ 100,00, que totalizaram R$ 
6.889.940.715,64 em valores depositados nas contas específicas dos convênios e contratos 
de repasse. 

Desse universo, excluídos os instrumentos vinculados a emendas parlamentares, 

sejam essas impositivas ou não, restaram 7.998 instrumentos, cujo somatório de saldo em 

conta atingiu R$ 4.214.730.004,60. 

A partir desse universo avaliou-se o quantitativo de instrumentos e montante 
respectivo de recursos em conta de acordo com o desempenho da execução financeira, 
usando a seguinte metodologia de cálculo a partir dos dados da base do SICONV: 

% 𝐸𝑥𝑒𝑐 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑎 =
Valor Pago Convenente

(Valor Pago Convenente +   Saldo da Conta Específica)
∗ 100 

 

Os resultados são apresentados a seguir, segregados por grupos e subgrupos de 
acordo com o nível de execução e por características que podem influenciar na decisão 
sobre os encaminhamentos quanto a esses instrumentos. 

Grupo A – Instrumentos sem execução financeira e não vinculados a emendas 
parlamentares14: 2.108 instrumentos, totalizando saldo em conta de R$ 1.157.141.757,31. 

                                                           
10 Portaria nº 507/2011, art. 78, inciso I. 
11 Portaria nº 424/2016, art. 41, inciso I. 
12 Posição de 16/08/2017. A informação do saldo dos instrumentos é advinda dos bancos públicos federais que operam 
os convênios e contratos de repasse, atualizada em agosto de 2017. Os levantamentos completos sobre a situação de 
saldo em conta encontram-se em papéis de trabalho. 
13 Situações no Siconv “Convênio Anulado”, “Cancelado”, “Inadimplente”, “Prestação de Contas Rejeitada”, “Prestação 
de Contas Aprovada” e “Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas”. Os casos de instrumentos inativos com saldo em 
conta serão tratados no item 3.1. 
14 Esse subgrupo refere-se aos convênios com saldo em conta sem qualquer pagamento relacionado no Siconv. Ou seja, 
instrumentos sem execução financeira. 
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Desse total, R$ 86.418.454,89 referem-se a recursos de contrapartida aportados 
pelo convenente, não tendo sido considerado o rendimento em aplicação desses aportes. 

Verifica-se ainda que, considerados apenas aqueles instrumentos na situação “Em 
execução” no Siconv, havia R$ 791.192.276,75 depositados em conta específica sem 
movimentação há mais de 180 dias, conforme tabela a seguir: 

TEMPO DESDE O DESEMBOLSO 
QTDE 

INSTRUMENTOS 
SALDO EM CONTA 
ACUMULADO (R$) 

> 360 DIAS 810 428.403.473,56 

180 DIAS < DESEMBOLSO < = 360 DIAS 532 362.788.803,19 

TOTAL 1.342 791.192.276,75 
Figura 20 - Saldo em conta de instrumentos na situação "Em execução" sem movimentação há mais de 180 dias. 

Com vistas a apresentar mais variáveis que subsidiem eventual tomada de decisão 
dos gestores, qualificou-se o grupo anterior com dados sobre a existência de projetos 
básicos dos instrumentos – informação advinda do Siconv, gerando as subdivisões a seguir 
apresentadas. 

Subgrupo A1 - Projeto básico não aprovado15: 267 instrumentos, totalizando saldo em 
conta de R$ 140.933.558,38. 

Desse total, R$ 15.749.276,84 referem-se a recursos de contrapartida aportados 
pelo convenente, não tendo sido considerado o rendimento em aplicação desses aportes. 
A distribuição por ano de assinatura desses instrumentos, a seguir apresentada, pode 
também auxiliar eventual tomada de decisão dos gestores: 

 
Figura 21 - Gráfico anual do saldo em conta de convênios cuja situação é “Projeto Básico não aprovado”. Fonte: SICONV 

Cabe ressaltar que, desses 267 instrumentos apenas 2 deles possuíam cláusula 
suspensiva ainda vigente, cujo saldo em conta é de R$ 10.829,79. 

                                                           
15 Campo “Situação Projeto Básico” no Siconv preenchido como “Não Cadastrado” ou “Aguardando Projeto Básico”. 
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Subgrupo A2 - Projeto básico em análise16: 261 instrumentos, totalizando saldo em conta 
de R$ 187.879.340,56. 

Desse total, R$ 8.381.586,73 referiam-se a recursos de contrapartida aportados pelo 
convenente, não tendo sido considerado o rendimento em aplicação desses aportes. 

Segue a distribuição dos instrumentos por ano de assinatura: 

 

Figura 22 - Gráfico anual do saldo em conta de convênios cuja situação é “Projeto Básico em Análise”. Fonte: SICONV 

Desses 261 instrumentos apenas 5 deles possuíam cláusula suspensiva ainda 
vigente, cujo saldo em conta era de R$ 5.794,52. 

Subgrupo A3 - Projeto básico aprovado17: 1.580 instrumentos, totalizando saldo em conta 
de R$ 828.328.858,37. 

Desse total, R$ 62.287.591,32 referiam-se a recursos de contrapartida aportados 
pelo convenente, não tendo sido considerado o rendimento em aplicação desses aportes. 

Segue a distribuição dos saldos por ano de assinatura: 

                                                           
16 Campo “Situação Projeto Básico” no Siconv “Projeto Básico em Análise”. 
17 Campo “Situação Projeto Básico” no Siconv “Projeto Básico Aprovado” ou “Projeto Básico em Complementação”. 

55.263

752.392

3.590.171

7.457.904

26.844.965

49.186.065

122.719.063

184.187.451

187.879.341

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Saldo acumulado por ano de assinatura - em Reais



 

28 
 

 
Figura 23 - Gráfico anual do saldo em conta de convênios cuja situação é “Projeto Básico Aprovado”. Fonte: SICONV. 

Grupo B – Instrumentos com execução financeira maior que 0% e abaixo de 10%, e não 
vinculados a emendas parlamentares18: 364 instrumentos, totalizando saldo em conta de 
R$ 426.962.422,87. 

Desse total, R$ 20.917.777,54 referiam-se a recursos de contrapartida aportados 
pelo convenente, não tendo sido considerado o rendimento em aplicação desses aportes. 

Verifica-se ainda que, desse universo, considerados apenas aqueles instrumentos na 
situação “Em execução” no Siconv, havia R$ 159.822.917,61 depositados em conta 
específica sem movimentação há mais de 180 dias, conforme tabela a seguir: 

TEMPO DESDE O DESEMBOLSO 
QTDE 

INSTRUMENTOS 
SALDO EM CONTA 
ACUMULADO (R$) 

> 360 DIAS 68 91.499.329,08 

180 DIAS < DESEMBOLSO < = 360 DIAS 52 68.323.588,53 

TOTAL 120 159.822.917,61 
Figura 24 - Saldo em conta de instrumentos na situação "Em execução" com execução financeira entre 0% e 10% 

Idêntica subdivisão foi realizada sobre esses instrumentos, utilizando-se a 
informação referente à situação do projeto básico, conforme detalhado a seguir: 

Subgrupo B1 - Projeto básico não aprovado: 43 instrumentos, totalizando saldo em conta 
de R$ 38.378.877,9419. 

Desse total, R$ 1.692.024,42 referiam-se a recursos de contrapartida aportados pelo 
convenente, não tendo sido considerado o rendimento em aplicação desses aportes. 

A seguir descrevemos a distribuição dos saldos por ano de assinatura dos 
instrumentos: 

                                                           
18 Nesse subgrupo incluem-se aqueles instrumentos cuja execução financeira é maior que 0 e menor ou igual a 10%. 
Foram excluídos os instrumentos vinculados a emendas parlamentares impositivas ou não. 
19 Os 43 instrumentos não possuíam cláusula suspensiva ainda vigente. 
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Figura 25 - Gráfico anual do saldo em conta de convênios cuja execução financeira se encontra entre 0% e 10%”. Fonte: 

SICONV. 

Subgrupo B2 - Projeto básico em análise: 79 instrumentos, totalizando saldo em conta de 
R$ 104.803.724,1820. 

Desse total, R$ 5.616.391,32 referiam-se a recursos de contrapartida aportados pelo 
convenente, não tendo sido considerado o rendimento em aplicação desses aportes. 

A seguir descrevemos a distribuição dos saldos por ano de assinatura dos 
instrumentos: 

 
Figura 26 - Gráfico anual do saldo em conta de convênios cuja execução financeira se encontra entre 0% e 10% e 

situação é “Projeto Básico em Análise”. Fonte: SICONV 

Subgrupo B3 - Projeto básico aprovado: 242 instrumentos, totalizando saldo em conta de 
R$ 283.779.820,75. 

Desse total, R$ 13.609.361,80 referiam-se a recursos de contrapartida aportados 
pelo convenente, não tendo sido considerado o rendimento em aplicação desses aportes. 

A seguir descrevemos a distribuição dos saldos por ano de assinatura dos 
instrumentos: 

                                                           
20 Nenhum dos instrumentos possui cláusula suspensiva ainda vigente. 
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Figura 27 - Gráfico anual do saldo em conta de convênios cuja execução financeira se encontra entre 0% e 10% e 

situação é “Projeto Básico Aprovado”. Fonte: SICONV. 

