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APR ESEN TAÇÃO

APRE SE N TAÇÃO
O Tribunal de Contas da União (TCU) tem se mostrado, no curso de sua
centenária história, sabedor da necessidade de se aproximar do gestor
público, para, cada vez mais, aprimorar a aplicação dos recursos do erário, a partir do incremento de ações de caráter preventivo e pedagógico.
A disseminação de boas práticas de gestão e dos normativos e procedimentos que regem a Administração Pública sempre se mostrou como
linha de atuação marcante desta Corte de Contas. Várias medidas têm
sido adotadas, com o fim de fornecer subsídios para a correta interpretação da legislação atinente aos gastos governamentais, a exemplo do
lançamento de diversas publicações.
A publicação da Cartilha de Transferências Voluntárias da União representa mais um passo nessa direção. O documento traz conceitos básicos sobre transferências voluntárias e orientações sobre regulamentação, procedimentos e regras para obtenção, aplicação e controle dos
recursos públicos, além de contemplar as recentes mudanças na legislação e nos procedimentos que regem o assunto.
Quanto às alterações ocorridas desde a última edição da cartilha de
convênios do TCU, destaca-se a implantação da Plataforma +Brasil,
solução tecnológica instituída pelo Decreto 10.035, de 1º/10/2019, com
o objetivo de se tornar um sistema único para operacionalizar e gerir as
várias modalidades de transferências de recursos da União.

Outra mudança não menos importante ocorreu na legislação de regência das licitações e dos contratos. Trata-se da Lei 14.133/2021, sucessora da Lei 8.666/1993. A nova lei geral entrou em vigor em 1º/4/2021
e revogou os arts. 89 a 108 da Lei de Licitações e Contratos. Todavia,
a antiga lei geral, a lei do pregão e os arts. 1º a 47-A da Lei do Regime
Diferenciado de Contratações permanecem em vigor até 1º/4/2023, em
especial para continuar regendo as licitações, os contratos e as transferências voluntárias da União realizados sob a égide dessas normas.
Ao lançar, portanto, a Cartilha de Transferências Voluntárias da União,
o TCU o faz na expectativa de que a publicação seja utilizada por gestores públicos e pela sociedade em geral, de maneira a servir de instrumento efetivo para mitigar a ocorrência de irregularidades, desperdícios
de recursos públicos e insucessos na implementação de políticas públicas financiadas com recursos transferidos pela União.

ANA ARRAES
Presidente do Tribunal de Contas da União
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I N T RODUÇÃO

I N T RODUÇÃO

Esta publicação traz conceitos básicos sobre transferências voluntárias
e orientações sobre a regulamentação, os procedimentos e as regras
para obtenção, aplicação e controle desses recursos públicos, contemplando as mudanças recentes na legislação e nos procedimentos que
regem o assunto.
Entende-se por transferências voluntárias os recursos financeiros repassados pela União a estados, Distrito Federal, municípios e entidades
privadas sem fins lucrativos para, de forma descentralizada e em regime
de cooperação, promover ações de interesse recíproco, como a realização de obras, aquisição de bens e prestação de serviços no âmbito de
programas governamentais.
As transferências voluntárias não se confundem com aquelas fixadas na
Constituição federal e nas leis como sendo transferências de caráter
obrigatório. Muitos recursos oriundos de tributos e outras receitas geradas localmente são arrecadados pela União, que os reparte posteriormente com os demais entes da Federação.

I N T RODUÇÃO
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A transferência de recursos é obrigatória e não vinculada a uma aplicação específica, no caso do Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal (FPE), do Fundo de Participação dos Municípios (FPM),
da repartição de parcela da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-Exportação), da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) e das compensações financeiras do art. 20 da
Constituição federal de 1988 (royalties). Já as obrigatórias e vinculadas são as transferências “fundo a fundo” do Sistema Único de Saúde
(SUS), do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (Fundeb).

tas do total recebido, que, se não cumpridas pelo ente da Federação,
levam à suspensão dos repasses (Acórdão 3.061/2019-TCU-Plenário).
Os aspectos mais importantes de todas as fases de operacionalização das transferências voluntárias são enfatizados: proposição e análise, celebração, liberação de recursos, acompanhamento da execução,
prestação de contas e tomada de contas especial (TCE). Em cada uma
dessas fases, chama-se a atenção para os atos registrados na Plataforma +Brasil e as irregularidades e falhas mais frequentes, de modo a
contribuir para que os gestores dos recursos assumam atitudes preventivas em relação a essas ocorrências e adotem procedimentos capazes
de efetivamente evitá-las.

Há transferências voluntárias operadas de forma similar às obrigatórias,
como as do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), pactuadas por meio de termos de compromisso, e as transferências especiais,
decorrentes de emendas parlamentares impositivas (Emenda Constitucional 105, de 2019). As transferências dos programas de Alimentação
Escolar (Pnae) e Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) e do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), apesar de previstas em lei, dependem
de exigências impostas pelo repassador, entre elas a prestação de con-

Considerando que a jurisdição do Tribunal de Contas da União (TCU)
abrange todos esses repasses, independentemente da esfera de governo em que se situa a entidade beneficiária, as orientações dessa publicação visam, precipuamente, a contribuir para a obtenção e boa aplicação dos recursos e, também, alertar em relação às ocorrências que
o Tribunal considera ofensivas aos princípios básicos da boa gestão e
que podem implicar irregularidade das contas.

N OÇÕES PR EL I MI NAR ES
SOB R E T RANSF ER ÊNCIAS
VOLUN TÁ RIAS

NOÇÕE S PRE LI MI NA RE S SOB RE T RA N SF E R Ê N CIAS VOLUN TÁR IAS

N OÇÕES
PR E L I M I NA RE S
SOB RE
T RA N SF E RÊ N CIAS
VOLUN TÁ RIAS
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A legislação que atualmente dispõe sobre as transferências voluntárias
é o Decreto 6.170/2007, regulamentado pela Portaria Interministerial (PI)
424/2016, com as alterações introduzidas pelas Portarias Interministeriais
101/2017, 277/2017, 451/2017, 114/2018, 235/2018, 558/2018 e 134/2020.
O decreto, que ainda é a principal norma de transferência voluntária
da União (TVU, também instituiu o Sistema de Gestão de Convênios e
Contratos de Repasse (Siconv) e Portal de Convênios do governo federal, atualmente consolidados na Plataforma +Brasil. A Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) regula aspectos relativos à operacionalização das
transferências voluntárias, em especial os percentuais de contrapartida
devidos pelos interessados, e obriga a disponibilização de informações
referentes a convênios no Siconv.
A Lei Complementar (LC) 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF) estabelece as condições para os entes federados receberem as
transferências voluntárias, enquanto a Lei 14.133/2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos deve ser observada por órgãos e entidades da Administração Pública na contratação com terceiros.
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(*) Até o transcurso de dois anos da data de publicação da Lei 14.133/2021, a
Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente, de acordo
com esta lei ou seguindo as diretrizes das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002 e
dos arts. 1º a 47-A da Lei 12.462/2011.

Além da legislação citada anteriormente, em 23/1/2016, entrou em vigor
o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC),
como é conhecida a Lei 13.019/2014, com dispositivos alterados pela
Lei 13.204/2015. Essa lei, de abrangência nacional, instituiu normas gerais para as parcerias entre a Administração Pública e as organizações
da sociedade civil. O Marco Regulatório estabelece as mesmas regras
para a União, o Distrito Federal, os estados e os munícipios. Nestes, a
lei entrou em vigor em janeiro de 2017.

É considerada Organização da Sociedade Civil (OSC) a entidade privada
sem fins lucrativos, abrangendo associações, fundações, cooperativas
ou organizações religiosas. Para formalização de parcerias com essas
organizações, foram criados três instrumentos jurídicos próprios: o termo de fomento, termo de colaboração e termo de parceria.
A seguir, são apresentados conceitos básicos para o entendimento das
transferências voluntárias.

NOÇÕE S PRE LI MI NA RE S SOB RE T RA N SF E R Ê N CIAS VOLUN TÁR IAS
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CON V ÊN IO

T E RMO DE COL ABORAÇÃO

É o instrumento formal que disciplina a transferência voluntária para
órgão ou entidade da Administração Pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, consórcio público ou, ainda, para entidade
privada sem fins lucrativos não abrangida pela Lei 13.019/2014, como
no caso das entidades que atuam de forma complementar ao SUS (art.
199, § 1º, da CF/1988) e dos serviços sociais autônomos, que incluem
as entidades paraestatais do chamado “Sistema S” (art. 9º, III, b, da PI
404/2016, alterada pela PI 235/2018).

Instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela Administração Pública com organizações da sociedade civil,
para consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela Administração Pública que envolvam a transferência de recursos financeiros.

CON T RATO DE R E PASSE

Instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela Administração Pública com organizações da sociedade civil,
para consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil que envolvam a transferência de recursos financeiros.

Instrumento administrativo, de interesse recíproco, por meio do qual a
transferência dos recursos financeiros se processa por intermédio de
instituição ou agente financeiro público federal, que atua como mandatário da União.

T ERMO DE PA RCE R IA
Instrumento jurídico previsto na Lei 9.790, de 23/3/1999, para transferência
de recursos para entidade privada sem fins lucrativos que possua qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip).

T E RMO DE FOME N TO

ACORDO DE COOPERAÇÃO
Instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela Administração Pública com organizações da sociedade civil,
para consecução de finalidades de interesse público e recíproco que
não envolvam a transferência de recursos financeiros.
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CON SÓRCI O

IN T E RV E NIE N T E

Pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na
forma da Lei 11.107, de 6/4/2005.

Órgão ou entidade pública, de qualquer esfera de governo, ou entidade privada que participa da TVU para manifestar consentimento ou
assumir obrigações em nome próprio. Na hipótese de TVU celebrada com entidade dependente ou órgão que não possui delegação de
competência, o chefe do Poder Executivo local deve participar do termo como interveniente.

PROPON EN T E
Órgão ou entidade, pública ou privada, sem fins lucrativos que manifeste,
por meio de proposta ou plano de trabalho, interesse em celebrar TVU.

CON CEDEN T E
Órgão ou entidade da Administração Pública federal, direta ou indireta,
responsável pela transferência dos recursos, pela verificação da conformidade financeira, pelo acompanhamento da execução e pela avaliação
do cumprimento do objeto do instrumento.

CON V EN E N T E

UNIDADE E X E CUTORA
Órgão ou entidade da Administração Pública, das esferas estadual, distrital ou municipal, sobre o/a qual pode recair a responsabilidade pela execução dos objetos definidos nos instrumentos de que trata a PI 424/2026,
a critério do convenente, desde que aprovado previamente pelo concedente, devendo ser considerado como partícipe no instrumento.

BE NE F ICIÁR IO F INAL
População diretamente favorecida pelos investimentos.

Órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, de qualquer esfera de governo, consórcio público ou entidade privada sem fins
lucrativos com a qual a Administração Pública federal pactua a execução de programas, projetos e atividades de interesse recíproco, por
meio de convênios ou contratos de repasse (CRs).

NOÇÕE S PRE LI MI NA RE S SOB RE T RA N SF E R Ê N CIAS VOLUN TÁR IAS - OR I GE M DOS R E CURSOS
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OR IGE M DOS R E CURSOS
Os recursos destinados a transferências estão alocados no Orçamento Geral da União (OGU = Orçamento Fiscal + Seguridade Social
+ Investimento das estatais), após a aprovação da Lei Orçamentária
Anual (LOA), na forma de dotações orçamentárias, basicamente de
duas maneiras:
• indicação por programas e ações que destinam recursos para determinadas regiões e beneficiários, identificando a modalidade de aplicação,
que pode ser:
• direta: por órgãos ou entidades federais (código 90);
• indireta: mediante transferências a governo estadual (código 30), Administração municipal (código 40) ou entidade privada sem fins lucrativos (código 50); e
• indicação nominal do beneficiário (ente público ou entidade sem fins
lucrativos), por meio de proposta do Poder Executivo ou emenda apresentada por deputado federal ou senador, bancadas estaduais, comissões permanentes e pelo relator geral do orçamento anual.

Importante observar que nem todos os “programas de governo” estão
no orçamento. Isso ocorre, porque algumas políticas públicas são divulgadas como programa, e até são gerenciadas dessa maneira, mas
não constituem um programa formalmente estabelecido no orçamento
público, por intermédio das leis orçamentárias. Um exemplo clássico é
o Mais Médicos, programa de governo que foi formado a partir de várias
ações orçamentárias previstas em programas orçamentários distintos.
É possível obter informações sobre os recursos previstos para transferências a estados, DF, municípios e entidades privadas sem fins lucrativos, consultando o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento
(Siope), no Painel do Orçamento, consulta livre, selecionando o programa e a modalidade de aplicação.
No portal Siga Brasil, do Senado Federal, há o Painel Cidadão, com diversas consultas do Orçamento Anual, dentre elas as ações previstas
em cada programa e geridas por determinados órgãos ou entidades.
Para aprender mais sobre orçamento público, assista à série de vídeos
Orçamento Fácil, da Agência Senado.
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OR IGEM DOS RE CURSOS
O acesso a esses recursos pelo interessado dá-se de duas formas:
• proposta ou projeto é formulado pelo próprio interessado diretamente ao ministério ou à entidade que disponha de recursos aplicáveis ao
objeto pretendido.
Após análise da necessidade e da viabilidade do objeto proposto, das informações cadastrais do proponente e da sua regularidade, o ministério ou
a entidade pode aprovar o convênio e liberar os recursos.

No caso da execução obrigatória de emendas parlamentares individuais,
os proponentes deverão apresentar a proposta e o plano de trabalho por
meio da Plataforma +Brasil (módulo Siconv), no prazo estabelecido pelo
governo federal. A programação orçamentária não é executada se o ministério repassador dos recursos verificar impedimento de ordem técnica à
celebração dos convênios.
• o ministério ou a entidade federal detectam as necessidades locais ou
desejam implementar programas federais na região.
Os municípios são, então, contatados, para que efetivem sua participação
no programa.

NOÇÕE S PRE LI MI NA RE S SOB RE T RA N SF E R Ê N CIAS VOLUN TÁR IAS - FASE S DO CON V Ê N I O
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FASES DO CON V Ê N IO
Normalmente, um convênio envolve quatro fases:

Em cada fase da transferência voluntária, há regras e procedimentos
próprios a serem seguidos, conforme legislação aplicável. Só é possível
passar à fase seguinte, quando a fase anterior está concluída, tendo em
vista que os produtos ou resultados alcançados em uma fase servem de
insumos para a fase seguinte.

• proposição;
• celebração;
• execução;

A seguir, serão comentadas cada uma dessas fases e seus respectivos
procedimentos, buscando a perfeita execução e prestação de contas
das TVUs, sem prejuízo de serem citados os dispositivos pertinentes da
PI 424/2016.

• prestação de contas.

FIGURA 1 – FASES DO CONVÊNIO

PREPOSIÇÃO

CELEBRAÇÃO

Fonte: Elaboração própria.

EXECUÇÃO

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

TCE

Os termos de colaboração, parceria e fomento também envolvem essas
fases, mas possuem procedimentos próprios, criados pelo MROSC. As
principais mudanças trazidas pelo MROSC são apresentadas em um
capítulo específico desta cartilha.

20

N OÇÕE S PRE LI MI NA RES SOB R E T RAN SF E R Ê N CIAS VOLUN TÁR IAS - PL ATAF OR MA + B RASIL

A PL ATA F OR MA + B RASI L
Até outubro de 2019, o Siconv era o sistema usado para registro de
convênio, CR e termo de parceria, operacionalizando as diversas
fases da TVU, desde a proposição e celebração do ajuste, passando
pela liberação de recursos e pelo acompanhamento da execução, até
a prestação de contas.
Desde a edição do Decreto 10.035, de 1º/10/2019, que instituiu a Plataforma +Brasil, o Siconv foi incorporado a essa plataforma, como módulo de Transferências Voluntárias, mantendo as mesmas interfaces (telas
e transações) e os dados dos instrumentos já cadastrados. O Decreto
10.726, de 22/6/2021, que alterou o Decreto 10.035/2019, acrescentou à
plataforma as TVUs por meio de termos de colaboração e fomento.

A proposta da Plataforma +Brasil é ser um sistema único online, para
operacionalizar as várias modalidades de transferências de recursos
da União. A Plataforma +Brasil incorpora tanto as TVUs (denominadas
também na plataforma como transferências discricionárias) quanto
outras transferências obrigatórias ou legais, tais como, as transferências fundo a fundo e as especiais, destacadas no OGU por meio de
emendas parlamentares.
Os avanços tecnológicos incorporados ao Siconv e a consulta pública dos seus dados tornaram a ferramenta importante, também, para a
gestão e transparência sobre a aplicação dos recursos federais repassados pela União.

PROPOSI ÇÃO DA
T RAN SF ER ÊN CIA
VOLUN TÁ RIA
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IDE N T IF ICAÇÃO DAS NE CE SSI DADE S LOCA I S
E DE F IN IÇÃO DE PRI ORI DA DE S
O início do processo de solicitação de verbas federais para aplicação em
estados e municípios se dá com a identificação das necessidades existentes na comunidade. A partir do conhecimento da realidade socioeconômica local, é que se definem as áreas mais carentes, que necessitam
de maior atenção e ação mais imediata do poder público.
Mesmo que o convenente (Distrito Federal, estado ou município) disponha, em sua estrutura organizacional, de um setor específico para a realização de estudos sobre a realidade socioeconômica local, convém ouvir
a comunidade, por meio de instituições como sindicatos, associações de
bairros e outras entidades sem fins lucrativos. Normalmente, as áreas que
sempre demandam recursos são educação, saúde, saneamento, construção e recuperação de estradas, abastecimento de água, habitação e
energia urbana e rural.

A partir da seleção das áreas carentes, o interessado precisa estabelecer
uma escala de prioridades entre as necessidades detectadas. O projeto
a ser implementado deve contemplar a ação mais urgente e eficaz dentro
de determinada área carente.
A escolha do segmento a ser atingido e do projeto a ser executado devem
levar em conta, entre outros aspectos, a compatibilidade com a estrutura
já existente na localidade, o impacto na comunidade, a relação custo-benefício, o valor do projeto e a disponibilidade de recursos próprios para
arcar com a contrapartida.

PROPOSIÇÃO DA T RA N SF E RÊ N CIA VOLUN TÁR IA - CON H E CI M E N T O DOS PROGRAMAS DE GOV E R N O

CONHE CIMEN TO DOS PROGRA MAS
DE GOV E R N O
Identificadas as carências e prioridades locais, compete ao interessado
buscar, no órgão ou na entidade apropriados, os recursos necessários
para implementar o projeto desejado.
Os recursos disponíveis no Orçamento da União são limitados, sofrem
constantes contingenciamentos e estão sujeitos a cortes, segundo prioridades definidas pelo governo federal.
É por isso que a proposição de convênios em áreas consideradas também prioritárias pelo governo federal naturalmente tem mais chances
de aprovação.
É aconselhável, assim, que o gestor conheça os diversos programas
federais existentes, em especial as exigências, finalidades e condições
de participação. Na Plataforma +Brasil, há diversas informações, dentre

elas, os programas de todos os órgãos e entidades federais passíveis de TVUs. A consulta pode ser feita na opção de Acesso livre,
opção programas. É possível consultar a lista de programas com chamamento público ou cada programa diretamente, a partir de diversos
parâmetros disponíveis no sistema, tais como, código e nome do programa (ou parte de nome), código e nome do órgão gestor, qualificação do proponente, período, instrumento de TVU (modalidade), UF, tipo
de convenente etc.
A Caixa Econômica Federal (CEF) é o agente financeiro de vários programas dos ministérios. Compete à instituição celebrar CRs e fiscalizar
a execução dos projetos.
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CHA MA ME N T O PÚB LI CO
Os órgãos e as entidades federais que pretenderem executar projetos e
atividades que envolvam transferências de recursos financeiros deverão
divulgar anualmente, na Plataforma +Brasil, a relação dos programas
a serem executados de forma descentralizada e, quando couber, os
critérios para seleção do convenente.

A seleção pública atende ao princípio da impessoalidade (art. 37, caput,
da CF/1988) e são derivadas de ações do TCU (Acórdão 1.331/2008-TCU-Plenário). Além da divulgação na Plataforma+Brasil, a publicidade do
chamamento deve ser feita, também, na página inicial do repassador na
internet, com antecedência mínima de 15 dias.

O chamamento público é o procedimento adotado pelos repassadores para selecionar as melhores propostas (que tornem mais eficaz
o ajuste), de acordo com os critérios estabelecidos no edital do chamamento, e para aferir a capacidade técnica e operacional do proponente para realizar o objeto da TVU (arts. 4º e 5º do Decreto 6.170/2007
e art. 8º da 424/2016PI 424/2016).

O chamamento público é facultado para os convênios celebrados
com estados, DF e municípios. Mas se o beneficiário for entidade privada sem fins lucrativos e a transferência não for para a área de saúde,
o chamamento é obrigatório. Por sua própria natureza, não cabe chamamento para as emendas parlamentares com finalidade definida.

PROPOSIÇÃO DA T RA N SF E RÊ N CIA VOLUN TÁR IA - CADAST RAM E N T O E CR E DE N CIAM E N T O
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CADAST RA MEN TO E CR E DE NCIA M E N T O
Antes de apresentar a proposta na Plataforma +Brasil, é preciso fazer o
cadastramento do ente público ou da entidade proponente, bem como
dos respectivos representantes. Também são cadastrados os usuários
de cada ente ou entidade, indicando quais deles desempenham a função de cadastrador ou credenciador de novos usuários.

O acesso pode ser feito também usando certificado digital, que é uma
identidade eletrônica que substitui várias senhas no ambiente virtual. O
processo de cadastramento é feito uma única vez, não tendo prazo
de validade, mas deve ser atualizado quando tiver alguma modificação dos dados ou for solicitado pelo sistema.

Para consultar os dados gerais dos entes/das entidades e dos usuários
cadastrados, use o módulo Cadastro da Plataforma +Brasil. Já para
incluir novos entes/entidades, use a opção “incluir ente/entidade” da
plataforma. Neste caso, comece cadastrando o cadastrador. O sistema verifica os dados do CNPJ que está sendo cadastrado na base da
Receita Federal. Caso o CNPJ tenha natureza jurídica compatível para
celebrar TVU, o sistema envia mensagem para o e-mail ou telefone indicado (SMS) com o código de ativação. Após a ativação da conta verificar conta), o sistema libera a tela de definição da senha. Em seguida
o sistema exibe a tela Para prosseguir o cadastro do ente/da entidade.

Na fase de cadastramento, é preciso ter todos os documentos em mãos,
para preencher os dados solicitados. O proponente não precisa mais
apresentar os documentos ao repassador ou às unidades cadastradoras vinculadas para validar e efetivar o cadastramento. A documentação
que comprova as informações fornecidas, inclusive das pessoas com
poderes de representação do ente/da entidade, é verificada pelo repassador ou pela instituição mandatária durante a análise do plano de trabalho, antes da assinatura do termo de TVU.

O cadastramento consiste, portanto, na inclusão de dados dos proponentes e na geração de credenciais (login/senha) para uso do sistema.

Concluído o cadastramento, o proponente está “credenciado” a enviar
eletronicamente propostas para os programas disponíveis e chamamentos públicos abertos. Por isso, o cadastramento no antigo sistema
de TVU – Siconv – era chamado de credenciamento.
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E L A BORAÇÃO E APRE SE N TAÇÃO
DA PROPOSTA DE T RABA LH O
A proposta de trabalho é a peça inicial utilizada pelos entes públicos
ou pelas entidades privadas sem fins lucrativos para manifestação formal de interesse em celebrar a TVU. A proposta deve ser elaborada de
forma concisa, se possível padronizada, e estar em conformidade com
os objetivos e as diretrizes do programa descentralizador.
Para incluir a proposta na Plataforma +Brasil, o proponente deve fazer
o acesso identificado ao sistema. A proposta possui três partes: dados
gerais, programas e participantes envolvidos. Após a seleção do programa, selecionar os objetos e as regras da contrapartida, informando
os valores da proposta, inclusive contrapartida financeira ou em bens e
serviços. A modalidade é o tipo de instrumento de TVU (por exemplo,
convênio). A proposta pode ser qualificada como: voluntária (incluída
por qualquer proponente, de acordo com as regras do programa), de
proponente específico (definido pelo concedente) ou de proponente
de emenda parlamentar (indicado na própria emenda). O conteúdo da
proposta deve contemplar, no mínimo (art. 16 da PI 424/2016):

• descrição do objeto a ser executado (objeto é o produto ou resultado
do ajuste);
• justificativa, contendo: caracterização dos interesses recíprocos; relação entre a proposta apresentada e os objetivos e as diretrizes do programa federal; indicação do público-alvo, do problema a ser resolvido
e dos resultados esperados;
• estimativa dos recursos financeiros, discriminando o repasse a ser realizado pelo concedente ou pela mandatária e a contrapartida prevista
para o proponente, bem como especificando o valor de cada parcela e
do montante de todos os recursos, na forma estabelecida em lei;
• previsão de prazo para execução; e
• informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente
para execução do objeto.

PROPOSIÇÃO DA T RA N SF E RÊ N CIA VOLUN TÁR IA - E L ABORAÇÃO E APR E SE N TAÇÃO DA PROPOSTA DE T RA BA LH O

EL ABORAÇÃO E A PR ESE N TAÇÃO
DA PROPOSTA DE T RA BA LH O
Também devem ser informados os dados bancários e juntados os documentos comprobatórios da capacidade técnica e contrapartida. Após
incluir a proposta, o sistema exibe a mensagem Proposta cadastrada
com sucesso e o número gerado. O usuário com perfil gestor pode alterar, cancelar e enviar a proposta para análise. Na dúvida, pesquise as
regras e/ou entre em contato direto com o repassador, para receber
instruções detalhadas.

O concedente analisa a proposta e, caso a aceite, solicita ao proponente a inclusão do plano de trabalho na Plataforma +Brasil. Caso
recuse a proposta, registra o indeferimento no sistema e comunica o
proponente. Ao cadastrar o programa, o concedente pode definir que
o proponente apresente a proposta acompanhada do plano de trabalho, cujas informações são requeridas pelo sistema no ato de cadastramento da proposta.
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E L A BORAÇÃO E APRE SE N TAÇÃO
DO PL A N O DE T RABA LH O
O plano de trabalho é o detalhamento da proposta aprovada. Deve conter, basicamente, os seguintes elementos adicionais: (i) descrição das
metas a serem atingidas, qualitativa e quantitativamente, com definição das etapas e dos prazos previstos para execução, destacando que
meta é a parcela quantificável do objeto e etapa, a divisão existente
para execução de uma meta; (ii) previsão do cronograma de desembolso, que discrimina os valores a serem repassados pelo concedente
e a contrapartida financeira do convenente, se for o caso, com o valor
de cada parcela; e (iii) plano de aplicação, que associa cada parcela às
respectivas metas/etapas, identificando o tipo e a natureza da despesa.
Cabe ao concedente analisar a viabilidade do plano de trabalho e sua
adequação aos objetivos do programa, como a compatibilidade dos
custos do plano de aplicação. No caso de entidade privada, deve avaliar
a capacidade técnica e operacional. Para tanto, o concedente inclui no
sistema os pareceres técnicos e jurídicos pertinentes. Eventuais ajustes podem ser feitos dentro do prazo estipulado pelo concedente. Após
a assinatura do termo de TVU, qualquer alteração no plano de trabalho
deve ser previamente aprovada pelo concedente ou por seu mandatário.

O gestor do órgão ou da entidade convenente deve atentar para a fidedignidade e exatidão das informações contidas no plano de trabalho.
Qualquer falha, inexatidão ou falsidade de informações pode implicar
a não celebração do termo de TVU. As exigências, como previsão de
contrapartida, correta contextualização da situação de necessidade e
apresentação de plano de trabalho consistente e completo, devem ser
observadas com bastante atenção.
A consistência das informações do plano de trabalho tem repercussão,
também, na execução e respectiva prestação de contas. A fiscalização dos órgãos de controle se baseia no plano de trabalho para fixar
critérios de avaliação do alcance das metas propostas. Subestimar
ou superestimar as metas, os custos ou o cronograma de execução
do objeto pode trazer sérias consequências para o gestor. Há recomendação expressa do TCU no sentido de que os repassadores se
abstenham de celebrar TVU com objetos e planos genéricos ou com
informações insuficientes para identificação do projeto, da atividade
ou da ação previstos (Acórdãos 901/2006 e 5.286/2010, da 1ª Câmara,
e 544/2008, do Plenário).

PROPOSIÇÃO DA T RA N SF E RÊ N CIA VOLUN TÁR IA - E L ABORAÇÃO E APR E SE N TAÇÃO DO PL AN O DE T RABA LH O

EL ABORAÇÃO E A PR ESE N TAÇÃO
DO PL A N O DE T RA BA L H O
Durante a etapa de inclusão da proposta de trabalho, o proponente deve informar, na Plataforma +Brasil, o banco federal e a agência
bancária escolhidos para abertura da conta bancária específica do
ajuste, seja ele convênio, CR ou outro tipo de TVU. A solicitação de
abertura da conta corrente ao sistema bancário, por sua vez, é de responsabilidade do concedente e só ocorre após a aprovação da proposta, na fase de celebração.
O plano de trabalho é lastreado por projeto básico ou termo de referência, nos moldes previstos na Lei de Licitações e Contratos Admi-

nistrativos (Leis 8.666/1993 e 14.133/2021). O projeto básico é exigido,
no caso de obras e serviços de engenharia, e o termo de referência,
no caso de aquisição de bens e serviços comuns. Um ou outro deve
ser apresentado antes da liberação da primeira parcela dos recursos,
sendo facultado ao concedente exigi-lo antes da celebração do instrumento. O projeto básico ou termo de referência pode ser dispensado
no caso de padronização do objeto, a critério da autoridade competente do órgão ou da entidade concedente, em despacho fundamentado (veja exemplo de objeto padronizado no banco de projetos da
Plataforma +Brasil: UBS tipo I).
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CL ASSIF ICAÇÃO DA DE SPE S A
N O PL A N O DE T RA BA LH O
Ao preencher o plano de aplicação detalhado no sistema, o gestor deve
ter especial atenção com a natureza da despesa informada, pois incorreções podem comprometer irremediavelmente a prestação de contas.
A Secretaria de Orçamento Federal (SOF) publica anualmente o Manual
Técnico de Orçamento (MTO), instrumento de apoio aos processos orçamentários da União.
A classificação da despesa necessária para realização de um projeto é
composta pela sequência de seis números X.X.XX.XX, correspondente à categoria econômica, ao grupo de natureza de despesa (GND),
à modalidade de aplicação e ao elemento de despesa, conforme demonstrado a seguir.

A categoria econômica pode ser despesa corrente (3) ou despesa de
capital (4). O GND indica o objeto do gasto, de 1 a 6, como, por exemplo, investimento (4). A modalidade de aplicação indica a forma como
os recursos devem ser aplicados, no caso, diretamente pelo ente público (90). E o elemento de despesa identifica os objetos do gasto no
âmbito de cada GND, tais como, material de consumo (30), serviços de
terceiros - pessoa jurídica (39) e obras e instalações (51). O elemento
de despesa é indicado pelo sistema ao selecionar o tipo de despesa
(bens, obras, serviços ou outros).
QUADRO 1 – CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

CATEGORIA
ECONÔMICA

3 – DESPESAS
CORRENTES

FIGURA 2 – CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

X

X

XX

GND

30 – MATERIAL DE
CONSUMO

2 – JUROS E ENCARGOS
DA DÍVIDA

36 – OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS –
PESSOA FÍSICA

4 – INVESTIMENTOS

Elemento de despesa
Modalidade de aplicação

4 – DESPESAS
DE CAPITAL

5 – INVERSÕES
FINANCEIRAS
6 – AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA

Grupo de natureza de despesa

ELEMENTO DE
DESPESA (*)

1 – PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
(ES)

3 – OUTRAS DESPESAS
CORRENTES

XX

MODALIDADE DE
APLICAÇÃO

APLICAÇÃO DIRETA
– CÓDIGO 90

39 – OUTROS SERVIÇOS
DE TERCEIROS –
PESSOA JURÍDICA
51 – OBRAS E
INSTALAÇÕES
52 – EQUIPAMENTOS
E MATERIAL
PERMANENTE

Categoria econômica
Fonte: MTO, 2022.
Fonte: Elaboração própria.

Legenda: (*) Elementos de despesa mais utilizados na execução das transferências voluntárias.
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ES TUDOS T ÉCN ICOS PR E LI M I NA RE S
No momento de detalhar o objeto proposto na TVU, a existência de informações produzidas nessa fase preliminar se torna mais relevante, em
especial, quando há mais de uma solução viável ou a solução envolve
empreendimento caro ou complexo.

influência de cada empreendimento, levando em conta a população e
região a ser beneficiada. Do mesmo modo, precisam ser observadas
as restrições legais e sociais, estabelecidas em planos de ordenamento
territorial e códigos locais de obras.

Para a tomada de decisão sobre o que deve ser produzido ou adquirido,
é fundamental a realização de estudos técnicos preliminares. Esses
estudos têm o objetivo de identificar necessidades (o porquê), escolher
a melhor alternativa para o atendimento dos anseios da sociedade local
(o que) e estimar os recursos necessários (o quanto).

O estudo de viabilidade objetiva eleger o empreendimento que melhor
responde ao programa de necessidades, sob os aspectos técnico,
ambiental e socioeconômico. No aspecto técnico, devem ser avaliadas as alternativas para implantação do projeto. A avaliação ambiental
envolve o exame preliminar do impacto ambiental do empreendimento,
de forma a promover a perfeita adequação da obra ao meio ambiente.
A análise socioeconômica, por sua vez, inclui o exame das melhorias
e possíveis malefícios advindos da implantação do projeto. Nesse momento, deve ser feita, também, a estimativa do custo de cada possível
alternativa, para se verificar a relação custo-benefício.

Ir direto para o desenho do projeto, sem sinalização positiva da viabilidade do empreendimento, pode resultar no desperdício de recursos
públicos, pela impossibilidade de execução e utilização do resultado
almejado. Assim, antes de iniciar um empreendimento, a Administração
local deve definir o universo de ações e projetos (programa de necessidades) que devem ser considerados para estudo de viabilidade.
Em seguida, é necessário estabelecer as características de cada solução, tais como, a que se destina, futuros usuários, dimensões, equipamentos a serem usados etc. Deve-se considerar, também, a área de
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E STUDOS T É CNI COS PRE LI M I NARE S
Concluídos os estudos e selecionada a alternativa, deve-se preparar
relatório descritivo da avaliação e opção escolhida, contendo: características principais, critérios e parâmetros usados para sua definição, demandas a serem atendidas e pré-dimensionamento dos elementos que
a compõem. Essa peça pode ser considerada um anteprojeto, que não
se confunde com o projeto básico e termo de referência, para fins de
orçamentação e contratação.
O anteprojeto, exigido em obras de maior porte, consiste na representação técnica da opção aprovada no estudo de viabilidade. Deve apresentar os principais elementos – plantas baixas, cortes e fachadas – de
arquitetura, da estrutura e das instalações em geral do empreendimento, além de determinar o padrão de acabamento e custo médio. O nível
de detalhamento do anteprojeto ainda não permite perfeita caracterização do empreendimento, apenas possibilita conhecimento sobre o que
se pretende e estabelece diretrizes para elaboração do projeto básico.

A PI 424/2016 disciplina que, no caso de obras ou serviços de engenharia, a análise final de custos a cargo da mandatária é realizada depois
da entrega do orçamento de referência, observado o disposto nos
arts. 16 a 18 do Decreto 7.983, de 2013, e de visita de campo preliminar. Previamente à aceitação do projeto básico pela mandatária, para
execução de obras e serviços de engenharia de valor igual ou superior a
R$ 5 milhões (arts. 3º, III, e 21, § 12, da PI 424/2016), o proponente deve
apresentar estudo de alternativas de concepção de projeto, cuja análise pela mandatária é condicionante para aprovação do projeto básico.
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O projeto básico ou termo de referência tem a finalidade de detalhar o
objeto proposto e demonstrar a viabilidade e conveniência de sua execução. Eles são o resultado do desdobramento dos estudos preliminares, que indicou a solução viável para o problema apontado na proposta
da TVU. Com base neles, é possível licitar e contratar.

Tanto o projeto básico quanto o termo de referência devem conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pelo concedente,
diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados
no mercado da região onde deve ser executado o objeto, métodos a
serem aplicados e prazos de execução.

O projeto básico é o conjunto de elementos por meio do qual o proponente deve caracterizar a obra, a instalação ou o serviço de engenharia
objeto do convênio ou CR, demonstrando viabilidade técnica, custos
envolvidos, etapas e prazos de execução. O projeto básico deve ser
elaborado com base em estudos técnicos preliminares e assegurar o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento (art.
21 da PI 424/2016).

Portanto, o projeto básico e termo de referência devem conter nível de
detalhamento e precisão adequados e suficientes para detalhar “o que”
será feito ou entregue. Esses projetos não se destinam a disciplinar ou
orientar a execução da obra ou do serviço, pois esse é o papel do projeto executivo, que responde “como” a obra ou o serviço é feito, a fim
de evitar falhas durante sua execução.

Quando o objeto da transferência voluntária envolver aquisição de bens
ou prestação de serviços, o projeto básico recebe o nome de termo
de referência, o que não altera a necessidade de contemplar a descrição completa e precisa do bem ou serviço, o orçamento previsto, a
definição de métodos a serem usados e o prazo de execução do objeto.

Para inclusão de projeto básico ou termo de referência na Plataforma
+Brasil, o usuário deve acessar a aba Projeto básico/Termo de referência do submenu Plano de trabalho. Podem ser incluídos documentos
com os dados da obra (projeto básico) ou dos serviços, materiais e
equipamentos (termo de referência).
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A inclusão dos projetos é feita basicamente por meio de arquivos anexados à proposta (upload dos arquivos na Plataforma +Brasil). Essas
operações estão descritas em detalhes no Manual de Inclusão de Propostas do sistema. O sistema disponibiliza atualmente uma interface
para anexar os arquivos com os projetos, a partir de uma tela com
campos para descrever o conteúdo do arquivo. Podem ser incluídos
vários documentos, contendo, por exemplo, os dados da obra (projeto
básico) e a contratação de serviços e aquisição de materiais e equipamentos (termo de referência).

Os dados do responsável técnico pela elaboração do projeto e a respectiva ART também devem ser incluídos no sistema. No caso de o órgão
não dispor de corpo técnico especializado, ele deve fazer uma licitação
específica, a fim de contratar empresa ou profissional para elaborar o
projeto básico.

Dependendo da natureza e complexidade do objeto, o projeto básico pode ser integrado por vários elementos e estudos técnicos,
tais como:

A partir desse instante, os dados da proposta não podem mais ser alterados e o concedente analisa a viabilidade e adequação aos objetivos
do programa. O sistema disponibiliza o botão Gerar extrato, contendo
todos os dados registrados na proposta.

Cadastrados todos os dados dos projetos, o proponente pode enviar
a proposta para análise do concedente. É importante ressaltar que
somente o usuário com perfil de gestor pode enviar a proposta.

• memorial descritivo e planta de locação;
• projetos específicos, como o projeto de administração da obra e
construção de módulos do empreendimento;
• planilha orçamentária e memorial de cálculo dos itens de serviço;
• cronograma físico e financeiro do empreendimento; e
• Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do projeto.

O projeto básico ou termo de referência é apreciado pelo concedente
ou pela mandatária e, se aprovado, integra o plano de trabalho. Nos
casos em que houver divergências de valores entre o plano de trabalho
aprovado e projeto básico ou termo de referência aprovado, os partícipes devem providenciar as alterações do plano de trabalho e instrumento (convênio ou CR). Constatados vícios sanáveis no projeto básico
ou termo de referência, são comunicados ao convenente, que dispõe
de prazo para saná-los. Caso receba parecer contrário à aprovação, o
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concedente procede à rejeição da proposta ou extinção ou rescisão do
instrumento, se já tiver sido assinado, com devolução ao concedente
dos eventuais recursos recebidos (art. 21 da PI 424/2016).
O projeto básico ou termo de referência deve ser apresentado antes
da celebração do instrumento, sendo facultado ao concedente exigi-lo
depois, desde que antes da liberação da primeira parcela dos recursos.
É importante destacar que a autoridade competente do órgão ou da
entidade concedente pode dispensar, em despacho fundamentado, a
apresentação de projeto básico, nos casos de objetos padronizados.
A padronização de objetos é o estabelecimento de critérios a serem seguidos nos convênios com o mesmo objeto, definidos pelo concedente,
especialmente quanto às características do objeto e ao seu custo. Nos
convênios em que o objeto consiste na aquisição de bens que possam
ser padronizados, os próprios órgãos e as entidades da Administração
Pública federal podem adquiri-los e distribuí-los aos convenentes (arts.
14 e 15 do Decreto 6.170/2007).

A padronização é recomendada para objetos mais frequentes, com vistas à racionalização no uso dos recursos. A título de exemplo, veja alguns objetos padronizados: construção de Centro de Referência em
Assistência Social (CRAS), aquisição de veículo adaptado para pessoas
com dificuldades de locomoção, hora técnica por escolaridade, diária,
referencial de locação de veículo por região e serviços gráficos.
As despesas referentes ao custo para elaboração do projeto básico ou
termo de referência, além das despesas necessárias ao licenciamento
ambiental, podem ser custeadas com recursos oriundos do instrumento pactuado, desde que o desembolso do concedente voltado para a
elaboração do projeto básico ou termo de referência não seja superior
a cinco por cento do valor total do ajuste. Nesses casos, a liberação do
montante correspondente ao custo do serviço se dá após a celebração
do ajuste, conforme cronograma de liberação pactuado entre as partes.
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O plano de trabalho e o próprio instrumento de convênio ou
CR devem ser alterados se constatadas divergências com os
valores estabelecidos no projeto básico.
O projeto básico ou termo de referência deve ser
apresentado antes da celebração do instrumento, sendo
facultado ao concedente exigi-lo depois, desde que antes da
liberação da primeira parcela dos recursos.
O projeto básico pode ser dispensado, no caso de
padronização do objeto.

Para calcular o custo do objeto proposto, o interessado deve realizar
pesquisas de preços no mercado fornecedor dos produtos ou serviços
pleiteados. Também pode se valer de informações contidas em bancos
de dados informatizados, publicações especializadas e outras fontes.

Para obter, por exemplo, informações sobre custos da construção civil,
o interessado pode consultar o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), desenvolvido e mantido pela
CEF e disponível em sua página na internet, no endereço www.caixa.
gov.br, opção Poder público > Serviços on-line e sistemas > Sinapi.
Preferencialmente, a pesquisa de preços deve envolver o mercado mais
próximo ao estado ou município convenente, espelhando os valores vigentes nas respectivas localidades. No entanto, nada impede a realização de pesquisa de preços com produtores ou fornecedores situados
em outros locais.
O gestor deve atentar para a fidedignidade e exatidão das informações
contidas no plano de trabalho. Qualquer falha, inexatidão no projeto
ou falsidade de informações implica a não celebração do convênio,
motivo pelo qual exigências como previsão de contrapartida, correta contextualização da situação de necessidade e apresentação de
plano de trabalho consistente e completo devem ser observadas com
bastante atenção.
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A exatidão das informações do plano de trabalho tem repercussão,
também, na execução do convênio e respectiva prestação de contas.
A fiscalização dos órgãos federais de controle baseia-se nas informações do plano de trabalho para fixar critérios de avaliação do alcance
das metas propostas. Subestimar ou superestimar metas, custos ou
cronograma de execução do objeto do convênio pode trazer sérias
consequências para o gestor do convênio.
Em suma, para propor a celebração de convênio, o interessado deve
atentar para as seguintes medidas:

• elaborar plano de trabalho (planejamento) de forma detalhada, precisa e
completa, descrevendo suficientemente, de forma quantitativa e qualitativa, o objeto proposto, suas metas e etapas;
• estruturar orçamento realista do objeto programado;
• certificar-se da existência dos recursos de contrapartida;
• realizar previsão factível das etapas do projeto e do prazo necessário
para sua conclusão.
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O orçamento de referência é o detalhamento do objeto em termo de
seus quantitativos e custos. No caso de obras, compreende os custos
unitários dos insumos e serviços que serão realizados. Nas aquisições,
consistez na descrição dos bens e respectivos preços levantados no mercado. Logo, para calcular o custo do objeto proposto, o interessado deve
realizar pesquisa de preços, para estimar o preço praticado no mercado
fornecedor dos produtos ou serviços pleiteados. Para tanto, deve reunir
mais de um parâmetro, podendo se valer de bancos de dados públicos
de preços, sistemas de referência de preços, publicações especializadas, preços contratados por outros órgãos, entre outras fontes.
A pesquisa de preços pode incluir consulta direta ou cotação formal
com, pelo menos, três fornecedores, desde que não seja a única fonte
de pesquisa. A pesquisa deve, preferencialmente, envolver o mercado
mais próximo ao estado ou município convenente, espelhando os valores vigentes nas respectivas localidades. Os preços devem ser colhidos
com empresas do ramo pertinente ao objeto, concorrentes no mercado
onde se realiza a contratação. No entanto, nada impede a realização
de pesquisa de preços com produtores ou fornecedores situados em
outros locais. Situações excepcionais devem ser explicitadas e justificadas, dando transparência aos custos adotados no orçamento.

Sempre que possível, devem ser verificados os preços fixados por órgãos oficiais competentes e as referências indicadas nos sistemas de
registro de preços. Para obter, por exemplo, informações sobre custos
da construção civil, o interessado pode consultar o Sinapi, desenvolvido
e mantido pela CEF. O Sinapi permite a consulta às referências técnicas
em insumos e composições de custos usados em obras de edificações
e infraestrutura urbana. Ao usar o Sinapi, o responsável pela orçamentação pode promover ajustes técnicos e adaptações que o caso concreto exigir, inclusive quanto aos preços, mas deve justificar e deixar
transparente esses ajustes, para análise posterior do concedente e dos
órgãos de controle.
Para obras de pavimentação, por exemplo, o Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), mantido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (Dnit), é o mais recomendado. O Sicro aglutina
custos de referência de serviços e insumos para os modais rodoviário,
aquaviário e ferroviário e define metodologias e despesas envolvidas na
confecção dos orçamentos.
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Já para compras em geral e serviços comuns, a fonte mais relevante
é o Portal de Compras do Governo Federal (antigo Comprasnet), mantido pelo governo federal. O portal agrega legislação aplicável, orientações e procedimentos, a exemplo da orçamentação de serviços gerais usando a planilha de custos e formação de preços, dentre outros
temas. O Comprasnet permite consulta a licitações, especialmente os
pregões eletrônicos; fornecedores de bens e serviços; catálogos de
materiais e serviços padronizados; cotações eletrônicas; e atas de registros de preços. A pesquisa de preços pode ser feita por meio de
filtros no Painel de preços, segundo os parâmetros da Instrução Normativa (IN) MP/SLTI 5, de 2014.

Cabe destacar que as contratações públicas ou compras com uso de
recursos federais devem ser efetivadas somente após a estimativa prévia do respectivo valor, que deve ser obrigatoriamente juntada ao processo de contratação e ato convocatório (edital) divulgado. A estimativa
ou orçamento de referência é o principal fator de escolha da modalidade de licitação a ser adotada. Tem finalidade de verificar se existem
recursos orçamentários suficientes para pagamento das despesas com
contratação e serve de parâmetro para julgamento das propostas apresentadas no certame.
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Ao requerer uma transferência voluntária, o proponente deve atentar
para algumas medidas que evitam rejeição da proposta ou eventuais
falhas durante a execução e prestação contas. Em suma, o proponente
deve: (i) elaborar plano de trabalho (planejamento) de forma detalhada,
precisa e completa; (ii) descrever suficientemente, de forma quantitativa e qualitativa, o objeto proposto, suas metas e etapas; (iii) realizar
previsão factível das etapas do projeto e do prazo necessário para sua
conclusão; (iv) estruturar orçamento realista do objeto programado; e (v)
certificar-se da existência dos recursos de contrapartida.
As medidas corretivas e preventivas apontadas pelos órgãos de controle, como o TCU, são fontes importantes para sinalizar falhas mais
frequentes, que devem ser evitadas pelo gestor proponente e por sua
equipe. A seguir, encontra-se uma lista dos principais pontos de controle a serem observados na fase de proposição da TVU.

• A celebração de convênio deve conter seus elementos característicos,
com descrição detalhada, objetiva, clara e precisa do plano de trabalho, sem deixar dúvidas do que se pretende realizar ou obter, com correta e suficiente descrição das metas, etapas/fases a serem executadas, tanto nos seus aspectos quantitativos quanto qualitativos (Acórdão
609/2009-TCU-Plenário, Relator: ANDRÉ DE CARVALHO).
• Os convênios, mesmo em situações emergenciais, devem apresentar
definição completa do objeto a ser executado e das metas a serem atingidas, qualitativa e quantitativamente (Acórdão 416/2007-TCU-1ª Câmara,
Relator: MARCOS BEMQUERER).
• O interesse recíproco entre os partícipes é condição essencial à formação de acordo mediante convênio. Tal interesse somente é assegurado
na medida em que o objeto pretendido ou resultado almejado possa ser
usufruído por ambas as partes. (Acórdão 3.241/2013-TCU-Plenário, Relator: WALTON ALENCAR RODRIGUES).
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• Em convênios, o projeto básico ou termo de referência deve ser apresentado antes da celebração do instrumento, sendo facultado ao concedente exigi-lo posteriormente, desde que antes da liberação da primeira
parcela dos recursos, sendo excetuada essa exigência quando houver
padronização de objeto, mediante despacho fundamentado da autoridade
competente (Acórdão 2.550/2013-TCU-Plenário, Relator: ANA ARRAES).
• É irregular a celebração de convênio com cronograma de execução
e vigência incompatíveis com as datas de realização dos eventos,
gerando descumprimento dos planos de trabalho e cronogramas de
desembolso aprovados (Acórdão 7.307/2013-TCU-1ª Câmara, Relator:
VALMIR CAMPELO).
• A celebração de convênios no âmbito da Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS) está condicionada à apresentação de planos municipais
ou intermunicipais de gestão de resíduos sólidos e aceitação de cláusula
no termo que comprometa o município a aderir ou implementar consórcio para manejo de resíduos (Acórdão 2.697/2011-TCU-Plenário, Relator:
WEDER DE OLIVEIRA).

• Quando utilizadas diversas fontes de recursos para realização de um
mesmo objeto, o plano de trabalho do convênio deve demonstrar todas
as fontes de receita e respectivas despesas que serão por elas custeadas (Acórdão 977/2015-TCU-2ª Câmara, Relatora: ANA ARRAES).
• O montante fixado no plano de trabalho aprovado pelo órgão concedente serve apenas para definição de valor a ser repassado ao futuro
convenente, não se prestando a substituir a devida pesquisa de preços
prevista na Lei de Licitações (Acórdão 1.422/2014-TCU-2ª Câmara, Relatora: ANA ARRAES).
• A existência prévia de projeto básico é requisito para a celebração de
convênio (art. 6º, IX, da Lei 8.666/1993) (Acórdão 1.813/2008-TCU-Plenário, Relator: BENJAMIN ZYMLER).
• É irregular a fixação de contrapartida municipal em valor superior ao limite
máximo estipulado pela legislação (art. 26, § 2º, I, “a”, da Lei 9.437/1997
e Acórdão 1.559/2011-TCU-2ª Câmara, Relator: AROLDO CEDRAZ).
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• Caso o plano de trabalho do convênio preveja serviços como contrapartida, somente deve ser celebrado o ajuste, se esses serviços estiverem
discriminados, quantificados e com custos definidos (mensuráveis) (Acórdão 980/2009-TCU-Plenário, Relator: WALTON ALENCAR RODRIGUES).
• Ainda que os recursos sejam provenientes de emendas parlamentares,
o órgão concedente deve proceder a análises pormenorizadas da viabilidade técnica e econômica dos projetos propostos e efetuar o exame
da capacidade técnica e operacional da entidade convenente para executar o objeto a ser pactuado, de modo a assegurar a alocação eficiente
e efetiva dos recursos orçamentários (Acórdão 591/2015-TCU-Plenário,
Relator: MARCOS BEMQUERER).
• A expressa indicação, em emenda parlamentar, da entidade com quem
deve ser firmado o convênio não afasta a obrigação de o gestor verificar
sua qualificação técnica e operacional, bem como os demais requisitos previstos nas normas que regem a matéria, em especial o Decreto
6.170/2007 e a PI MPOG/MF/CGU 507/2011, atual PI 424/2016 (Acórdão
2.871/2014-TCU-Plenário, Relator: JOSÉ JORGE).

• Devem ser encaminhadas à procuradoria jurídica da instituição contratante todas as minutas de planos de trabalho a serem pactuados, para
exame e aprovação, uma vez que a oitiva do órgão jurídico não está na
seara da discricionariedade do gestor (Acórdão 1.236/2007-TCU-2ª Câmara, Relator: AROLDO CEDRAZ).
• Devem constar do parecer técnico sobre o plano de trabalho análises
detalhadas dos custos indicados nas propostas, com base em elementos de convicção, tais como cotações, tabelas de preços, publicações
especializadas e outras fontes disponíveis, de modo a se certificar e a
se comprovar que tais custos estão condizentes com os praticados no
mercado da respectiva região Acórdão 591/2015-TCU-Plenário, Relator:
MARCOS BEMQUERER).
• É recomendável, para fins de elegibilidade de beneficiários de repasses
na área de saneamento, mediante celebração de convênios ou instrumentos congêneres, a utilização de dados epidemiológicos, tais como a
incidência e prevalência de doenças, a fim de possibilitar o diagnóstico
da situação e de seus impactos nas condições de vida da população beneficiária (Acórdão 59/2021-TCU-Plenário, Relator: BENJAMIN ZYMLER).

PROPOSIÇÃO DA T RA N SF E RÊ N CIA VOLUN TÁR IA - FAL HAS F R E Q UE N T E S NA FASE DE PROPOSI ÇÃO

FALHAS F R E Q UE N T E S NA FASE
DE PROPOSI ÇÃO
• O órgão ou a entidade concedente somente deve firmar convênio ou
instrumento congênere se dispuser de condições técnicas, financeiras e
operacionais de analisar as respectivas prestações de contas e efetivamente fiscalizar a execução física dos ajustes (Acórdão 721/2019-TCU-Plenário, Relator: ANDRÉ DE CARVALHO).
• O ente federado convenente deve manter atualizadas as condições de
regularidade fiscal e cadastral perante a Administração Pública (Acórdão 8.679/2011-TCU-2ª Câmara, Relator: RAIMUNDO CARREIRO).
• A seleção de entidades que irão celebrar convênios com o poder público deve ser feita mediante o estabelecimento de critérios objetivos nos
editais, de modo a evitar a escolha com base em interesses políticos e/
ou pessoais, que não privilegiam o atendimento do interesse público
(Acórdão 591/2015-TCU-Plenário, Relator: MARCOS BEMQUERER).
• É obrigatório o cadastro prévio das ONGs que pretendem celebrar ajuste com o poder público no Siconv, atual Plataforma +Brasil (Acórdão
2.087/2007-TCU-Plenário, Relator: RAIMUNDO CARREIRO).

• Para cadastramento de entidade privada sem fins lucrativos no Siconv,
há necessidade de comprovar a inscrição dessa entidade no Cadastro
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), pelo prazo mínimo de três anos.
O Siconv deve alertar o cadastrador ou concedente a respeito dessa
restrição e exigir justificativa expressa para prosseguimento do cadastramento ou da celebração do instrumento (Acórdão 2.550/2013-TCU-Plenário, Relator: ANA ARRAES).
• Na celebração de convênio ou CR com entidade privada, deve-se verificar se o objeto se destina ao cumprimento do interesse público e é compatível com os objetivos estatutários do convenente, evitando ajustes
em que o interesse seja fundamentalmente privado, sob pena de caracterizar subvenção social a entidade privada (Acórdão 5.035/2012-TCU-2ª
Câmara, Relator: AUGUSTO SHERMAN).
• Na parceria firmada com Oscip, deve-se analisar a capacidade operacional do interessado em executar o objeto pretendido, levando-se em
conta a singularidade e complexidade da execução, a fim de promover o adequado controle preventivo dos recursos públicos (Acórdão
4.821/2009-TCU-2ª Câmara, Relator: ANDRÉ DE CARVALHO).
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CONDIÇÕES PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS
E CON TRATOS DE REPASSE
A celebração de TVU, assim como de contratos administrativos, só pode
ocorrer quando as partes envolvidas se encontram em condições regulares para assumir o novo compromisso. Logo, antes de assinar o convênio ou CR, o ente concedente deve verificar todas as condicionantes
e possíveis vedações fixadas pela legislação federal, especialmente na
LRF e na LDO.
Desde a entrada em vigor do Decreto 6.170/2007, a pactuação de convênios somente pode ser feita se o proponente estiver cadastrado
no Siconv, atual Plataforma +Brasil. A celebração também depende

da prévia aprovação da proposta e do plano de trabalho, incluindo
os projetos técnicos e orçamentos exigidos. As condições a serem
atendidas pelos proponentes para a celebração do instrumento de
TVU, incluindo os aditivos de valor, conforme definido nos arts. 22 e 23
da PI 424/2016, são as seguintes:

45

46

CE LE B RAÇÃO / FORMA L I ZAÇÃO DA T RAN SF E R Ê N CIA VOLUN TÁR IA - CON T RAPAR T I DA DO CON V ENEN T E

CON TRAPARTIDA DO CONVENEN TE
Oferecer, quando exigida, a contrapartida compatível com a capacidade financeira do convenente e de acordo com seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), podendo ser atendida por meio de recursos financeiros ou bens e serviços, se economicamente mensuráveis.
Os limites de contrapartida e as hipóteses de redução são fixados na
LDO (arts. 82 a 84 da Lei 14.116/2020 – LDO 2021). A contrapartida
financeira deve ser comprovada por meio da previsão no orçamento
do ente público e alguns repassadores aceitam a apresentação de
declaração de contrapartida.
A contrapartida é calculada sobre o valor total do objeto e deve ser
depositada: (i) na conta bancária específica do convênio, de acordo
com os prazos previstos no cronograma de desembolso, podendo haver antecipação de parcelas a critério do concedente; ou (ii) na conta
específica do CR, após o desbloqueio dos recursos pela mandatária
e previamente ao pagamento das despesas (art. 18 da PI 424/2016).

Contrapartida é a parcela de
colaboração financeira do
convenente (estado ou município)
para a execução do objeto do
convênio.
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ADIM PL ÊN CIA F INA N CE I RA
COM A UN IÃO

RE GUL AR IDADE QUAN TO AO PAGAME N TO
DE PR E CATÓR IOS J UDICIAIS

(A RT. 2 2, I E I V, DA PI 424/20 16)

(A R T. 22 , I I , DA PI 4 24 /2 01 6 )

Comprovar que está em dia com os pagamentos de tributos federais
(art. 25, § 1º, IV, “a”, da LRF e Portaria RFB/PGFN 1.751, de 2014), por
meio da emissão da Certidão Negativa de Débitos (CND), relativa a créditos tributários federais e dívida ativa da União, no sistema mantido pela
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), com validade conforme a CND. A adimplência financeira alcança, também, empréstimos e financiamentos concedidos pela
União, verificada por meio do Sistema de Acompanhamento de Haveres
Financeiros junto a Estados e Municípios (Sahem), mantido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), válida na data da consulta.

Comprovar a regularidade quanto ao pagamento de precatórios judiciais
– arts. 100 da CF/1988 e 97, § 10, IV, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). A comprovação pode ser feita por meio
de: certificado emitido pelo Cadastro de Entidade Devedoras Inadimplentes (Cedin), mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ); certidão do tribunal judicial competente – Tribunal de Justiça (TJ), Tribunal
Regional do Trabalho (TRT) e Tribunal Regional Federal (TRF); ou, ainda,
declaração do chefe do Executivo ou secretário de finanças, juntamente
com a remessa da declaração para o tribunal judicial competente, válida
no mês da assinatura, e mediante consulta à Plataforma +Brasil, válida
na data da consulta.
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R EGUL A R IDA DE Q UAN T O AO PAGAM E N T O
DE CON T R IBUI ÇÕE S PARA O F G T S

ADIMPLÊ NCIA NA PR E STAÇÃO DE
CON TAS DE R E CURSOS F E DE RAIS

(ART. 22, III, DA PI 424/2016)

(ART. 22, VI, DA PI 424/2016)

Comprovar a regularidade quanto ao depósito das contribuições para
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) – art. 25, § 1º, IV, “a”,
da LRF e Leis 8.036/1990 e 9.012/1995), por meio do Certificado de
Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (CRF), fornecido pelo sistema mantido pela CEF, com validade conforme o CRF.

Comprovar que está adimplente com o dever de prestar contas no tocante aos recursos anteriormente recebidos, por meio de consulta à
Plataforma +Brasil, válida na data da consulta.

R EGUL A R IDA DE PE RA N T E
O PODER PÚB LI CO F E DE RAL
(ART. 22, V, DA PI 424/2016)

A consulta também pode ser feita pelo Subsistema de Transferências
do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi),
mantido pela STN.

E X IST Ê NCIA DE ÁR E A GE STORA DE
T RANSF E R Ê NCIAS VOLUN TÁR IAS DA UNIÃO
(ART. 22, VII, DA PI 424/2016)

Comprovar a inexistência de pendências pecuniárias (débitos) perante
órgãos e entidades públicas federais (art. 6º da Lei 10.522, de 2002),
por meio de consulta ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), mantido pelo sistema do Banco
Central (Sisbacen), sob orientação normativa da STN, válida na data
da consulta ao Cadin.

Comprovar a existência de área gestora dos recursos recebidos por TVU,
com atribuições definidas para gestão, celebração, execução e prestação
de contas, com lotação de, no mínimo, um servidor ou empregado público
efetivo, em cumprimento ao Acórdão 1.905/2017-TCU-Plenário, mediante
declaração do chefe do Poder Executivo ou secretário de finanças.

CE LE BRAÇÃO / FORMA LI Z AÇÃO DA T RA N SF E R Ê N CIA VOLUN TÁR IA

49

PUBLICAÇÃO DE R E L ATÓRI OS
DE GE STÃO F ISCA L

PUB L ICAÇÃO DE R E L ATÓR IOS R E SUMIDOS
DA E X E CUÇÃO ORÇAME N TÁR IA

(ART. 22, VIII E IX, DA PI 424/2016)

(ART. 22, X E XI, DA PI 424/2016)

Comprovar a publicação, em meios oficiais, dos relatórios de gestão
fiscal (RGFs) dos exercícios vigente e anterior, pelos Poderes e órgãos
listados no art. 20 da LRF, inclusive as defensorias públicas (arts. 54, 55
e 63, II, “b”, da LRF), mediante homologação do atestado de publicação
no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi). O sistema é mantido pela STN e o atestado tem validade
até a data-limite de publicação do relatório subsequente. Alternativamente, o convenente pode apresentar os relatórios publicados em meio
oficial ao gestor do órgão ou da entidade concedente.

Comprovar a publicação, em meios oficiais, dos Relatórios Resumidos
da Execução Orçamentária (RREOs) dos exercícios financeiros vigente
e anterior (arts. 52 e 53 da LRF), mediante homologação do atestado
de publicação no Siconfi, com validade até a data-limite de publicação
do relatório subsequente ou apresentação dos relatórios publicados
em meio oficial ao gestor de órgão ou entidade concedente.

Deve ser comprovado, também, o encaminhamento do RGFs dos exercícios vigente e anterior à STN, pelos órgãos indicados no art. 20 da
LRF, incluindo defensorias públicas (arts. 48, § 2º, 54, 55 e 63, II, “b”, da
LRF). Essa comprovação é feita por meio de consulta ao Siconfi, com
validade até a data-limite de publicação do relatório subsequente. Para
melhor compreensão do procedimento, é importante conferir as publicações do Siconfi, como o Manual de Procedimentos e Instruções e
Guias de Preenchimento.

Deve ser comprovado, também, o encaminhamento dos RREOs dos
exercícios vigente e anterior à STN, pelos órgãos indicados no art.
20 da LRF, incluindo defensorias públicas (arts. 48, § 2º, 52 e 53 da
LRF). Essa comprovação é feita por meio de consulta ao Siconfi,
com validade até a data-limite de publicação do relatório subsequente.
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E N CA MIN HA M E N T O DE DE CL A RAÇÕE S
DAS CON TAS A NUA I S

E NCAMINHAME N TO DE INFOR MAÇÕE S
PARA O CADAST RO DA DÍ V IDA PÚBLICA

(ART. 22, XII, DA PI 424/2016)

(ART. 22, XIV, DA PI 424/2016)

Comprovar o encaminhamento das Declarações das Contas Anuais
(DCAs) relativas aos cinco últimos exercícios financeiros (arts. 48, § 2º, e
51 da LRF), mediante consulta ao Siconfi, com validade até a data-limite
de encaminhamento das contas do exercício subsequente. O formato e
a estrutura da DCA seguem as regras do Manual de Contabilidade Aplicada do Setor Público (MCASP) vigentes no exercício a que se referem
as contas. A STN publica o Balanço do Setor Público Nacional (BSPN),
com a consolidação das contas dos entes da Federação.

Comprovar o encaminhamento de informações para o Cadastro da
Dívida Pública (CDP) – art. 32, § 4º, da LRF, mediante consulta ao Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias
da União, Estados e Municípios (Sadipem), válida na data da consulta.
Mais informações no Manual do Cadastro da Dívida Pública (CDP), divulgado pela STN.

E N CA MIN HA M E N T O DA MAT RI Z
DE SA L DOS CON TÁ B E I S
(ART. 22, XIII, DA PI 424/2016)
Comprovar o encaminhamento da Matriz de Saldos Contábeis (MSC)
do exercício financeiro vigente e dos quatro anteriores (art. 48, § 2º, da
LRF), mediante consulta ao Siconfi, com validade até a data-limite de
encaminhamento da matriz subsequente. data-limite de publicação do
relatório subsequente.

ACE SSO PÚBLICO À E X E CUÇÃO
ORÇAME N TÁR IA E F INANCE IRA
(ART. 22, XV, DA PI 424/2016)
Comprovar a divulgação da execução orçamentária e financeira em
meio eletrônico de acesso público (art. 48, II, da LRF e LC 131/2009),
mediante declaração de cumprimento, com validade no mês da assinatura, juntamente com a remessa da declaração ao respectivo tribunal de contas, e mediante consulta à Plataforma +Brasil, válida na
data da consulta.
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EX ERCÍCIO DA PL ENA
COM PE T ÊN CIA T R IBU TÁ RIA

RE GUL AR IDADE NA CONCE SSÃO
DE I N CE N T I VOS F ISCAIS

(ART. 22, XVI, DA PI 424/2016)

(ART. 22, XVIII, DA PI 424/2016)

Atestar o exercício da plena competência tributária, ou seja, a instituição, regulamentação e arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação (arts. 155 e 156 da CF/1988 e
11 da LRF), por meio de declaração no Siconfi, com validade até a data-limite para o envio do atestado do exercício subsequente.

Comprovar a regularidade na concessão de incentivos fiscais (LC 24, de
1975), por certidão ou documento similar fornecido pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), do Ministério da Economia (ME).

R EGUL A R IDA DE PR E V IDE NCIÁ RIA

RE GI S T RO DE E MPR E SAS PÚBLICAS
E SOCIE DADE S DE E CONOMIA MISTA

(ART. 22, XVII, DA PI 424/2016)

(ART. 22, XIX, DA PI 424/2016)

Observância dos critérios e das regras gerais para a organização e o
funcionamento dos regimes próprios de previdência social (RPPS) dos
servidores públicos e garantia do pagamento dos benefícios aos segurados (arts. 7º e 9º da Lei 9.717, de 1998, e Decreto 3.788, de 2001), por
intermédio da emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária
(CRP), por meio do Sistema de Informações dos Regimes Públicos de
Previdência Social (Cadprev), com a validade do CRP.