O grande volume de valores depositados em conta de convênios e contratos de 
repasse não é informação desconhecida da alta administração pública federal, sendo 
inclusive discutida durante a elaboração da Portaria nº 424/2016. 

Aliás, na mencionada Portaria inseriu-se dispositivo exigindo a devolução dos 
recursos caso o instrumento não possua execução financeira por mais de 180 dias, porém, 
ainda não há posicionamento inequívoco sobre se tal dispositivo aplicar-se-ia aos 
instrumentos firmados anteriormente à recente norma.21  

Dada a atual situação fiscal por que passa o país, e tendo em vista os valores em 
questão serem relevantes - seja para eventuais remanejamentos para outras ações ou 
mesmo para somar ao esforço de constituição do resultado primário pactuado para o 
exercício, é necessário retomar a discussão sobre a conveniência de reaver tais recursos e 
as formas de fazê-lo. 

Antes de mais nada, essa discussão deve ser amparada por argumentos para além 
daqueles apresentados nos recortes descritos até aqui – vinculação ou não às emendas 
parlamentares, estágio do projeto básico, desempenho financeiro e natureza do objeto. 

Por sua vez, é necessário incorporar na discussão também a dimensão macro 
orçamentária e financeira imposta pelo novo regime de gastos – o chamado teto de gastos, 
pela atual restrição fiscal e pela realidade recente das emendas impositivas. 

Em outros termos, ressalta-se a necessidade de uma avaliação da real probabilidade 
de os instrumentos de transferências voluntárias já firmados obterem recursos suficientes 
para o término dos projetos pactuados, diante da realidade que se impõe. 

Algumas cifras que auxiliam a compreensão da questão são apresentadas: 

• O valor global dos instrumentos em execução, não vinculados a emendas 
(impositivas ou não), assinados até 2016 é de R$ 29.307.753.768; 

                                                           
21 Portaria nº 424/2016, art. 41, §7º. 
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• O valor previsto para desembolso da União para esses instrumentos é de R$ 
26.254.490.546 (A) 

• O valor empenhado pela União desse recurso previsto para desembolso foi de R$ 
22.283.189.958 (B) 

• Portanto, cerca de R$ 3.971.300.588 (A-B) necessitaria de dotação orçamentária nos 
exercícios seguintes; 

• Além disso, verifica-se que a União desembolsou R$ 15.631.463.642 relativo ao 
valor total empenhado (C); 

• Portanto, há necessidade de recursos financeiros no montante de R$ 
6.651.726.315,55 (B-C). 

Portanto, a realidade apresentada somada ao advento das emendas obrigatórias para 
as quais se reserva a importante soma de 1,2% da receita corrente líquida da União, e que 
têm consumido cerca de 65% dos recursos vinculados a convênios e contratos de repasse, 
exige que se avalie as reais perspectivas de continuidade desses projetos, frente ao cenário 
atual de restrição de gastos e a existência de cerca de 57 mil instrumentos ativos. 

Aliás, a redução do quantitativo de instrumentos provocaria, além do retorno dos 
valores investidos, o benéfico efeito de contribuir para melhor equilíbrio do fluxo do 
processo de transferências voluntárias, conforme descrito no item 2.2. 

É preciso também ressaltar que o excessivo número de instrumentos ativos 
parcialmente executados impacta negativamente na gestão orçamentária e financeira da 
União, prejudicando a alocação ótima dos escassos recursos discricionários existentes no 
orçamento federal. 

Por derradeiro, é necessário atentar para uma disfunção gerada pelo fenômeno 
apresentado: os expressivos ganhos financeiros obtidos pelos bancos oficiais que gerem os 
recursos das transferências voluntárias da União.  

Isso porque, os recursos em conta dos instrumentos são alocados, por força da 
legislação, em produtos financeiros cuja remuneração é baixa, visto que se esperava um 
giro do capital mais alto. Como os recursos tem se mantido em conta por tempo demasiado, 
a remuneração do capital passou a se tornar desproporcional. 

Apenas a título de expor a dimensão desse subtema, somente os rendimentos 
financeiros que foram reaplicados nos próprios convênios ou contratos de repasse para 
acréscimo dos objetos pactuados – o que representa apenas cerca de 3% do universo de 
instrumentos, alcança a cifra de R$ 500 milhões, em valores nominais, acumulados desde 
200822. 

                                                           
22 Fonte: Siconv, situação em 16/08/2017. 
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3. GESTÃO DAS TRANSFERÊNCIAS 

VOLUNTÁRIAS 
 

No ciclo de vida de uma transferência voluntária são exigidos diversos atos dos agentes 

envolvidos, devendo tais ações se refletirem por completo no Siconv – sistema estruturante 

oficial das transferências voluntárias da União. 

O encadeamento dos atos registrados no Siconv levaria o instrumento a determinadas 

situações ou status, que representam o estágio do convênio ou contrato de repasse. Por 

decorrência, espera-se que haja uma compatibilidade lógica entre as situações dos 

instrumentos e o comportamento de determinadas variáveis do sistema. 

A avaliação neste tópico se concentrou em aparentes incompatibilidades dessa 

natureza, geradas a partir da análise da base de dados do Siconv, conforme tópicos a seguir. 

 

3.1. Instrumentos Inativos com Saldo em Conta 

São instrumentos inativos aqueles com as seguintes situações registradas no Siconv: 
“Convênio Anulado”, “Cancelado”, “Inadimplente”, “Prestação de Contas Rejeitada”, 
“Prestação de Contas Aprovada” e “Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas”. 

Nesses casos, espera-se que não mais haja recursos na conta específica do instrumento, 
já que os saldos remanescentes devem ser devolvidos ao respectivo repassador dos 
recursos. A Portaria nº 507/2011, nos art. 73 e 80 possui regramento para tratamento dos 
casos em análise, qual seja23: 

Art. 73. Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas nas 
aplicações financeiras realizadas, não utilizadas no objeto pactuado, serão devolvidos à entidade ou 
órgão repassador dos recursos, no prazo estabelecido para a apresentação da prestação de contas. 

Parágrafo único. A devolução prevista no caput será realizada observando-se a proporcionalidade 
dos recursos transferidos e os da contrapartida previstos na celebração independentemente da 
época em que foram aportados pelas partes. 

(...) 

Art. 80. O convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis 
somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente 
da avença, não sendo admissível cláusula obrigatória de permanência ou sancionadora dos 
denunciantes. 

                                                           
23 Foi utilizado o regramento da Portaria nº 507/2011 tendo em vista estarmos tratando de 
instrumentos anteriores à Portaria vigente. 
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§ 1º Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos financeiros 
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 
serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de trinta dias 
do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, 
providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos. 

O saldo em conta de instrumentos inativos – situações no Siconv “Convênio 
Anulado”, “Cancelado”, “Inadimplente”, “Prestação de Contas Rejeitada”, “Prestação de 
Contas Aprovada” e “Prestação de Contas Aprovada com Ressalvas” em 08/08/2017 era de 
R$ 25.053.840,89, que totalizam 53.346 instrumentos24. 

Desses instrumentos, 319 possuíam um saldo maior ou igual a R$ 100,00, cujo saldo 
acumulado em conta somava R$ 25.048.958,32. 

Seguem os valores consolidados para os 20 primeiros Órgãos Concedentes, 
observando que estes perfazem 98% dos recursos: 

Órgão concedente Valor (R$) Qtde de 
instrumentos 

Sec.Espec.de Agric. Famil. e do Desenv. Agrário 6.726.668,62 15 

Ministerio da Saúde 4.825.770,37 24 

Ministerio da Integração Nacional 2.225.982,23 8 

Ministerio do Turismo 1.801.635,38 23 

Presidência da República 1.248.978,62 5 

Ministerio do Desenvolvimento Social 1.237.964,76 10 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecim. 1.141.859,89 54 

Fundação Nacional de Saúde 928.042,44 36 

Ministerio da Justiça 810.089,59 14 

Ministerio do Esporte 749.545,41 15 

Sec. de Direitos Humanos da Pres. da República 746.403,96 4 

Ministerio da Defesa 610.485,38 15 

Ministerio das Cidades 421.615,56 24 

Fundação Cultural Palmares 300.072,58 3 

Ministerio do Meio Ambiente 269.225,60 1 

Secretaria de Políticas para as Mulheres 177.509,08 6 

Ministério do Trabalho e Previdência Social 150.742,30 2 

Instit. Nac. de Colonização e Reforma Agraria 115.720,21 6 

Instituto Brasileiro de Turismo 94.464,50 4 

Comando da Marinha 88.663,71 1 

TOTAL 24.582.776,48 269 

Figura 28 – Soma do saldo em conta de instrumentos inativos por órgão concedente. Fonte: SICONV 

                                                           
24 Base Siconv de 23/08/2017. 



 

34 
 

Por sua vez, desses instrumentos, verifica-se a existência de 217 instrumentos que 
possuem saldo em conta superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), somando recursos no valor 
de R$ 13.168.897,86. 

Os Ministérios responsáveis por esses instrumentos foram cientificados das 
ocorrências e chamados a apresentar as justificativas para os fatos, além de 
implementarem as medidas necessárias para restituição dos saldos. 