Comprovar o fornecimento da relação das empresas públicas e sociedades de economia mista ao Registro Público de Empresas Mercantis
e Atividades Afins (art. 92 da Lei 13.303/2016), por meio de declaração,
juntamente com o comprovante da remessa ao respectivo tribunal de
contas, válido no mês de assinatura.
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CUMPR IMEN T O DOS LI M I T E S
CON ST I TUCIONAI S DE A PLI CAÇÃO
E M E DUCAÇÃO E S AÚDE

OBSE RVÂNCIA DOS LIMI T E S
DE DE SPE SAS COM PARCE R IAS
PÚBLICO-PR I VADAS

(ART. 22, XX E XXI, DA PI 424/2016)

(ART. 22, XXII, DA PI 424/2016)

Comprovar o cumprimento dos limites constitucionais de aplicação
mínima de recursos em educação e saúde (arts. 212 e 198, § 2ª, da
CF/1988; 25, § 1º, IV, “b”, da LRF; e 6º, 7º e 39 da LC 141/2012). A comprovação é feita por meio de consulta ao Sistema de Informações sobre
Orçamentos Públicos em Educação (Siope) ou Sistema de Informações
sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops), com validade até 30 de
janeiro do exercício subsequente, ou apresentação de certidão emitida
pelo tribunal de contas competente dentro do período de validade.

Comprovar que as despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias público-privadas (PPPs) já contratadas no ano anterior limitaram-se a 5% da Receita Corrente Líquida (RCL) do exercício
ou despesas anuais dos contratos vigentes nos dez anos subsequentes
não excederem a 5% da RCL projetada para os respectivos exercícios
(art. 28 da Lei 11.079/2004). A comprovação ocorre pela análise do anexo do RREO, de acordo com as orientações previstas no Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) da STN, enviado, por meio do Siconfi ou de
declaração do chefe do Executivo ou secretário de finanças, juntamente
com o comprovante da remessa da declaração, para o tribunal de contas competente, com validade até o relatório subsequente.

Os dados sobre a aplicação, na manutenção e no desenvolvimento do
ensino, do percentual mínimo de 25% da receita resultante de impostos,
compreendida a proveniente de transferências do exercício encerrado,
devem ser fornecidos pelo ente federativo ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para processamento pelo Siope. Já
os dados da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde
devem ser fornecidos pelo ente federativo ao Ministério da Saúde (MS),
para processamento pelo Siops.
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CUM PR IME N TO DOS L IM I T E S
DE OPE RAÇÕES DE CR É DI T O

OBSE RVÂNCIA DOS LIMI T E S DE
I NSCRIÇÃO E M R E STOS A PAGAR

(ART. 22, XXIII, DA PI 424/2016)

(ART. 22, XXV, DA PI 424/2016)

Comprovar a regularidade no cumprimento do limite de operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária (art. 25, §
1º, IV, “c”, da LRF), mediante consulta ao Siconfi ou declaração do
chefe do Poder Executivo ou secretário de finanças, juntamente com
o comprovante de remessa para o respectivo tribunal de contas, com
validade até a data-limite de publicação do relatório subsequente. Essas informações constam dos anexos do RGF.

Comprovar a regularidade no cumprimento do limite de inscrição em
restos a pagar (art. 25, § 1º, IV, “c”, da LRF), mediante declaração do
chefe do Poder Executivo ou secretário de finanças, juntamente com o
comprovante de remessa para o respectivo tribunal de contas, com validade até a data-limite de publicação do relatório subsequente.

OBSERVÂNCIA DOS LIMI TESDA DÍVIDA PÚBLICA
(ART. 22, XXIV, DA PI 424/2016)
Comprovar a regularidade no cumprimento do limite das dívidas consolidada e mobiliária (art. 25, § 1º, IV, “c”, da LRF), mediante declaração
do chefe do Poder Executivo ou secretário de finanças, juntamente com
o comprovante de remessa da declaração para o respectivo tribunal
de contas, com validade até a data-limite de publicação do RGF subsequente. Dados detalhados das operações de crédito dos estados e
municípios, incluindo encargos e condições contratuais, podem ser obtidos no módulo CDP do Sadipem.

OBSE RVÂNCIA DOS LIMI T E S
DE DESPE SAS COM PE SSOAL
(ART. 22, XXVI, DA PI 424/2016)
Comprovar a regularidade no cumprimento do limite de despesa total com pessoal de todos os Poderes e órgãos listados no art. 20 da
LRF, inclusive as defensorias públicas (art. 25, § 1º, IV, “c”, da LRF),
mediante declaração do chefe do Poder Executivo ou secretário de
finanças, juntamente com o comprovante de remessa da declaração
para o respectivo tribunal de contas, com validade até a data-limite de
publicação do relatório subsequente.
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R EGUL A R IDA DE NA CON T RATAÇÃO
DE OPE RAÇÃO DE CRÉ DI T O
(ART. 22, XXVII, DA PI 424/2016)
Comprovar a regularidade na contratação de operação de crédito com
instituição financeira (art. 33 da LRF), comprovada mediante declaração do chefe do Poder Executivo ou secretário de finanças, juntamente com o comprovante de remessa da declaração para o respectivo
tribunal de contas, com validade até a data-limite de publicação do
relatório subsequente.

R EGUL A R IDA DE NA DE NOM I NAÇÃO
DE B E N S PÚB LI COS
(ART. 22, XXVIII, DA PI 424/2016)
Comprovar a regularidade na denominação de bens públicos de qualquer natureza (Lei 6.454/1977), comprovada mediante declaração do
chefe do Poder Executivo, com validade no mês da assinatura.

OBT E NÇÃO DE LICE NÇA AMBIE N TAL
(ART. 23, III, DA PI 424/2016)
Obter licença ambiental prévia, quando a TVU envolver obras, instalações ou serviços que exijam estudos ambientais, na forma disciplinada pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama).

PROPR IE DADE DO IMÓV E L
(ART. 23, IV, §§ 1º A 5º, DA PI 424/2016)
Comprovar o exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do
imóvel ou da ocupação regular de imóvel, quando o convênio tiver por
objeto a execução de obras ou benfeitorias no imóvel. Pode ser aceita,
para autorização de início do objeto ajustado, declaração, do chefe do
Poder Executivo, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que o
convenente é detentor da posse da área objeto da intervenção, quando
se tratar de área pública, devendo a regularização formal da propriedade ser comprovada até o final da execução do ajuste.

CE LE BRAÇÃO / FORMA LI Z AÇÃO DA T RA N SF E R Ê N CIA VOLUN TÁR IA - AT E N DI M E N T O ÀS E X I GÊ N CIAS E SPE CÍF ICAS PA RA
AS E N T I DADE S PR I VADAS SE M F I N S LUCRAT I VOS

AT ENDIMEN TO ÀS E X IGÊ NCIAS E SPE CÍ F I CAS
PARA AS E N T IDA DE S PRI VADAS
SEM F IN S LUCRAT I VOS
(ART. 22, § 5º, II, E § 7º, DA PI 424/2016)
A entidade privada sem fins lucrativos deve atender as seguintes condições (art. 22, § 5º, II, e § 7º, da PI 424/2016): (i) cadastro atualizado na
Plataforma +Brasil; (ii) adimplência financeira com a União; (iii) adimplência na prestação de contas de recursos anteriormente recebidos; (iv)
declaração do representante legal da entidade de que não possui impedimento no Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (Cepim), Cadin e Siafi; (v) certidão negativa referente ao Cadastro
Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa
e Inelegibilidade, mantido pelo CNJ; (vi) e regularidade do FGTS.

Além do atendimento às normas relativas à formalização
e celebração, o requerente precisa atender, também, as
exigências específicas do programa e órgão ou entidade
responsável pela transferência dos recursos. Pesquise, nos
sites oficiais dos órgãos e das entidades repassadores, as
normas específicas de cada um para a apresentação de
propostas e celebração de convênios. As informações gerais
estão disponíveis na Plataforma +Brasil.
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SIST EMA DE I NF ORMAÇÕE S SOB RE
R EQ UISI TOS F I SCAI S (CAUC )
Os entes públicos e as organizações da sociedade civil (OSCs) podem
comprovar as exigências por meio de apresentação de extrato emitido pelo Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais (Cauc), antigos Cadastro Único de Convênio e Serviço Auxiliar de Informações
para Transferências Voluntárias. O Cauc facilita a verificação do cumprimento das exigências fiscais para a celebração, por permitir a obtenção de vários comprovantes em um único lugar, a partir de dados
recebidos de outras bases de dados mantidas pela Administração federal (IN STN 3, de 2021), de modo que o proponente deve comprovar
apenas os demais requisitos não contemplados no extrato do Cauc.
Para se ter uma ideia, os entes públicos e as OSCs podem verificar os
seguintes requisitos:
• obrigações financeiras: regularidade com tributos, contribuições previdenciárias, FGTS, dívida ativa da União, operações de crédito, empréstimos e financiamentos concedidos pela União e perante o poder
público federal;
• prestação de contas: TVUs anteriores, Siafi e Plataforma +Brasil;
• obrigações de transparência: RGF, RREO, Siope, Siops, contas anuais, MSC e CDP;

• obrigações constitucionais e legais: competência tributária, aplicação de recursos em saúde e educação, regularidade previdenciária e
limites de PPPs e operações de crédito.

Novas facilidades são constantemente acrescidas ao Cauc, inclusive
por decisões do TCU. Acompanhe as novidades nos comunicados da
Plataforma +Brasil, nos fóruns de TVU e na página do Cauc. Desde
4/11/2021, os consórcios públicos, previstos na Portaria STN 637/2021 e
IN STN 3/2021, podem emitir extrato para comprovação do cumprimento de requisitos fiscais. Os requisitos fiscais para celebração de convênios ou instrumentos similares entre a União e os consórcios públicos
são estabelecidos pela Portaria STN 4/2020. Os órgãos e as entidades
da Administração Pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios devem estar registrados na Plataforma +Brasil, pelo número de
inscrição no CNPJ, na condição de estabelecimento-matriz. Para mais
informações, consulte a página de perguntas frequentes sobre o Cauc.

Município de até 50 mil habitantes pode firmar TVU,
mesmo estando inadimplente com obrigação fiscal, não
se confundindo a assinatura do instrumento com a efetiva
liberação financeira (art. 84, caput e § 2º, da LDO).
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HIPÓ T E SES DE V E DAÇÃO À CE LE B RAÇÃO
DE CON V ÊN IOS E CON T RAT OS DE RE PASSE
A celebração de convênios ou outros repasses nem sempre é permitida. A seguir, estão as principais hipóteses de vedação para celebração de TVU (art. 9º da PI 424/2016):

• convênio para custeio: é vedada a celebração de convênio para execução de atividade cujo objeto esteja relacionado ao pagamento de custeio continuado do proponente;

• convênio para obra e serviço de engenharia: é vedada a celebração
de convênio para construção de obra e realização de serviço de engenharia, exceto: (a) por entidade da Administração indireta que possua estrutura descentralizada nas unidades da Federação para acompanhamento
da execução (Ex.: Funasa); (b) se o objeto estiver vinculado à função orçamentária de defesa nacional (art. 8º do Decreto 6.170/2007); ou (c) por
concedente que tenha por finalidade legal o desenvolvimento regional
(art. 43 da CF/1988). Lembremos que o instrumento de TVU normalmente
utilizado para execução de obras e serviços de engenharia é o CR;

• convênio com entidade privada: é vedada a celebração de convênio
com entidade privada, exceto: (a) com entidade filantrópica sem fins lucrativos na área da saúde (art. 199, § 1º, da CF/1988); ou (b) com os serviços sociais autônomos (Sistema S);

No convênio de obra, o concedente deve disponibilizar
equipe técnica para: (i) avaliar projetos; (ii) realizar
dimensionamentos e cálculos de quantitativos de serviços;
(iii) analisar a adequação de orçamentos das metas descritas
no plano de trabalho; (iv) fazer o acompanhamento, inclusive
com visitas ao local. O concedente também deve dispor de
estrutura física e de pessoal adequada para realização da
conformidade financeira e análise das prestações de contas
(art. 9º, § 9º, da PI 424/2016).

• valor inferior limite: é vedada a celebração de instrumentos de TVU
para despesa de custeio ou aquisição de equipamentos de valor inferior
a R$ 100.000,00 e realização de obra ou serviço de engenharia de valor
inferior a R$ 250.000,00;

Para fins de alcance dos limites mínimos de valor, os
estados, o DF e os municípios podem formar consórcio
público, seja sob a forma de associação pública,
seja como pessoa jurídica de direito privado
(art. 9º, § 1º, da PI 424/2016).
• inadimplência com outro repasse: é vedada a celebração de instrumento de TVU com órgão ou entidade de direito público ou privado que
esteja em mora com outra transferência voluntária celebrada com órgão
ou entidade da Administração Pública federal, exceto o instrumento decorrente de emenda parlamentar individual (art. 166, § 13, da CF/1988);
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• é vedada a celebração de TVU com pessoa física ou jurídica de
direito privado COM fins lucrativos, ainda que esta seja integrante
da Administração indireta, como no caso das entidades que exploram
atividade econômica;
∙ é vedada a celebração de TVU com entidade privada SEM fins
lucrativos:

∙ omissão no dever de prestar contas;
∙ descumprimento injustificado do objeto de convênios, CRs ou
termos de parceria;
∙ desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos;
∙ ocorrência de dano ao erário;

∙ que possua objeto social sem correlação com as características do programa;
∙ que não disponha de condições técnicas para executar o
objeto;
∙ com dirigente vinculado ao poder público como membro dos
Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público,
bem como dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública
de qualquer esfera governamental e respectivo cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau;
∙ com dirigente com contas irregulares, nos últimos cinco anos,
por decisão definitiva do TCU (art. 16, III, da Lei 8.443/1992);
∙ que tenha incorrido, em outra TVU, em pelo menos uma das seguintes condutas:

∙ prática de outros atos ilícitos na execução dos instrumentos de
TVU;
• inscrição de nome de pessoa viva em bem público: é vedada a
celebração de instrumento de TVU com ente e entidade públicos que
tenham atribuído nome de pessoa viva a bem público.

Não se aplicam às TVUs as vedações relativas a: ação de
saúde, educação e assistência social (arts. 25, § 3º, da
LRF e 22, § 16, da PI 424/2016); ação social ou em faixa
de fronteira (arts. 26 da Lei 10.522/2002 e 22, § 9º, da PI
424/2016); e emenda individual e de iniciativa de bancada
de parlamentar (art. 166, § 16, da CF/1988).
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M EDIDAS PR EL IMINA R E S À CE LE B RAÇÃO
DE CON V ÊN IOS E CON T RAT OS DE RE PASSE
Antes da celebração, os instrumentos e seus termos passam pela verificação do setor técnico do concedente, que atesta o atendimento
aos requisitos técnicos do ajuste. Os pareceres técnicos examinam
o mérito do ato administrativo, ou seja, a conveniência e oportunidade
de celebrar o ajuste, de acordo com as regras do programa governamental e normas de gestão orçamentária e financeira da União. O concedente deve emitir parecer sobre aspectos técnicos e operacionais,
adequação do plano de trabalho aos objetivos do programa, compatibilidade do cronograma de execução com o de desembolso; plano de
aplicação dos recursos, grau de detalhamento do objeto, metas, etapas
e fases de execução, viabilidade técnica e economicidade do projeto
(avaliação de custos), capacidade técnica e operacional do convenente e análise dos documentos que visam a comprovar o cumprimento
das condições para celebração (arts. 22 e 23 da PI 424/2016).
As minutas devem ser submetidas, também, ao prévio parecer jurídico da consultoria especializada do órgão ou da entidade concedente, a fim de conferir higidez ao ato administrativo. Ocorre que os
instrumentos geralmente são padronizados a partir de modelos previamente aprovados, de modo que somente algumas partes do termo

são adaptadas ao caso concreto, a exemplo da condição suspensiva
e prorrogação para apresentação de projeto básico ou termo de referência. Daí ocorre a manifestação jurídica referencial, definida como
sendo o parecer que analisa todas as questões jurídicas que envolvem
matérias idênticas e recorrentes, dispensando a análise individualizada de cada processo (arts. 30 da PI 424/2016; 38, parágrafo único, da
Lei 8.666/1993; e 53, §§ 4º e 5º, da Lei 14.133/2021).
Na Administração federal direta, as consultorias jurídicas estão vinculadas à Consultoria-Geral da União, órgão da Advocacia-Geral da
União (AGU). Compete à AGU, por intermédio da Câmara Nacional
de Convênios e Instrumentos Congêneres (CNCIC), expedir pareceres e orientações normativas, para definir procedimentos comuns e
propor modelos de editais de chamamento público, minutas de
convênios e listas de verificação, bem como minutas de CRs, a serem usados pelos concedentes. Há, também, modelos de editais de
licitação e contratos administrativos, inclusive de contratação direta e
regimes diferenciados, recomendados para uso pelos convenentes.
As listas de verificação são particularmente úteis para conferência do
atendimento aos requisitos legais.
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FORMAÇÃO DE CON SÓRCI OS
Os órgãos e as entidades da Administração Pública federal darão preferência às transferências voluntárias para estados, Distrito Federal e
municípios cujas ações sejam desenvolvidas por intermédio de consórcios públicos, constituídos segundo o disposto na Lei 11.107/2005 e no
Decreto 6.017/2017 (art. 11 da PI 424/2016).
O consórcio firma o termo de TVU e assume as obrigações decorrentes
do instrumento assinado. As responsabilidades de cada ente público
integrante do consórcio, por sua vez, estão explicitadas não apenas
na documentação do convênio, como também nas cláusulas do próprio contrato de consórcio público, que é celebrado com ratificação,
mediante lei, do protocolo de intenções firmado por seus integrantes

L ICE N CIA MEN T O AM B I E N TAL
A avaliação do impacto ambiental e o licenciamento ambiental são instrumentos para execução da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei
6.938/1981, Resolução Conama 1/1986 e Resolução Conama 237/1997).
O Anexo 1 da Resolução Conama 237/1997 lista as atividades ou os
empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, enquanto o art.
2º da Resolução Conama 1/1986 define as atividades modificadoras

do meio ambiente que dependem da aprovação de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (Rima) para
seu licenciamento.
No caso de a licença ambiental ser exigida para o objeto da TVU, deve-se observar a necessidade de apresentar o EIA/Rima junto com o
projeto básico e obter a: licença prévia (LP), previamente à celebração e antes da licitação; licença de instalação (LI), antes do início da
execução da obra; e licença de operação (LO), antes do início de funcionamento do empreendimento. As licenças ambientais podem estabelecer condicionantes, que são cláusulas que estabelecem as condições, restrições, medidas administrativas e ambientais que devem
ser observadas pelo empreendedor, para gerenciamento dos impactos
ambientais decorrentes da instalação e operação de empreendimentos
e atividades objetos do licenciamento.
No que tange ao desencadeamento do processo de licenciamento, os
órgãos ambientais estaduais dispõem de autonomia para definição de
procedimentos e critérios, embasados em legislações específicas, respeitados os limites estabelecidos por normativos federais, como prazos
de validade e análise de cada tipo de licença (LC 140/2011 e resoluções
do Conama). Os processos de licenciamento ambiental que extrapolam
a competência e habilitação municipal, mas não são cabíveis à União,
são de responsabilidade dos órgãos estaduais e do Distrito Federal.
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INST RUME N TO DE CON V Ê NI O
E CON T RATO DE R E PASSE
O preâmbulo do instrumento contém a numeração sequencial da
Plataforma +Brasil (P+B), a qualificação completa dos partícipes,
interveniente e mandatária, quando há, além da sua finalidade (art. 26
da PI 424/2016).
O preâmbulo também indica a legislação de regência, que autoriza e
regula a celebração do instrumento, devendo indicar, ainda, o número do processo administrativo do órgão ou da entidade concedente
onde devem ser arquivados todos os documentos e atos administrativos originais, incluindo pareceres e aprovações do ajuste.
A primeira cláusula indica o objeto do instrumento, na forma descrita
no plano de trabalho aprovado, que integra o termo celebrado independente de transcrição (art. 27, I, da PI 424/2016).
A cláusula segunda, que possui natureza obrigatória, nos termos do art.
27, II, da PI 424/2016, apresenta a lista de obrigações dos partícipes:
concedente e convenente, além de mandatária e interveniente, se houver.
As obrigações do concedente (realizadas diretamente ou pela sua
mandatária) que interferem diretamente no sucesso do ajuste são as
seguintes, nos termos do art. 6º da PI 424/2016:

• transferir os recursos financeiros para o convenente;
• analisar o projeto básico ou termo de referência;
• verificar o procedimento licitatório, incluindo a compatibilidade do objeto e dos preços;
• acompanhar e avaliar a execução física e financeira, além dos resultados alcançados;
• aferir a execução do objeto pactuado e regular aplicação das parcelas
de recursos, condicionando sua liberação ao cumprimento de metas
previstas no plano de trabalho;
• dar ciência aos órgãos de controle (CGU, TCU, MPF, AGU) sobre qualquer irregularidade, incluindo suspeita de crime de improbidade administrativa;
• realizar os registros dos atos de cada fase na Plataforma +Brasil; e
• analisar eventuais pedidos de reprogramação ou alteração de metas,
quantitativos, custos e prazos pactuados.
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IN ST RUMEN T O DE CON V Ê NI O
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Já as obrigações do convenente, descritas no art. 7º da PI 424/2016,
são as seguintes:
• elaborar projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado, reunir a
documentação para celebração, incluindo a titularidade dominial da
área de intervenção e as licenças e aprovações de projetos;
• executar o objeto pactuado e fiscalizar sua execução;
• incluir, na lei orçamentária, os recursos previstos no instrumento, para
contrapartida financeira do convenente;
• assegurar a qualidade técnica dos projetos e da execução, em conformidade com normas aplicáveis, promovendo a correção dos vícios que
podem comprometer o aproveitamento o objeto;
• realizar a licitação, assegurando a correção do procedimento e prevendo a responsabilidade do contratado pela qualidade da obra, dos materiais e dos serviços, incluindo a eventual adequação;
• fiscalizar o contrato administrativo para execução de obras ou serviços
ou fornecimento de bens decorrentes do instrumento, mantendo profissional ou equipe de fiscalização para obras e serviços de engenharia;

• zelar pelo patrimônio público decorrente do instrumento e identificar o
investimento com a logomarca do concedente;
• manter canal de comunicação efetiva e prestar ao concedente ou à
mandatária as informações para acompanhamento e avaliação do
cumprimento do instrumento;
• registrar, na Plataforma +Brasil, todos os atos administrativos de cada
fase do ajuste, inclusive os da licitação e os contratos dela decorrente;
• manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos
relativos à execução do instrumento; e
• dar ciência aos órgãos de controle – CGU, TCU ou tribunal de contas
estadual ou municipal competente, Ministério Público Federal (MPF) ou
estadual – sobre qualquer irregularidade, incluindo suspeita de crime
de improbidade administrativa.

Outra cláusula necessária é a que fixa os recursos financeiros a serem transferidos pelo concedente, com indicação da classificação orçamentária, do programa de trabalho, do número e da data da nota de
empenho, da previsão de créditos para exercícios futuros e eventual
cancelamento de restos a pagar (art. 27, XVIII, XII e XXII, da PI 424/2016).
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Da mesma forma, deve constar do instrumento a cláusula que trata da
contrapartida do convenente, indicando o valor previsto no plano de
trabalho. No caso de contrapartida financeira, é necessário comprovar
a previsão orçamentária antes da celebração do convênio e do depósito
na conta bancária vinculada a ele, de acordo com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso, ou vinculada ao CR, após o desbloqueio dos recursos federais pela mandatária e antes do pagamento
dos fornecedores. Também é vedado computar os rendimentos financeiros na contrapartida (arts. 18, 27, III e IX, e 41, § 13, da PI 424/2016).
A obrigação de o convenente manter e movimentar os recursos do convênio na conta bancária específica em instituição financeira oficial federal ou estadual deve estar prevista em cláusula do instrumento. No
CR, a conta é mantida exclusivamente em banco federal, sendo que os
recursos ficam bloqueados até a verificação, pela mandatária, da regularidade da execução física e financeira (art. 27, XIII, XXIII e XXV, da PI
424/2016). Essa cláusula geralmente estabelece regras a serem observadas durante a execução do ajuste, tais como a movimentação financeira,
por intermédio de ordem bancária de transferência voluntária (OBTV),
diretamente na Plataforma +Brasil e o uso dos recursos somente para
despesas previstas no plano de trabalho (arts. 4º e 52 da PI 424/2016).

O instrumento deve conter, também, cláusula de obrigatoriedade de registro de todos os atos na Plataforma +Brasil (arts. 4º, 7º, 27, XXIV,
e 28, § 6º, da PI 424/2016) e em sistemas próprios do concedente, a
exemplo do sistema Siga, da Fundação Nacional de Saúde (Funasa).
O concedente ou a mandatária deve publicar o extrato do ajuste no
Diário Oficial da União (DOU), como condição de eficácia do instrumento, e notificar o Poder Legislativo local (Assembleia Legislativa,
Câmara Legislativa ou Câmara municipal) sobre a celebração do convênio e liberação dos recursos.
Já o convenente deve (arts. 7º, XIX, 27, XXXIV, 32 a 35 e 40 da PI 424/2016):
• dar ciência aos conselhos locais ou instâncias de controle social
da área vinculada ao programa de governo repassador dos recursos sobre a celebração do instrumento;
• notificar os partidos políticos e sindicatos locais de trabalhadores
e empresários sobre a liberação de recursos do ajuste;
• dar publicidade de todo os atos relativos à operacionalização do ajuste na Plataforma +Brasil; e
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• disponibilizar, em sítio oficial na internet ou, na sua falta, em local
de fácil visibilidade na própria sede, consulta ao extrato do ajuste,
contendo, pelo menos: objeto, finalidade, valores e datas de liberação,
detalhamento da aplicação dos recursos e contratações realizadas para
execução do objeto pactuado.

A avença pode ser denunciada a qualquer tempo, ficando os partícipes
responsáveis somente pelas obrigações e vantagens relativas ao tempo
em que participaram do convênio ou CR, não sendo admissível cláusula
obrigatória de permanência ou sancionadora dos denunciantes.

O instrumento estabelece os prazos para apresentação do projeto básico ou termo de referência, de acordo com os níveis definidos pelo
valor do repasse, exceto se enquadrado no regime simplificado (arts.
21, 24 e 27, XVIII, 65 e 66 da PI 424/2016).

Constituem motivos para rescisão (arts. 27, XVII, 41, 68 e 69 da PI
424/2016): (i) inadimplemento de cláusula do ajuste; (ii) falsidade ou informações incorretas nos documentos apresentados; (iii) situação que
enseja instauração de TCE, incluindo irregularidades verificadas pelos
órgãos de controle com indícios de dano ao erário; e (iv) inexecução financeira após 180 dias da liberação da primeira parcela, caso não seja
usado no objeto do ajuste ou caso não seja retomada a execução após
a paralisação e o bloqueio da conta vinculada por 180 dias.

O termo de convênio ou CR deve conter cláusula prevendo as condições de suspensão e extinção ou rescisão, no caso de o projeto
básico ou termo de referência não ser apresentado ou aprovado no
prazo estabelecido (art. 27, XVIII, da PI 424/2016). O instrumento também estabelece cláusula suspensiva na hipótese de não apresentação
de documentos que devem acompanhar o projeto básico ou termo
de referência, tais como, licença prévia ambiental, comprovação de
propriedade do imóvel onde será feita a intervenção, comprovação
de cumprimento das obrigações de acessibilidade e plano de sustentabilidade do empreendimento ou de equipamentos (arts. 21 e 24
da PI 424/2016).

O ajuste deve conter cláusula de vigência, fixada de acordo com o prazo
previsto para a consecução do objeto e em função das metas estabelecidas, limitada aos prazos indicados no art. 27, V, da PI 424/2016. O concedente pode prorrogar o prazo de vigência do instrumento antes de seu
término, se houver: (i) atraso na liberação de parcela; (ii) paralisação ou
atraso da execução por determinação judicial ou de órgão de controle ou
em razão de caso fortuito, força maior ou interferência imprevista; ou (iii)
justificativa, nos casos em que o objeto for: (a) aquisição de equipamento
que exija adequação ou outro aspecto que retarde a entrega; ou (b) execução de obra paralisada por evento climático. A prorrogação poder ser
feita por termo simplificado (arts. 36 e 37 da PI 424/2016).
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R EGIME SIMPL IF ICA DO DE CE LE B RAÇÃO,
EX ECUÇÃO E PR E STAÇÃO DE CON TAS
A PI 424/2016 instituiu, em seu art. 65, a possibilidade de adoção de
regime simplificado, para fins de celebração, execução e prestação
de contas, nos ajustes mais comuns e de valores menores, de acordo
com os níveis definidos no art. 3º da PI 424/2016, com alterações da PI
558, de 2019, a saber:
QUADRO 2 – NÍVEIS PARA CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS
TIPO DE OBJETO

OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

CUSTEIO OU
AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTO

NÍVEL

QUADRO 3 – NÍVEIS PARA CONTRATAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA MANDATÁRIA
TIPO DE OBJETO

INTERVALO DO VALOR DO REPASSE

I

IGUAL OU SUPERIOR A R$ 250.000,00 E INFERIOR A R$ 750.000,00

I-A

IGUAL OU SUPERIOR A R$ 750.000,00 E INFERIOR A R$ 1.500.000,00

II

IGUAL OU SUPERIOR A R$ 1.500.000,00 E INFERIOR A R$ 5.000.000,00

III

IGUAL OU SUPERIOR A R$ 5.000.000,00

IV

IGUAL OU SUPERIOR A R$ 100.000,00 E INFERIOR A R$ 1.000.000,00

V

IGUAL OU SUPERIOR A R$ 1.000.000,00

Fonte: Elaboração própria.

Para fins de contratação dos serviços da mandatária a favor do
concedente, nos CRs, o nível III tem a seguinte divisão, incluída pela
PI 451, de 2017:

OBRA E SERVIÇO
DE ENGENHARIA DO
NÍVEL III

NÍVEL

INTERVALO DO VALOR DO REPASSE

III-A

IGUAL OU SUPERIOR A R$ 5.000.000,00 E INFERIOR A R$ 20.000.000,00

III-B

IGUAL OU SUPERIOR A R$ 20.000.000,00 E INFERIOR A R$ 80.000.000,00

III-C

IGUAL OU SUPERIOR A R$ 80.000.000,00

Fonte: Elaboração própria.

O regime simplificado pode ser utilizado apenas para os níveis I, I-A
e IV, conforme o art. 66 da PI 424/2016, com alteração das Portarias
Interministeriais 558, de 2019, e 414, de 2020, com adoção das seguintes medidas (aplicadas ao nível IV, o mais comum):
• o plano de trabalho aprovado deve conter parâmetros objetivos para
caracterizar o cumprimento do objeto
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R EGIME SIMPLI F I CA DO DE CE LE B RAÇÃO,
E X ECUÇÃO E PRE S TAÇÃO DE CON TAS
• o prazo de vigência deve observar as disposições e os limites do art. 27
da PI 424/2016;
• a minuta do instrumento pode ser simplificada;
• o termo de referência deve ser aprovado previamente à celebração dos
instrumentos;
• a liberação dos recursos deve ser preferencialmente em parcela única;
• a aprovação do processo licitatório pelo concedente é condição para a
liberação dos recursos;
• o acompanhamento pelo concedente ou pela mandatária é feito por meio
dos documentos inseridos na Plataforma +Brasil e de vistoria in loco, somente se necessário;
• a análise da prestação de contas final (PCF) deve priorizar a verificação
dos resultados atingidos, considerando os parâmetros especificados no
momento da celebração.

A simplificação na fase de celebração se restringe ao uso de uma minuta de instrumento simplificada. Observa-se, contudo, que a faculdade
de se valer de minuta simplificada não dispensa a obrigatoriedade de a
minuta conter todos os elementos exigidos pelo art. 27 da PI 424/2016,
diferenciando-se, apenas, pelas medidas acima indicadas.

É importante ressaltar que é vedada a celebração de
instrumento de TVU para despesas de custeio ou aquisição
de equipamento de valor inferior a R$ 100.000,00 e para obra
ou serviços de engenharia de valor inferior a R$ 250.000,00.
Para fins de alcance desses limites mínimos, estados,
DF e municípios podem formar consórcio público
(art. 9º, § 1º, da PI 424/2016).
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ASSINATURA DO IN ST RUM E N T O E
ABER TURA DA CON TA V I NCUL ADA
Assinam o instrumento, obrigatoriamente, os partícipes (concedente e
convenente) e o interveniente, se houver. O concedente é representado pela mandatária, no caso de CR. O instrumento com entidade privada sem fins lucrativo deve ser assinado pelo ministro de Estado ou
dirigente máximo da entidade concedente, que não pode delegar essa
competência (art. 31 da PI 424/2016).
As autoridades mencionadas no parágrafo anterior são responsáveis,
também, por decidir sobre a aprovação da prestação de contas e autorizar a suspensão ou o cancelamento dos registros de inadimplência
nos sistemas da Administração federal. Nesses casos, o dirigente máximo do órgão ou da entidade concedente pode delegar essas competências a subordinado direto.

Após a celebração do ajuste, o concedente solicita, na Plataforma
+Brasil, a abertura da conta corrente vinculada no banco indicado pelo
convenente quando do cadastramento da proposta no sistema. Esse
procedimento é feito de forma automática, e a abertura efetiva ocorre
em até 48h após a sua solicitação, com o retorno das informações bancárias (agência e conta corrente) para a Plataforma +Brasil. No caso
de CR, o procedimento é feito diretamente pela mandatária. A conta
corrente vinculada ao ajuste é nomeada, fazendo-se menção ao instrumento pactuado, e deve ser registrada com o número de inscrição
no CNPJ do órgão ou da entidade convenente ou unidade executora.