Segundo a Portaria nº 507/2011, quando da conclusão, denúncia, rescisão ou 
extinção do convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das 
receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão 
repassador dos recursos, no prazo improrrogável de trinta dias do evento, sob pena da 
imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela 
autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos.25 

Dos 217 casos identificados obtivemos resposta para 63 casos, conforme quadro a 
seguir que apresenta as principais justificativas apresentadas pelos gestores: 

Situação Quantidade 

Gestor notificado 18 

PC em análise 02 

PC em complementação 01 

Recursos exclusivos de contrapartida 06 

Recurso devolvido 21 

TCE em instauração 04 

TCE instaurada 02 

Transformado em termo de compromisso 03 

Outras justificativas 06 

Total 63 
Figura 29 – Consolidação das respostas  de 63 casos, dos 217 existentes, de convênios inativos com saldo em conta. 

Para verificarmos o efeito das notificações realizadas, extraímos nova consulta na base 
do Siconv, em 14/12/2017, verificando a seguinte situação dos 217 instrumentos cujos 
Ministérios foram oficiados: 

✓ 104 foram zerados; 
✓ 61 aumentaram o valor do saldo; 
✓ 4 reduziram o saldo; e 
✓ 48 permaneceram com o mesmo saldo.    

Os 108 instrumentos cujos saldos em conta reduziram após o envio das ocorrências aos 

Ministérios totalizaram uma diminuição de R$ 3.886.198,23 das contas específicas, os quais 

retornaram à Conta Única da União ou aos cofres dos convenentes, quando o recurso se 

referia à contrapartida. 

                                                           
25 Portaria nº 507/2011, art. 80, §1º. 
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As situações ocorridas têm como uma das principais causas a desvinculação do 
encerramento dos instrumentos com a devolução integral do saldo da conta específica e 
seu posterior encerramento, correção que entendemos necessária para evitar que escassos 
recursos públicos se mantenham sem utilização. 

Não obstante, verificou-se também haver necessidade de aprimoramento na gestão 
dos saldos das contas dos instrumentos, visto que não há controle paralelo no Siconv do 
rendimento dos recursos aplicados, ficando a cargo dos bancos operadores fornecerem o 
saldo das contas com os respectivos rendimentos auferidos. 

Ressalte-se que o volume de rendimentos nos instrumentos alcança cerca de R$ 500 
mi, caso seja considerado apenas os registros de rendimentos de aplicação existentes no 
Siconv26. 

3.2. Instrumentos Aguardando Prestação de Contas há mais 

de 120 dias 

Embora a prestação de contas ser um procedimento contínuo que se inicia com a 
liberação da primeira parcela do instrumento27, há também ao final da vigência um 
momento específico de prestação de contas, que envolve o envio pelo convenente das 
evidências da regular aplicação dos recursos e a análise feita pelo concedente. 

A respeito da fase de envio da prestação de contas pelos convenentes, o Siconv altera 
o status dos instrumentos de “Em execução” para “Aguardando prestação de contas” 
quando expirado o período de vigência. A partir desse momento, o convenente tem o prazo 
de 60 dias para apresentação da Prestação de Contas da boa e regular aplicação dos 
recursos. 

A Portaria Interministerial nº 424/201628 estabelece as providências a serem adotadas 
pelo concedente caso a Prestação de Contas não seja apresentada no prazo estabelecido. 
Nesses termos dispõe: 

Art. 59. (...) 

§ 1º Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo estabelecido no instrumento, o 
concedente estabelecerá o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para sua apresentação. 

§ 2º Para os instrumentos em que não tenha havido qualquer execução física, nem utilização dos 
recursos, o recolhimento à conta única do Tesouro deverá ocorrer sem a incidência dos juros de 
mora, sem prejuízo da restituição das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas. 

§ 3º Se, ao término do prazo estabelecido, o convenente não apresentar a prestação de contas nem 
devolver os recursos nos termos do § 2º deste artigo, o concedente registrará a inadimplência no 

                                                           
26 Item 2.4 Gestão financeira das transferências. 
27 Decreto nº 6.170/2012, §7º do art. 10. 
28 A Portaria nº 507/2011 também estabelecia regramento similar ao atualmente adotado. 
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SICONV por omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de contabilidade 
analítica a que estiver vinculado, para fins de instauração de tomada de contas especial sob aquele 
argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de 
responsabilização solidária. 

(...) 

§ 9º Os convenentes deverão ser notificados previamente sobre as irregularidades apontadas, 
devendo ser incluída no aviso a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e o Poder 
Legislativo do órgão responsável pelo instrumento. 

§ 10. A notificação prévia, prevista no § 9º deste artigo, será feita por meio de correspondência com 
aviso de recebimento - AR, com cópia para a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar 
e para o Poder Legislativo do órgão responsável pelo instrumento, devendo a notificação ser 
registrada no SICONV. 

§ 11. O registro da inadimplência no SICONV só será efetivado 45 (quarenta e cinco) dias após a 
notificação prévia. 

Dessa forma, caso não seja apresentada a prestação de contas no período 
estabelecido, deve o concedente notificar o convenente, estabelecendo o prazo de 45 dias 
para sua apresentação e registrando a respectiva notificação no SICONV. Após referido 
prazo, caso não enviada a prestação de contas, deverá ser registrada a inadimplência do 
convenente no sistema. 

Feitas tais considerações, verificou-se na base do Siconv29 a existência de 4.280 
instrumentos na situação “Aguardando prestação de contas” há mais de 120 dias, sendo 
que para 2.466 foram realizados desembolsos da Conta Única da União para a conta 
específica do instrumento. 

O quadro a seguir demonstra a distribuição dos valores ano a ano: 

                                                           
29 Fonte Siconv, base de 23/08/2017. 

Ano Geral Instrumentos com desembolso 

Qtde Valor desembolsado (R$) Qtde 

2008 138 29.280.195,53 75 

2009 1.122 274.037.796,55 790 

2010 858 241.721.260,31 540 

2011 419 156.523.186,49 278 

2012 446 169.975.947,11 251 

2013 535 134.829.847,23 236 

2014 684 190.403.632,56 255 

2015 67 42.921.093,41 35 

2016 11 1.851.886,27 06 

Total 4.280 1.241.544.845,46 2.466 

Figura 30 - Consolidação anual de valores dos convênios cuja situação é "Aguardando Prestação de Contas" há mais de 
120 dias. 
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A seguir relaciona-se o quantitativo de instrumentos na situação e os respectivos 
valores desembolsados por cada Ministério: 

Orgão Concedente Qtde Valor desembolso (R$) 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 327 106.787.960,44 

Ministério da Ciência, Tecn., Inovações e Comunic. 68 23.774.790,40 

Ministerio da Cultura 327 65.079.682,81 

Ministerio da Defesa 52 6.087.200,00 

Ministério da Educação 73 183.853.252,52 

Ministerio da Integração Nacional 177 47.388.830,83 

Ministerio da Justiça 73 25.959.900,93 

Ministério da Pesca e Aquicultura 1 200.000,00 

Ministerio da Saúde 712 205.272.535,33 

Ministerio das Cidades 665 115.661.559,01 

Ministerio de Minas e Energia 9 1.315.000,00 

Ministerio do Desenv, Ind. e Comercio Exterior 15 1.171.650,00 

Ministerio do Desenvolvimento Agrário 210 102.706.331,41 

Ministerio do Desenvolvimento Social 111 24.121.225,00 

Ministerio do Esporte 541 57.715.628,90 

Ministerio do Meio Ambiente 21 6.459.731,87 

Ministerio do Trabalho e Emprego 14 12.066.408,01 

Ministerio do Trabalho e Previdência Social 1 2.204.522,50 

Ministerio do Turismo 643 113.250.920,76 

Ministerio dos Transportes 5 6.069.486,97 

Presidência da República 41 14.224.236,10 

Sec.Espec.de Agric. Famil.e do Desenv. Agrário 194 120.173.991,67 

Total 4.280 1.241.544.845,46 

Figura 31 - Consolidação de valores e quantitativos dos convênios cuja situação é "Aguardando Prestação de Contas" há 
mais de 120 dias, por órgão concedente. 

Cabe ressaltar a existência, inclusive, de instrumentos com TCE instaurada, 
conforme relação de Tomadas de Contas Especial-TCEs já encaminhadas à CGU, que 
permaneciam na situação “Aguardando Prestação de Contas” no Siconv. 

Os Ministérios responsáveis por esses instrumentos foram cientificados das 
ocorrências e chamados a apresentar as justificativas para os fatos, além de instados a 
adotar as providências estabelecidas na legislação, notadamente aquelas relativas a 
instauração da devida tomada de contas especial, quando cabível. 

Do total de ocorrências encaminhadas foram respondidos 2.469 casos30, 
correspondente a R$ 552.214.903,10 em valores desembolsados.  

                                                           
30 Foram considerados apenas os casos com informações consistentes. 



 

38 
 

Para os casos sem resposta que se referiam a contratos de repasse foi utilizada 
informação do sistema SIAPF da Caixa Econômica Federal para comparar a situação 
registrada no Siconv e aquela registrada no sistema de gerenciamento da instituição 
financeira. As 336 ocorrências encontradas no SIAPF totalizam R$ 139.123.466,80 em 
valores desembolsados.31 

As respostas dos Ministérios somadas às situações verificadas no SIAPF32 quando 
comparadas ao status dos instrumentos registrados no Siconv – situação “Aguardando 
prestação de contas”, demonstraram que em 73,48% dos casos não foi registrada a 
informação real dos instrumentos no sistema oficial. 

No quadro a seguir são agrupadas as situações apresentadas pelos gestores ou 
registradas no sistema SIAPF, que na maioria dos casos não reflete a situação atual do 
Siconv: 

Situação real Qtde Valor em R$33 

Gestor notificado da inadimplência 205 81.015.121,06 

Gestor em fase de notificação da inadimplência 70 23.874.877,82 

Instrumento cancelado/anulado 1.418 92.044.585,70 

PC aprovada/aprovada com ressalva 272 70.898.483,21 

PC rejeitada/reprovada 13 1.795.778,73 

PC em elaboração pelo convenente 204 192.416.580,50 

PC em análise pelo concedente 199 65.392.278,38 

Em execução 256 114.740.601,79 

TCE em instauração 88 22.586.656,65 

TCE instaurada 14 3.715.427,56 

Sob judice 21 5.304.848,00 

Recursos devolvidos 06 727.090,74 

Instrumento sob Cláusula Suspensiva 07 541.250,00 

Contrato Aditivado/reprogramado 32 16.606.059,47 

Total 2.805 691.338.369,90 
Figura 32 - Consolidação das situaçãoes que apresentaram inconsitência entre registro no Sistema SIAPF e situação real 

do convênio. Fonte: respostas dos Ministérios e SIAPF 

Ressalte-se que, das 2.469 manifestações recebidas dos gestores apenas 624 se 
refletiram em alterações dos status dos instrumentos no Siconv, mantendo-se a 
inadequação de registros inicial.34 

                                                           
31 1.529 instrumentos não foram identificados na base do SIAPF, em que pese encontrarem-se no Siconv e se tratarem 
de contratos de repasse. 
32 Somadas as ocorrências respondidas pelos Ministérios com as informações do SIAPF restaram ainda 1.488 ocorrências 
sem fonte de dados para esclarecimento da real situação dos instrumentos. Ressalte-se que até a conclusão do presente 
relatório não foram apresentadas respostas pela pasta responsável para alguns instrumentos, impactando 
significativamente o percentual de ocorrências não respondidas. 
33 Valor desembolsado da Conta Única do Tesouro. 
34 Considerada a informação no Siconv em 08/12/2017. 
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Cabe destacar que, após a remessa das ocorrências aos Ministérios houve uma 
redução do saldo em conta no valor de R$ 15.874.493,88.35 

Por fim, observou-se que dos 1094 instrumentos encontrados na base do SIAPF, 
referentes a contratos de repasse sob gestão da CEF, ficaram pendentes de resposta 336 
casos. Destes, verificou-se diversos casos em que a situação no SIAPF não está compatível 
com aquela registrada no Siconv. Importante destacar ainda, a existência de casos em que 
as respostas encaminhadas pela CEF são incompatíveis com os registros do SIAPF, o que 
demonstra fragilidade no gerenciamento da carteira de instrumentos contratados. 

3.3. Integridade da Base de Dados do Siconv 
 

Os atos realizados durante a execução das transferências voluntárias devem ser 

praticados ou registrados no Siconv, fazendo do sistema uma valiosa fonte de informações 

que, consolidadas e tratadas, são fundamentais para avaliar a eficiência e eficácia do 

processo. 

O processo de transferências voluntárias é por natureza complexo, visto envolver 

diversos atores – órgãos concedentes, entes federados e organizações sociais convenentes, 

cada qual com nível de maturidade de gestão diferentes. Além disso, os instrumentos 

operacionalizam inúmeras políticas públicas diferentes, que se refletem em centenas de 

objetos singulares. 

Visto isso, sem o uso intensivo de exploração da base de dados gerados pelo Siconv o 

aprimoramento do processo de transferências voluntárias fica exposto a diagnósticos 

pouco consistentes, e, por consequência, à implementação de intervenções nem sempre 

efetivas. 

Por esses motivos, durante o processo de auditoria, que se utilizou intensivamente da 

base de dados do Siconv, constatou-se inconsistências diversas, reportadas a seguir. 

Inconsistência entre o desembolso da Conta Única da União e do ingresso de 

contrapartida e os pagamentos de despesas: constatou-se instrumentos para os quais o 

registro do pagamento de despesas ocorreu, ou antes mesmo de qualquer desembolso 

efetuado, ou em valores superiores aos disponíveis para o dispêndio. 

O quadro a seguir apresenta o quantitativo de casos em que foi constatada essas 

tipologias de inconsistência: 

 

                                                           
35 O cálculo se baseia apenas nos instrumentos cuja data de fim de vigência registrada no Siconv em 08/12/2017 seja 
anterior à expedição dos Ofícios aos Ministérios, qual seja, 11/09/2017. Tendo em vista não haver possibilidade de 
pagamento de fornecedores quando o instrumento não se encontra vigente, infere-se que tal montante de recursos foi 
devolvido ao Tesouro Nacional e/ou ao Convenente. 
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Descrição das Tipologias QTDE 

Instrumentos em que o 1º pagamento antecede o 1º desembolso ou ingresso de contrapartida 907 

Instrumentos em que o valor total dos pagamentos é maior que os desembolsos e 

contrapartidas em valor maior que 50% 
3.972 

 

Figura 33 - Quantitativo de inconsistências entre  desembolso da Conta Única da União e do ingresso de contrapartida de 
despesas. Fonte: Siconv. 

Inconsistências entre o saldo em conta, o valor desembolsado e os pagamentos realizados: 

verificou-se a existência de instrumentos em que o valor registrado como saldo em conta é 

incompatível com os valores desembolsados, considerando os registros de pagamento, 

conforme tipologias a seguir listadas: 

Descrição das Tipologias QTDE 

Instrumentos sem pagamentos registrados, operando por OBTV, em que o saldo em conta é 

menor que o valor desembolsado 

689 

Instrumentos sem desembolso e contrapartida e com saldo em conta 243 

Figura 34 - Quantitativo de inconsistências entre  saldo em conta, valor desembolsado e pagamentos realizados. Fonte: 
Siconv. 

Inconsistências no Painel de Dados do Siconv36: Os dados do painel apresentam 

alguns convênios replicados e ocasionam pequenas diferenças na verificação e na 

conciliação dos dados. No caso, a contagem da quantidade de convênios se apresenta 

correta, porém o valor é somado em dobro. No dia 08/08/2017 detectou-se 34 convênios 

com mais de uma ocorrência, que acrescentam 47 convênios a mais no total. Um dos casos 

triplicados era o convênio 809688; 

Inconsistências entre informações do Siafi e Siconv: No cruzamento das bases Siconv 

e Siafi verificou-se que cerca de 2.747 instrumentos na fase Siconv “Em execução” não 

estavam registrados no Siafi. 

 

Fragilidade no registro dos Termos Aditivos e termos de Prorrogação de Ofício: 

existem 68 Termos Aditivos sem a data de início, o que ocasiona ausência da data de fim de 

vigência inicial. O instrumento número 701278 está com o ano da data de Início do Termo 

Aditivo incorreta. Com relação a Prorrogação de Ofício, existem 306 casos sem a data de 

início, o que ocasiona ausência da data de fim de vigência inicial. 

 

                                                           
36 O Painel de Dados do Siconv é uma ferramenta desenvolvida pelo MDPG que permite visualização de dados gerenciais 
das transferências voluntárias a partir da base de dados do Siconv. 
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Instrumentos ativos sem ocorrências financeiras37: constatou-se a existência de 

3.218 instrumentos sem desembolso, contrapartida e/ou pagamento há mais de 3 anos38, 

tempo suficiente para vencimento de eventual cláusula suspensiva e início da execução 

financeira. 

O quadro a seguir apresenta o extrato desses instrumentos ativos, divididos por ano 

de celebração e situação: 
Situação do Convênio 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Aguardando PC 33 277 267 117 169 239 521 1.623 

Assinatura Pendente Registro TV Siafi 
    

1 3 1 5 

Em execução 
 

55 46 84 65 260 448 958 

Inadimplente 12 1 
     

13 

PC Aprovada 67 24 25 4 9 7 2 138 

PC Aprovada com Ressalvas 20 14 7 2 5 8 3 59 

PC em Análise 54 20 4 3 
 

4 2 87 

PC em Complementação 2 3 6 
 

1 3 
 

15 

Prestação de Contas enviada para Análise 6 44 29 11 29 75 65 259 

PC Iniciada Por Antecipação 
     

1 
 

1 

PC Rejeitada 8 5 19 1 
 

3 
 

36 

Proposta/Plano de Trabalho Aprovado 1 6 5 5 4 1 1 23 

Prop./Plano de Trab. Compl. Env. Análise 
   

1 
   

1 

Total 203 449 408 228 283 604 1.043 3.218 

Figura 35 – Consolidação de Instrumentos ativos sem ocorrência de execução financeira. Fonte: Siconv. 

As ocorrências apresentadas são indícios de dois possíveis problemas: ou falta de 

atualização da situação dos instrumentos ou baixa efetividade dos instrumentos. 

 

3.4. Utilização de Licitações Eletrônicas pelos Convenentes 

A modalidade pregão foi instituída pela Lei nº 10.520, de 17 de junho de 2002 e 
regulamentada, no âmbito da União, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005. 

A Lei nº 10.520/2002, de alcance nacional, instituiu a modalidade pregão tornando-a 
facultativa quando da aquisição de bens e serviços comuns – entendidos como aqueles 
cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, 
por meio de especificações usuais no mercado. 