67

68

CE LE B RAÇÃO / FORMA L I ZAÇÃO DA T RAN SF E R Ê N CIA VOLUN TÁR IA - ALT E RAÇÃO E ADI TA M EN T O DO INS T RUM EN T O

A LT E RAÇÃO E A DI TA M E N T O
DO IN ST RUME N T O
É possível alterar o instrumento de convênio, CR ou mesmo plano de
trabalho integrante do instrumento, desde que não se altere o objeto.
As alterações, as supressões ou os acréscimos nas cláusulas do instrumento devem ser feitos a partir de proposta devidamente formalizada
e justificada, a ser apresentada ao concedente ou à mandatária, no
prazo mínimo de 60 dias antes do término da vigência do ajuste, sendo
vedada a alteração do objeto aprovado (art. 36 da PI 424/2016).
A alteração do ajuste deve ser feita mediante assinatura de aditamento
ou termo aditivo ao instrumento inicial, após os pareceres técnico e
jurídico do concedente autorizando o ato. A exceção são os casos de
prorrogação da vigência “de ofício”, quando o concedente dá causa ao
atraso. Nessas situações, o parecer jurídico do concedente é dispensado (art. 37 da PI 424/2016). Vale destacar que, se o convenente tem
interesse em efetuar a alteração de prazo, deve formalizar a proposta
e justificá-la, conforme já apontado no parágrafo anterior. A data-limite
para prorrogação de prazo é até o último dia de vigência do instrumento, uma vez que não se pode prorrogar aquilo que não mais existe.
Nos casos de convênios que ultrapassam um exercício financeiro, as
alterações de valores na programação de desembolso para os exercícios seguintes podem ocorrer por apostilamento, que consiste em

anotar ou registrar no instrumento modificações que não alteram a
essência da avença (art. 10 da PI 424/2016).
É muito frequente o convenente perceber, ao receber os recursos, que
o objeto previsto não pode ser executado nos termos propostos no
instrumento. Também acontece de o objeto proposto não mais ser
considerado prioritário para o convenente, tendo em vista o tempo
decorrido entre a apresentação da proposta e liberação dos recursos.
Em ambos os casos, é comum o convenente utilizar os recursos de
maneira diversa daquela prevista no instrumento, sem fazer qualquer
consulta formal ao órgão concedente. Esse procedimento caracteriza
a utilização de recursos em desacordo com as cláusulas de convênio
e é considerado falha de natureza grave, conduzindo ao julgamento, pelo TCU, pela irregularidade das contas do responsável (Acórdão
1.036/2008-TCU-Plenário).

Logo, são permitidos ajustes durante a execução do objeto,
incluindo reprogramações de metas, valores e prazos,
desde que devidamente justificados (de forma consistente
e convincente) e aprovados previamente pela autoridade
concedente, destacando que esses ajustes integram
o plano de trabalho a ser cumprido.
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FALHAS F R E Q UE N T E S IDE N T I F I CADAS PE LO
TCU NA FASE DE CEL E B RAÇÃO
Para celebrar a transferência voluntária, o proponente deve cumprir determinadas condições legais e exigências específicas do concedente
ou programa de origem dos recursos, além de não se enquadrar nas hipóteses de vedação. A formalização do instrumento e sua assinatura se
revestem de formalidades e cuidados, para que o ajuste tenha a eficácia
esperada. As medidas corretivas e preventivas apontadas pelos órgãos
de controle são fontes importantes para sinalizar falhas mais frequentes
que devem ser evitadas pelos partícipes.
O TCU tem orientado no sentido de que se evite a celebração de convênio com prazo de vigência exíguo e que não corresponda ao período mínimo de tempo necessário e suficiente para conclusão do objeto,
levando em consideração todos os fatores envolvidos na consecução
da avença, entre os quais se incluem os procedimentos licitatórios, de
modo a evitar prorrogações do tempo inicialmente acordado, valendo a
orientação, também, para os termos aditivos, nos quais deve ser pactuado prazo que permita a consecução do objeto. A sucessiva prorrogação
de vigência de convênio que esteja com execução de seu objeto ignorada e não documentada caracteriza inobservância do dever de cautela
e dos princípios da razoabilidade e legitimidade na ação gerencial e de
controle, o que sujeita os responsáveis às penalidades previstas (Acórdão 7.057/2010-TCU-2ª Câmara).

A seguir, encontra-se uma lista dos principais pontos de controle a serem observados na fase de celebração de TVU.
• Quando não se caracterizar a existência de interesse recíproco dos participantes na consecução do objeto, não cabe firmar convênio (Acórdão
875/2007-TCU-2ª Câmara | Relator: AUGUSTO SHERMAN).
• Constitui quebra de dever funcional e ofensa ao art. 2º, I, da IN-STN
1/1997 a emissão e aprovação de parecer favorável à celebração de convênio sem demonstração do interesse recíproco entre as partes e da
compatibilidade do evento incentivado com as políticas públicas a cargo
do órgão concedente (Acórdão 5.415/2017-TCU-2ª Câmara | Relator: AUGUSTO NARDES).
• É recomendável, para fins de elegibilidade de beneficiário de repasse na
área de saneamento, mediante celebração de convênio ou instrumento
congênere, a utilização de dados epidemiológicos, tais como incidência
e prevalência de doenças, a fim de possibilitar o diagnóstico da situação
e de seus impactos nas condições de vida da população beneficiária
(Acórdão 59/2021-TCU-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER).
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FA L HAS F R E Q UE N T E S I DE N T I F I CADAS PE LO
TCU NA FASE DE CE LE B RAÇÃO
• O concedente deve ser alertado, pelo Siconv, acerca da celebração de
novo instrumento de transferência voluntária com partícipe em situação
de inadimplência e exigir dele justificativa expressa para prosseguimento da celebração. Também deve verificar se há outras restrições nos
sistemas Cauc, Siafi, Cadin e Cedin (Acórdão 2.550/2013-TCU-Plenário |
Relator: ANA ARRAES).
• Na celebração de convênio ou instrumento congênere com Oscip, a Administração deve observar a capacidade de o ente privado executar o
objeto, que deve se enquadrar nas atividades de interesse público discriminadas na lei, sendo incabível atuar como mero gerenciador de recursos
(subconvênio) (Acórdão 734/2012-TCU-Plenário | Relator: ANA ARRAES).
• O edital de certame público para seleção de proposta para apoio financeiro a projeto deve incluir, obrigatoriamente, vedação explícita à participação de empresa, associação ou entidade que possua, em seu quadro
societário, pessoa com vínculo empregatício com a entidade promotora,
ou vínculo de parentesco com seus funcionários ou dirigentes, em âmbito nacional ou regional (Acórdão 2.063/2010-TCU-Plenário | Relator:
JOSÉ MUCIO MONTEIRO).
• Para receber recursos oriundos de TVU, a organização não governamental (ONG) e organização da sociedade civil de interesse público (Oscip)
devem comprovar regularidade fiscal (Acórdão 1.403/2008-TCU-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER).

• O CR só deve ser firmado após análise e aprovação do plano de trabalho
(Acórdão 219/2007-TCU-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER).
• É irregular a celebração de convênio quando se tratar de relação meramente comercial, sem que estejam caracterizados o interesse recíproco
e a cooperação, típicas desse instrumento (Acórdão 1.663/2006-TCU-Plenário | Relator: UBIRATAN AGUIAR).
• O órgão só pode firmar convênio se tiver condição técnica, financeira e operacional de analisar a prestação de contas e fiscalizar in loco
a execução física da avença, sob pena de responsabilidade (Acórdão
3.642/2012-TCU-2ª Câmara | Relator: RAIMUNDO CARREIRO).
• A assinatura de novo convênio deve estar condicionada ao prévio exame
e à aprovação da eventual prestação de contas da respectiva proponente, relativa a convênio anterior e que esteja pendente de análise (Acórdão
2.543/2009-TCU-2ª Câmara | Relator: ANDRÉ DE CARVALHO).
• Entre as condições para celebração de transferência voluntária, deve
constar a existência, no órgão concedente, de setor específico com atribuições definidas para gestão (celebração, execução e prestação de
contas) do ajuste celebrado com a União, com lotação de, ao menos,
um servidor efetivo (Acórdão 568/2014-TCU-Plenário | Relator: MARCOS
BEMQUERER).
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FALHAS F R E Q UE N T E S IDE N T I F I CADAS PE LO
TCU NA FASE DE CEL E B RAÇÃO
• O termo de convênio deve conter cláusula que obrigue o contratado a
conceder, aos servidores do órgão e da entidade pública concedentes e
dos órgãos de controle interno e externo, livre acesso aos documentos
e registros contábeis da empresa referentes ao objeto contratado (Acórdão 57/2012-TCU-Plenário | Relator: AUGUSTO SHERMAN).
• É vedada a transferência de recursos de convênio em período pré-eleitoral (Acórdão 2.411/2009-TCU-Plenário | Relator: WALTON ALENCAR
RODRIGUES).
• Os recursos oriundos de emenda parlamentar individual, embora possuam relativa obrigatoriedade de execução orçamentária e financeira, não
constituem transferências obrigatórias, tais como as relativas aos fundos
de participação dos estados e municípios e outras afins, mas, sim, transferências voluntárias, pois sua execução depende de condicionantes, como
a inexistência de impedimento de ordem técnica e contingenciamento
(Acórdão 287/2016-TCU-Plenário | Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO).
• As transferências decorrentes de emenda parlamentar individual estão
submetidas à vedação constante do art. 73, VI, “a”, da Lei 9.504/97 –

Lei Eleitoral, por se caracterizarem, essencialmente, como transferências voluntárias (Acórdão 287/2016-TCU-Plenário | Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO).
• . Os pareceres técnico e jurídico favoráveis a determinado ajuste não
retiram a responsabilidade do administrador público pela prática de ato
irregular, uma vez que cabe ao gestor, em última instância, decidir sobre
a legalidade, conveniência e oportunidade de efetivar as avenças sob
sua administração, especialmente aquelas que vão gerar pagamentos
em favor do particular (Acórdão 9.912/2016-TCU-2ª Câmara | Relator:
MARCOS BEMQUERER).
• O convenente deve observar fielmente as cláusulas do termo de convênio
assinado com órgão ou entidade federal, especialmente no que se refere
à obrigatoriedade de mencionar, nos atos de promoção e divulgação do
objeto do convênio, a participação do concedente, por meio de: afixação
de placa provisória, em destaque, no local da obra, quando do início dela
e durante sua execução; e placa definitiva, contendo a assinatura do órgão ou da entidade concedente e do governo federal, após a conclusão
(Acórdão 3.257/2006-TCU-1ª Câmara | Relator: VALMIR CAMPELO).
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FA L HAS F R E Q UE N T E S I DE N T I F I CADAS PE LO
TCU NA FASE DE CE LE B RAÇÃO
• O convenente deve cumprir o disposto no art. 2º da Lei 9.452/1997, notificando os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no município sobre o recebimento de
recursos federais pelo município, no prazo de dois dias úteis, contados
da data do recebimento dos recursos, fazendo constar nas notificações
a identificação de cada convênio/CR/ajuste que originou os repasses e
seus respectivos valores e datas e cientificando-os de que o responsável por reincidência no descumprimento de determinação do Tribunal
está sujeito à multa prevista no art. 58, VII, da Lei 8.443/92 (Acórdão
262/2010-TCU-2ª Câmara | Relator: AROLDO CEDRAZ).

• A celebração de convênio que tenha por objeto evento com data fixada
sem tempo hábil para liberação dos recursos necessários à operacionalização do ajuste é irregular, podendo gerar multa para o parecerista
técnico e signatário do convênio do órgão concedente, uma vez que
gera o repasse financeiro de forma extemporânea, o que inviabiliza a
execução da despesa em conformidade com as normas que regem a
matéria e coloca em risco o erário, na medida em que torna inexequível
qualquer ação de controle concomitante à realização do objeto (Acórdão 2.233/2019-TCU-1ª Câmara | Relator: BENJAMIN ZYMLER).

EX ECUÇÃO DO CON V ÊN I O
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L IB ERAÇÃO DOS RE CURSOS F I NANCE I ROS DA
T RA N SF E R Ê NCIA VOLUN TÁRIA DA UNIÃO
A liberação dos recursos federais ocorre mediante liquidação do empenho indicado no respectivo instrumento e emissão da ordem bancária (OB) de transferência da conta única do Tesouro Nacional ou da
entidade concedente para a conta bancária vinculada ao ajuste. As despesas com a execução do objeto são de responsabilidade dos partícipes. O ente público que recebe a TVU deve incluí-las em seu próprio
orçamento. O município deve notificar o órgão ou a entidade indicada
na celebração, para o devido controle externo e social (Lei 9.452/1997).
A liberação da contrapartida financeira tende a seguir rito similar no
âmbito do ente público convenente, em sintonia com as normas de
gestão financeira e orçamentária federais, em especial, a Lei 4.320, de
1964. Empenho, liquidação e pagamento são etapas da execução da
despesa pública.
A liberação dos recursos federais deve obedecer o cronograma de
desembolso e depende do cumprimento das exigências previstas
no instrumento da TVU. Depende, também, do valor do instrumento,
de acordo com os níveis definidos no art. 3º da PI 424/2016. Para os

níveis I e I-A (obra até R$ 1,5 milhão) e IV e V (custeio ou aquisição até
R$ 1 milhão), a liberação ocorre, preferencialmente, em parcela única.
Já para os níveis II e III (obra entre R$ 1,5 milhão e R$ 5 milhões), a
liberação deve ser feita em, no mínimo, três parcelas, sendo que a primeira parcela não pode exceder a 20% do valor global do instrumento
de TVU (art. 41 da PI 424/2016).
A primeira parcela ou parcela única é depositada na conta vinculada do
ajuste após a resolução de eventual condição suspensiva; a conclusão
da análise técnica dos documentos exigidos; o aceite, pelo concedente,
do processo licitatório realizado pelo convenente; e o depósito da contrapartida. Já para a liberação das parcelas seguintes, além das condições
acima, exige-se que as parcelas anteriores contem com, pelo menos,
70% de execução financeira, em consonância com o plano de trabalho
pactuado (art. 40-A da PI 424/2016, com redação da PI 414/2020).
O depósito da contrapartida também deve observar os prazos previstos no cronograma de desembolso, podendo haver antecipação,
a critério do convenente. Para sacar as parcelas de recursos federais,
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L IBERAÇÃO DOS R E CURSOS F I NA NCE I ROS DA
T RANSF E R Ê N CIA VOLUN TÁRIA DA UNIÃO
o convenente deve comprovar o depósito da contrapartida na conta
vinculada (arts. 18, 27, III e IX, 40-A, 41 e 42 da PI 424/2016). No CR,
a contrapartida não é exigida para liberar a primeira parcela, já que
não há execução financeira, só licitação. Por outro lado, a partir da
segunda parcela, já existe execução física e financeira do contrato, de
modo que é exigida a contrapartida (art. 40-A, parágrafo único, da PI
424/2016, com redação da PI 414/2020).

O cronograma de desembolso deve estar em
consonância com as metas e etapas de execução do
objeto, conforme previsto no plano de trabalho aprovado, e
deve ser ajustado após a comprovação da homologação
do processo licitatório pelo convenente, em observância
ao grau de execução (metas, etapas e prazos)
estabelecido no edital do certame e contrato administrativo
(art. 41, §§ 1º e 2º, da PI 424/2016).
No convênio, a utilização efetiva dos recursos da conta vinculada é
feita diretamente pelo convenente ou pela unidade executora, de acordo com as parcelas indicadas no cronograma de desembolso, para o
pagamento das despesas previstas no plano de trabalho e contrato de
fornecimento ou execução do objeto.

No CR, no entanto, o saque dos recursos é feito pela mandatária, já
que o recurso federal liberado pelo concedente fica bloqueado na
conta vinculada até o efetivo pagamento das despesas (arts. 18, II,
27, XXIII e XXV, e 52 da PI 424/2016).
Para efetuar o desbloqueio dos recursos, o convenente ou contratado
faz medição dos serviços executados e envia solicitação dos recursos à
mandatária, que efetua a aferição da medição e verifica os comprovantes enviados – prestação de contas parcial (PCP). Caso exista pendência, a mandatária solicita ao contratado a retificação ou complementação. Caso contrário, solicita o depósito da contrapartida e, logo depois,
desbloqueia o valor total da parcela do ajuste, formado por parcela dos
recursos federais transferidos e pela contrapartida correspondente).
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V EDAÇÕE S NA E X E CUÇÃO DA
T RA N SF E R Ê NCIA VOLUN TÁRIA DA UNIÃO
No termo de convênio ou CR assinado consta, além das vedações à
celebração do instrumento, lista de vedações aplicadas às fases de
execução e prestação de contas, destacando (arts. 6º, 38 e 41 da PI
424/2016) as de:
• alterar o objeto, exceto pequenos ajustes ou adequações de projeto que
não descaracterizem o objeto avençado;
• aproveitar os rendimentos financeiros da conta vinculada para promover
acréscimo ou ampliação de meta no plano de trabalho aprovado;
• realizar despesa a título de taxa de administração ou similar;
• efetuar pagamento a servidor público, empresa que possua servidor ativo no quadro societário ou entidade pública do concedente, a qualquer
título, incluindo consultoria;
• realizar despesa em finalidade diversa da prevista no ajuste;
• efetuar pagamento em data anterior ou posterior à vigência do ajuste,
salvo se o fato gerador tiver ocorrido durante a vigência;
• pagar despesa com taxas e tarifas bancárias, multa, juros ou correção
monetária, inclusive as decorrentes de pagamentos fora do prazo;

• realizar despesa com publicidade, salvo a prevista no ajuste, de caráter
educativo e informativo, sem promoção pessoal;
• atribuir nome de pessoa viva ao bem que for produzido pelo ajuste;
• delegar o serviço objeto do ajuste a concessionário privado; e
• celebrar contrato ou outro instrumento com entidade impedida de receber recursos federais;
• celebrar outro instrumento de outra fonte com o mesmo objeto, exceto
para ações complementares, devendo, neste caso, indicar, na Plataforma +Brasil, o rateio das despesas por fonte de recurso.

No CR, há vedações similares, mas também há algumas diferenças.
O CR é firmado pela mandatária da União, representada pelo concedente (aqui denominado contratante), que é responsável pela análise
dos documentos exigidos (projeto básico, termo de referência etc.) e
aprovação na Plataforma +Brasil. Assim, a execução do CR depende
da autorização para início do objeto, destacando que isso só ocorre
após o crédito dos recursos federais na conta vinculada do ajuste, feito
pela concedente. É importante observar que pode ocorrer a suspensão
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de liberação de recursos de TVU em período pré-eleitoral, exceto em
situações de emergência (arts. 73 e 75 da Lei 9.504/1997).
A liberação das parcelas do CR é feita mediante autorização de desbloqueio dos recursos federais creditados na conta vinculada. Na primeira parcela, o convenente, aqui denominado contratado, deve apresentar os documentos da licitação realizada para execução indireta do
objeto, abrangendo, no mínimo, todas as metas previstas na primeira
etapa do cronograma de desembolso. Exceto no caso de parcela única,
o valor do primeiro repasse deve corresponder a, no máximo, 20% do
valor total do ajuste. A liberação da primeira parcela fica condicionada,
também, ao envio, pela mandatária, e à homologação, pelo concedente, da síntese do projeto aprovado (SPA), que consiste no resumo do
projeto da obra e das condições contratadas.
As demais parcelas ficam condicionadas ao envio, pelo contratado, do
relatório de execução, compatível com o plano de trabalho e cronograma de desembolso, atestado pelo fiscal do convenente e registrado
na Plataforma +Brasil; e pela comprovação da execução financeira
(pagamentos efetuados) da parcela anterior. É importante ressaltar que
o desbloqueio também depende da comprovação do depósito da contrapartida, exceto na primeira parcela.

Na última parcela, o convenente deve apresentar o termo de recebimento da obra ou intervenção. Tanto o convenente quanto o concedente devem atestar a qualidade dos materiais aplicados e serviços
realizados, de acordo com as especificações técnicas dos projetos
aprovados (arts. 53 a 58 da PI 424/2016). O contrato de execução ou
fornecimento firmado pelo convenente deve prever a responsabilidade da empresa contratada pela qualidade dos materiais e serviços
executados, incluindo a obrigação de correções necessárias à consecução do objeto.
Se não houver execução financeira (emissão de ordens de pagamento via OBTV) em até 180 dias após a liberação da primeira parcela, o
instrumento deve ser rescindido. Além disso, é vedada a liberação da
primeira parcela de recursos para início de execução de novos instrumentos quando o convenente tem instrumentos apoiados com recursos
federais sem execução financeira por prazo superior a 180 dias.
Quando há, no plano de trabalho, previsão de transferência de recursos para elaboração do projeto básico ou termo de referência, o
montante correspondente ao custo desses serviços pode ser liberado
após a celebração do instrumento, conforme cronograma de liberação
pactuado entre as partes (art. 21, §§ 8º e 9º, da PI 424/2016).
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A execução dos convênios ou CRs se inicia, de fato, com a liberação
dos recursos pelo concedente, obedecendo o cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho e guardando consonância com as
metas e fases ou etapas de execução do objeto. Daí a importância de
que metas e etapas estejam atreladas a planejamento consistente e
conformes com a capacidade de execução do convenente.
Por ser uma fase crítica da TVU, o convenente deve reavaliar o planejamento antes de começar a execução, envolvendo as metas, as etapas e os prazos do plano de trabalho e respectivo cronograma físico
e financeiro. Os prazos para realização da licitação e celebração do
contrato administrativo também devem ser considerados.
Especialmente no caso de obra e serviço, deve-se verificar a compatibilidade dos projetos, dos termos de referência, dos orçamentos, das
licenças ambientais e do plano de sustentabilidade e acessibilidade,
dentre outras exigências.

Regra de ouro na execução da TVU: seguir à risca o
planejamento aprovado e as normas de administração
financeira e orçamentária, bem como registrar todos os atos
da execução na Plataforma +Brasil.

Se o gestor elabora o plano de trabalho de maneira criteriosa, adotando
parâmetros corretos, muito provavelmente consegue executar a contento o objeto ajustado. No entanto, é importante atentar para situações
que, se não são bem cuidadas, podem provocar problemas.
O gestor pode perceber, por exemplo, ao receber os recursos, que não
é possível executar o objeto previsto nos termos propostos no plano de
trabalho. Também acontece de o objeto proposto não ser mais prioritário ou as condições para sua execução terem se modificado, tendo em
vista o tempo decorrido entre a apresentação da proposta e liberação
dos recursos. Nessas situações, é comum o gestor usar os recursos de
maneira diferente daquela prevista no instrumento de TVU, sem fazer
qualquer consulta ao concedente. Ocorre que a utilização de recursos
em finalidade diversa da pactuada é considerada falha de natureza
grave e conduz ao julgamento pela irregularidade das contas do
responsável. Sequer o caráter emergencial de uma despesa autoriza o
gestor a usar os recursos para outra finalidade.
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Nos casos de alterações maiores que demandam reprogramação de metas, prazos e valores, a providência
que o convenente deve tomar é encaminhar a solicitação
formal e justificada para o concedente, a fim de renegociar os termos do instrumento de TVU ou plano
de trabalho naquilo que não seja exequível, com eventual
alteração, redução ou exclusão de meta, sem prejuízo do
aproveitamento da parcela já executada do objeto.
Além disso, é comum ocorrerem atrasos na liberação das parcelas por
parte do concedente, em razão de indisponibilidade financeira momentânea e contingenciamento orçamentário. No caso de atraso significativo provocado pelo concedente, pode haver a prorrogação de prazo de
ofício (por iniciativa do próprio concedente) ou por solicitação do convenente, inclusive no caso de suspensão por inexecução, nos termos do
art. 41, §§ 17 a 20, da PI 424/2016.

Enfim, o concedente deve estar atento ao vencimento do prazo de vigência e adotar todas as medidas para que esse prazo não expire sem
que tenha tomado todas as providências de sua competência.
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A gestão financeira tem importância fundamental na execução do convênio ou CR e compreende a realização de diversos procedimentos
previstos na legislação pertinente.
Antes da liberação dos recursos, o convenente deve consultar, na Plataforma +Brasil, a situação do processo de abertura da conta bancária,
solicitada pelo concedente na fase de celebração do convênio. Quando
o sistema informar “conta pendente de regularização”, o gestor deve
entregar à agência bancária por ele escolhida a relação de representantes legais autorizados a movimentar a conta corrente do convênio e
documentação exigida pela instituição bancária.
Após a regularização da conta, o banco envia eletronicamente a relação dos CPFs desses representantes legais para a Plataforma +Brasil.
A partir desse momento, o gestor pode definir até dois ordenadores de
despesa, ou seja, quem realiza a autorização das movimentações financeiras. Para cada TVU, há apenas uma conta vinculada específica.

Os recursos liberados pelo repassador devem ser mantidos e geridos na conta bancária vinculada ao ajuste e só podem ser utilizados
para pagamento de despesas que constam no plano de trabalho ou
aplicação no mercado financeiro. Logo, não é permitido movimentar
recursos do convênio em outras contas do convenente nem gerenciar
recursos de diversos convênios em uma mesma conta bancária.

ATENÇÃO: A movimentação na conta bancária vinculada
consiste no extrato dos créditos e débitos efetuados,
que devem estar coerentes com os atos administrativos
autorizados pelos ordenadores, especialmente com
as despesas para execução do objeto pactuado.
Qualquer movimentação sem respaldo na execução física e financeira
pode ser questionada e, até mesmo, servir de evidência como uso indevido de recurso público, o que enseja responsabilização dos ordenadores de despesa.
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No CR, os recursos repassados para a conta vinculada ficam bloqueados e a movimentação é feita pela mandatária, a partir da solicitação de saque feita pelo convenente. Ao contrário do que ocorre com
a conta vinculada do convênio, o contratante (convenente) não tem
autonomia para livre movimentação dos recursos federais depositados na conta vinculada ao CR.

Os rendimentos financeiros da conta vinculada não podem ser usados
para ampliação ou acréscimo de metas. Também não podem ser computados como contrapartida. Ao final do ajuste, devem ser devolvidos
ao concedente, juntamente com o saldo remanescente, observando-se
a proporcionalidade do repasse em relação ao total pactuado no instrumento de TVU (art. 41, §§ 10 a 13, da PI 424/2016).

Deve-se ressaltar que, enquanto não utilizados em sua finalidade, os
recursos da TVU devem ser aplicados em caderneta de poupança, se
a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de
aplicação financeira de curto prazo lastreado por títulos públicos, se o
uso for ocorrer em menor prazo (art. 116, § 4º, da Lei 8.666/1993). Os
rendimentos das aplicações financeiras são, obrigatoriamente, aplicados no objeto do convênio ou CR, sujeitando-se à mesma prestação
de contas dos recursos repassados.

A conta vinculada é preferencialmente isenta de cobrança de tarifas bancárias, mas podem incidir sobre ela tarifas de serviços cobradas pela
mandatária, por força das condições pactuadas no contrato de prestação
de serviços com o concedente. As tarifas de serviços ordinários constam
de programação específica ou compõem o valor da transferência. Já os
serviços extras prestados pela mandatária são custeados pelo causador
da demanda, a exemplo de nova vistoria, nova análise de documentos e
reprogramação (arts. 9º, §§ 3º, 4º e 4º-A e 41, § 14, da PI 424/2016).

82

E X E CUÇÃO DO CON V Ê N I O - CON T E X T O DA CON T RATAÇÃO DE T E RCE I RO PARA E X E CUÇÃO DA T RA NSF ER ÊNCIA VOLUN TÁ R IA DA UNIÃO

CON T E X TO DA CON T RATAÇÃO DE T E RCE I RO
PA RA EX ECUÇÃO DA T RANSF E RÊ NCIA
VOLUN TÁ RIA DA UN IÃO
A seleção e contratação de fornecedor de bem e prestador de serviço para execução da TVU, por envolver recursos federais, devem
seguir os ritos fixados pelas leis e normas federais que tratam de aspectos gerais e específicos de licitações e contratos administrativos. A principal norma é a Lei 8.666/1993, conhecida como lei geral
ou Estatuto de Licitações e Contratos, sobre a qual há vasta literatura, doutrina e jurisprudência. A partir dela surgiram normas específicas, tais como, a Lei 10.520/2002, que instituiu a modalidade de pregão, e os Decretos 5.450/2005 e 5.504/2005, revogados pelo Decreto
10.024/2019, que regulamentou o pregão na forma eletrônica.
O Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), instituído por intermédio da Lei 12.462/2011, regulamentada pelo Decreto
7.581/2011, foi previsto inicialmente para viabilizar a realização de grandes eventos (Copa FIFA 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos de
2016) e obras de infraestrutura. Também merece destaque o Sistema
de Registro de Preços (SRP), previsto no art. 15 da Lei 8.666/1993,

regulamentado pelo Decreto 7.892/2013, e a criação de sistemas de
apoio, bem como a consolidação do atual Portal de Compras do Governo Federal, para cadastramento de fornecedores e realização de
cotações de preços e pregões eletrônicos, dentre outros recursos.
Cabe mencionar, ainda, as normas gerais para licitação e contratação
de PPP, fixadas pela Lei 11.079/2004, e para consórcios públicos, fixadas na Lei 11.107/2005; o regime de concessões e permissões da
prestação de serviços públicos, disposto na Lei 8.987/1995; e o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e
de suas subsidiárias, estabelecido na Lei 13.303/2016.
Ocorre que o quadro normativo acima sofreu importante modificação
a partir da edição da Lei 14.133/2021, que sucedeu a Lei 8.666/1993,
tendo sido por isso denominada Nova Lei de Licitações e Contratos
Administrativos. A nova lei geral entrou em vigor, em 1º/4/2021, revogando os arts. 89 a 108 da Lei 8.666/1993, mas tanto a antiga lei
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geral quanto a Lei do Pregão e os arts. 1º a 47-A do RDC permanecem em vigor até 1º/4/2023, em especial para continuar regendo
as licitações, os contratos e as TVUs realizados sob a égide dessas
normas. O período de transição de dois anos, com os dois diplomas
legais em vigor, exige cuidado dos gestores e operadores jurídicos,
para diferenciar a aplicação de cada um.
De todo modo, a Nova Lei Geral cuidou de prever sua aplicação às
hipóteses previstas na legislação que façam referência expressa à Lei

8.666/1993, à Lei 10.520/2002 e aos arts. 1º a 47-A da Lei 12.462/2011,
de modo a estimular, desde já, sua efetiva aplicação. Destacam-se os
arts. 184 e 187 da Lei 14.133/2021, prevendo sua aplicação, no que
couber e na ausência de norma específica, aos convênios, aos acordos, aos ajustes e a outros instrumentos congêneres celebrados
por órgãos e entidades da Administração Pública, na forma estabelecida pelo Poder Executivo federal. Estados, DF e municípios também podem aplicar os regulamentos editados pela União para execução dessa lei.
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V ISÃO SIST Ê M I CA DO PROCE SSO
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Licitação é o processo administrativo formal em que a Administração
Pública convoca, por meio de condições estabelecidas em ato próprio
(edital ou convite), interessados na apresentação de proposta para oferecimento de bem e serviço. O objetivo é possibilitar a justa competição, com tratamento isonômico, e selecionar a proposta apta a gerar
o resultado mais vantajoso. Assim, a licitação atende aos princípios
constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
publicidade, da eficiência, da probidade, da igualdade, da segregação
de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da competitividade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável (art. 37 da CF/1988).
Licitação também é um processo de trabalho, que envolve diversos
agentes públicos com responsabilidades e competências específicas,
como agente e comissão de contratação e equipes de assessoramento
jurídico e controle interno, que devem atuar ao longo das seguintes
fases do processo licitatório (arts. 7º a 17 da Lei 14.133/2021):

FIGURA 3 – FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO

PREPARATÓRIO

DIVULGAÇÃO
DO EDITAL

HABILITAÇÃO

RECURSO

PROPOSTAS
E LANCES

JULGAMENTO

HOMOLOGAÇÃO

Fonte: Elaboração própria.

Além de regras repaginadas provenientes de normas anteriores e das
que ainda surgirão por ocasião da regulamentação, a Lei 14.133/2021
estabelece um novo modelo de governança e gestão da licitação, a
começar pela ênfase ao planejamento, incluindo estudos técnicos preliminares e gerenciamento de riscos, a partir, certamente, da experiência acumulada com a aplicação da IN 5/2017, do então Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), que regulamentou a terceirização de serviços acessórios, de natureza continuada ou por escopo,
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na Administração federal. A IN 5 e a nova lei geral têm, em sua gênese,
oportunidades de melhoria reiteradamente apontadas pelo TCU.
A fase preparatória ou de planejamento da licitação é, de fato, decisiva
para o sucesso do certame, conforme se viu anteriormente, devendo
compor processo administrativo para abordar todas as considerações
técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na seleção
e contratação, em especial (art. 18 da Lei 14.133/2021):
• necessidade da contratação com base em estudo técnico preliminar
que caracterize o interesse público envolvido;
• definição do objeto, por meio de termo de referência, anteprojeto,
projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;
• definição das condições de execução e pagamento, garantias exigidas e ofertadas e condições de recebimento;
• orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para
sua formação;

• minuta do edital e contrato, quando necessário, que deve constar
como anexo do primeiro;
• regime de fornecimento de bens, prestação de serviços ou execução de obras e serviços de engenharia;
• modalidade da licitação, critério de julgamento e modo de disputa, considerando o ciclo de vida do objeto;
• motivação para exigência de qualificação técnica e econômico-financeira, pontuação e julgamento das propostas;
• análise dos riscos que podem comprometer o sucesso da licitação e
a boa execução contratual; e
• motivação para o momento de divulgação do orçamento de referência.

Cada ente federativo tem desafio peculiar na implementação da nova lei,
caso não utilize os parâmetros sinalizados pela IN 5/2017, devendo fazer o mapeamento e a melhoria de processos, revisitando atribuições,
competências e fluxos de trabalho.
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As licitações serão preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida
a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão
pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo.
Em relação às modalidades de licitação, acaba a divisão clássica pelo
valor estimado, juntamente com a tomada de preços e o convite. A concorrência e o pregão seguem o rito comum das fases acima indicadas.
Concurso e leilão permanecem e foi criado o diálogo competitivo, para
desenvolver alternativas com os possíveis fornecedores de objetos com
características inovadoras, que necessitam de adaptação ou impossíveis
de especificar de forma precisa e suficiente. Podem ser usados, ainda,
os procedimentos auxiliares de credenciamento, pré-qualificação, manifestação de interesse, SRP e registro cadastral (arts. 28 a 32 e 78 a 87
da Lei 14.133/2021).
O planejamento de compras exige cuidados diferentes em relação à
contratação de obras e serviços. Para objetos comuns e padronizados, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais de
mercado, deve-se usar o pregão. Para bens e serviços especiais,
heterogênicos e complexos, usa-se a concorrência. A execução indireta de obras pode ser pelo regime de: empreitada por preço global;

empreitada por preço unitário; empreitada integral; contratação por
tarefa; contratação integrada; contratação semi-integrada; e fornecimento e prestação de serviço associado. A execução da obra depende do projeto executivo, exceto nas contratações integradas e em
obras comuns, desde que devidamente justificado (arts. 40 a 50 da
Lei 14.133/2021).
Ao final da fase preparatória, o processo segue para o órgão de assessoramento jurídico, para controle prévio de legalidade e emissão do
parecer jurídico, em linguagem simples e compreensível, apreciando
todos os elementos indispensáveis à contratação. A autoridade competente (agente público dotado de poder de decisão) determina a divulgação do edital, cujo extrato deve ser publicado no DO da União, do estado, do DF ou do município e em jornal de grande circulação. O inteiro
teor do edital, com os anexos, também deve ser publicado no Portal
Nacional de Contratações Públicas (PNCP) (arts. 53, 54 e 174 a 176 da
Lei 14.133/2021).

O órgão de assessoramento jurídico também realiza controle
prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos
de cooperação, convênios, adesões a atas de registro de
preços e outros ajustes, bem como de seus termos aditivos.
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Iniciada a execução da licitação, com a publicação do edital, ocorre
a apresentação de propostas e lances, de acordo com os prazos
mínimos fixados no art. 55 da Lei 14.133/2021, o tipo de objeto e os
critérios de julgamento do art. 33, que podem ser por: menor preço,
maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço,
maior lance ou maior retorno econômico. Como já conhecido na sistemática do pregão, o modo de disputa pode ser aberto, com lances
públicos e sucessivos, ou fechado, quando a proposta fica em sigilo
até a hora de divulgação.
As regras para julgamento das propostas já são conhecidas, a exemplo da desclassificação no caso de vícios insanáveis, não observância
do edital e preços inexequíveis, além da previsão de critérios de preferência, desempate e aceitabilidade de preços, especialmente para
obras e serviços de engenharia. No caso de obra, após o julgamento,
o licitante vencedor deve apresentar novas planilhas com a indicação
de quantitativos e custos unitários e o detalhamento das bonificações
e despesas indiretas (BDI) e dos encargos sociais (ES), com valores adequados ao valor final da proposta vencedora (arts. 59 a 61 da
Lei 14.133/2021).

A habilitação é a fase em que se verifica o conjunto de informações e
documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade
do licitante (que oferece proposta) de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em: jurídica; técnica; fiscal; social e trabalhista; e econômico-financeira. A nova lei de licitações instituiu como padrão a inversão
das fases típicas da Lei 8.666/1993, com a habilitação após o julgamento das propostas, seguindo o rito bem-sucedido do pregão e RDC.
Deste modo, é exigida a apresentação dos documentos de habilitação
apenas do licitante vencedor, podendo ser exigido dos demais a declaração de que atendem os requisitos. A habilitação pode anteceder a
apresentação de propostas, mediante ato motivado, caso em que deve
ser destacado no edital (arts. 62 a 71 da Lei 14.133/2021).
Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório é encaminhado à autoridade
superior, para eventual saneamento de irregularidades; revogação, por
motivo de conveniência e oportunidade; anulação, de ofício ou por provocação, diante de ilegalidade insanável; adjudicação do objeto ao licitante vencedor; e homologação da licitação, encerrando o respectivo
processo (art. 71 da Lei 14.133/2021).
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Licitar é regra, mas a contratação direta é permitida em alguns casos
de inexigibilidade e dispensa de licitação. Nessas situações, o processo administrativo deve conter a razão de escolha do contratado,
comprovação de que preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária e justificativa do preço, sendo instruído com
pareceres técnico e jurídico pertinentes e autorização da autoridade
competente, sem prejuízo da publicação do ato e extrato do contrato.
Na hipótese de contratação direta indevida, com dolo, fraude ou erro
grosseiro, o contratado e agente público respondem solidariamente pelo dano ao erário, sem prejuízo das sanções legais cabíveis e penas por crimes em licitações e contratos, inseridos no Código Penal
(arts. 72 a 75 e 177 a 180 da Lei 14.133/2021).

pecialização, vedados os serviços de publicidade e divulgação. A notoriedade decorre do conceito que o profissional ou a empresa possui,
do desempenho anterior, de estudos, de experiência, de publicações,
de organização, de aparelhamento e de outros requisitos relacionados
com suas atividades e que permitem inferir que o trabalho é essencial
e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. A exclusão do termo “singularidade”, previsto na Lei 8.666/1993,
buscou deixar claro que não se trata de serviço único, tampouco complexo ou exclusivo, mas, sim, que demanda do seu executor conhecimento, habilidade e aptidão específicos, adequados e comprováveis,
de tal modo que a inviabilidade de comparação advém da técnica pessoal e experiência profissional (art. 74 da Lei 14.133/2021).

A licitação é inexigível quando for inviável a competição, como nos
casos de fornecedor exclusivo, contratação de profissional do setor
artístico e serviços técnicos especializados, de natureza predominantemente intelectual, com empresas ou profissionais de notória es-

É inexigível a licitação, também, quando o objeto puder ser contratado por meio de credenciamento e na aquisição ou locação de imóvel
cujas características de instalações e localização tornem sua escolha
necessária. Atenção, a licitação para execução de obra é exigível, mas

E X E CUÇÃO DO CON V Ê N I O - CON T RATAÇÃO DI R E TA – I N E X I GI B I L I DADE E DI SPE N SA DE L I CI TAÇÃO

CON T RATAÇÃO DIR E TA – I NE X I GI B I LI DADE
E DISPEN SA DE L ICI TAÇÃO
a contratação da fiscalização, do gerenciamento, do controle de qualidade, da análise e do monitoramento de parâmetros específicos de
obra e do meio ambiente podem ser inexigíveis.
É dispensável a licitação para: (i) obra abaixo de R$ 100 mil e serviço
ou compra abaixo de R$ 50 mil; (ii) quando houver licitação realizada há
menos de um ano, considerada deserta, sem proposta válida ou com
preços superiores aos praticados no mercado; e (iii) quando o objeto

se enquadrar nas situações previstas no art. 75, IV, da Lei 14.133/2021,
a exemplo de: emergência e calamidade; componente de manutenção
de equipamento do fornecedor original; produto de pesquisa; transferência de tecnologia; bem e serviço prestado por entidade pública;
produto perecível; coleta, processamento e comercialização de resíduo sólido urbano reciclável ou reutilizável, em área com sistema de
coleta seletiva de lixo, realizada por associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas físicas de baixa renda.
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CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
A celebração do contrato administrativo para compra, execução de
obra, prestação de serviço, alienação e locação deve ser precedida de
licitação, ressalvadas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade. O contrato deve estabelecer, com clareza e precisão, as partes e seus representantes, a legislação aplicável, a finalidade, o ato que o autorizou, com
o respectivo processo, e as condições para sua execução, expressas
em cláusulas definindo direitos, obrigações e responsabilidades das
partes, em conformidade com os termos da licitação ou do ato que
autorizou a contratação direta e respectiva proposta. Os contratos são
juntados ao processo administrativo que os originou e devem ser mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial, além do PNCP.

• regime de execução ou forma de fornecimento;
• preço e condições de pagamento, critério de atualização e data-base e
periodicidade de reajustamento;
• critério e periodicidade de medição, quando for o caso, e prazo de liquidação e pagamento;
• prazo da etapa de execução, conclusão, entrega e recebimento definitivo do objeto;
• matriz de risco, quando for o caso;
• garantia oferecida para assegurar a plena execução, quando exigida;

As cláusulas contratuais devem conter as seguintes especificações
(arts. 89 a 95 da Lei 14.133/2021):
• definição exata e perfeita do objeto contratado, com seus elementos
caraterísticos;
• vinculação ao edital ou ato que autorizou a contratação direta, bem como
à respectiva proposta;

• prazo de garantia mínima para o objeto e condições de manutenção e
assistência técnica, quando for o caso;
• penalidade cabível, valor e base de cálculo de multas e casos de extinção; e
• modelo de gestão do contrato.
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CELEBRAÇÃO DE CON TRATOS ADMINISTRATIVOS
A Administração Pública possui prerrogativas para modificar ou extinguir o contrato, respeitados os direitos do contratado; fiscalizar sua
execução; aplicar sanções, motivadas por inexecução total ou parcial;
interferir na execução em situações de risco, rescisão ou apuração de
responsabilidades (arts. 104 e 155 a 163 da Lei 14.133/2021).
A nova lei geral dedicou especial atenção à pactuação de riscos, de
modo que o contrato pode identificar os riscos contratuais previstos e
presumíveis e prever matriz de alocação de riscos, com indicação daqueles a serem assumidos pelo contratante e/ou contratado. Outra inovação importante foi a previsão de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, para a contínua
e permanente gestão dos riscos. Estão previstas as seguintes linhas
de defesa: (i) servidores, agentes de licitação e autoridades da estrutura de governança; (ii) unidades de assessoramento jurídico e controle
interno; (iii) órgão central de controle interno e tribunal de contas (arts.
103 e 169 a 173 da Lei 14.133/2021).

ATENÇÃO: Os contratos celebrados à conta dos recursos
de TVU devem conter cláusula que obrigue o contratado
a conceder, para os servidores dos órgãos e das entidades
públicas concedentes e dos órgãos de controle interno e
externo, livre acesso aos documentos e registros contábeis
da empresa referentes ao objeto contratado.
Por fim, cabe destacar que a nova lei previu a obrigação de os tribunais
de contas, por meio de suas escolas, promoverem eventos de capacitação para servidores e agentes de contratação, a fim de que possam
desempenhar as funções essenciais à execução da Lei. O TCU já vem
cumprindo a nova lei geral, mesmo antes de sua edição, ao promover
eventos e ações de capacitação para servidores públicos designados
para desempenho das funções ligadas à licitação e contratação.
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FALHAS FREQUEN TES VERIFICADAS
PELO TCU NA LICI TAÇÃO PARA
CON TRATAÇÃO DE TERCEIROS
Apesar de a jurisprudência ser predominantemente fundada nas normas vigentes antes do advento da Lei 14.133/2021, as orientações exaradas ainda
permanecem hábeis para sinalizar oportunidades de melhoria no processo
de licitação ou contratação direta, bem como nos contratos administrativos
deles derivados. A seguir, estão listados os principais pontos de controle a
serem observados em processos licitatórios.
• Falta de planejamento da licitação (estudo de viabilidade, previsão orçamentária, modalidade e projeto básico)
∙ A realização da fase interna da licitação é condição prévia essencial
à contratação, inclusive nos casos de dispensa ou inexigibilidade. A
contratação sempre deve ser precedida do diagnóstico de sua necessidade e motivada (Acórdão 2.684/2008-TCU-Plenário | Relator:
UBIRATAN AGUIAR).
∙ O fiel cumprimento dos arts. 38, caput e incisos, e 40, § 1º, da Lei
8.666/1993, relativos à regular autuação e constituição dos processos licitatórios, deve ser observado (Acórdão 1.705/2003-TCU-Plenário | Relator: MARCOS BEMQUERER).

∙ No caso de contratação de serviços de natureza continuada, deve
ser adotada modalidade de licitação mais ampla, compatível com
o valor global do contrato, incluindo-se as possíveis prorrogações
previstas (Acórdão 1.482/2005-TCU-2ª Câmara | Redator: WALTON
ALENCAR RODRIGUES).
∙ Nas contratações de serviços terceirizados de impressão (outsourcing), a Administração deve comprovar, nos autos do procedimento, que a solução eleita para o modelo de contratação é aquela que
efetivamente atende à demanda da entidade com o menor custo, entre os modelos de remuneração possíveis (por página, por
franquia ou híbrido) (Acórdão 1.297/2015-TCU-Plenário | Relator:
BRUNO DANTAS).
∙ Na licitação para aquisição de produto de merenda escolar, argumentos como limitação de espaço para estocagem de alimentos
e prazo de validade de produtos perecíveis não impedem que seja
utilizada a correta modalidade de licitação, desde que seja realizada a elaboração de cronograma de fornecimento, que deve integrar
o instrumento convocatório do certame (Acórdão 2.109/2011-TCU-Plenário | Relator: ANDRÉ DE CARVALHO).
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FALHAS FREQUEN TES VERIFICADAS
PELO TCU NA LICI TAÇÃO PARA
CON TRATAÇÃO DE TERCEIROS
∙ A obras e o serviço só podem ser licitados quando há previsão
de recursos orçamentários que asseguram o pagamento das respectivas obrigações no exercício financeiro em curso (Acórdão
4.910/2013-TCU-2ª Câmara | Relator: MARCOS BEMQUERER).
∙ Em licitações para aquisição de equipamentos, havendo no mercado diversos modelos que atendam às necessidades da Administração, deve o órgão licitante identificar um conjunto representativo
desses modelos antes de elaborar as especificações técnicas e a
cotação de preços, de modo a evitar o direcionamento do certame
para marca ou modelo específicos e a caracterizar a realização de
ampla pesquisa de mercado (Acórdão 214/2020-TCU-Plenário | Relator: AROLDO CEDRAZ).
∙ O plano de trabalho referente à contratação de serviço terceirizado
deve preceder o processo licitatório e conter justificativa da necessidade do serviço e relação entre demanda prevista e quantidade de
serviço a ser contratada. Também deve demonstrar os resultados a
serem alcançados, em termos de economicidade e melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis, conforme dispõe o art. 2º do Decreto 2.271/1997 (Acórdão
670/2008-TCU-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER).

∙ O projeto básico é elemento indispensável à deflagração de procedimento licitatório (Acórdão 2.346/2007-TCU-Plenário | Relator:
AUGUSTO NARDES).
∙ Independentemente do regime adotado, se empreitada por preço unitário ou global, o projeto básico elaborado pela Administração deve possuir elementos necessários e suficientes, com nível
de precisão adequado, para caracterizar a obra ou o serviço ou
o complexo de obras ou serviços objeto da licitação, de forma a
possibilitar a avaliação do custo da obra e definição dos métodos
e do prazo de execução (Acórdão 707/2014-TCU-Plenário | Relator:
BENJAMIN ZYMLER).
∙ A atualidade do projeto básico é, antes de qualquer exigência legal,
uma questão de lógica, porque a Administração tem o dever de assegurar que o objeto almejado está definido em parâmetros e elementos que traduzem fielmente sua adequação e composição, de modo
a se evitar a apresentação de propostas com base em realidade que
não mais existe e a necessidade de termos aditivos que acabam por
descaracterizar o objeto licitado (Acórdão 1.169/2013-TCU-Plenário |
Relator: ANA ARRAES).
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FALHAS FREQUEN TES VERIFICADAS
PELO TCU NA LICI TAÇÃO PARA
CON TRATAÇÃO DE TERCEIROS
• Falha na pesquisa de preços referenciais no mercado para estimativa
do valor da licitação e aceitabilidade de preços
∙ A pesquisa de preços para elaboração do orçamento estimativo de
licitação promovida por empresa estatal não deve se restringir a
cotações realizadas com potenciais fornecedores, devendo ser utilizadas outras fontes como parâmetro, a exemplo de contratações
similares realizadas por outras estatais, a fim de se observar o princípio da economicidade e evitar operações com sobrepreço (art.
31, caput, da Lei 13.303/2016) (Acórdão 2.704/2021-TCU-Plenário |
Relator: AUGUSTO SHERMAN).
∙ A pesquisa de preços para aquisição de bem e contratação de
serviço, em geral, deve ser baseada em "cesta de preços", devendo-se dar preferência para preços praticados no âmbito da Administração Pública, oriundos de outros certames. A pesquisa de
preços feita exclusivamente com fornecedores deve ser utilizada
em último caso, na ausência de preços obtidos em contratações
públicas anteriores ou cestas de preços referenciais, como dispõe
a IN Seges-ME 73/2020 (Acórdão 1.875/2021-TCU-Plenário | Relator: RAIMUNDO CARREIRO).

∙ É vedada a fixação de remuneração mínima de mão de obra no edital
quando o serviço prestado pelo contratado deva ser medido e pago
por resultado (Acórdão 3.260/2020-TCU-Plenário | Relator: ANDRÉ
DE CARVALHO).
∙ É possível exigir piso salarial mínimo acima daquele estabelecido
em convenção coletiva de trabalho, desde que o gestor comprove que os patamares fixados no edital da licitação são compatíveis
com os preços pagos pelo mercado para serviços com tarefas de
complexidade similar (Acórdão 5.279/2020-TCU-1ª Câmara | Relator:
WALTON ALENCAR RODRIGUES).
∙ É ilegal estabelecer faixa de variação em relação a preços de referência como critério de aceitabilidade de preço global, pois ofende
o disposto no art. 40, X, da Lei 8.666/1993 (Acórdão 363/2020-TCU-Plenário | Relator: AUGUSTO SHERMAN).
∙ Os sistemas oficiais de referência da Administração Pública reproduzem os preços de mercado e, por gozarem de presunção de veracidade, devem ter precedência em relação à utilização de cotações
efetuadas diretamente com empresas que atuam no mercado (Acórdão 452/2019-TCU-Plenário | Relator: MARCOS BEMQUERER).
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FALHAS FREQUEN TES VERIFICADAS
PELO TCU NA LICI TAÇÃO PARA
CON TRATAÇÃO DE TERCEIROS
∙ Admite-se, na contratação por posto de serviço, a fixação de salário em valor superior ao piso estabelecido em convenção coletiva de trabalho, desde que observados os seguintes requisitos: i)
justificativa técnica de que o serviço demanda, por suas características e particularidades, execução por profissional com nível de
qualificação acima da média; e ii) realização de pesquisa de preços
demonstrando a compatibilidade com os valores de mercado para
contratações similares, ou seja, comprovação de que no mercado
existe tal distinção salarial em função da qualificação do trabalhador (Acórdão 1.097/2019-TCU-Plenário | Relator: BRUNO DANTAS).
∙ Em licitações regidas pela Lei 8.666/1993, o valor orçado não se
confunde com o preço máximo, a menos que o instrumento convocatório estabeleça tal condição. Não sendo ela estabelecida, a contratação por preço superior ao orçado deve ser justificada (Acórdão
1.549/2017-TCU-Plenário | Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO).

• Falha na divulgação da licitação ou publicação do edital
∙ A alteração de cláusula editalícia capaz de afetar a formulação das
propostas das licitantes sem a republicação do edital e reabertura dos
prazos para apresentação de novas propostas ofende os princípios
da publicidade, vinculação ao instrumento convocatório e isonomia
(Acórdão 2.032/2021-TCU-Plenário | Relator: RAIMUNDO CARREIRO).
∙ Ressalvada a modalidade pregão, deve ser anexado ao instrumento
convocatório o orçamento estimado em planilha de quantitativos e
preços unitários (Acórdão 2.183/2008-TCU-Plenário | Relator: ANDRÉ DE CARVALHO).
∙ A publicidade dos pregões, na forma eletrônica, deve ser veiculada,
conforme o caso, no DOU, em jornal de grande circulação regional ou
nacional e por meio eletrônico, na internet (Acórdão 1.925/2006-TCU-Plenário | Relator: AUGUSTO NARDES).
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FALHAS FREQUEN TES VERIFICADAS
PELO TCU NA LICI TAÇÃO PARA
CON TRATAÇÃO DE TERCEIROS
∙ Deve-se avaliar a possibilidade de adoção, na contratação de maior
vulto, de medidas que ampliam a divulgação do certame licitatório
e, por conseguinte, sua competitividade, de modo que acudam o
maior número de interessados possíveis, não se restringindo à utilização das normas atinentes à modalidade convite, especialmente
quanto ao número mínimo de convidados (Acórdão 1.126/2009-TCU-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER).
∙ A Administração está obrigada a fornecer, junto com o edital, as
informações e os elementos necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preços com total conhecimento do
objeto da licitação (Acórdão 1.458/2008-TCU-2ª Câmara | Relator:
ANDRÉ DE CARVALHO).
∙ Deve ocorrer a republicação do instrumento convocatório, quando
a supressão de exigência do edital puder alterar a formulação das
propostas das licitantes interessadas (Acórdão 2.179/2011-TCU-Plenário | Relator: WEDER DE OLIVEIRA).

• Imprecisão do edital, sem definição clara do objeto licitado e dos critérios de julgamento
∙ No planejamento de aquisição de equipamentos, a Administração
deve identificar um conjunto representativo dos diversos modelos
existentes no mercado que atendam completamente suas necessidades, antes de elaborar as especificações técnicas e realizar a
cotação de preços, de modo a caracterizar a realização de ampla
pesquisa de mercado e evitar o direcionamento do certame para
modelo específico, pela inserção no edital de características atípicas (Acórdão 2.829/2015-TCU-Plenário | Relator: BRUNO DANTAS).
∙ A Administração deve incluir nos quesitos de pontuação somente as
especificações necessárias à exata avaliação da proposta, aduzindo justificativas e fundamentação técnica quando o detalhamento
das especificações se fizer necessário (Acórdão 1.094/2004-TCU-Plenário | Relator: AUGUSTO SHERMAN).
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FALHAS FREQUEN TES VERIFICADAS
PELO TCU NA LICI TAÇÃO PARA
CON TRATAÇÃO DE TERCEIROS
∙ A redação do edital deve ser clara e objetiva, de forma a evitar erros ou contradições que dificultem seu entendimento, levem a interpretações equivocadas ou dificultem a compreensão dos licitantes
quanto às condições estabelecidas (Acórdão 2.441/2017-TCU-Plenário | Relator: AROLDO CEDRAZ).

• Exigência exorbitante no edital, restringindo o caráter competitivo do
certame

∙ Os critérios de reajustamento de preços contratuais devem ser claramente definidos no edital da licitação (Acórdão 1.172/2012-TCU-Plenário | Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO).

∙ O edital não deve conter exigência em relação ao fabricante do produto a ser adquirido, tampouco acerca de seu relacionamento com
a empresa proponente, mas, sim, sobre o objeto licitado e a pessoa
jurídica a ser contratada, na forma de requisitos técnicos obrigatórios
e critérios de habilitação e qualificação (Acórdão 2.406/2015-TCU-2ª
Câmara | Relator: ANA ARRAES).

∙ Deve constar do edital da licitação a metodologia de mensuração
de serviços e resultados, inclusive os critérios de controle e remuneração dos serviços executados, devendo, sempre que possível,
a contratação pautar-se em resultados a serem atingidos (Acórdão
786/2006-TCU-Plenário | Relator: AUGUSTO SHERMAN).

∙ A inclusão de cláusula de antecipação de pagamento fundamentada no art. 40, XIV, “d”, da Lei 8.666/1993 deve ser precedida de estudos que comprovem sua real necessidade e economicidade para a
Administração Pública (Acórdão 1.826/2017-TCU-Plenário | Relator:
VITAL DO RÊGO).

∙ A Administração é obrigada a exercitar o controle de legalidade do
ato convocatório da licitação, especialmente quando provocada
por qualquer pessoa, dentro dos prazos previstos em lei (Acórdão
34/2004-TCU-Plenário | Relator: MARCOS BEMQUERER).

∙ É restritiva a cláusula que faz exigência de potência mínima de
equipamento, quando há no mercado outros com potência inferior que atenderiam às necessidades da Administração (Acórdão
623/2012-TCU-1ª Câmara | Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO).
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FALHAS FREQUEN TES VERIFICADAS
PELO TCU NA LICI TAÇÃO PARA
CON TRATAÇÃO DE TERCEIROS
∙ A Administração deve incluir nos quesitos de pontuação somente as
especificações necessárias à exata avaliação da proposta, aduzindo justificativas e fundamentação técnica, quando o detalhamento
das especificações se fizer necessário (Acórdão 1.094/2004-TCU-Plenário | Relator: AUGUSTO SHERMAN).
∙ Na contratação de prestador de serviço terceirizado não abrangido
por convenção coletiva de trabalho, é indevida a fixação de salário
pelo edital, consistindo em mera estimativa o valor constante do
orçamento de referência e não sendo permitida a desclassificação,
por cotar salário inferior ao estimado (Acórdão 9.847/2021-TCU-1ª
Câmara | Relator: WEDER DE OLIVEIRA).
∙ No edital de licitação não devem constar obrigações alheias à relação jurídica entre o órgão contratante e a futura contratada, a exemplo da exigência, para prestação de serviços de gerenciamento,
controle e fornecimento de combustível, de alvarás dos postos da
rede credenciada (Acórdão 1.498/2020-TCU-Plenário | Relator: RAIMUNDO CARREIRO).

∙ A presença de sócios comuns entre todas as licitantes compromete
a competitividade do certame, porquanto não estimula a real disputa entre as participantes, tampouco assegura o sigilo das propostas ofertadas. Nesses casos, observa-se a prevalência do interesse
do grupo societário como um todo, em detrimento dos interesses
isolados de cada participante, afastando a efetiva disputa entre as
empresas (Acórdão 2.502/2010-TCU-Plenário | Relator: MARCOS
BEMQUERER).
• Irregularidade nos critérios de habilitação
∙ A vedação à inclusão de novo documento, prevista nos arts. 43, §
3º, da Lei 8.666/1993 e 64 da Lei 14.133/2021, não alcança documento destinado a atestar condição de habilitação preexistente
à abertura da sessão pública, apresentado em sede de diligência
(Acórdão 2.443/2021-TCU-Plenário | Relator: AUGUSTO SHERMAN).
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FALHAS FREQUEN TES VERIFICADAS
PELO TCU NA LICI TAÇÃO PARA
CON TRATAÇÃO DE TERCEIROS
∙ É ilegal a exigência de cadastramento prévio no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), como condição para
participar de procedimento licitatório na modalidade concorrência,
por não haver amparo na Lei 8.666/1993 (Acórdão 313/2021-TCU-Plenário | Relator: WALTON ALENCAR RODRIGUES).
∙ É ilegal e restringe a competitividade do certame licitatório a exigência de proposta de seguro de responsabilidade civil para fins
de habilitação, por não estar prevista nos arts. 27 a 31 da Lei
8.666/1993 (Acórdão 7.806/2018-TCU-2ª Câmara | Relator: ANDRÉ
DE CARVALHO).
∙ A exigência de documentos que comprovem a qualificação técnica
e capacidade econômico-financeira das licitantes, desde que compatíveis com o objeto a ser licitado, não é apenas uma faculdade,
mas um dever da Administração, devendo ser essa exigência a mínima capaz de assegurar que a empresa contratada está apta a fornecer o bem ou serviço pactuado (Acórdão 891/2018-TCU-Plenário
| Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO).

∙ A prova de regularidade fiscal com a Seguridade Social e o FGTS
deve ser exigida de todos com quem o poder público contratar, mesmo que a avença tenha se originado de dispensa ou inexigibilidade
de licitação (Acórdão 5.820/2011-TCU-2ª Câmara | Relator: ANDRÉ
DE CARVALHO).

• Contratação direta indevida
∙ A dispensa de licitação prevista no art. 75 da Lei 14.133/2021 pode
ser utilizada por órgão não vinculado ao Sistema de Serviços Gerais
(Sisg), em caráter transitório e excepcional, até que sejam concluídas as medidas necessárias ao efetivo acesso às funcionalidades do
PNCP (art. 174 da mencionada lei). Nesse caso, em reforço à transparência e publicidade necessárias à contratação direta, deve ser
utilizado o DOU, como mecanismo complementar ao portal digital do
órgão, até a efetiva integração entre os sistemas internos e o PNCP
(Acórdão 2.458/2021-TCU-Plenário | Relator: AUGUSTO NARDES).
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FALHAS FREQUEN TES VERIFICADAS
PELO TCU NA LICI TAÇÃO PARA
CON TRATAÇÃO DE TERCEIROS
∙ No caso de dispensa de licitação, a legislação não impõe regras
objetivas quanto à quantidade de empresas chamadas a apresentar
proposta e forma de seleção da contratada, mas determina que essa
escolha seja justificada (art. 26, parágrafo único, da Lei 8.666/1993)
(Acórdão 2.186/2019-TCU-Plenário | Relator: MARCOS BEMQUERER).
∙ A justificativa do preço em contratação direta (art. 26, parágrafo
único, III, da Lei 8.666/1993) deve ser realizada, preferencialmente, mediante: (i) no caso de dispensa, apresentação de, no mínimo,
três cotações válidas de empresas do ramo ou justificativa circunstanciada, se não for possível obter essa quantidade mínima; (ii) no
caso de inexigibilidade, comparação com os preços praticados pelo
fornecedor em outras instituições públicas ou privadas (Acórdão
1.565/2015-TCU-Plenário | Relator: VITAL DO RÊGO).

∙ É dever do gestor, mesmo na contratação direta por inexigibilidade de licitação, elaborar orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários do objeto a ser
contratado, pois se trata de documento indispensável à avaliação
dos preços propostos (art. 7º, § 2º, II, e § 9º, c/c o art. 26, III, da Lei
8.666/1993) (Acórdão 3.289/2014-TCU-Plenário | Relator: WALTON
ALENCAR RODRIGUES).
∙ A realização de cotação de preços com potenciais prestadores dos
serviços demandados, a fim de justificar que os preços contratados
estão compatíveis com os praticados no mercado, afasta a hipótese
de inexigibilidade de licitação, por restar caracterizada viabilidade
de competição (Acórdão 2.280/2019-TCU-1ª Câmara | Relator: BENJAMIN ZYMLER).
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FALHAS FREQUEN TES VERIFICADAS
PELO TCU NA LICI TAÇÃO PARA
CON TRATAÇÃO DE TERCEIROS
• Direcionamento intencional da licitação para determinada empresa
ou marca
∙ Permite-se menção a marca de referência no edital, como forma ou
parâmetro de qualidade para facilitar a descrição do objeto, caso
em que se deve necessariamente acrescentar expressões do tipo
"ou equivalente", "ou similar", "ou de melhor qualidade", podendo
a Administração exigir que a empresa participante do certame demonstre desempenho, qualidade e produtividade compatíveis com
a marca de referência mencionada (Acórdão 808/2019-TCU-Plenário | Relator: WALTON ALENCAR RODRIGUES).
∙ A restrição quanto à participação de determinada marca em licitação deve ser formal e tecnicamente justificada nos autos do procedimento licitatório (Acórdão 4.476/2016-TCU-2ª Câmara | Relator:
ANA ARRAES).

∙ A opção pela padronização na aquisição, uma das hipóteses que
autorizam a indicação de marca específica, deve ser pautada em
critérios objetivos e fundamentada em estudos, laudos, perícias e
pareceres que demonstrem as vantagens econômicas e a satisfação do interesse público com a medida (Acórdão 2.829/2015-TCU-Plenário | Relator: BRUNO DANTAS).
∙ Deve-se promover o oportuno lançamento da nova licitação, sem
exigência de exclusiva certificação pela NBR 15.247, permitindo, assim, a apresentação de certificados emitidos pelas demais entidades
credenciadas no Inmetro ou de equivalentes certificados para comprovação da capacidade técnico-operacional da licitante, com o intuito de garantir tanto a necessária competitividade para a subsequente
contratação conjunta ou parcelada do aludido serviço de manutenção quanto as cautelas e salvaguardas estritamente necessárias para
mitigar riscos de manutenção na sala-cofre, em sintonia, entre outros dispositivos, com o art. 3º, § 1º, I, da Lei 8.666, de 1993 (Acórdão
8.204/2019-TCU-2ª Câmara | Relator: ANDRÉ DE CARVALHO).
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FALHAS FREQUEN TES VERIFICADAS
PELO TCU NA LICI TAÇÃO PARA
CON TRATAÇÃO DE TERCEIROS
• Direcionamento intencional da licitação para determinada empresa, conluio e fraude, com uso de propostas simuladas ou acima de mercado pelas outras concorrentes ou, ainda, de omissão de proposta
∙ A investigação de empresa, pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade), sobre a formação de cartel não interfere no andamento de processo do TCU que examina a ocorrência de conluio
entre as mesmas empresas, com intuito de fraudar licitação, porquanto a competência do Tribunal para apreciar a regularidade da
aplicação de recurso federal (art. 70 da Constituição federal) não se
confunde com à do Cade para apurar infração à ordem econômica
(Lei 12.529/2011) (Acórdão 2.355/2018-TCU-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER).
∙ A caracterização de conluio exige conjunção de indícios vários e
coincidentes que apontem para a ocorrência de fraude à licitação,
consubstanciada na prática de atos capazes de restringir o caráter
competitivo do procedimento licitatório e promover o direcionamento do certame (Acórdão 2.649/2015-TCU-Plenário | Relator: ANDRÉ
DE CARVALHO).

∙ Configura comportamento fraudulento conhecido como coelho, ensejando declaração de inidoneidade para participar de licitação da
Administração Pública Federal, a apresentação, por licitante, de proposta excessivamente baixa em pregão, para induzir outras empresas a desistirem de competir, em conluio com uma segunda licitante
que oferece o segundo melhor lance e que, com a desclassificação
intencional da primeira, acaba sendo contratada por um valor superior àquele que poderia ser obtido em ambiente de ampla concorrência, sem a influência do coelho (Acórdão 754/2015-TCU-Plenário
| Relator: ANA ARRAES).
∙ A existência de fatos que evidenciam a prática de conluio entre licitantes configura fraude à licitação e enseja aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar com a Administração
Pública federal, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992 (Acórdão
478/2016-TCU-Plenário | Relator: MARCOS BEMQUERER).
∙ O TCU pode desconsiderar a personalidade jurídica de empresa contratada, caso fique comprovado ser ela de fachada, com verificação
de abuso de direito e dano ao erário, ou, ainda, conluio e prática de
atos ilegais ou contrários às normas constitutivas ou regulamentares
da empresa, para responsabilizar os sócios de direito e/ou de fato
(Acórdão 6.107/2017-TCU-1ª Câmara | Relator: BRUNO DANTAS).

E X E CUÇÃO DO CON V Ê N I O - E X E CUÇÃO DA T RAN SF E R Ê N CIA VOLUN TÁR IA DA UN IÃO E DO CON T RAT O ADM INIS T RAT I VO

103

EXECUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA VOLUN TÁRIA
DA UNIÃO E DO CON TRATO ADMINISTRATIVO
A execução do contrato administrativo se confunde com a própria execução da TVU, já que, geralmente, o objeto da transferência é obtido,
a partir do fornecimento ou da prestação de serviço pelo terceiro contratado. Como já abordado em tópico anterior, a execução financeira
do convênio ou CR começa com a liberação dos recursos por parte do
concedente, mas a execução física do objeto se inicia com a licitação
e contratação do terceiro que irá fornecer o bem ou executar o serviço
previsto no plano de trabalho.
Os atos relativos à execução da TVU são realizados na Plataforma
+Brasil, tanto pelo concedente (ou mandatária) quanto pelo convenente (ou unidade executora). A Verificação do Resultado do Processo
Licitatório (VRPL) é feita em duas etapas: envio do processo licitatório
pelo convenente; e aceite do processo licitatório pelo concedente. Após
a pactuação do CTEF (art. 1º, § 1º, VII, da PI 424/2016), o convenente
faz o registro do processo de execução, com os respectivos instrumentos contratuais, e a empresa contratada faz o cadastro na Plataforma
+Brasil. Para melhor transparência, controle e integridade dos dados, a
Plataforma +Brasil passou a permitir o registro do acompanhamento
da obra, desde os responsáveis técnicos (pela execução e fiscalização) com a respectiva ART e os documentos complementares (como a

ordem de serviço), passando pela inclusão das medições do contrato
associadas às submetas e aos eventos do projeto básico, até o ateste
das medições pelo convenente. Veja a sequência dos registros:
FIGURA 4 – SEQUÊNCIA DOS REGISTROS

VRPL

LICITAÇÃO

OBRA
CONVENENTE

CONTRATO

MEDIÇÕES
CONCEDENTE

CONTRATADA

ATESTES
EMPRESA CONTRATADA

Fonte: Elaboração própria.