                                                           
37 Informação extraída de Papéis de Trabalho. Data da situação dos convênios 23/08/2017. Dados de pagamentos 
24/08/2017. Dados de desembolso 28/08/2017. Dados de contrapartida 19/12/2017. 
38 Foi considerado o corte de 3 anos da assinatura a fim de excluir os instrumentos porventura com cláusula suspensiva 
vigente, tendo em vista a duração máxima de 24 meses dessas cláusulas (Parágrafo Único do art. 40 da Portaria nº 
507/2011). 
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O Decreto nº 5.450/2005, por sua vez, tornou obrigatório o uso do pregão pelos órgãos 
e entidades da União quando da aquisição de bens e serviços comuns. O referido Decreto 
também elege a modalidade eletrônica como regra, admitindo o pregão presencial apenas 
quando comprovadamente inviável a forma eletrônica. 

No âmbito da União, o Comprasnet é o sistema que operacionaliza os pregões 
eletrônicos dos órgãos que integram o Sistema de Serviços Gerais - SISG, quais sejam, os 
órgãos e unidades da Administração Federal direta, autárquica e fundacional, conforme 
previsto no §2º do art. 5º da Instrução Normativa nº 02, de 8 de agosto de 2002. 

O uso da ferramenta pregão eletrônico do Comprasnet é franqueado para os órgãos e 
entidades não integrantes do SISG, inclusive no âmbito dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, mediante termo de adesão a ser firmado junto ao Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, em conformidade com o disposto na Portaria nº 16, de 27 de 
março de 2012, com as alterações feitas pela Portaria nº 31, de 18 de junho de 2012. 

O mesmo Decreto nº 5.450/2005 prevê em seu §2º do art. 4º que “na hipótese de 
aquisições por dispensa de licitação, fundamentadas no inciso II do art. 24 da Lei no 8.666, 
de 21 de junho de 1993, as unidades gestoras integrantes do SISG deverão adotar, 
preferencialmente, o sistema de cotação eletrônica, conforme disposto na legislação 
vigente.”. 

A Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001, editada pelo então Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, regulou o processo de cotação eletrônica no âmbito 
dos órgãos e entidades pertencentes ao SISG, que ocorre por meio do sistema Comprasnet. 

Na cotação eletrônica no sistema Comprasnet os fornecedores cadastrados na linha de 
fornecimento referente ao processo de aquisição são aleatoriamente notificados da 
ocorrência da futura cotação de preços, a fim de ampliar a competição e garantir isonomia 
do processo. 

Nos mesmos moldes do pregão eletrônico, é franqueado o uso da cotação eletrônica, 
sem ônus, por órgãos e entidades não integrantes do SISG. 

Em outra vertente, há o Regime Diferenciado de Contratações – RDC, criado pela Lei nº 
12.462, de 4 de agosto de 2011, regulamentado pelo Decreto nº 7.581, de 11 de outubro 
de 2011, para atender às licitações e contratos de objetos específicos, tais como aqueles 
vinculados aos: 

✓ Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016; 
✓ Copa das Confederações 2013 e a Copa do Mundo de 2014; 
✓ Ações do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC; e 
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✓ Obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS ou 
relacionadas a melhorias na mobilidade urbana ou ampliação de infraestrutura 
logística. 

No RDC não há a distinção de modalidades de licitação como previsto na Lei nº 8.666/93. 
Além disso, ocorre no RDC a chamada inversão de fases, na qual apenas o fornecedor 
vencedor apresenta a documentação para habilitação. Outra característica do RDC é a 
possibilidade de disputa por lances sucessivos, tal como permite a modalidade pregão, 
aumentando a competitividade do certame. 

Para operacionalizar o disposto nas normas mencionadas, foi criado o Sistema RDC 
Eletrônico, gerido pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e que 
contempla os seguintes regimes de execução: 

✓ Contratação por tarefa; 
✓ Empreitada por preço unitário; 
✓ Empreitada por preço global; e 
✓ Empreitada integral. 

O Decreto nº 5.504, de 5 de agosto de 2005 instituiu a obrigatoriedade do uso pelos 
convenentes da modalidade pregão para a aquisição de serviços ou bens comuns na 
execução das transferências voluntárias da União, preferencialmente em sua forma 
eletrônica, nos seguintes termos: 

Art. 1º  Os instrumentos de formalização, renovação ou aditamento de convênios, 
instrumentos congêneres ou de consórcios públicos que envolvam repasse 
voluntário de recursos públicos da União deverão conter cláusula que determine que 
as obras, compras, serviços e alienações a serem realizadas por entes públicos ou 
privados, com os recursos ou bens repassados voluntariamente pela União, sejam 
contratadas mediante processo de licitação pública, de acordo com o estabelecido 
na legislação federal pertinente. 

§ 1º Nas licitações realizadas com a utilização de recursos repassados nos termos 
do caput, para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatório o emprego da 
modalidade pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do 
regulamento previsto no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, sendo 
preferencial a utilização de sua forma eletrônica, de acordo com cronograma a ser 
definido em instrução complementar. 

§ 2º A inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica deverá ser 
devidamente justificada pelo dirigente ou autoridade competente. 

 § 3º Os órgãos, entes e entidades privadas sem fins lucrativos, convenentes ou 
consorciadas com a União, poderão utilizar sistemas de pregão eletrônico próprios 
ou de terceiros. 

(...) 
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Art. 4º Os Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda 
expedirão instrução complementar conjunta para a execução deste Decreto, no 
prazo de noventa dias, dispondo sobre os limites, prazos e condições para a sua 
implementação, especialmente em relação ao § 1º do art. 1º, podendo estabelecer 
as situações excepcionais de dispensa da aplicação do disposto no citado § 1º. 

Consta na base de dados do Siconv registro de 100.456 processos para compra de bens 
ou contratação de serviços realizados nas transferências realizadas com municípios, assim 
distribuídos por modalidade de licitação: 

 

Figura 36 - Distribuição das modalidades de licitação utilizadas pelos municípios beneficiados por transferências 
voluntárias. Fonte: SICONV. 

Das informações anteriores verifica-se que apenas 8% dos certames realizados pelos 
municípios nas transferências voluntárias são operacionalizados em meio eletrônico, caso 
do pregão eletrônico. 

A análise dos dados do Siconv permite concluir também que apenas 822 municípios 
utilizaram a modalidade Pregão Eletrônico no histórico das transferências voluntárias, 
contra 3.843 que se utilizaram da modalidade presencial de Pregão. 

Em complemento, verificou-se que apenas 390 municípios estão atualmente aptos 
a utilizar o sistema Comprasnet, em que pese a possibilidade de uso por órgãos e entidades 
que não compõem o SISG, e conforme mencionado anteriormente. 
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Quanto ao uso de sistema de licitações públicas alternativo ao Comprasnet pelos 
entes federados, verificou-se que, em dezembro de 2015, apenas 329 municípios se utilizam 
do sistema Licitações-e do Banco do Brasil39. 

Viabilidade do uso de modalidades eletrônicas pelos Estados e Municípios nas 
transferências voluntárias 

Para as modalidades dispensa de licitação e pregão presencial, que perfazem um 
percentual de 49% dos certames realizados nas transferências voluntárias, o Comprasnet já 
oferece instrumentos para operacionaliza-las de maneira eletrônica, utilizando-se do 
pregão eletrônico e da cotação eletrônica40. 

Nesse ponto é importante ressaltar a possibilidade do uso do Sistema RDC Eletrônico 
para operacionalização dos certames que envolvam as obras e serviços de engenharia, com 
as adaptações que se fizerem necessárias a essas licitações, já que, a priori, não serão 
operacionalizadas na modalidade RDC, visto que não se enquadram em sua totalidade nas 
exigências da Lei nº 12.462/2011. 

O uso do sistema RDC Eletrônico seria importante considerando que a contratação 
de obras e serviços de engenharia por meio de pregão, na prática não é a regra, por não se 
tratar muitas vezes de serviços comuns. 

Ademais, em se viabilizando o uso do sistema RDC Eletrônico para as transferências 
que envolvam obras e serviços de engenharia, é possível acrescer aos 49% de processos 
passíveis de realização em formato eletrônico parte do percentual de 37% das 
concorrências, tomadas de preço e convites realizados no formato tradicional. 

Importa ressaltar que o recente avanço do acesso à internet no Brasil possibilita a 
evolução proposta, conforme já demonstrava a pesquisa Perfil dos Estados e dos 
Municípios, produzida pelo IBGE em 201441, na qual apenas 13 das 5.570 prefeituras 
brasileiras não possuíam acesso à internet em sua sede, sendo que 4.126 municípios já 
possuíam cobertura de internet banda larga em 2015 conforme informações do Ministério 
da Ciência Tecnologia, Inovações e Comunicações42. 

Benefícios do uso de modalidades eletrônicas de licitação: ganhos de confiabilidade das 
informações e de eficiência e economicidade na gestão e no controle  

                                                           
39 Informação baseada em DEZ/2015, considerando as naturezas jurídicas, Município, Autarquia Municipal, Fundação 
Municipal, Órgão Público do Poder Executivo Municipal. 
40 Considerou-se que as dispensas de licitação por limite de valor tendem a ser a maioria das dispensas realizadas nas 
transferências voluntárias, tendo em vista a maioria dos instrumentos possuem valores diminutos. 
41 ftp://ftp.ibge.gov.br/Perfil_Municipios/2014/base_MUNIC_xls_2014.zip 
42 Adicionalmente, 4.127 municípios brasileiros possuíam cobertura de banda larga em 2015, segundo dados disponíveis 
em http://dados.gov.br/dataset/dscom/resource/50ad5722-fcb4-400e-acdd-2939982fb9ba 
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A utilização de sistema eletrônico unificado de licitações pelos convenentes permitiria 
criar interligações com o sistema Siconv eliminando o trabalho de registro dos seguintes 
itens previstos no inciso XVIII do art. 7º e Parágrafo Único do art. 50 da Portaria nº 
424/2016: 

✓ extrato do edital de licitação; 
✓ preço estimado pela Administração Pública para a execução do serviço; 
✓ proposta de preço total ofertada por cada licitante com a sua respectiva inscrição 

no CNPJ43; 
✓ termo de homologação e adjudicação; e 
✓ publicação do extrato do edital de licitação no Diário Oficial da União44. 

Cabe ressaltar que o ganho de eficiência mencionado virá acompanhado de um ganho 
expressivo de confiabilidade da informação, visto tais dados serem inseridos atualmente de 
forma manual e sem a realização de crítica pelo sistema Siconv. 

Para tanto, é preciso definir um sistema unificado de licitações a ser utilizado pelos 
estados e municípios, preferencialmente aqueles já existentes e disponíveis na 
administração pública federal – Comprasnet e RDC Eletrônico, evitando produção de 
tecnologias que implicam em custos de criação e de integração. 

Com a implementação da medida estariam disponíveis em repositório único as 
informações dos fornecedores participantes, inclusive das propostas, permitindo um 
controle mais eficiente e tempestivo sobre as eventuais fraudes, por meio de cruzamento 
de bases de dados e elaboração de trilhas de auditoria. 

Em decorrência da disponibilidade das informações dos fornecedores participantes, 
tornar-se-ia mais eficiente, acurado e efetivo o controle, por exemplo, sobre a participação 
em licitação de licitantes inidôneos, impedidos e suspensos, conforme mencionado na 
Portaria nº 424/2016, incisos do art. 44. 

Por fim, ressalte-se que os benefícios mencionados do uso das modalidades eletrônicas 
de licitação pelos convenentes permitem que se substituam controles administrativos 
manuais e individualmente realizados por verificações em sistema realizadas de forma 
maciça, emitindo alertas aos gestores e aos órgãos de controle. 

Tal avanço é condição sine qua non para avançarmos do controle processual para o 
controle de resultados, mudança de paradigma essa perseguida pela recente Portaria nº 
424/2016. 

                                                           
43 A interpretação desse dispositivo tem sido no sentido da obrigatoriedade de inserção apenas da proposta vencedora, 
sendo a inserção das demais apenas uma boa prática. 
44 O sistema SIASG possui interligação com a Imprensa Oficial, de forma que o comando para a publicação do edital pode 
ser iniciado do próprio sistema, feitos eventuais ajustes para uso nos municípios. 
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Quanto à economicidade das licitações realizadas por meios eletrônicos, dados do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão apontam para uma economia de 
18% em 2014 pelo uso do pregão eletrônico pelos órgãos e entidades da administração 
pública federal, calculada a partir dos preços de referência das licitações. 

Benefícios do uso de modalidades eletrônicas de licitação: alinhamento às boas práticas 
internacionais: 

A utilização de procedimentos de seleção de fornecedores por meio de sistema 
eletrônico, denominada internacionalmente como e-procurement, é uma prática já 
consolidada em diversos países do mundo, a exemplo dos países asiáticos, e encontra-se 
em franca expansão nos países europeus45. 

Estudos mencionados pela Comissão para o Parlamento Europeu apontam que o uso 
de modalidades eletrônicas de seleção de fornecedores gera economia na ordem de 5 a 
20% nas compras públicas, além de afetarem positivamente o Produto Interno Bruto com 
acréscimos de 0,1 a 0,2% em 5 (cinco) anos46. 

De outro bordo, o uso de modalidades eletrônicas de seleção de fornecedores 
amplia a transparência sobre o uso dos recursos públicos, permitindo um escrutínio mais 
efetivo da sociedade sobre os gestores públicos, reduzindo o risco de corrupção, conforme 
mencionado pela OCDE em Guidelines for Fighting Bid Rigging in Public Procurement47. 

O uso de modalidades eletrônicas de licitação em plataforma unificada permitirá a 
disponibilização das informações em formato de dados abertos, alinhando-se aos 
compromissos internacionais firmados pelo Brasil, como a iniciativa Open Government 
Partnership48 e a Convenção Interamericana contra a Corrupção49. 

Por fim, o uso de modalidades eletrônicas de licitação pelos municípios convenentes 
nas transferências voluntárias da União ainda é reduzido, em que pese a disponibilidade de 
ferramentas de uso gratuito como o sistema Comprasnet e e-Licitações. 

Diante o exposto, conclui-se que as vantagens do uso de modalidades eletrônicas 
consistem em maior confiabilidade e transparência das informações das licitações e ganhos 
de eficiência e economicidade na gestão e controle dos recursos públicos transferidos. 

  

                                                           
45 Fonte: World Bank. Disponível em http://bpp.worldbank.org/~/media/WBG/BPP/Documents/Reports/Benchmarking-
Public-Procurement-2017.pdf 
46 Fonte: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0179&from=EN 
47 Disponível em https://www.oecd.org/competition/cartels/42851044.pdf 
48 Disponível em https://www.opengovpartnership.org/about/about-ogp 
49 Disponível em http://www.cgu.gov.br/assuntos/articulacao-internacional/convencao-da-oea/documentos-
relevantes/arquivos/cartilha-oea-2016.pdf 
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4. RECOMENDAÇÕES 
 

A Secretaria de Gestão – SEGES - do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão – MPDG - desempenha papel central na gestão das concessões das transferências 
voluntárias da União, na função de Secretaria Executiva da Comissão Gestora do Siconv, 
que, por sua vez, é o órgão central do sistema de transferências voluntárias e responsável 
pelo sistema informatizado que operacionaliza os instrumentos.50 

A partir das análises apresentadas neste Relatório, recomendam-se aprimoramentos 
estruturantes no processo de transferências voluntárias à SEGES: 

1) Apresentar medidas de simplificação e otimização do processo de transferências 
voluntárias a fim de reduzir o tempo de finalização dos instrumentos; 

2) Realizar avaliação sobre o impacto de restringir a realização de transferências 
voluntárias para a aquisição de bens, substituindo esse instrumento pela doação de 
equipamentos adquiridos de forma centralizada pelos órgãos concedentes, quando 
tecnicamente viável; 

3) Elaborar proposta, embasada em estudo, visando aumentar os valores mínimos de 
concessão das transferências voluntárias, de forma a compatibilizar a quantidade de 
instrumentos à capacidade de gestão dos concedentes e melhor alocar os recursos 
em projetos de maior impacto local; 

4) Implementar melhorias no Siconv que permitam análise automatizada e precisa, por 
meio da base de dados, do cumprimento pelos órgãos concedentes e convenentes 
dos atos obrigatórios e seus respectivos prazos, em especial aqueles relacionados 
ao envio e análise da prestação de contas, à notificação das irregularidades e à 
instauração das Tomadas de Contas Especiais, incluindo acréscimo no sistema da 
situação “Gestor Notificado da Omissão de Prestar Contas”; 

5) Avaliar medidas, em conjunto com outros órgãos competentes, para fomentar a 
disponibilização de informações no SICONV, no formato de relatórios mensais, 
acerca da compatibilização dos recursos demandados para finalização da carteira de 
instrumentos em execução e as perspectivas de disponibilidade orçamentária e 
financeira da União, fornecendo insumos para a tomada de decisão pelos órgãos 
concedentes quanto ao cancelamento de instrumentos, assinados anteriormente à 
Portaria nº 424/2016, pelo critério de baixa execução financeira. 

6) Implementar melhorias no Siconv a fim de sincronizar os atos, etapas e situações 
dos instrumentos, de modo a coibir as seguintes situações: desembolso feito 
diretamente no Siafi, sem registro no Siconv; encerramento de instrumentos com 
saldo em conta; encerramento de instrumentos sem encerramento da conta 
específica; ausência de registro das datas no termo aditivo e termo de prorrogação 

                                                           
50 Conforme §§1º e 5º do art. 13 do Decreto nº 6.170/2007. 
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de ofício; manutenção de empenhos válidos em instrumentos inativos; existência 
de instrumentos sendo executados fora da data de vigência; 

7) Elaborar proposta de mecanismo para controle no Siconv dos saldos das contas 
específicas e respectivos rendimentos financeiros, paralelamente ao saldo e 
rendimento informados pelas instituições financeiras públicas operadoras dos 
instrumentos; 

8) Implementar mecanismos que assegurem a conformidade financeira dos 
instrumentos, compatibilizando os saldos, rendimentos financeiros, pagamentos 
realizados, desembolsos, ingressos de contrapartida, devoluções e as demais 
movimentações financeiras ocorridas; e 

9) Elaborar proposta, embasada em estudo, de implementação das medidas 
necessárias para a instituição da obrigatoriedade do uso de sistema eletrônico 
unificado pelos Estados e Municípios na operacionalização das licitações realizadas 
a partir de transferências voluntárias recebidas; 
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5. CONCLUSÕES 
 

Em que pesem as recentes alterações normativas ocorridas no âmbito das 
transferências voluntárias51 e os notáveis esforços empreendidos pelo Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, no sentido de aprimorar o processo, aproximar 
os atores e capacitá-los, conclui-se que o processo de transferências voluntárias se mostra 
ainda excessivamente moroso, pouco eficiente e eficaz. 