ATENÇÃO: na Plataforma +Brasil, a prestação de contas
dos recursos repassados é realizada concomitantemente
com a execução do convênio ou CR, a partir dos registros
feitos na fase de execução. Daí a importância de incluir
os dados e documentos relativos ao processo de compras
ou contratação, contratos administrativos, liquidação e
pagamento das despesas, movimentação da conta vinculada
e relatórios de execução físico-financeira.

1 04

E X E CUÇÃO DO CON V Ê N I O - E X E CUÇÃO DAS DE SPE SAS

EXECUÇÃO DAS DESPESAS
A despesa da TVU é executada mediante a liquidação do empenho
indicado no respectivo instrumento e a consequente emissão da OB de
transferência dos valores financeiros da conta única do Tesouro Nacional
para a conta bancária vinculada ao ajuste. As despesas com a execução
do objeto da TVU correm à conta de recursos alocados nos orçamentos
dos partícipes, de modo que, a movimentação acima, é despesa para o
concedente, à conta do seu orçamento, mas também é receita (de transferências intergovernamentais) para o ente público convenente, a qual
é destinada, juntamente com a contrapartida financeira, ao pagamento
das despesas previstas no instrumento de TVU e, por conseguinte, no
contrato administrativo de execução ou fornecimento (CTEF).
Os pagamentos do CTEF são feitos seguindo os estágios da despesa
pública: empenho, liquidação e pagamento. O empenho é o comprometimento de verba orçamentária para fazer face à despesa. É ato formal, praticado pela autoridade competente – o ordenador de despesas,
que cria, para o órgão emitente, uma obrigação de pagamento futuro,
que pode ou não se concretizar. A liquidação consiste na verificação do
direito do credor de receber o valor empenhado ou parte dele. É nessa
fase que a despesa é executada, a partir das medições de serviços,

notas fiscais de entrega de material, recibos de prestação de serviços
etc. A partir da comprovação física do recebimento do bem adquirido
ou da efetiva prestação do serviço contratado é que o gestor procede
ao pagamento, que é o estágio final da despesa, por meio da OB, no
valor correspondente ao produto ou serviço entregue e atestado. As
despesas empenhadas e não pagas até 31/12 são inscritas em restos a
pagar (arts. 36 e 58 a 64 da Lei 4.320/1964).
Os pagamentos que antes da vigência do Decreto 6.170/2007 podiam
ser realizados mediante emissão de cheques nominativos, OB, DOC ou
TED, passaram a ser feitos exclusivamente mediante crédito em conta
bancária dos fornecedores e prestadores de serviços. É facultada a
dispensa desse procedimento nos seguintes casos: por ato da autoridade máxima do concedente; na execução do objeto por regime direto
(executado pelo próprio convenente); e no ressarcimento ao convenente
por pagamentos realizados às próprias custas, decorrentes de atrasos
no repasse, além da contrapartida. Nesses casos, o crédito pode ser
realizado em conta corrente de titularidade do próprio convenente, devendo ser registrado na Plataforma +Brasil o beneficiário final da despesa (art. 52, § 2º, II, da PI 424/2016).
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EXECUÇÃO DAS DESPESAS
Antes da realização de cada pagamento, o convenente deve incluir, na
Plataforma +Brasil, as informações sobre a destinação dos recursos
e vinculação ao contrato e à meta, etapa ou fase do plano de trabalho. Além disso, devem ser incluídas as notas fiscais ou documentos
contábeis que comprovam o pagamento. Admitem-se as seguintes
exceções (art. 52, §§ 4º a 7º, da PI 424/2016):

• adiantamento de recursos ao fornecedor, para viabilizar a produção de
material ou equipamento especial fora da linha de produção usual e com
especificação singular destinada a empreendimento específico, desde
que esteja caracterizada a necessidade e haja previsão no edital de licitação e contrato de fornecimento, bem como o fornecedor ou concedente apresente carta de fiança bancária ou outra garantia no valor do
adiantamento pretendido; e

• pagamento único no decorrer da vigência do ajuste, por pessoa física
que não possua conta bancária, mediante mecanismo que permita identificação do beneficiário pelo banco, até o limite de R$ 1.200,00;

• pagamento de material e equipamento postos em canteiro, no caso de
convênio firmado com entidade privada sem fins lucrativos, cujo objeto
seja a produção de unidades habitacionais amparadas por recursos do
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), executadas
por regime de administração direta, desde que seja apresentado pelo
convenente o Termo de Fiel Depositário.

• pagamento de material ou equipamento posto em canteiro de obras com
valor superior a R$ 10 milhões, desde que seja apresentado, pelo convenente, o Termo de Fiel Depositário e a aquisição desse bem constitua
etapa específica do plano de trabalho e tenha se dado por procedimento
licitatório distinto ou, no caso de única licitação, o percentual de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) aplicado sobre o bem tenha sido menor que o praticado sobre o serviço de engenharia;

Não podem ser feitos pagamentos antecipados aos
fornecedores de bens e serviços, salvo em casos admitidos
em lei, mediante garantias. Além de correr o risco de não ter
o objeto cumprido pelo fornecedor e ser responsabilizado
pelo montante pago indevidamente, o gestor fica sujeito à
aplicação de multa pelo descumprimento da legislação.
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EXECUÇÃO DAS DESPESAS
Todos os lançamentos a débito na conta corrente vinculada ao ajuste devem corresponder a um comprovante de sua regular liquidação, emitido pelo beneficiário ou fornecedor. Em outras palavras, cada
débito em conta deve estar suportado por documento comprobatório da execução efetiva da despesa no mesmo valor, tais como,
medição, nota fiscal, recibo, autorização de diárias, passagem, folha
de pagamento, documento fiscal de importação etc.
Outro cuidado que o gestor deve tomar é o de não realizar pagamento
de despesas não previstas no plano de trabalho ou que são expressamente vedadas pela legislação, indicadas em cláusula específica do
instrumento de TVU, tais como: taxa de administração, taxa bancária,
multa, juros ou correção monetária, despesa realizadas em data anterior ou posterior à vigência do instrumento, salvo se o fato gerador da
despesa tiver ocorrido durante a vigência do convênio e seja expressamente autorizada pela autoridade competente do concedente. Se concretizada, a falha pode levar à glosa dos valores e exigência da sua devolução aos cofres públicos.

Os documentos de comprovação das despesas (medições,
notas fiscais, faturas, recibos e outros) devem ser emitidos
em nome do convenente e conter o número do instrumento
de TVU (convênio ou CR) e número do contrato administrativo
a que se referir, vinculando os pagamentos efetivados às
despesas previstas do ajuste.
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PAGAMENTOS DE DESPESA POR MEIO DE ORDEM
BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
A OBTV é uma minuta de OB de pagamento de despesas do convênio,
CR ou termo de parceria encaminhada virtualmente ao Siafi, por intermédio de funcionalidade do módulo de Transferências Voluntárias da
Plataforma +Brasil, para posterior envio, pelo Siafi, ao banco que efetua
o crédito na conta bancária do beneficiário final da despesa (arts. 1º, XXI,
e 4º da PI 424/2016 e 3º, parágrafo único, do Decreto 7.641/2011).
A OBTV permite ao convenente realizar o pagamento a fornecedor e
prestador de serviço. Para isso, na abertura da conta bancária, o sistema questiona se o convênio vai operar com OBTV. Se a opção marcada
for Sim, o convenente pode pagar o fornecedor por meio da funcionalidade Pagamento com OBTV.

Para pagamento com OBTV, o convenente inclui o documento de liquidação, prepara o pagamento, faz a autorização financeira e envia ao
Siafi. O Siafi envia o pagamento para a instituição bancária, para crédito
do valor na conta bancária do credor da despesa. O valor da OBTV é retirado automaticamente da conta vinculada ao instrumento de TVU, para
crédito na conta bancária do credor da despesa objeto do pagamento.
FIGURA 5 – OBTV DE PAGAMENTO A FORNECER POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

CONTA
VINCULADA

OBT V (P+B)

OB (SIAFI)

DOMICÍLIO
BANCÁRIO DO
CREDOR

CONTA DO
CREDOR

Fonte: Elaboração própria.

A OBTV deve ser autorizada pelo gestor financeiro e ordenador de
despesas do convenente, previamente cadastrados no sistema, a partir do envio da relação de CPF e respectiva documentação ao banco. O
concedente pode ter até dois ordenadores de despesas por instrumento
de TVU. Antes de realizar a OBTV, o ordenador de despesa deve autorizar, no módulo Transferências Voluntárias da Plataforma +Brasil (menu
Execução), o domicílio bancário (banco, agência e conta bancária) de
cada credor de transferência e enviar esses dados ao Siafi.

Além desse tipo de OBTV de pagamento a fornecedor por transferência bancária, conforme as exceções já vistas, o ordenador de despesas pode emitir a OBTV para pagamento a fornecedor no caixa, ou
seja, autorizar o saque em espécie no caixa, para pagamento à pessoa
física indicada, mediante sua identificação e de acordo com o limite de
R$ 1.200,00, por uma única vez no decorrer da execução do ajuste.
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PAGAMEN TOS DE DESPESA POR MEIO DE ORDEM
BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA VOLUN TÁRIA
Há, ainda, as opções de OBTV para devolução de valores para a
conta única do Tesouro Nacional, OBTV para o convenente com a
transferência para outra conta corrente de própria titularidade do convenente, no caso de ressarcimento por pagamento realizado, além da
OBTV para aplicação financeira, recolhimento de tributos e câmbio
de moedas.
A principal vantagem da sistemática de pagamento por meio de OBTV
é garantir maior transparência ao processo de execução financeira
da TVU, evitando a ocorrência de irregularidades detectadas frequentemente pelo TCU antes da implantação dessa funcionalidade, principalmente o saque em espécie pelo convenente ou a transferência para
outras contas bancárias da sua titularidade.

O saque em espécie ou a transferência para outras contas
do convenente quebra o nexo de causalidade entre a receita
(repasses) e os dispêndios incorridos no ajuste (despesas),
já que a movimentação bancária não permite rastrear o
destino dado aos recursos públicos federais, podendo levar
à responsabilização dos agentes públicos que autorizaram a
movimentação irregular, como os ordenadores de despesas.

Outra vantagem do uso da OBTV é a facilidade de conciliação bancária, pelo módulo da Plataforma +Brasil, do pagamento efetivado por essa
funcionalidade com o respectivo débito constante do extrato bancário
da conta vinculada ao ajuste.
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FALHAS FREQUEN TES VERIFICADAS
PELO TCU NA EXECUÇÃO
A seguir, estão relacionados os principais pontos de controle a serem
observados na execução financeira da TVU, a partir de falhas frequentes
verificadas pelo TCU.

∙ A transferência de recursos da conta bancária específica do convênio para outra conta corrente do município impede o estabelecimento do nexo de causalidade entre execução do objeto e aplicação dos recursos federais transferidos (Acórdão 5.710/2020-TCU-2ª
Câmara | Relator: MARCOS BEMQUERER).

• Saque ou transferência de recursos da conta vinculada para outras contas

∙ A mera execução física do objeto ou de parte dele, por si só, não
comprova que os recursos foram aplicados corretamente, cabendo
ao responsável demonstrar o nexo causal entre os recursos que lhe
foram repassados e documentos de despesas referentes à execução,
tais como notas de empenho, recibos, notas fiscais, extratos bancários, de forma que seja possível confirmar que determinada obra foi
executada com os recursos transferidos (Acórdão 4.482/2020-TCU-2ª Câmara | Relator: ANDRÉ DE CARVALHO).

∙ A emissão de cheque nominal à própria entidade beneficiária dos
recursos do convênio impede a comprovação do liame causal entre os recursos transferidos e as despesas realizadas (Acórdão
3.287/2017-TCU-2ª Câmara | Relator: MARCOS BEMQUERER).
∙ A movimentação dos recursos em conta corrente específica, com
transferências nominalmente identificadas, são requisitos essenciais
à comprovação do nexo de causalidade da execução financeira do
convênio. O saque em espécie dos recursos da conta específica do
ajuste enseja débito, face à impossibilidade do estabelecimento do
nexo de causalidade entre o dispêndio e a despesa efetuada (Acórdão 2.464/2013-TCU-Plenário | Relator: ANA ARRAES).
∙ A comprovação da boa e regular aplicação de recursos públicos
transferidos mediante convênio e outros instrumentos congêneres
evidencia-se mediante a execução física e financeira da avença,
acompanhada do nexo de causalidade entre uma e outra (Acórdão
7.139/2020-TCU-2ª Câmara | Relator: RAIMUNDO CARREIRO).

∙ A realização de saque em espécie diretamente da conta bancária específica não constitui óbice intransponível à comprovação do nexo
de causalidade entre receitas e despesas realizadas no convênio.
Contudo, nessa situação, torna-se necessária a apresentação de
provas que permitam, ainda que indiretamente, demonstrar que o
destino dos recursos foi realmente aquele previsto na norma ou no
ajuste firmado (Acórdão 12.251/2020-TCU-2ª Câmara | Relator: RAIMUNDO CARREIRO).
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FALHAS FREQUEN TES VERIFICADAS
PELO TCU NA EXECUÇÃO
∙ A emissão de cheque nominal à própria entidade convenente e
transferência dos recursos da conta específica do convênio para
outra conta impedem a comprovação do nexo causal entre recursos
transferidos e despesas realizadas, além de configurar prática vedada pela legislação de regência (Acórdão 7.940/2018-TCU-2ª Câmara | Relator: MARCOS BEMQUERER).
∙ O saque em espécie da totalidade dos recursos da conta específica do
convênio enseja débito, face à inexistência do correspondente e necessário nexo causal entre desembolso e despesa efetuada (Acórdão
10.581/2017-TCU-1ªPrimeira Câmara | Relator: AUGUSTO SHERMAN).
∙ O pagamento efetuado mediante transferência ou débito autorizado
sem a identificação do beneficiário não comprova a boa e regular aplicação dos recursos transferidos pela União mediante convênio (Acórdão 8.955/2017-TCU-2ª Câmara | Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO).

• Vedações legais e uso de recursos para finalidade diferente da prevista
no instrumento de TVU
∙ É responsabilidade do gestor municipal realizar o objeto nos moldes em que foi acordado com o órgão concedente e comprovar
que os recursos conveniados foram devidamente aplicados nessa
execução. Se o objeto executado é diverso do previsto no plano de
trabalho, mas dentro da mesma finalidade do convênio, também é

indispensável para aprovação das contas a demonstração do nexo
causal entre recursos recebidos e despesas realizadas (Acórdão
678/2015-TCU-1ª Câmara | Relator: BRUNO DANTAS).
∙ A movimentação financeira irregular impede a formação de nexo de
causalidade entre recursos federais transferidos mediante convênio
e execução do objeto, comprovada por meio de saque em espécie,
transferência para conta corrente estranha ao ajuste, pagamento de
despesas mediante suprimento de fundos sem a devida comprovação
fiscal e pagamento mediante cheque a empresa que não consta das
empresas informadas na prestação de contas ou diverge delas (Acórdão 3.384/2011-TCU-2ª Câmara | Relator: ANDRÉ DE CARVALHO).
∙ Os valores arrecadados com a cobrança de ingressos em shows
e eventos ou venda de bem e serviço produzido ou fornecido em
razão de projeto beneficiado com recursos de convênio devem ser
revertidos para consecução do objeto conveniado ou recolhidos ao
erário e, adicionalmente, integrados à prestação de contas do ajuste (Acórdão 11.552/2018-TCU-1ª Câmara | Relator: BRUNO DANTAS).
∙ Os valores arrecadados com a cobrança de ingressos em shows
e eventos ou venda de bem e serviço produzido ou fornecido em
razão do projeto beneficiado com recursos de convênio devem ser
revertidos para consecução do objeto conveniado ou recolhidos ao
erário e, adicionalmente, integrados à prestação de contas do ajuste (Acórdão 168/2018-TCU-Plenário | Relator: AUGUSTO NARDES).
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FALHAS FREQUEN TES VERIFICADAS
PELO TCU NA EXECUÇÃO
∙ É vedado o pagamento a dirigente de entidade sem fins lucrativos com recursos que a ela foram transferidos por meio de convênio (Acórdão 10.354/2017-TCU-2ª Câmara | Relator: AUGUSTO
SHERMAN).
∙ A cobrança de tarifa bancária em conta específica para recebimento de recursos oriundos de parceria entre a Administração Pública e
organização da sociedade civil, dentre as quais as parcerias visando
ao fomento do desporto e à preparação de atletas, tratadas no art.
23 da Lei 13.756/2018, infringe o art. 51 da Lei 13.019/2014 (Acórdão
2.455/2021-TCU-Plenário | Relator: RAIMUNDO CARREIRO).
∙ O pagamento de servidor público para prestação de serviços com
recursos de convênio, embora irregular, não caracteriza dano ao erário, caso tais serviços sejam parte essencial do ajuste, fique comprovado o nexo causal entre despesas realizadas e recursos repassados e o objeto tenha sido satisfatoriamente executado (Acórdão
3.995/2016-TCU-1ª Câmara | Relator: WEDER DE OLIVEIRA).
∙ A utilização de recursos de convênio para custeio de despesas próprias do convenente viola as disposições do instrumento (Acórdão
1.710/2015-TCU-1ª Câmara | Relator: BENJAMIN ZYMLER).

∙ Não cabe o custeio de despesas próprias do convenente, incluídas
as de pessoal, com recursos transferidos por convênio, por caracterizar realização de despesas a título de taxa de administração,
de gerência ou similar (Acórdão 3.372/2012-TCU-Plenário | Relator:
AUGUSTO NARDES).
∙ É irregular o pagamento de pessoal com recursos de convênio, ainda que seja da contrapartida do convenente, pois descaracteriza
a mútua cooperação para atingir interesses recíprocos (Acórdão
6.729/2009-TCU-2ª Câmara | Relator: BENJAMIN ZYMLER).
∙ Não se aceita pagamento, com recursos de convênio, de servidores
da municipalidade e respectivos ES como comprovação da parcela
que cabia ao município (Acórdão 372/2009-TCU-2ª Câmara | Relator: ANDRÉ DE CARVALHO).

• Despesas fora da vigência do ajuste, pagamento antecipado e
ressarcimento
∙ É vedada a realização de despesas anteriormente à celebração do
convênio (Acórdão 1.934/2009-TCU-Plenário | Relator: JOSÉ JORGE)

1 12

E X E CUÇÃO DO CON V Ê N I O - FAL HAS F R E Q UE N T E S V E R I F I CADAS PE LO T CU NA E X E CUÇÃO
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∙ A manutenção do bem adquirido pela Administração no estabelecimento do fornecedor, mesmo que amparada em contrato de depósito, não representa a efetiva entrega do bem e não autoriza o
correspondente pagamento, nos termos dos arts. 62 e 63 da Lei
4.320/1964, com recursos do convênio (Acórdão 5.161/2014-TCU-2ª
Câmara | Relator: AUGUSTO SHERMAN).
∙ O concedente deve fazer constar em cláusula de convênio a expressa vedação a pagamento antecipado para qualquer tipo de objeto
(Acórdão 1.383/2011-TCU-Plenário | Relator: AUGUSTO SHERMAN).
∙ A liberação tardia dos recursos do convênio não permite, isoladamente, a conclusão pela inexistência de nexo causal entre utilização
das verbas transferidas e realização do objeto. É plausível a hipótese de que as despesas incorridas para execução do ajuste tiveram
o pagamento postergado, em decorrência do atraso nos repasses
efetuados pelo concedente (Acórdão 6.709/2018-TCU-1ª Câmara |
Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO).

∙ A análise do nexo de causalidade na execução de convênios segue
a premissa de que os recursos são repassados antes da realização das despesas. Entretanto, havendo atraso no repasse por culpa do concedente, é justificável, em observância à prevalência do
interesse público, a utilização dos recursos transferidos para reposição do pagamento das despesas previamente incorridas pelo
convenente para cumprir obrigações contratuais decorrentes da
execução do objeto (Acórdão 2.234/2018-TCU-1ª Câmara | Relator:
WEDER DE OLIVEIRA).
∙ A liberação dos recursos em data posterior à realização de evento
objeto de convênio pode não configurar irregularidade grave, se a
transferência ao convenente ocorrer na vigência do ajuste e houver
demonstração do nexo causal entre realização do objeto e verba
transferida, uma vez que a ausência de disponibilidade financeira
não necessariamente impede a realização das despesas correspondentes na época própria, para posterior pagamento (Acórdão
2.844/2019-TCU-1ª Câmara | Relator: MARCOS BEMQUERER).
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FALHAS FREQUEN TES VERIFICADAS
PELO TCU NA EXECUÇÃO
• Aceitação de documentação inidônea para comprovação de despesas
∙ A nota fiscal declarada inidônea e de natureza incompatível com a
transação realizada não é apta a comprovar o nexo de causalidade entre recurso federal gerido e objeto executado, requisito este
essencial para demonstração da boa e regular aplicação dos recursos conveniados (Acórdão 3.940/2014-TCU-1ª Câmara | Relator:
AUGUSTO SHERMAN).
∙ É irregular a comprovação de despesas, por meio de documentos fiscais inidôneos, a partir de recibos não numerados, nos quais
consta referência a futura emissão das notas fiscais. O saque de
valores a título de suprimento de fundos para aquisição de bem e
pagamento de serviço prejudica a comprovação do nexo entre saques das contas bancárias e sua destinação ao objeto do convênio
(Acórdão 1.933/2007-TCU-Plenário | Relator: VALMIR CAMPELO).
∙ A apresentação de nota fiscal com data retroativa, apesar de censurável, não invalida as despesas nela consignada na prestação de
contas, caso outros elementos comprobatórios existam para afastar
possível fraude (Acórdão 7.051/2013-TCU-1ª Câmara | Relator: JOSÉ
MUCIO MONTEIRO).

∙ São considerados documentos inidôneos para prestação de contas
aqueles não originais, apresentados em cópia, sem autenticação, e
as notas fiscais emitidas após a data-limite para sua emissão (Acórdão 3.872/2011-TCU-2ª Câmara | Relator: AUGUSTO SHERMAN).
∙ A ausência de indicação do número do ajuste na nota fiscal não é
mera falha formal, mas constitui forte indício da ausência de nexo de
causalidade entre recursos recebidos e despesas realizadas para a
execução do objeto (Acórdão 18.175/2021-TCU-1ª Câmara | Relator:
WEDER DE OLIVEIRA).
• Falta de conciliação entre débitos em conta e pagamentos efetuados
∙ A falta de conciliação entre notas fiscais, cheques emitidos e extratos bancários impede o estabelecimento de correlação entre
os documentos informados na relação de pagamentos (Acórdão
6.173/2011-TCU-1ª Câmara | Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO).
∙ A conciliação bancária é instrumento hábil para demonstrar o nexo
causal entre despesas efetuadas e origem dos recursos despendidos
(Acórdão 670/2008-TCU-1ª Câmara | Relator: AUGUSTO NARDES).
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• Não aplicação ou comprovação de contrapartida
∙ A comprovação do correto emprego dos recursos públicos enseja a
demonstração do nexo causal entre tais recursos e a execução do
objeto pactuado, não sendo cabível a substituição dos comprovantes
de despesa por excesso de contrapartida, pois afasta a necessária
conexão entre dinheiro público e correspondente emprego no objeto
acordado (Acórdão 845/2014-TCU-2ª Câmara | Relator: ANA ARRAES).
∙ É indevido utilizar o saldo de aplicação financeira, remanescente na conta corrente específica, para deduções nos valores a serem empregados a título de contrapartida do convenente. A baixa materialidade do valor envolvido e o atingimento da finalidade
do ajuste são atenuantes para a não apenação do gestor (Acórdão
3.567/2006-TCU-1ª Câmara | Relator: MARCOS BEMQUERER).
∙ É irregular o pagamento de pessoal com recursos de convênio,
ainda que seja da contrapartida do convenente, pois descaracteriza mútua cooperação para atingir interesses recíprocos (Acórdão
6.729/2009-TCU-2ª Câmara | Relator: BENJAMIN ZYMLER).

∙ É obrigação do convenente preservar, na execução do convênio, a
proporção pactuada entre verbas transferidas e contrapartida (Acórdão 5.774/2015-TCU-1ª Câmara | Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO).
∙ O exame da prestação de contas de um convênio abrange, além da
verificação da correta utilização dos valores federais repassados,
a avaliação da aplicação da contrapartida pactuada. Não havendo
a comprovação desta, passa a ser exigível a devolução dos recursos federais que, indevidamente, substituíram a contrapartida não
aplicada, restaurando-se a relação concedente-convenente firmada
no termo de convênio (Acórdão 1.156/2013-TCU-Plenário | Relator:
BENJAMIN ZYMLER).
∙ É dispensada a exigência de contrapartida a municípios que se
encontrem em condição de calamidade pública à época do ajuste
(Acórdão 3.057/2011-TCU-2ª Câmara | Relator: AUGUSTO NARDES).
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FALHAS FREQUEN TES VERIFICADAS
PELO TCU NA EXECUÇÃO
• Ausência de aplicação de recursos do convênio no mercado financeiro
e uso dos rendimentos para finalidade diversa
∙ Os saldos de convênios e CRs, enquanto não utilizados, devem ser
aplicados no mercado financeiro (Acórdão 2.726/2012-TCU-2ª Câmara | Relator: MARCOS BEMQUERER).
∙ Os recursos transferidos, enquanto não utilizados na sua finalidade,
devem ser obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança
ou fundo de curto prazo (Acórdão 3.254/2007-TCU-2ª Câmara | Relator: AROLDO CEDRAZ).
∙ Os saldos de convênios, enquanto não utilizados, devem ser obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança de instituição

financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um
mês, ou fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação
de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando
a utilização dos recursos se verificar em prazo menor que um mês
(Acórdão 300/2004-TCU-Plenário | Relator: UBIRATAN AGUIAR).
∙ É indevida a utilização dos rendimentos auferidos com a aplicação
financeira dos recursos transferidos ao município para compensar
parte do valor da contrapartida não aplicada, gerando quebra da
proporção de participações pactuada e grave infração à norma legal e regulamentar de natureza financeira (Acórdão 1.870/2007-TCU-2ª Câmara | Relator: AROLDO CEDRAZ).
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• Não devolução do saldo financeiro ao concedente
∙ Recursos captados com amparo da Lei 8.313/1991 – Lei Rouanet
não aplicados na realização do projeto incentivado têm natureza pública e devem, por disposição legal, ser transferidos ao Fundo Nacional da Cultura (FNC) (Acórdão 520/2014-TCU-Plenário | Relator:
JOSÉ MUCIO MONTEIRO).
∙ É obrigatória a devolução dos saldos do convênio em valores atualizados (Acórdão 4.264/2009-TCU-2ª Câmara | Relator: AROLDO
CEDRAZ).
∙ Os saldos não utilizados na execução dos projetos do Programa
Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) e recursos de projetos não iniciados ou interrompidos devem ser recolhidos à conta do FNC, conforme dispõe a Lei 8.313/1991 (Acórdão 3.346/2008-TCU-2ª Câmara
| Relator: ANDRÉ DE CARVALHO).

• Pagamento sem o atesto que comprove o recebimento do objeto
∙ A execução de despesas com recursos da União, transferidos em
razão de convênio ou na modalidade fundo-a-fundo, por meio de
suprimento de fundos, em situações em que o gasto deveria se subordinar ao processamento normal de despesa, sem caracterização de excepcionalidade, afronta dispositivos estabelecidos nos
arts. 61 e 68 da Lei 4.320/1964 e 2º da Lei 8.666/1993 (Acórdão
2.436/2017-TCU-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER).
∙ A ausência de atesto nos documentos fiscais constantes da prestação de contas pode ser considerada falha formal, se os elementos
apresentados são aptos para comprovar a regularidade dos pagamentos efetuados (Acórdão 12.342/2021-TCU-2ª Câmara | Relator:
AUGUSTO NARDES).
∙ Não é suficiente para estabelecer o nexo de causalidade entre recursos recebidos e execução do objeto conveniado a apresentação
de documento produzido somente pela prefeitura, chancelado ou
não pelo próprio gestor municipal, ainda que o concedente ateste
a execução parcial do objeto (Acórdão 5.486/2011-TCU-2ª Câmara |
Relator: ANDRÉ DE CARVALHO).
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FALHAS FREQUEN TES VERIFICADAS
PELO TCU NA EXECUÇÃO
• Não aplicação do sigilo bancário às informações referentes as contas
correntes específicas das TVUs.
∙ O sigilo bancário de que trata a LC 105/2001 não se aplica às informações referentes a contas específicas, abertas exclusivamente para
movimentação de recursos descentralizados pela União mediante
convênio ou outros instrumentos congêneres, sendo inadmissível a
sonegação de quaisquer processos, documentos ou informações
solicitados pelo TCU (Acórdão 4.832/2018-TCU-2ª Câmara | Relator:
ANDRÉ DE CARVALHO).

∙ As contas bancárias específicas para movimentação de recursos
públicos descentralizados pela União não se relacionam à intimidade ou vida privada de qualquer pessoa, tampouco representam o
patrimônio daqueles encarregados de geri-los. Assim, tais contas
não se sujeitam ao sigilo bancário de que cuida a LC 105/2001, de
maneira que as informações nelas contidas, por se tratar de patrimônio público, não podem ser sonegadas aos órgãos que, por missão constitucional e legal, exercem os controles interno e externo
sobre os referidos recursos (Acórdão 131/2014-TCU-Plenário | Relator: AUGUSTO SHERMAN).
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FISCALIZAÇÃO DE CON TRATOS DE
EXECUÇÃO E FORNECIMEN TO
A execução do contrato administrativo se confunde com a própria execução da TVU, mas há peculiaridades na execução de contratos de
fornecimento e prestação de serviços, em especial, os de obras, cujo
principal desafio é garantir a execução física do objeto com a adequada
execução financeira do ajuste, conforme planejamento previsto no plano de trabalho e nos projetos, cronogramas e orçamentos aprovados.
Nos contratos de fornecimento, os cuidados residem na especificação
clara e suficiente dos bens a serem fornecidos. Em ambos os casos, há
cuidados inerentes ao aceite e recebimento dos bens e serviços.
Por ser fase crítica no ciclo de vida da TVU, todos os agentes envolvidos são responsáveis, para todos os efeitos, pelos atos que praticarem
no acompanhamento e na fiscalização da execução do instrumento,
de tal modo que, tanto o convenente quanto o concedente devem exercer o controle, a fiscalização e o acompanhamento físico-financeiro do
ajuste, a fim de zelar pela regularidade dos atos e pelo pleno cumprimento do objeto (art. 53 da PI 424/2016).

Do ponto de vista do convenente, acompanhamento e fiscalização
são atividades imprescindíveis e poderosas colocadas à disposição
do gestor na defesa do interesse público, mesmo porque é dever da
Administração acompanhar e fiscalizar o contrato administrativo de
execução e fornecimento (CTEF), para resguardar o cumprimento
das especificações técnicas e obrigações administrativas e contratuais (art. 7º da PI 424/2016).
Para tanto, a Administração do órgão ou entidade convenente deve manter equipe ou profissional devidamente habilitado, para realizar a fiscalização simultânea à execução do CTEF e atestar a compatibilidade
entre previsto e executado (metas, prazos, custos, condições, requisitos
de qualidade e desempenho). Cabe aos fiscais designados, que podem
ser contratados para esse fim ou empregados do órgão ou da entidade
convenente, confrontar as evidências da execução com o plano de trabalho, os projetos e os termos de referência, realizando vistoria permanente da execução dos serviços e fazendo o registro próprio de todas
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FISCALIZAÇÃO DE CON TRATOS DE
EXECUÇÃO E FORNECIMEN TO
as ocorrências, emitindo relatório circunstanciado com fotos e registros da evolução da execução, quando exigido, e determinando as
medidas cabíveis para regularização das falhas observadas. As decisões que ultrapassarem sua alçada devem ser solicitadas a seus superiores ou aos gestores do contrato em tempo hábil para adoção das
medidas pertinentes (arts. 56 da PI 424/2016 e 67 da Lei 8.666/1993).

provada, mediante documentos que indiquem o dia, a quantidade e a
identificação dos beneficiários. Em caso de prestação de serviço, além
da respectiva nota fiscal de serviço, é necessária a comprovação de
sua efetiva realização, mediante documentos hábeis, como fichas de
frequência, relatórios de execução, boletins de medições, dentre outros
meios de comprovação.

É fundamental que, no momento da entrega de produto e equipamento, seja feita rigorosa conferência de suas características (peso, tamanho, qualidade, especificações técnicas etc.). O recebimento de bem,
obra e serviço também deve ser atestado por fiscal designado pelo gestor. A entrada de produto no almoxarifado deve ser registrada de forma
completa. Assim como deve ser registrado o recebimento de produto
da empresa contratada, também sua utilização no objeto conveniado
deve ser comprovada. O bem adquirido deve ser empregado no objeto
do convênio ou CR e em benefício da comunidade.

Há outros atores envolvidos na execução do CTEF que, por desempenharem funções de gestão e controle no órgão ou na entidade convenente, participam do acompanhamento e da fiscalização, a exemplo
dos gestores de convênios que fazem o registro dos atos na Plataforma
+Brasil, do pessoal da tesouraria e contabilidade, incluindo o ordenador
de despesas, da unidade solicitante responsável pela especificação da
necessidade e da auditoria interna. Bem se vê que a responsabilidade
sobre a fiscalização da execução dos contratos decorrentes do instrumento de TVU é do órgão ou da entidade convenente como um
todo, mesmo porque é quem figura como contratante no CTEF.