É preciso ressaltar a necessidade de ampliar as melhorias no sistema Siconv para 
garantir maior confiabilidade dos dados nele inseridos, qualidade fundamental para 
permitir análises gerenciais do processo de transferências voluntárias e, por conseguinte, 
implementar medidas de aprimoramento. 

Também, cabe registrar que a implementação de ações para utilização de modalidades 
eletrônicas de licitação pelos convenentes propiciará vantagens relativas a maior 
confiabilidade e transparência das informações das licitações e ganhos de eficiência e 
economicidade na gestão e controle dos recursos públicos transferidos. 

Com base nas avaliações consignadas, são apresentados os principais achados de 
auditoria que compõem o relatório e que corroboram as conclusões mencionadas: 

 
✓ Tempo de finalização dos instrumentos elevado, atingindo média histórica de 5,16 

anos, com tendência de crescimento, com destaque negativo para os instrumentos 
relacionados à aquisição de bens; 

✓ Desequilíbrio entre a capacidade operacional dos órgãos concedentes e o volume 
de trabalho despendido, gerando um passivo de 10.563 instrumentos que aguardam 
a análise da prestação de contas52; 

✓ Tempo de execução similar de pequenos e médios instrumentos, indicando baixo 
custo de oportunidade de assinatura de instrumentos de baixo valor; 

✓ 4.280 instrumentos pendentes de envio da prestação de contas há mais de 120 dias, 
portanto, irregulares quanto ao dever de comprovar a boa e regular aplicação de 
recursos na ordem de R$ 1.241.544.845,00;53 

✓ Existência de 319 instrumentos inativos com saldo em conta, somando recursos no 
valor de R$ 25.048.958,32.54 

                                                           
51 Em especial a publicação da Portaria nº 424/2016. 
52 Situação em dezembro de 2016. 
53 Situação em 23/08/2017. 
54 Considerados apenas os instrumentos com saldo em conta acima de R$ 100,00. Já os instrumentos cujo saldo é maior 
que R$ 5.000,00 resultam em montante de R$ 13.168.897,86, relativos a 217 instrumentos. 
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✓ Elevado volume de valores depositados em contas de convênios e contratos de 
repasse, atingindo o montante de R$ 6.889.940.715,64, referente a 23.741 
instrumentos.55 

✓ Ausência de estudos e medidas para avaliar a compatibilidade entre os recursos 
demandados para finalização dos instrumentos em execução e atual disponibilidade 
orçamentária e financeira da União; 

✓ Fragilidade no controle do saldo em conta e respectivos rendimentos financeiros 
dos instrumentos; 

✓ Baixa confiabilidade dos dados do Siconv referentes à situação dos instrumentos, 
comprometendo o acompanhamento gerencial do processo e sua transparência; 

✓ Inexistência de sincronia entre o Siconv e o Siafi quanto à situação dos instrumentos; 

✓ Gerenciamento deficiente dos contratos de repasse operados pela Caixa Econômica 
Federal, banco responsável por operar quase todo o universo dos contratos; 

✓ Reduzida utilização de modalidades eletrônicas de licitação pelos municípios 
convenentes nas transferências voluntárias da União; 

 
 

  

                                                           
55 Considerando apenas os instrumentos com saldo em conta acima de R$ 100,00. Posição de 08/08/2017. 
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6. ANEXOS 
 

Conteúdo das manifestações encaminhadas à CGU pela SEGES durante a realização da 

Auditoria. 

Ofício nº 14675/2017-MP 

Em atendimento ao pedido de informações contido na Solicitação de Auditoria nº 

201700374-001, a unidade informou que as metodologias aplicadas ao trabalho de análise 

de melhoria nos processos e sistemas, adotadas para atendimento do Acórdão nº 

468/2016-TCU-Plenário, estão embasadas em modelos internacionais de gestão de 

processos e de riscos, mais especificamente no Business Process Management Common 

Book of Knowledge (BPM CBOK), na norma ABNT NBR IS0 31000:2009 e no documento 

Guidance on Enterprise Risk Management publicado pelo Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission - COSO.  

 

Ofício nº 44787/2017-MP 

Em atendimento a Solicitação de Auditoria nº 201700374-002, que solicitou a apresentação 
de justificativas para divergências existentes entre as situações informadas no Siconv e as 
apresentadas no SIAFI e a validação dos valores de saldo em conta existentes em 
instrumentos já finalizados, a unidade encaminhou a Nota Técnica nº 9960/2017-MP, por 
meio da qual registra que as atribuições do DETRV estão relacionadas à gestão e 
operacionalização do funcionamento sistêmico das atividades do Sistema de Gestão de 
Convênios e Contratos de Repasse (SICONV), por intermédio da sua implantação, 
acompanhamento, regulamentação e avaliação, conforme disposto no art. 17, do Decreto 
n° 9.035, de 20 de abril de 2017, restando as atividades e responsabilidades pela 
operacionalização dessa ferramenta pelos órgãos e entidades públicos concedentes, 
executores e intervenientes dos instrumentos firmados, competentes pelos registros e 
lançamentos correspondentes em ambos os sistemas SICONV e SIAFI, de maneira a 
assegurar a coincidência entre os registros desses dois sistemas federais estruturantes. 
 
Adicionalmente, informa que buscando corrigir essa disfunção sistêmica, que já está em 
fase de homologação a funcionalidade denominada "eventos de prestação de contas", cuja 
implantação irá possibilitar, a partir de comando do SICONV, a sincronização dos dados das 
transferências voluntárias entre o SICONV e o Sistema Integrado de Administração 
Financeira (SIAFI). Com isso, estima-se que a partir da disponibilização da referida 
funcionalidade, as situações de divergências de dados entre SICONV e SIAFI serão reduzidas 
drasticamente, já que não será mais permitido que a baixa contábil dos instrumentos 
operacionalizados no SICONV seja realizada diretamente no SIAFI, corrigindo a deficiência 
atual em que os registros no SICONV e SIAFI podem ocorrer em momentos distintos. 
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Com relação a existência de saldo em conta em instrumentos já finalizados, informou que 
se encontra em andamento, junto as Instituições Financeiras responsáveis pelo envio dos 
arquivos de Saldo em Conta para o SICONV e das informações contidas nesse arquivos, um 
trabalho para validar e tratar esses valores, de modo que será possível corrigir divergências 
de valores entre o SICONV e as Instituições Financeiras. Outra ação é o encerramento da 
conta corrente da transferência voluntária quando da conclusão da análise da prestação de 
contas pelo concedente, de forma automática ou por um comando do concedente.  
 
Ofício nº 81041/2017-MP  
 
Em atendimento ao Ofício nº 15581/2017/CGPLAG/DG/SFC-CGU que solicitou providências 
quanto aos instrumentos inativos com saldo em conta pendente de devolução sob 
responsabilidade do Ministério, a unidade informou que após notificação da CGU adotou 
medidas para encerramento da conta vinculada ao Convênio n° 792189, que teve aporte de 
recursos mesmo após a entrega e aprovação da respectiva prestação de contas, em face de 
reingresso e devolução de valor anteriormente bloqueado por determinação judicial.  
 
 
Ofício nº 85823/2017-MP  
 
Em resposta aos Ofícios nºs Ofício n° 10623/2017/CGPLAG/DG/SFC-CGU e 
16871/2017/CGPLAG/DG/SFC-CGU, que encaminharam a Nota Técnica n° 1080, quanto a 
utilização de modalidades eletrônicas de licitação pelos Estados e Municípios, convenentes 
em transferências voluntárias, a unidade informou que será incluído no planejamento de 
melhorias evolutivas do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasses(SICONV), 
para o ano de 2018/19, o Projeto para Integração com os sistemas de compras eletrônicas 
Comprasnet do Governo Federal e o Licitações-e do Branco do Brasil, projeto que tem por 
objetivo, em linhas gerais, a integração através de serviços de WS - webservice - para troca 
de dados online, o que permitirá dar uma maior transparência nos processos de compras 
de bens e serviços comuns dos estados e municípios, otimizar os procedimentos de 
monitoramento da execução dos convênios e contratos de repasses pelos órgãos 
concedentes e instituições mandatárias e evitar o retrabalho por parte do convenente. 
 

Ofício n° 18367/2018-MP 

Em atenção ao Ofício n° 135/2018/CGPLAG/SFC-CGU, que trata do encaminhamento do 

Relatório Preliminar de Auditoria nº 201700374 no Processo das Transferências Voluntárias 

da União, a unidade encaminhou a Nota Técnica n° 3034/2018-MP, elaborada pelo 

Departamento de Transferências Voluntárias (DETRV) contendo manifestação acerca das 

recomendações formuladas pela equipe de auditoria. 

Com relação a simplificação e otimização do processo, o DETRV/SEGES informou que vêm 

adotando ações com vistas à adequação do Sistema ao portfólio normativo vigente e que a 
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conclusão das referidas ações atendem, neste momento, ao requerido pela CGU. Destaca 

ainda que, desde a entrega do SICONV para utilização no processo de transferências 

voluntárias, o processo de simplificação e otimização do Sistema é constante, objetivando 

o aprimorado constantemente, sempre como intuito de que a ferramenta cumpra seu papel 

de forma mais assertiva possível.  

Dentre as ações que estão em andamento (implantadas ou em desenvolvimento) e que no 

entendimento do DETRV/SEGES, quando todas estiverem em produção e/ou implantadas, 

atendem a recomendação da CGU, pode-se destacar as seguintes: 

a) publicação da PI n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e das Instruções Normativas 

n° 2 de 2017 e 2018, cujo teor tratam das questões de acessibilidade e das mandatárias, 

respectivamente; 

b) desenvolvimento da funcionalidade para contemplar o requisito de aceite da 

licitação para possibilitar a liberação dos recursos, conforme previsto no art. 41 da PI n° 

424, de 2016; 

c) desenvolvimento de melhorias do Sistema para possibilitar a identificação 

deconvênios sem execução por mais de 180 dias; 

d) desenvolvimento de reestruturação do processo de elaboração e ajustes do plano 

de trabalho; 

e) desenvolvimento de melhorias com vistas a simplificação do processo de 

pagamento, conforme detalhamento abaixo: 

I - o rateio das fontes de recursos, na preparação do pagamento, passará a 

ser feito de forma automática pelo Siconv e não mais será informado manualmente 

pelo usuário convenente(previsão de implantação em abril de 2018); 

II - simplificação na inclusão do documento de liquidação, visando melhorar 

e desburocratizar o preenchimento das informações referentes as metas/etapas e 

fonte de recursos. 

f) a execução física dos instrumentos passará a ser informada manualmente 

no Siconv pelo usuário convenente, que poderá enviar fotos georreferenciadas do 

objeto do instrumento para o SICONV. (previsão - EVONTT);   

g) disponibilização de relatórios gerenciais alterando, dessa forma, o 

conceito dos relatórios de execução existentes hoje no Siconv. Previsão de 

implantação: Março de 2019; e 

h) reestruturação do módulo de acompanhamento físico de obras e serviços 

de engenharia. 
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Com a implantação do módulo de acompanhamento físico de obras, será possível ao 
convenente apresentar o projeto básico através do Sistema e o monitoramento da 
execução física e financeira dos convênios e contratos de repasses cujo objeto sejam obras 
ou serviços de engenharia. Desse modo, pretende-se reduzir os prazos para apresentação 
dos projetos de engenharia, bem como, àqueles afetos à execução dessas transferências da 
União. 
 
O módulo de acompanhamento físico de obras contempla a apresentação de forma 
sistematizada dos documentos que compõem o projeto básico, a saber: 
 
Itens disponíveis no Siconv desde 3 de fevereiro de 2018: 
 

I - Quadro de Composição de Investimentos; 
II - Planilha Orçamentária; 
III - Frentes de Obras; 
IV - Planilha de Levantamentos de Custos; 
V - Cronograma Físico-Financeiro; 
VI - Anotação de Responsabilidade Técnica; 

 
Implantação até setembro de 2018: 
 

VII - Laudo de Análise de Engenharia; 
VIII - Laudo de Análise de Trabalho Social; 
IX - Projeto de Trabalho Social; 
X - Boletim de Medição; 
XI - Síntese do Projeto Aprovado; 
XII - Licenças Ambientais: prévia, de instalação e de operação. 

Quanto à recomendação que trata de avaliação da conveniência e oportunidade de vedar a 
realização de transferências voluntárias para a aquisição de bens, substituindo esse 
instrumento pela doação dos equipamentos adquiridos de forma centralizada pelos órgãos 
concedentes, faz necessário informar que, novas formas de contratação de bens e serviços 
têm sido testadas no âmbito do Ministério da Justiça, mas se encontram, ainda, em fase de 
implementação. Além disso, o Departamento de Transferências Voluntárias – DETRV - da 
SEGES entende que não se pode implementar a vedação como regra geral, uma vez que, 
em muitos casos, a aquisição de equipamentos é somente uma parte do objeto pactuado. 
Em que pese o entendimento de que a regra não deve ser implantada para todos os objetos, 
este DETRV concorda que se deva realizar estudos, com a participação dos órgãos 
concedentes, para que sejam avaliados os impactos e consequências de uma possível 
determinação para que os equipamentos sejam adquiridos de forma centralizada. 
 
Com relação a elevação dos valores mínimos de concessão das transferências voluntárias, 
de forma a compatibilizar a quantidade de instrumentos à capacidade de gestão dos 
concedentes e melhor alocar os recursos em projetos de maior impacto local, a unidade 
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consigna que os valores mínimos de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais), para custeio e aquisição de equipamentos e para a 
execução de obras e serviços de engenharia, foram estabelecidos com a edição do Decreto 
n° 6.170, de 25 de julho de 2007, reconhecendo que, de fato, parece que esses limites se 
encontram defasados, uma vez que já se passaram mais de 10 (dez) anos de sua 
implantação.  
 
Porém, ressalta que os estudos para alteração dos valores mínimos estipulados no exercício 
de 2007 compõem apenas uma parte dos subsídios necessários, uma vez que tal decisão é 
tomada levando-se em consideração os aspectos referentes à maturidade organizacional e 
institucional dos órgãos concedentes, bem como, a ampla diversidade das condições de 
sazonalidade entre as partes extremas e opostas do país e, também, a complexidade da 
execução de objeto ajustado. 
 
Destaca, por fim que alteração recente na LDO2018 tratou de valores mínimos para 
transferências, em casos específicos: 
 

Lei 13.473, de 8 de agosto de 2017 (LDO 2018): 
 

"Art. 85-A. O valor mínimo para as transferências previstas neste Capítulo, desde que suficiente para 
conclusão da obra ou da etapa do cronograma de execução a que se refere e necessário à garantia 
da funcionalidade do objeto pactuado, é de R$ 100.000,00 (cem mil reais). (Incluído pela Lei n° 13.602, 
de 9 de janeiro de 2018)" 

 
No que tange a implantação de melhorias no SICONV, o DETRV informou que está em 
andamento o desenvolvimento da integração do SICONV com o SIAFI para o registro das 
prestações de contas. Na conclusão da integração serão contemplados o i) registro de 
eventos contábeis: comprovação, aprovação, conclusão e inadimplência, e ii) notificação 
por meio eletrônico dos gestores convenentes das transferências com os motivos da 
inadimplência. A previsão é que em maio de 2018 a integração esteja concluída.  
 
Quanto as recomendações que tratam da compatibilização dos recursos demandados para 
finalização da carteira dos instrumentos em execução e as perspectivas de disponibilidade 
orçamentária e financeira da União, o DETRV informou que a gestão dos recursos e da 
carteira dos instrumentos de transferências voluntárias é de competência dos órgãos 
setoriais, de forma que o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão não tem 
governança sobre o tema. Entretanto, a Pasta disponibiliza no SICONV ferramentas que 
servem de auxílio para a tomada de decisões dos órgãos concedentes. 
 
Sobre à operacionalização das contas correntes específicas dos instrumentos de 
transferências voluntárias, o DETRV destacou que já reestruturou a funcionalidade de 
devolução de saldos remanescentes e, até julho de 2019, pretende aprimorar as rotinas de 
integração das contas específicas, desde a abertura destas contas, culminando com a 
possibilidade de encerramento das mesmas após o término da análise da prestação de 
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contas a partir de comando do concedente. Entretanto, as melhorias de integração das 
contas específicas dependem de priorização dos bancos federais. 
 
No que se refere a implementação de mecanismos de sincronização das informações do 
Siconv e Siafi, o DETRV informou que o problema deve ser resolvido com a finalização da 
integração entre os dois sistemas para o registro das prestações de contas. 
 
Quanto a recomendação que trata da implementação de mecanismos que assegurem a 
conformidade financeira dos instrumentos, compatibilizando os saldos, rendimentos 
financeiros, pagamentos realizados, desembolsos, ingressos de contrapartida, devoluções 
e as demais movimentações financeiras ocorridas, o DETRV registra que desde a 
implantação da OBTV, esta funcionalidade tem sido a principal ferramenta de 
acompanhamento e monitoramento dos concedentes no que diz respeito a execução 
financeira.  
 
Destaca, também, que em função das ações que se encontram em andamento, a demanda 
da CGU será atendida, com a conclusão das seguintes ações, em andamento: 
 

a) encerramento automático da conta de convênio; 
b) melhorias nas rotinas de integração com os bancos federais. 

 
O prazo previsto para a implementação das ações acima descritas é julho de 2019. 
Entretanto, esse prazo depende de priorização dos bancos federais. 
 
Com relação a recomendação que trata da instituição da obrigatoriedade do uso de sistema 
eletrônico unificado pelos Estados e Municípios na operacionalização das licitações 
realizadas a partir de transferências voluntárias recebidas, o DETRV informa que o projeto 
de Integração do SICONV com o Comprasnet do Governo Federal e Licitações-e do Banco 
do Brasil já está sendo discutido, cujo prazo para início da implantação está previsto para 
dezembro de 2018.  
 
Por fim, cabe consignar ainda que com a integração do SICONV com o Comprasnet e o 
Licitações-e será possível que os estados, municípios e organizações da sociedade civil 
utilizem estes mecanismos para aquisições de bens e serviços, reduzindo custo, retrabalho 
e propiciando maior transparência aos procedimentos de aquisições com recursos de 
convênios e contratos de repasse. 