Quando se tratar de produto que deva ser distribuído à população,
como remédios, alimentos e material escolar, a entrega deve ser com-
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FISCALIZAÇÃO DE CON TRATOS DE
EXECUÇÃO E FORNECIMEN TO
No caso de execução de obra e serviço, o responsável técnico da
empresa contratada deve acompanhar e supervisionar o empreendimento, a fim de cumprir o projeto executivo e cronograma físico-financeiro aprovado, garantindo a qualidade da execução dos serviços, dos
materiais e das técnicas aplicados. No caso de fornecimento de equipamento, cabe ao fornecedor do bem zelar pelo produto adequado às
especificações técnicas requeridas. Em ambos os casos, o contratado
deve oferecer garantia sobre a funcionalidade e higidez do bem ou serviço durante o período estipulado no contrato, além de orientar sobre os
requisitos de conservação e manutenção.
Grande parte dos CRs e boa parte dos convênios tratam de obra civil,
como construção de escolas, postos de saúde, hospitais, estradas, barragens, pontes, presídios e pavimentação asfáltica. Por ser um processo complexo e envolver muitas variáveis, uma obra deve merecer toda
a atenção do gestor. Do projeto básico ao recebimento final da obra,
todas as fases devem ser rigorosamente fiscalizadas.
O TCU editou o manual Obras públicas – recomendações básicas
para a contratação e fiscalização de obras de edificações públicas,

no qual são recomendados procedimentos para execução e fiscalização da obra pública. Destinado preferencialmente a órgãos e entidades
que não possuem equipe técnica especializada, como prefeituras de
pequeno porte, o manual dá orientação em linguagem simples e de fácil entendimento, permitindo a compreensão dos assuntos por quem
não possui especialização na área de construção civil. No manual, são
abordados os seguintes assuntos: escolha de terreno; estudo de viabilidade; elaboração de projeto; licitação de obra; contratação; alteração
contratual; fiscalização; rescisão contratual e sanções administrativas;
medições e recebimento de obra; conservação e manutenção; principais normas aplicáveis; irregularidades em obras públicas; e Súmulas
do TCU (jurisprudência consolidada) sobre o assunto.

O gestor do instrumento de TVU e do CTEF deve exigir o
cumprimento integral de todas as cláusulas contratuais. Não
pode tolerar atrasos, inexecução ou execução diferente do que
foi contratado. Caso contrário, pode ser responsabilizado pelo
não cumprimento do objeto conveniado. Por isso, deve zelar
pela governança e gestão da TVU.
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FISCALIZAÇÃO DO CONCEDEN TE
E DA MANDATÁRIA
O concedente deve prover as condições necessárias à realização das
atividades de acompanhamento e fiscalização do objeto pactuado,
programando, para além da conformidade financeira e verificação
dos documentos inseridos na Plataforma +Brasil e das informações
disponíveis nos aplicativos, visitas ao local da execução, quando
couber, observados os critérios a seguir (art. 54 da PI 424/2016, alterada pela PI 414/2020).
• Na execução de obra e serviço de engenharia, por, no mínimo, as
seguintes vistorias in loco (sem prejuízo de vistorias adicionais consideradas necessárias pelo concedente ou pela mandatária):
∙ vistoria in loco final, nos instrumentos do nível I (valor do repasse igual ou superior a R$ 250 mil e inferior a R$ 750 mil);
∙ vistoria in loco nos marcos de 50% e 100% do cronograma
físico, nos instrumentos do nível I-A (valor do repasse igual ou superior a R$ 750 mil e inferior a R$ 1,5 milhão);
∙ vistoria in loco nos marcos de 30%, 60% e 100% do cronograma físico, nos instrumentos do nível II (valor do repasse igual
ou superior a R$ 1,5 milhão e inferior a R$ 5 milhões);

∙ cinco vistorias in loco, nos instrumentos do nível III-A (valor do
repasse igual ou superior a R$ 5 milhões e inferior a R$ 20 milhões);

.

∙ doze vistorias in loco, nos instrumentos do nível III-C (valor do
repasse superior a R$ 80 milhões).

• Na execução de custeio e aquisição de equipamento dos instrumentos
dos níveis IV e V, por visitas ao local somente quando os documentos
e as informações da Plataforma +Brasil e dos aplicativos (boletins de
medição, fotos georreferenciadas e relatórios de execução, além dos
documentos de liquidação das despesas) não forem suficientes para
comprovação da execução do objeto pactuado.

A mandatária participa de todo o ciclo de repasse. Depois da seleção
das propostas e entrega da documentação, emite o laudo de análise técnica. Uma vez assinado o CR e aprovados os projetos, o convenente tem o prazo de 60 dias para realizar a licitação (art. 50 da PI
424/2016). Com a aprovação do resultado da licitação, incluindo os
preços contratados, a CEF autoriza o início da obra e solicita o repasse ao concedente. O convenente emite a ordem de serviço para a
empresa contratada iniciar a execução.
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FISCALIZAÇÃO DO CONCEDEN TE
E DA MANDATÁRIA
A partir do boletim de medição e relatório de execução, é feita a vistoria e autorizado o desbloqueio dos recursos da conta vinculada,
após o aporte da contrapartida pelo convenente. Cabe ao concedente,
em última instância, aprovar a PCP da parcela executada, além da PCF.
A mandatária atua, portanto, em diversas atividades: (i) desde a análise de toda a documentação técnica para contratação e execução,
incluindo projetos, orçamentos, cronogramas, titularidade do imóvel, licenças e autorizações exigidas; (ii) passando pelas vistorias técnicas
na área de intervenção, para verificar a viabilidade e evolução da execução, com emissão de relatório de acompanhamento confrontando a
medição feita pelo convenente, para quantificação da parcela executada e consequente liberação dos recursos; (iii) até a análise dos aspectos
técnicos e das justificativas para eventuais reprogramações de preços,
prazos e quantitativos, sem prejuízo da funcionalidade do objeto.

A vistoria in loco, para fiscalização da obra, não se confunde com a
visita em campo preliminar, para análise do projeto básico e emissão
do laudo de análise técnica. As vistorias ao local de execução, exceto a
final, podem ser excepcionalizadas, no caso de calamidade pública
reconhecida pelo órgão federal competente, quando o concedente ou
a mandatária devem estabelecer nova metodologia de aferição da execução (art. 54, §§ 1º a 4º-D, da PI 424/2016).

Apesar de delegar essas atividades à mandatária, o
concedente mantém a obrigação de zelar pela
execução do instrumento de TVU, diretamente
ou por intermédio das informações e dos documentos
encaminhados pela mandatária, sem prejuízo da atuação
dos órgãos de controle (art. 1º, VIII, 3º, § 1º, 4º, 6º,
§ 1º, 9º, § 4º-A, e 76, II, da PI 424/2016).
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FISCALIZAÇÃO DO CONCEDEN TE
E DA MANDATÁRIA
O próprio concedente pode realizar a fiscalização direta de seus convênios e repasses, por intermédio de estruturas existentes no local. É o
caso da Funasa, que possui estrutura em todos os estados para esse
fim. Também podem ocorrer fiscalizações de entidades de auditoria interna ligadas ao concedente, como no caso do Departamento Nacional
de Auditoria do SUS (Denasus). Todos os atos e procedimentos relativos à execução devem ser registrados na Plataforma +Brasil por
representantes cadastrados do concedente ou da mandatária, podendo haver apoio técnico de terceiros (art. 55 da PI 424/2016).

O concedente ou a mandatária deve comunicar ao convenente qualquer irregularidade no uso dos recursos ou pendência técnica e suspender a liberação dos recursos, fixando prazo para regularização.
Vencidos os prazos sem solução e havendo dano, devem ser adotadas medidas administrativas para caracterização ou elisão do dano,
observados os princípios norteadores dos processos administrativos.
Vencida essa etapa e não obtido o ressarcimento do dano apurado, faz-se necessário instaurar TCE e comunicar os órgãos competentes
(arts. 57 e 58 da PI 424/2016).
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FISCALIZAÇÃO DO CONCEDEN TE
E DA MANDATÁRIA
A TVU, incluindo os contratos administrativos de execução e fornecimento (CTEF) dela derivados, pode ser fiscalizada pelos órgãos de
controle federais. Os processos, os documentos ou as informações
referentes à execução do instrumento de TVU não podem ser sonegados aos servidores do órgão ou da entidade pública concedente e dos
órgãos de controle interno e externo da União. Quem causar embaraço,
constrangimento ou obstáculo à atuação desses agentes, no desempenho de suas funções institucionais de acompanhamento e fiscalização
dos recursos federais transferidos, pode ser responsabilizado nas esferas administrativa, civil e penal (art. 53, §§ 2º e 3º, da PI 424/2016).
O órgão central de controle interno da Administração federal é a Controladoria-Geral da União (CGU), que faz auditorias e fiscalizações
sobre a aplicação de recursos federais nos estados, no DF e nos municípios, a partir de critérios específicos, como a matriz de vulnerabilidades, além de fiscalizações por sorteios públicos.
A CGU também é responsável por iniciativas de transparência pública,
dentre elas, a Escala Brasil Transparente 360º, uma ferramenta de monitoramento da transparência pública em estados e municípios, e o programa

Brasil Transparente, para auxiliar estados e municípios na implementação
de medidas como as previstas na Lei de Acesso à Informação (LAI), além
do Portal da Transparência, bastante conhecido por consolidar dados
de licitações, convênios e despesas do governo federal.
O controle externo da União é competência original do Congresso
Nacional (CN), podendo contar com o auxílio do TCU, que realiza auditorias e fiscalizações solicitadas ou por iniciativa própria, geralmente
para avaliar a eficiência do processo de TVU, incluindo o sistema de
informações, e a atuação dos concedentes. Anualmente, o TCU realiza
um conjunto de fiscalizações de obras (Fiscobras), orientando a alocação de recursos pelo CN, especialmente nas obras com indícios de
irregularidades graves. O TCU julga as TCEs instauradas pelos órgãos
e pelas entidades concedentes ou convertidas de outros processos,
como representações e denúncias, em razão de omissões, desvios,
inexecuções, indícios de dano, falhas e irregularidades constatadas
na execução de convênio e outros instrumentos com uso de recursos
federais. O Tribunal possui poder geral de cautela para determinar a
sustação de processo licitatório e anulação de ato eivado de vício.

E X E CUÇÃO DO CON V Ê N I O - F I SCA LI Z AÇÃO DO CON CE DE N T E E DA MAN DATÁR IA

125

FISCALIZAÇÃO DO CONCEDEN TE
E DA MANDATÁRIA
O TCU realiza auditorias de conformidade baseadas em critérios de
risco, como a do Acórdão 539/2016-TCU-Plenário, levantamentos e
auditorias de natureza operacional, como as dos Acórdãos 544/2016 e
2.153/2018, ambos do Plenário, bem como estudos e análises sistêmicas sobre procedimentos e regras aplicáveis às TVUs, como o realizado pelo Grupo de Trabalho de Transferências Discricionárias, formado
em conjunto com a CGU e o então MPOG, cujo relatório subsidiou a
elaboração da PI 424/2016.
Ao apreciar inúmeros casos concretos que suscitam falhas e irregularidades desde a celebração até a prestação de contas de convênios e outros
repasses, incluindo a licitação e contratação deles derivadas, o TCU gera
farta jurisprudência. As decisões do TCU contribuem para a melhoria de
todo o processo de TVU, pois sinalizam medidas corretivas e preventivas,
tanto no âmbito dos concedentes quanto dos convenentes.

O TCU também fomenta parcerias para formação de Redes de Controle, visando à melhoria da gestão pública e prevenção à corrupção.
Atualmente, dispõe, inclusive, de um portal nacional. Tem promovido
vários programas de diálogo público, inclusive sobre transferências
de recursos federais, e eventos de capacitação para uso de recursos
públicos. Em 2021, foi lançado o programa TCU+Cidades, com iniciativas para compartilhar informação e conhecimento.
Cabe destacar, ainda, que outros órgãos atuam sobre objetos de TVU,
como os tribunais de contas locais, quanto aos recursos estaduais
e municipais, e o MPF, por intermédio das Procuradorias da República
nos estados e municípios, quanto a eventuais ilícitos civis e penais.
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FALHAS FREQUEN TES VERIFICADAS PELO TCU
NA FISCALIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS
VOLUN TÁRIAS DA UNIÃO
A seguir, estão relacionados os principais pontos de controle a serem
observados na fiscalização da TVU, a partir de falhas frequentes verificadas pelo TCU.
• Prorrogação ou alteração de contrato
∙ . Em regra, a prorrogação do contrato administrativo deve ser efetuada antes do término do prazo de vigência, mediante termo aditivo,
para que não se opere a extinção do ajuste. Entretanto, excepcionalmente e para evitar prejuízo ao interesse público, nos contratos de
escopo, diante da inércia do agente em formalizar tempestivamente
o devido aditamento, é possível considerar os períodos de paralisação das obras por iniciativa da Administração contratante como
períodos de suspensão da contagem do prazo de vigência do ajuste
(Acórdão 127/2016-TCU-Plenário | Relator: ANDRÉ DE CARVALHO).
∙ . A retomada de contrato cujo prazo de vigência encontra-se expirado configura recontratação sem licitação, o que infringe os arts.
2º e 3º da Lei 8.666/1993 e 37, XXI, da Constituição federal (Acórdão
1.936/2014-TCU-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER).

∙ A reativação de contrato extinto não encontra amparo no ordenamento jurídico, visto que viola o ato jurídico perfeito (Acórdão
3.075/2012-TCU-Plenário | Relator: RAIMUNDO CARREIRO).
∙ É ilegal a fixação de contrato sem definição de quantidade e prazo de vigência, bem como com vigência retroativa (Acórdão
5.820/2011-TCU-2ª Câmara | Relator: ANDRÉ DE CARVALHO).
∙ Não há direito líquido e certo à prorrogação de contrato celebrado com o poder público, mas, sim, mera expectativa de direito,
uma vez que a decisão sobre a prorrogação do ajuste se insere no
âmbito da discricionariedade da Administração Pública (Acórdão
12.280/2019-TCU-2ª Câmara | Relator: ANA ARRAES).
∙ É irregular o aditamento de contrato de supervisão de obra além do
limite legal de 25% estabelecido nos arts. 81, § 1º, da Lei 13.303/2016
e 65, § 1º, da Lei 8.666/1993, mesmo no caso de haver prorrogação
de prazo na execução da obra supervisionada, devendo ser adotadas medidas tempestivas, com vistas à realização de nova contratação, ressalvada a inequívoca comprovação de sua desvantajosidade
(Acórdão 2.527/2021-TCU-Plenário | Relator: RAIMUNDO CARREIRO).
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FALHAS FREQUEN TES VERIFICADAS PELO TCU
NA FISCALIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS
VOLUN TÁRIAS DA UNIÃO
∙ O art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/1993, segundo o qual as minutas de editais e contratos devem ser examinadas e aprovadas por
assessoria jurídica da Administração, também se aplica aos termos
aditivos, pois são ajustes aos contratos (Acórdão 1.057/2021-TCU-Plenário | Relator: AUGUSTO SHERMAN).
∙ É irregular alteração contratual para incluir, no instrumento pactuado, serviço já previsto no edital como obrigação da futura contratada, mas que foi omitido na planilha orçamentária da obra. Só
se admite alteração, quantitativa ou qualitativa, decorrente de fato
superveniente à celebração do contrato e desde que haja interesse
público no aditamento (Acórdão 3.576/2019-TCU-1ª Câmara | Relator: BENJAMIN ZYMLER).
∙ As reduções ou supressões de quantitativos decorrentes de alteração
contratual devem ser consideradas de forma isolada, ou seja, o conjunto de reduções e acréscimos devem ser sempre calculados sobre
o valor original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles,
os limites de alteração estabelecidos no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993
(Acórdão 50/2019-TCU-Plenário | Relator: MARCOS BEMQUERER).

• Contratação de empresa de fachada
∙ A utilização de empresa de fachada para realização do objeto de
convênio ou instrumentos congêneres não permite o estabelecimento do necessário nexo entre recursos repassados e objeto avençado, ainda que este esteja, comprovadamente, executado (Acórdão
242/2021-TCU-Plenário | Relator: JORGE OLIVEIRA).
∙ A utilização de empresa de fachada para realização do objeto do
convênio não permite o estabelecimento do necessário nexo entre recursos repassados e objeto avençado, ainda que este esteja,
comprovadamente, executado (Acórdão 5.796/2017-TCU-2ª Câmara
| Relator: AUGUSTO NARDES).
∙ A contratação de empresa de fachada não constitui elemento fidedigno para comprovar a execução de objeto conveniado. A existência física do objeto do convênio não constitui, por si só, elemento
apto a comprovar a regular aplicação dos recursos federais (Acórdão 2.675/2012-TCU-Plenário | Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO).
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FALHAS FREQUEN TES VERIFICADAS PELO TCU
NA FISCALIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS
VOLUN TÁRIAS DA UNIÃO
• Fiscalização de contrato administrativo de execução e fornecimento
∙ A Administração deve implementar controles que promovam a regular gestão contratual e permitam identificar se todas as obrigações do contratado foram cumpridas antes do ateste do serviço, em atenção ao princípio constitucional da eficiência (Acórdão
2.360/2018-TCU-Plenário | Relator: VITAL DO RÊGO).
∙ A Administração deve formalizar processo para acompanhamento
da execução dos contratos, com a documentação física e financeira necessária, bem como incluir, em sistema contábil ou outro
gerencial, informações sobre o contrato e/ou projeto ao qual está
vinculado, a fim de aperfeiçoar sua gestão e atender ao princípio
da eficiência (Acórdão 2.605/2012-TCU-Plenário | Relator: MARCOS
BEMQUERER).
∙ Deve-se exigir da empresa contratada a definição formal de preposto para representá-la na execução do contrato, nos termos do art.
68 da Lei 8.666/1993 (Acórdão 2.348/2009-TCU-Plenário | Relator:
WALTON ALENCAR RODRIGUES).

∙ É irregular a adoção de forma de remuneração do contratado mediante percentual incidente (taxa de administração) sobre o custo
efetivo do serviço prestado, prática que caracteriza a administração
contratada, regime de contratação vetado quando da sanção da
Lei 8.666/1993, assim como na sanção da Lei 8.883/1994 (Acórdão
1.712/2015-TCU-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER).
∙ É obrigação do convenente preservar, na execução do convênio, a
proporção pactuada entre verbas transferidas e contrapartida (Acórdão 5.774/2015-TCU-1ª Câmara | Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO).
∙ Em CRs, é indevida a liberação de recursos incompatíveis com o
percentual de execução do objeto (Acórdão 1.619/2008-TCU-2ª Câmara | Relator: AROLDO CEDRAZ).
∙ No ato de designação do servidor responsável pela fiscalização, deve-se observar a necessidade de que tal profissional possua tempo
hábil suficiente para o desempenho das funções a ele confiadas
(Acórdão 299/2007-TCU-1ª Câmara | Relator: VALMIR CAMPELO).
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FALHAS FREQUEN TES VERIFICADAS PELO TCU
NA FISCALIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS
VOLUN TÁRIAS DA UNIÃO
∙ Deve-se atentar para a ausência de cláusula, em contrato, que permita o livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades
públicas concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de
controle, aos documentos e registros contábeis da empresa (Acórdão 2.140/2009-TCU-Plenário | Relator: AROLDO CEDRAZ).
∙ Não compete ao TCU instaurar a TCE antes da atuação dos controles internos, como decorrência do princípio da não supressão das
instâncias, nem retirar a inscrição de entes políticos, órgãos e entidades públicos do registro do Cadin, devendo solicitações a esse
respeito serem endereçadas aos próprios órgãos/às entidades federais repassadores de recursos (Acórdão 164/2010-TCU-1ª Câmara | Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO).
∙ A fiscalização deficiente de obra pública custeada com recursos
federais sujeita os responsáveis à multa prevista no art. 58, II,
da Lei 8.443/1992 (Acórdão 2.987/2015-TCU-Plenário | Relator:
MARCOS BEMQUERER).

∙ A autoridade delegante pode ser responsabilizada sempre que verificada: a) a fiscalização deficiente dos atos delegados, pela lesividade,
materialidade, abrangência e caráter reiterado das falhas e pelo conhecimento efetivo ou potencial dos atos irregulares praticados (culpa in vigilando); ou b) a má escolha do agente delegado, comprovada
circunstancialmente em cada situação analisada (culpa in eligendo)
(Acórdão 8.799/2019-TCU-1ª Câmara | Relator: BENJAMIN ZYMLER).

• Liquidação de despesas e pagamentos irregulares
∙ . Os documentos apresentados para lastrear a liquidação da despesa devem possuir o devido atesto da execução dos serviços por
pessoa diversa da que autorizou o pagamento, em atenção ao princípio da segregação de funções (Acórdão 18.587/2021-TCU-1ª Câmara | Relator: VITAL DO RÊGO).
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FALHAS FREQUEN TES VERIFICADAS PELO TCU
NA FISCALIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS
VOLUN TÁRIAS DA UNIÃO
∙ A aceitação de equipamento diferente daquele constante da proposta do licitante e com características técnicas inferiores às especificações definidas no termo de referência afronta os princípios da vinculação ao instrumento convocatório (arts. 3º e 41 da Lei 8.666/1993)
e isonomia, diante da possibilidade de as diferenças técnicas entre
os bens influenciar não só no valor das propostas, como também na
intenção de potenciais licitantes em participar do certame (Acórdão
1.033/2019-TCU-Plenário | Relator: AROLDO CEDRAZ).
∙ A liquidação regular da despesa deve estar amparada em documentos comprobatórios da efetiva realização dos serviços. Não pode a
Administração atestar a execução de despesa pública unicamente
por meio de visita aos locais de execução dos serviços (Acórdão
6.230/2014-TCU-2ª Câmara | Relator: MARCOS BEMQUERER).
∙ A liquidação da despesa não é mera formalidade, mas ato destinado a avaliar se as cláusulas contratuais foram cumpridas, gerando, assim, obrigação de pagamento para a Administração. Compete ao gestor impedir a liquidação das despesas com base em
nota fiscal inidônea, cuja emissão não tenha sido autorizada pelo
fisco (Acórdão 2.131/2014-TCU-1ª Câmara | Relator: JOSÉ MUCIO
MONTEIRO).

∙ Na compra de medicamento, a Administração deve exigir que a nota
fiscal do fornecedor contenha, obrigatoriamente, o número do lote
do produto farmacêutico adquirido, nos termos do art. 1º, I, da RDC-Anvisa 320/2002 (Acórdão 1.930/2016-TCU-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER).
∙ Não se admite a entrega, pela contratada, de produto diferente da
amostra apresentada e aprovada na licitação, pois a aceitação do
produto demandaria nova avaliação técnica, prejudicando a celeridade da execução contratual e favorecendo a contratada, em relação às demais participantes do certame (Acórdão 2.611/2016-TCU-Plenário | Relator: BRUNO DANTAS).
∙ É irregular o pagamento de fatura sem a exigência de comprovante
individual de recolhimento de contribuição ao INSS e FGTS (Acórdão 177/2012-TCU-Plenário | Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO).
∙ Ao utilizar recursos originários de convênio celebrado com a União,
estabelece-se a obrigação de a pessoa jurídica de direito público interno seguir as regras de aplicação estabelecidas pelo repassador.
Nesses casos, não há que se invocar a autonomia do ente federativo (Acórdão 65/2014-TCU-Plenário | Relator: ANA ARRAES).

E X E CUÇÃO DO CON V Ê N I O - FA LHAS F RE QUE N T E S V E R I F I CADAS PE LO T CU NA F I SCAL I ZAÇÃO DAS T RAN SF ER ÊNCIAS VOLUN TÁ R IAS DA UNIÃO

FALHAS FREQUEN TES VERIFICADAS PELO TCU
NA FISCALIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS
VOLUN TÁRIAS DA UNIÃO
• Uso de contrato existente para execução de objeto diverso do pactuado no convênio
∙ O desvio de objeto se configura quando o convenente, sem autorização prévia do concedente, executa ações não previstas no plano de
trabalho da avença, mas, em alguma medida, preserva o fim a que se
destinam os recursos. O desvio de finalidade ocorre quando os recursos são aplicados em finalidade diversa daquela anteriormente pactuada ou, ainda, quando o escopo específico da avença não é atendido,
em decorrência de irregularidades na execução do ajuste (Acórdão
1.798/2016-TCU-1ª Câmara | Relator: MARCOS BEMQUERER).
∙ Quando as ações executadas são diferentes das previstas no plano
de trabalho, há: "desvio de objeto", se efetivadas na mesma área
de governo (saúde - saúde); e "desvio de finalidade", se efetuadas em diferentes áreas de governo (saúde - educação) (Acórdão
1.584/2015-TCU-2ª Câmara | Relator: VITAL DO RÊGO).
∙ A consequência relativa à ocorrência de irregularidades decorrentes
de remanejamento de recursos entre as metas do planos de trabalho
sem prévia autorização do concedente, ainda que preservadas as
finalidades do convênio e demonstrada a inexistência de prejuízos

à Administração ou a terceiros, situação caracterizada como desvio
de objeto, deve ser estabelecida pelo concedente na análise do caso
concreto, no âmbito da prestação de contas do convênio (Acórdão
163/2020-TCU-Plenário | Relator: WEDER DE OLIVEIRA).
∙ É caracterizada como desvio de finalidade na execução de convênio
a hipótese de construção de unidade habitacional em local diverso do
acordado e com entrega a pessoa não originalmente contemplada no
ajuste (Acórdão 4.590/2010-TCU-2ª Câmara | Relator: JOSÉ JORGE).
∙ Caracteriza desvio de objeto a construção de prédio com dimensões
inferiores às estabelecidas no plano de trabalho de convênio, sem
cientificação do concedente. O concedente deve evitar o repasse de
valores inferiores ao pactuado no plano de trabalho, de modo que
não sejam inviabilizados os objetos originalmente pactuados (Acórdão 923/2008-TCU-2ª Câmara | Relator: ANDRÉ DE CARVALHO).
∙ É obrigatório que eventuais modificações da execução do plano de
trabalho do convênio ou de outros instrumentos congêneres somente sejam levadas a efeito após a obtenção de prévia concordância do concedente (Acórdão 1.631/2012-TCU-1ª Câmara | Relator:
AUGUSTO SHERMAN).
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FALHAS FREQUEN TES VERIFICADAS PELO TCU
NA FISCALIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS
VOLUN TÁRIAS DA UNIÃO
∙ Aquisição de bem ou execução de obra com preço superior ao praticado no mercado
∙ O parâmetro para avaliação da conformidade dos preços ofertados
são os valores de mercado, e não as propostas apresentadas por outros
licitantes (Acórdão 1.093/2021-TCU-Plenário | Relator: VITAL DO RÊGO).
∙ O TCU não adota margem de erro ou limite de tolerância na apuração
de sobrepreço em contratações promovidas pela Administração. Só
é admissível contratar por valores superiores aos referenciais de
preço, se presentes condições extraordinárias, devidamente justificadas no procedimento administrativo (Acórdão 2.621/2019-TCU-Plenário | Relator: BRUNO DANTAS).
∙ A compensação de itens pagos com valores maiores do que os de
referência da contratação com outros com valores inferiores, para
fins de apuração de superfaturamento, aplica-se a obra e serviço
em que se desmembra o objeto, para fins de orçamentação, sendo
inaplicável nos casos de aquisição de bem (Acórdão 1.372/2019-TCU-Plenário | Relator: BENJAMIN ZYMLER).
∙ A análise isolada de apenas um dos componentes do preço, custo direto ou BDI, não é suficiente para caracterizar sobrepreço ou superfaturamento, pois BDI elevado pode ser compensado por custo direto

subestimado, de modo que o preço do serviço contratado esteja compatível com os parâmetros de mercado. A análise deve ser feita por
meio da comparação do preço contratado com o de referência, sendo
este composto pelo custo de referência e percentual de BDI de referência (Acórdão 1.511/2018-TCU-Plenário | Relator: VITAL DO RÊGO).
∙ Na hipótese de indício de superfaturamento, a instituição pública
contratante pode dar continuidade ao serviço, caso seja feita a retenção correspondente ou sejam apresentadas garantias suficientes para prevenir possível dano ao erário (Acórdão 1.383/2012-TCU-Plenário | Relator: WALTON ALENCAR RODRIGUES).
∙ No caso de determinação de retenções cautelares, a suspensão dos
pagamentos deve corresponder apenas aos valores identificados
como sobrepreço, conforme os serviços medidos e pagos (Acórdão
2.155/2010-TCU-Plenário | Relator: MARCOS BEMQUERER).
∙ A retenção cautelar de valores objetiva resguardar a Administração
de dano iminente e de difícil reparo futuro, alternativamente à paralisação do empreendimento resultante da nulidade contratual, haja
vista infração à Lei 8.666/1993 (artigos 40, X, 43, IV, e 6º, IX), caso
presentes o perigo da demora (periculum in mora) e a fumaça do
bom direito (fumus boni juris) (Acórdão 2.219/2009-TCU-Plenário |
Relator: AUGUSTO SHERMAN).

PR ES TAÇÃO DE CON TAS
DO CON V ÊN I O
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DEVER DE PRESTAR CON TAS
Prestar contas é obrigação ou dever de quem recebe a incumbência
de fazer algo em nome de outro. Consiste em fazer o relato de como
usou a delegação (poder), de forma que o outro possa avaliar se os
resultados alcançados atenderam às suas expectativas. Muitas vezes,
a prestação de contas pode ser imprecisa ou falseada, dando margem a dúvidas e questionamentos. Daí a importância de apresentar
evidências de como se desincumbiu da tarefa dada.

FIGURA 6 – PRESTAÇÃO DE CONTAS NO ÂMBITO EMPRESARIAL E NA ESFERA PÚBLICA

PRINCIPAL

(PROPRIETÁRIOS
E ACIONISTAS)

PRINCIPAL
(CIDADÃOS)

O instituto da prestação de contas se desenvolveu a partir das ciências contábeis, como registro de débitos e créditos de operações
comerciais. Evoluiu nas ciências econômicas, para além da memória
de transações financeiras, incluindo planejamento e orçamento. No
âmbito empresarial, surgiu como antídoto ao chamado conflito de
agência, quando as empresas passaram a ser administradas por executivos (agentes) dos proprietários ou acionistas (principal), mas, enquanto o principal buscava maximizar seus investimentos, os agentes
buscavam altas remunerações, status e poder em benefício próprio.
Na esfera pública, impera o conceito de accountability dos gestores
públicos, traduzido como obrigação de contínua prestação de contas, permitindo transparência e responsabilização pelas decisões
tomadas. A prestação de contas se traduz, assim, em fundamento da
democracia e requisito para o exercício da cidadania.

MANDATO (RECURSOS)
PRESTAÇÃO DE CONTAS
MANDATO (RECURSOS)
PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGENTE

(DIRETORIA EXECUTIVA
E GESTORES)

AGENTE

(GESTORES PÚBLICOS)

Fonte: Elaboração própria.

A Constituição federal de 1988 fixou o dever de prestar contas, ao
estabelecer, no parágrafo único do art. 70, que presta contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, responsável pelo
uso, pela arrecadação, pela guarda, pela gestão ou pela administração de dinheiros, bens e valores públicos. O cumprimento desse
dever, que é verificado pelos órgãos de controle interno e externo da
União, se dá mediante apresentação, no prazo acertado e na forma
definida nas normas aplicáveis, de todos os comprovantes hábeis a
demonstrar a boa e regular aplicação dos recursos (arts. 70 e 71, II
e VI, da CF/1988 e 93 do Decreto-Lei 200/1967).
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DEVER DE PRESTAR CON TAS
A gestão de recursos públicos submete-se, por dever constitucional,
à obrigação de demonstrar seu correto emprego, em observância aos
princípios que norteiam a Administração Pública, nos termos do art.
37 da Constituição federal de 1988. Logo, podemos interpretar, conforme quadro a seguir, as dimensões inseparáveis da prestação de
contas quanto à:
QUADRO 4 – DIMENSÕES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Possui elementos probatórios de que o resultado alcançado (proBOA/EFETIVA
APLICAÇÃO DOS
RECURSOS

dutos, bens bem ou serviços) está em conformidade com o prometido/planejado e atende às necessidades dos beneficiários
finais (comunidade), ou seja, com eficiência e economicidade no
uso dos recursos públicos.
possui possui elementos probatórios da causalidade entre os

REGULAR
APLICAÇÃO DOS
RECURSOS

atos praticados e o resultado obtido (nexo entre receitas e despesas), tendo sido e que foram observados os procedimentos
legais, ou seja, com impessoalidade, moralidade e publicidade
no uso dos recursos públicos.

Fonte: Elaboração própria.

Essas dimensões sinalizam os critérios pelos quais a prestação de
contas deve ser examinada, ou seja, não apenas do ponto de vista da
conformidade dos atos, mas também do desempenho das ações.
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PRESTAÇÃO DE CON TAS DA TRANSFERÊNCIA
VOLUN TÁRIA DA UNIÃO
O convênio ou CR é um compromisso firmado entre o concedente,
que repassa determinada quantidade de recursos, e o convenente,
que se compromete a executar o objeto para alcançar os objetivos
pactuados. Ao firmar o instrumento de TVU, o convenente assume
o compromisso de prestar contas. Logo, a prestação de contas da
TVU tem por objetivo comprovar a regularidade do uso dos recursos concedidos e avaliar se a alocação desses recursos atingiu
os objetivos e as metas pactuados.
A prestação de contas de TVU consiste, assim, em procedimento de
acompanhamento sistemático que permita verificar, sob os aspectos
técnicos e financeiros, a execução integral do objeto e o alcance dos
resultados previstos no instrumento de TVU (arts. 1º, XII, do Decreto
6.170/2007 e 1º, XXV e XXVI, 59 e 61 da PI 424/2016).
Com o advento do sistema de apoio às TVUs (atual Plataforma +Brasil),
a prestação de contas começa de forma concomitante com a liberação da primeira parcela dos recursos. A verificação da conformidade
financeira deve ser realizada durante a fase de execução. Ao final da
vigência ou após a conclusão do objeto, o que ocorrer primeiro, o con-

venente tem 60 dias para apresentar a PCF, podendo ser concedido
prazo extra de 45 dias. Caso permaneça a omissão, o concedente
registra a inadimplência no sistema e adota medidas administrativas
para caracterização ou elisão do dano, observados os princípios norteadores dos processos administrativos e, em caso de insucesso, instaura TCE, para apuração da responsabilidade e reparação do dano
ao erário (arts. 56 e 59 da PI 424/2016 e 3º da IN/TCU 71/2012).

Lembre-se de que a correta e tempestiva inserção de informações
na Plataforma +Brasil contribui para a transparência e
o controle social dos atos de gestão na execução da TVU.
Além dos documentos e das informações constantes da Plataforma
+Brasil, a PCF contém: (i) relatório de cumprimento do objeto, com
as informações e evidências necessárias para avaliação e manifestação do concedente quanto à efetiva conclusão do objeto pactuado; (ii)
declaração de realização dos objetivos a que se propunha a TVU;
(iii) comprovante de recolhimento do saldo de recursos da conta vinculada, quando houver; e (iv) termo de compromisso de guarda dos
documentos da TVU pelo prazo de 10 anos (art. 62 da PI 424/2016).

PR E S TAÇÃO DE CON TAS DO CON V Ê N I O - PR E STAÇÃO DE CON TAS DA T RAN SF E R Ê N CIA VOLUN TÁR IA DA UNIÃO

PRESTAÇÃO DE CON TAS DA TRANSFERÊNCIA
VOLUN TÁRIA DA UNIÃO
A prestação de contas deve apresentar os elementos necessários para
demonstrar o sentido de causalidade entre despesas e objeto da TVU;
e recursos recebidos e dispêndios do ajuste. Por isso, os elementos
probatórios são essenciais à formação do juízo de regularidade sobre a aplicação dos recursos transferidos, tanto pelo concedente quanto pelos órgãos de controle. Daí a importância de incluir na Plataforma
+Brasil as notas fiscais compatíveis com os pagamentos realizados,
identificadas com os dados do ajuste e atestadas pelo fiscal responsável. Os extratos bancários da conta vinculada também indicam as despesas realizadas (débitos), os rendimentos e o saldo a ser recolhido.
Não basta juntar quaisquer documentos sem que seja possível afirmar
que se prestam a comprovar que os recursos federais transferidos foram efetivamente utilizados no objeto do convênio. Não basta afirmar
que a finalidade do convênio foi atingida em detrimento da forma e dos requisitos legais. Cabe destacar que o ônus da comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos é do convenente, ou seja, não
é o concedente que deve provar que houve alguma irregularidade, mas,
sim, o convenente que deve demonstrar que executou tudo corretamente. É o convenente que deve justificar que eventual falha ou irregularidade
apontada pelo concedente não ocorreu ou foi devidamente regularizada.

ATENÇÃO: O dever de prestar contas da TVU é de natureza
personalíssima, ou seja, o ônus da comprovação da boa e
regular aplicação dos recursos recebidos é do representante
do convenente, a pessoa física em si. Mas, quando a
vigência do convênio ultrapassa a gestão de um prefeito,
o sucessor é obrigado a dar continuidade e prestar
contas do ajuste, inclusive sobre as metas ou etapas
realizadas pelo antecessor.
Em vista do princípio da impessoalidade e continuidade da Administração Pública, o dever de organizar e prestar contas é do gestor do ente
beneficiário dos recursos na data definida para a apresentação das contas, sendo este o signatário do instrumento de repasse ou não. Deste
modo, uma vez recaindo sobre a gestão sucessora o prazo para prestar
contas, o prefeito sucessor é obrigado a apresentá-la, sob pena de incorrer em omissão no dever de prestar contas. Na impossibilidade
de prestar contas, cabe ao sucessor adotar medidas legais cabíveis
para resguardo do patrimônio público. Quando o representante do con-
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PRESTAÇÃO DE CON TAS DA TRANSFERÊNCIA
VOLUN TÁRIA DA UNIÃO
venente signatário da avença e gestor dos recursos não são os mesmos
que apresentam as contas, há que se fazer uma importante distinção
entre responsabilidade pela aplicação dos recursos e apresentação da prestação de contas, tendo em vista seus diferentes reflexos
perante o concedente e os órgãos de controle interno e externo (art.
59, §§ 4º a 8º, da PI 424/2016 e Súmula/TCU 230).
O concedente deve registrar na Plataforma +Brasil o recebimento da
prestação de contas e, em seu parecer, se posicionar, de forma circunstanciada, buscando sempre a verdade real e não apenas a verdade formal dos fatos e documentos, a respeito da execução física e

financeira do ajuste, especialmente sobre o cumprimento do objeto,
isto é, sobre o alcance das metas e etapas previstas no plano de trabalho, com vistas a quantificar eventual inexecução. É de grande relevância esse pronunciamento conclusivo, para uma eventual instauração de TCE, uma vez que, em caso de prejuízo, é necessário indicar
fato gerador, fundamentação, responsável e valor.

PR E S TAÇÃO DE CON TAS DO CON V Ê N I O - SAN E AM E N T O DAS FAL HAS NA PR E STAÇÃO DE CON TAS

SANEA MEN TO DAS FA L HAS NA
PR ES TAÇÃO DE CON TAS
O concedente não deve apenas se preocupar em repassar os recursos.
É fundamental, também, acompanhar a execução pari passu, de forma
a facilitar o exame da prestação de contas e opinar sobre a regularidade
no cumprimento do plano de trabalho aprovado, sanear tempestivamente eventuais irregularidades constatadas ou, em última instância,
instaurar processo de TCE.
A autoridade competente tem o prazo de um ano, contado do recebimento, para analisar a prestação de contas. As falhas na execução
devem ser resolvidas ainda na fase de execução, como as relativas à
não conformidade financeira e às pendências na execução física do
objeto. Deste modo, o parecer final de análise da prestação de contas, que é emitido no encerramento do instrumento pelo concedente ou
pela mandatária, contém, além do pronunciamento sobre a conclusão
da execução física do objeto, os apontamentos da execução financeira
não sanados durante a vigência do instrumento de TVU (arts. 62, §§ 1º
a 5º, 63 e 64 da PI 424/2016).

O regime simplificado, previsto no art. 65 PI 424/2016, atinge, também,
a prestação de contas, especialmente para permitir ao concedente que
estabeleça procedimento mais célere, envolvendo a análise automatizada da execução financeira, desde que: (i) não haja saldo remanescente na conta vinculada, (ii) a execução do objeto tenha sido aprovada e
(iii) os indicadores de risco estejam dentro do limite aceitável (arts. 62,
§ 7º, e 66, § 6º, da PI 424/2016 e IN MP/MF/CGU 5, de 2018).
Objetivando a complementação dos elementos necessários à análise da
prestação de contas, podem ser utilizado subsidiariamente pela concedente, relatórios, boletins de verificação ou outros documentos produzidos pelos órgãos de controle durante as atividades regulares de suas
funções (art. 62, § 6º, da PI 424/2016).
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SANEAMEN TO DAS FALHAS NA
PRESTAÇÃO DE CON TAS
O exame da prestação de contas de qualquer instrumento de TVU,
incluindo as verificações in loco de seu objeto, pressupõem, essencialmente, responder as seguintes perguntas:
• O objeto pactuado no instrumento foi executado na forma e no tempo
previstos?
• O objeto foi executado com os recursos repassados, incluindo a contrapartida, conforme acordado?
• Na execução do objeto, foram observadas as regras legais de seleção e
contratação de terceiros?
• Na execução do objeto, foram observadas as regras de gestão financeira, publicidade e transparência?

Ao responder as perguntas constantes no parágrafo anterior, podem ser
identificadas falhas formais na prestação de contas e, portanto, sanáveis por parte do convenente. Por outro lado, podem ser identificadas irregularidades cometidas, que demandam adoção de medidas administrativas para caracterização ou elisão do dano e, em caso de insucesso,
instauração de TCE, caso não esclarecidas no prazo fixado pelo concedente. O concedente notifica o convenente, quando: (i) não apresentada a prestação de contas (omissão) ou prestação de contas incompleta; (ii) constatada ilegalidade na execução da TVU (descumprimento de
norma legal ou cláusula do ajuste, incluindo vício na licitação, no contrato,
na execução físico-financeira, na prestação de serviço, no uso do bem
público etc.); ou (iii) constatada irregularidade na aplicação dos recursos
(inexecução, execução parcial, desconformidade de serviços, sobrepreço, superfaturamento, desvio de objeto ou finalidade, desvio de recursos).

PR E S TAÇÃO DE CON TAS DO CON V Ê N I O - E F E I T OS DA APROVAÇÃO E R E PROVAÇÃO DA PR E STAÇÃO DE CON TAS

EFEI TOS DA APROVAÇÃO E REPROVAÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE CON TAS
A apresentação das peças exigidas na Plataforma +Brasil permite apenas uma avaliação formal, sendo, por consequência, a regularidade presumida. A efetiva comprovação da execução do objeto conveniado é
aferida por meio de laudos, vistorias, documentos ou informações obtidos com as autoridades públicas do local de execução, bem como com
os beneficiários. Isso significa que o dever constitucional de prestar
contas, ao qual o gestor está sujeito, não se extingue com a apresentação dos documentos exigidos.
Havendo qualquer motivo (como denúncia, por exemplo) que leve à
desconfiança sobre a regularidade da aplicação dos recursos públicos repassados, a prestação de contas é objeto de reanálise e dela
pode resultar conclusão diferente da inicialmente conferida, ou seja,
a reanálise pode levar à não aprovação das contas e, até mesmo, instauração de TCE.

A manifestação conclusiva da análise da prestação de contas deve ser
registrada na Plataforma +Brasil, podendo resultar em (art. 64, §§ 2º a 6º,
PI 424/2016): (i) aprovação, cabendo à concedente prestar declaração
expressa de que os recursos transferidos tiveram boa e regular aplicação; (ii) aprovação com ressalvas, quando evidenciada impropriedade
ou outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao erário; ou
(iii) rejeição, com determinação de imediata instauração de TCE.
A ausência de recolhimento do saldo remanescente da conta vinculada do convênio também constitui motivo para reprovação das contas
e instauração de TCE, lembrando que o saldo remanescente do CR é
recolhido pela mandatária, após o encerramento do ajuste. O ressarcimento do dano motivador da reprovação das contas é exigido do
convenente, atualizado monetariamente, desde a data do recebimento,
e acrescido de juros de mora (arts. 27, XI, e 57, § 3º, da PI 424/2016).
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EFEI TOS DA APROVAÇÃO E REPROVAÇÃO
DA PRESTAÇÃO DE CON TAS
ATENÇÃO: Se for citado pelo TCU por omissão no dever de
prestar contas, a posterior prestação intempestiva das
contas, de forma injustificada, não sana a irregularidade
inicial do gestor, consoante o art. 209 do
Regimento Interno do TCU.
Além da TCE, a rejeição das contas acarreta registro de restrição
na Plataforma +Brasil e no Siafi, impedindo a concessão de novos
repasses. O convenente dispõe, ainda, do prazo de 45 dias, antes do
registro da inadimplência, para saneamento da rejeição das contas, inclusive recolhimento do débito apontado.

Se forem evidenciados pelos órgãos de controle vícios insanáveis que
impliquem nulidade da licitação realizada, a concedente deve adotar as
medidas administrativas necessárias à recomposição do erário, no
montante atualizado da parcela já aplicada, o que pode incluir a reversão da aprovação da prestação de contas e instauração de TCE,
sem prejuízo da comunicação do fato ao TCU e Ministério Público
(art. 68, § 2º, da PI 424/2016).
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INSTAURAÇÃO DA TOMA DA DE
CON TAS E SPECIA L (TCE )
A TCE é o processo administrativo, com rito próprio, formalizado com
os objetivos de apurar a responsabilidade por danos causados aos
cofres públicos e obter o ressarcimento, envolvendo a apuração dos
fatos, quantificação do dano e identificação dos responsáveis a
quem possa ser imputada a obrigação de ressarcir o Erário. Trata-se
de medida de exceção, pois a TCE só deve ser instaurada após esgotadas as medidas adotadas pela autoridade administrativa competente do órgão ou da entidade repassador/a dos recursos federais para
a regularização da irregularidade ou reparação do dano.
O rito da TCE é definido pelo TCU, a quem compete julgar as contas
daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade
com dano ao erário federal, nos termos do art. 71, II, da CF/1988, dos
arts. 1º, I, 8º e 9º da Lei 8.443/1992, dos arts. 1º, I, e 197 do Regimento
Interno do TCU (RITCU) e da IN TCU 71, de 2012. Veja abaixo quando
instaurar ou não TCE (arts. 4º a 6º da IN TCU 71/2012).

QUADRO 5 – PRESSUPOSTOS E DISPENSA DA INSTAURAÇÃO DA TCE
QUANDO DEVE SER INSTAURADA TCE

• Omissão no dever de prestar contas
• Não comprovação da aplicação dos recursos repassados em TVU
• Desfalque ou desvio de
bem e valor público
• Ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano

Fonte: Elaboração própria.

QUANDO NÃO DEVE SER INSTAURADA TCE

• Irregularidade grave que não resulte em dano (mas deve notificar
o TCU)
• Decorridos dez anos da ocorrência do fato gerador ensejador do
dano, observando-se, para tanto,
se, no caso concreto, o exercício
do contraditório e da ampla defesa ficou comprometido
• dano inferior a R$ 100 mil (esses
débitos de valor inferior devem
ser registrados no sistema e-TCE)
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IN STAURAÇÃO DA T OMA DA DE
CON TAS E SPE CIA L ( T CE )
A TCE deve ser instaurada em decorrência da rejeição das contas
de convênios e outros repasses, seja por omissão ou falha no dever
de prestar contas, seja pela ocorrência de: inexecução total ou parcial
do objeto; desvio de finalidade; impugnação de despesas por superfaturamento ou sobrepreço, ausência de nexo entre as despesas realizadas
e o objeto pactuado ou outras irregularidades; não aplicação da contrapartida; ou não devolução do saldo remanescente da conta vinculada
(art. 70, §1º, da PI 424/2016).

O prazo para instaurar a TCE é de até 180 dias do fato gerador
(data-limite para prestar contas, data do ato irregular ou da sua
ciência). O TCU pode aplicar multa no caso de descumprimento
do prazo (arts. 11 a 13 da IN TCU 71/2012).
A TCE pode ser instaurada ainda em caso de irregularidades detectadas pelos órgãos fiscalizadores e de representações ou denúncias

de irregularidades apresentadas por cidadãos, licitantes ou veiculadas
nos meios de comunicação, as quais sejam comprovadas depois de
apuração preliminar. O TCU pode determinar a instauração da TCE independentemente das medidas administrativas adotadas pela autoridade competente ou, simplesmente, determinar a conversão do processo
de fiscalização em TCE, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/92.
Como já abordado anteriormente nesta cartilha, a instauração da TCE
enseja a inscrição de inadimplência do instrumento de TVU na Plataforma +Brasil e a inscrição daqueles identificados como causadores do
dano no Siafi, o que é fator impeditivo para receber novos recursos via
convênios e outros instrumentos congêneres. Entretanto, o convenente
deve ser notificado, 45 dias antes, sobre as irregularidades que motivaram a TCE, incluindo o aviso, no caso de ente público, à Secretaria
de Fazenda ou ao órgão similar e Poder Legislativo local (art. 70, §§ 3º
a 6º, da PI 424/2016).
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INSTAURAÇÃO DA TOMA DA DE
CON TAS E SPECIA L (TCE )
Para que a notificação prévia à instauração da TCE não
seja apenas ato formal e para ganhar tempo precioso em
sua fase interna, é importante notificar também os gestores
responsáveis pela execução e pela prestação de contas da
TVU, caso ainda não tenha sido feito, para que regularizem
a situação do ajuste, seja apresentando os documentos e as
justificativas para sanar a irregularidade, seja recolhendo o
valor do dano apurado.
O ato que determinar a instauração da TCE deve indicar: (i) agentes
ou responsáveis que, por ato omissivo ou comissivo (por omissão
ou ação), teriam dado causa ao dano; (ii) descrição da situação irregular que teria dado origem ao dano, com a indicação dos documentos ou
elementos probatórios da ocorrência; (iii) pareceres quando à identificação e quantificação do dano; e (iv) evidenciação da relação de causa e efeito entre a situação irregular e a conduta de cada responsável

indicado (art. 5º da IN TCU 71/2012). Para caracterizar a responsabilidade
e permitir a defesa dos responsáveis, a relação de causa e efeito pode
ser evidenciada a partir de uma matriz de responsabilização.

A IN TCU 76/2016 promoveu importante alteração no rito
da TCE e a Decisão Normativa (DN) TCU 155/2016 detalhou
peças e procedimentos, de forma a contribuir para que os
processos de TCE contenham os elementos indispensáveis
a sua análise, reduzindo, por conseguinte, a necessidade
de realização de diligências para seu saneamento. A melhor
definição dos papéis que competem aos diversos agentes
que atuam no processo de TCE, como o órgão instaurador
e o controle interno, também é contemplada na DN. A IN
76/2016 e DN 155/2016 também instituíram o processo
eletrônico de TCE (sistema e-TCE).
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RESPONDENDO AO TOMADOR DE CON TAS
Durante o processamento da TCE, seja no âmbito do repassador (fase
interna da TCE), seja no âmbito do TCU (fase externa da TCE), o responsável ou pessoa que geriu os recursos do convênio ou CR deve ser
notificado para ter ciência sobre o dano a ele imputado e as consequências pelo não esclarecimento dos fatos. Assim, cabe ao responsável, ao
ser notificado, apresentar todos os documentos e explicações capazes de elidir a irregularidade ou o dano apontado, caso ele não exista, ou reduzir o valor do dano, caso o cálculo realizado pelo concedente
não corresponda à realidade, inclusive apresentar ou complementar as
contas, a fim de comprovar a aplicação dos recursos recebidos.
Cuidado especial deve ser dispensado às situações que envolvem a
transição de mandatos. Nos casos de omissão, a corresponsabilidade
do sucessor não alcança valores geridos pelo antecessor, mas apenas o dever de prestar contas. O sucessor pode responder pelo débito,
contudo, quando der causa à paralisação indevida do objeto iniciado
pelo antecessor, principalmente se a inação resultar em imprestabilidade total ou parcial da parcela executada, com o desperdício dos recursos então aplicados. Havendo dúvidas sobre quem deu causa ao dano,

o concedente deve arrolar ambos os gestores como corresponsáveis
(arts. 9-A e 9-B da IN TCU 71/2012).
Em qualquer estágio da TCE o responsável pode recolher o valor do
débito imputado, atualizado monetariamente e sem a incidência de juros de mora, destacando que, em caso de solidariedade, o recolhimento do débito por um responsável aproveita aos demais (arts. 13-A da IN
TCU 71/2012 e 71 e 72 da PI 424/2016).
Após analisar a manifestação apresentada pelos responsáveis, o tomador de contas (pessoa ou comissão do órgão ou da entidade concedente designada para esse fim) deve emitir relatório circunstanciado,
contendo, dentre outros (arts. 8º a 10 da IN TCU 71/2012 e 3º da DN TCU
155/2016), os seguintes elementos: (i) relato das situações e dos fatos,
com indicação dos atos irregulares e débitos imputados a cada responsável previamente identificado; (ii) relato das medidas administrativas
adotadas com vistas à elisão do dano; e (iii) parecer conclusivo quanto
à ocorrência do dano, o valor histórico e atualizado (pelo sistema Débito
do TCU) e a imputação da obrigação de ressarcir de cada responsável.
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RESPONDENDO AO TOMADOR DE CON TAS
Ao processo de TCE devem ser juntados todos os documentos usados para demonstrar a ocorrência do dano e a conduta dos responsáveis, em especial, notas de empenho, ordens bancárias, homologação
da licitação, contrato firmado, medições e autorizações de pagamento,
comprovantes de transferência, notas fiscais, relação de pagamentos,
extratos da conta vinculada; relatórios de acompanhamento ou fiscalização da execução física-financeira, termos de recebimento de obras,
bens e serviços, pareceres técnicos e financeiros (arts. 4º a 6º da DN
TCU 155/2016).
Após notificar os responsáveis sobre as conclusões da TCE, o tomador
de contas envia o processo para a autoridade competente que aprova e
encaminha para o órgão de controle interno (OCI), que, em geral, é a
CGU. O controle interno emite certificado de auditoria, com o respectivo relatório discorrendo sobre a adequação das medidas adotadas e
o cumprimento das normas aplicáveis, cujas conclusões serão confirmadas no parecer conclusivo do dirigente do órgão de controle in-

terno. Antes de enviar o processo ao TCU, o controle interno solicita o
pronunciamento do Ministro de Estado ou autoridade equivalente,
atestando ter tomado conhecimento das conclusões da TCE (arts. 9º e
52 da Lei 8.443/1992 e 10 da IN TCU 71/2012).
FIGURA 7 – FLUXO DA FASE INTERNA DA TCE

DANO OU
IRREGULARIDADE
NÃO SANADOS

INSTAURAÇÃO
DA TCE
(FASE INTERNA)

RELATÓRIO
DO TOMADOR
DE CONTAS

RELATÓRIO,
CERTIFICADO E
PARECER DO OCI

PRONUNCIAMENTO
MINISTERIAL OU
EQUIVALENTE

ENVIO DO PROCESSO
DE TCE AO TCU (INÍCIO

Fonte: Elaboração própria.

DA FASE EXTERNA)
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CON CLUSÕES E CONSE Q UÊ NCIAS DA
TOMA DA DE CON TAS ESPECIA L
A TCE é o atestado de que a TVU foi um fracasso. Seja porque não foi
bem planejada, seja porque não foi bem executada, ou, ainda, porque a
aplicação dos recursos não foi devidamente fiscalizada e comprovada.
Há vários riscos envolvidos que precisam ser conhecidos e gerenciados, evitando-se que a TVU resulte em uma TCE. Salvo os casos de
apresentação intempestiva das contas com o consequente saneamento
das irregularidades e de recolhimento antecipado do débito (arts. 71 da
PI 424/2016 e 13-A da IN TCU 71/2012), a conclusão da TCE na fase
interna é geralmente no sentido da ocorrência do dano aos cofres públicos e responsabilização dos gestores.
As consequências da TCE são sempre danosas e todos saem perdendo. O concedente que desembolsou os recursos deixa de obter o resultado, o convenente que recebeu os recursos deixa de implementar a política pública, além de ficar inadimplente para receber novos repasses, e
a comunidade destinatária deixa de receber o benefício da aplicação dos
recursos públicos. Observe que essas situações envolvem a ocorrência
de prejuízo ao erário, efetivo (constatado) ou presumido (omissão das
contas), decorrente da conduta direta ou indireta de agente público.

Os gestores e demais responsáveis arrolados na TCE podem ter as
suas contas julgadas irregulares pelo TCU e poderão sofrer várias
consequências, como as seguintes:
• condenação para a devolução dos valores, com atualização monetária e
juros de mora;
• aplicação de multa que pode alcançar 100% do valor atualizado do dano
causado ao erário;
• inscrição no Cadin, o que implica impossibilidade de realizar transações
bancárias;
• envio ao Ministério Público Eleitoral do nome do responsável para fins
de inelegibilidade;
• inabilitação, por um período de cinco a oito anos, para o exercício de cargo
em comissão ou função de confiança na Administração Pública federal; e
• envio dos elementos pertinentes e do julgamento das contas ao MPF
para fins de instauração de ações judiciais cabíveis, incluindo ação de
improbidade administrativa.
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FALHAS FREQUENTES VERIFICADAS PELO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
A seguir, se encontra uma lista dos principais pontos de controle a serem observados na prestação de contas e na TCE:
• Omissão no dever de prestar contas
∙ A não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais em face da omissão no dever de prestar contas constitui grave
inobservância do dever de cuidado no trato com a coisa pública,
revelando a existência de culpa grave, uma vez que se distancia do
que seria esperado de um administrador minimamente diligente, o
que caracteriza erro grosseiro a que alude o art. 28 do Decreto-Lei
4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), incluído pela Lei 13.655/2018 (Acórdão 8.879/2021-TCU-1ª Câmara |
Relator: BENJAMIN ZYMLER).
∙ O ingresso com representação perante o Ministério Público ou a
propositura de ação judicial contra o prefeito antecessor, como medidas legais visando ao resguardo do patrimônio público (Súmula
TCU 230), não afasta a responsabilidade do prefeito sucessor pela
omissão no dever de prestar contas quando constatado que este
dispunha de meios necessários para tal (Acórdão 7.264/2021-TCU-1ª Câmara | Relator: VITAL DO RÊGO).

∙ A omissão do prefeito sucessor em concluir obra paralisada em gestão anterior, havendo recursos financeiros do convênio disponíveis
para tal finalidade, ou em adotar as medidas pertinentes para resguardar o erário enseja sua responsabilização solidária por eventual
débito decorrente da não conclusão do objeto conveniado (Acórdão
5.867/2021-TCU-2ª Câmara | Relator: AROLDO CEDRAZ).
∙ A ausência de elementos capazes de demonstrar a boa e regular
aplicação dos recursos federais ante a suscitada omissão no dever de prestar contas, para além da ausência de evidenciação do
nexo causal entre os recursos federais aportados e os supostos
dispêndios incorridos no ajuste, a impugnação desses dispêndios
configurou a ofensa não só às regras legais, mas também aos princípios basilares da Administração Pública, já que, ao final e ao cabo,
o gestor deixou de prestar a devida satisfação à sociedade sobre
o efetivo emprego dos recursos públicos postos à sua disposição,
e, assim, restaria confirmada a presunção legal de dano ao erário
pelos valores imputados em face do eventual desvio ou desperdício
dos respectivos recursos federais (Acórdão 3.175/2021-TCU-Plenário | Relator: ANDRÉ DE CARVALHO).
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FALHAS FREQUENTES VERIFICADAS PELO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
∙ A subtração de documentos relativos a execução de convênio celebrado com a União não constitui impedimento absoluto para prestação de contas quando há possibilidade de reconstituição dos documentos subtraídos (Acórdão 10.038/2017-TCU-1ª Câmara | Relator:
WALTON ALENCAR RODRIGUES).

∙ O gestor público que não presta contas no momento certo, dentro
do quadro procedimental traçado em instrumento de convênio, encontra-se em mora com dever fundamental e não pode alegar fato
superveniente como causa impeditiva da devida prestação (Acórdão 997/2007-TCU-2ª Câmara | Relator: AROLDO CEDRAZ).

∙ A ocorrência de grave enchente no município, não havendo prova
específica acerca da destruição ou da invalidação da documentação arquivada na prefeitura, não comprova, por si só, a impossibilidade ou a dificuldade na prestação de contas dos recursos do convênio, e, portanto, a existência de prejuízo à ampla defesa (Acórdão
8.783/2017-TCU-1ª Câmara | Relator: BRUNO DANTAS).

∙ A apresentação da prestação de contas ao órgão concedente de
responsável que foi condenado pelo TCU em decorrência da omissão, não altera o juízo de mérito efetivado pela Corte de Contas,
devendo ser cumprida determinação de inscrever nome do responsável condenado no Cadin (Acórdão 2.282/2013-TCU-1ª Câmara |
Relator: WEDER DE OLIVEIRA).

∙ O gestor público que não presta contas no momento certo, dentro
do quadro procedimental traçado em instrumento de convênio, encontra-se em mora com dever fundamental e não pode alegar fato
superveniente como causa impeditiva da devida prestação (Acórdão 997/2007-TCU-2ª Câmara | Relator: AROLDO CEDRAZ).

∙ Na hipótese de o município estar sendo administrado por outro gestor, que não o faltoso, e comprovada a adoção das medidas pertinentes com vistas à apuração dos fatos, a inadimplência do ente federativo pode ser suspensa pelo órgão repassador, a fim de que possa
receber novas transferências voluntárias (Acórdão 165/2019-TCU-1ª
Câmara | Relator: BRUNO DANTAS).
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FALHAS FREQUENTES VERIFICADAS PELO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
• Não comprovação da aplicação dos recursos repassados
∙ Para a comprovação da regular aplicação de recursos federais recebidos mediante convênio ou instrumento congênere, não basta
a demonstração de que o objeto pactuado foi executado, mas que
foi realizado com as verbas transferidas para esse fim (Acórdão
8.448/2021-TCU-2ª Câmara | Relator: AUGUSTO NARDES).
∙ A ausência de indicação do número do ajuste nas notas fiscais não
é mera falha formal, mas constitui forte indício da ausência de nexo
de causalidade entre os recursos recebidos e as despesas realizadas para a execução do objeto (Acórdão 18.175/2021-TCU-1ª Câmara | Relator: WEDER DE OLIVEIRA).
∙ A ausência de identificação do convênio nas notas fiscais ou nos
recibos das despesas realizadas pode ser considerada falha formal
se esses comprovantes contiverem outros elementos que vinculem
os bens e serviços neles registrados ao objeto pactuado e, portanto, não houver prejuízo à comprovação do nexo de causalidade
entre a aplicação dos recursos e a execução do objeto (Acórdão
454/2020-TCU-2ª Câmara | Relator: ANA ARRAES).

∙ Nas filmagens e fotografias que devem constar nas prestações de
contas de convênios celebrados com o Ministério do Turismo para a
realização de eventos, é imprescindível à comprovação do nexo de
causalidade entre os recursos transferidos e as despesas efetuadas
que as imagens evidenciem a identificação do evento e dos artistas
eventualmente contratados (Acórdão 2.867/2018-TCU-2ª Câmara |
Relator: ANDRÉ DE CARVALHO).
∙ Nota fiscal com validade expirada não constitui documentação idônea
para comprovação da regularidade dos gastos, devendo as respectivas despesas serem glosadas pelo concedente, eis que compete
ao convenente a verificação da validade da documentação apresentada para fins de prestação de contas (Acórdão 2.623/2018-TCU-Plenário | Relator: AROLDO CEDRAZ).
∙ É inerente ao regime de prestação de contas previsto no art. 70, parágrafo único, da Constituição federal o dever de o responsável pelo
convênio demonstrar o nexo causal entre os recursos por ele geridos
e os documentos de despesas referentes à execução, tais como notas de empenho, ordens bancárias, cheques, recibos ou notas fiscais
e extratos bancários, a confirmar o custeio, com recursos da União,
dos bens produzidos e dos serviços realizados no ajuste (Acórdão
7.200/2018-TCU-2ª Câmara | Relator: MARCOS BEMQUERER).
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FALHAS FREQUENTES VERIFICADAS PELO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
∙ Para comprovar a boa e regular aplicação de recursos públicos transferidos por força de convênios celebrados com a União, não basta a
simples apresentação da prestação de contas do ajuste. É imprescindível que o responsável evidencie, por meio de documentos idôneos, que o objeto do convênio foi efetivamente executado com os
valores recebidos. Tal evidenciação só se dá mediante inequívoca
comprovação da existência de nexo de causalidade entre a fonte
de receita e os gastos para consecução do objeto do ajuste. Assim,
é imperioso que, com os documentos apresentados com vistas a
comprovar o bom emprego dos valores públicos, seja possível constatar que eles foram efetivamente utilizados no objeto pactuado, de
acordo com os normativos legais e regulamentares vigentes (Acórdão 6.098/2017-TCU-1ª Câmara | Relator: BENJAMIN ZYMLER).
∙ Não cabe à empresa contratada a comprovação da regular aplicação de recursos públicos, mas tão somente a comprovação da regular execução contratual (Acórdão 6.109/2017-TCU-1ª Câmara | Relator: VITAL DO RÊGO).
∙ A comprovação de aquisição de bem não configura razão bastante
para que seja atestada a boa e regular aplicação dos recursos fede-

rais, fazendo-se necessário demonstrar a correta e efetiva utilização
do bem adquirido para as finalidades estabelecidas no convênio (Acórdão 8.793/2012-TCU-2ª Câmara | Relator: ANDRÉ DE CARVALHO).
∙ É obrigatória a manutenção das importâncias voluntariamente
transferidas em conta bancária específica, para controle da aplicação dos recursos. E nas prestações de contas é exigida a apresentação do extrato bancário da conta corrente específica (Acórdão
5.609/2012-TCU-1ª Câmara | Relator: MARCOS BEMQUERER).
∙ Nos projetos de incentivo ao turismo, viabilizados com recursos públicos da União transferidos a entidade privada mediante convênio,
os valores obtidos com a venda de bens e serviços produzidos ou
fornecidos pela convenente devem ser revertidos para a consecução
do objeto conveniado ou recolhidos ao Tesouro Nacional, além de
integrar a respectiva prestação de contas (Acórdão 9.573/2015-TCU-2ª Câmara | Relator: AUGUSTO NARDES).
∙ É obrigação do convenente preservar, na execução do convênio, a
proporção pactuada entre verbas transferidas e contrapartida (Acórdão 5.774/2015-TCU-1ª Câmara | Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO).
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• Rejeição das contas por inexecução total ou parcial do objeto
∙ No caso de execução parcial do objeto do convênio, sem alcance
dos seus objetivos, o gestor convenente responde pelo total dos recursos repassados. A empresa contratada, por outro lado, somente
deve ressarcir ao erário o montante correspondente ao valor recebido e não executado, porquanto ela não tem a responsabilidade de
assegurar o cumprimento dos objetivos do convênio, mas de realizar a obra. Havendo a empreiteira executado serviços para os quais
foi contratada, deve receber a respectiva remuneração (Acórdão
15.251/2021-TCU-2ª Câmara | Relator: MARCOS BEMQUERER).
∙ A responsabilidade pela inexecução parcial do convênio não deve ser
atribuída ao convenente, ainda que inservível a parcela executada,
quando o concedente deixa de repassar os recursos financeiros necessários à integralização do objeto em virtude de contingenciamento
(Acórdão 10.865/2020-TCU-2ª Câmara | Relator: AROLDO CEDRAZ).
∙ Os órgãos concedentes, na análise das prestações de contas, devem
fundamentar tecnicamente as conclusões acerca da execução física
dos convênios, descrevendo o impacto de eventuais inexecuções parciais para a utilidade do objeto conveniado, justificando desse modo
a imputação de débito integral ou parcial aos responsáveis (Acórdão
7.125/2019-TCU-2ª Câmara | Relator: RAIMUNDO CARREIRO).

∙ A apuração de irregularidades na aplicação de recursos da União
compete, primeiramente, ao órgão ou à entidade da Administração Pública federal responsável pela sua gestão, sendo medida
de exceção a instauração de TCE diretamente pelo TCU (Acórdão
730/2019-TCU-Plenário | Relator: AUGUSTO NARDES).
∙ A responsabilidade primária pela fiscalização da correta aplicação
dos recursos federais repassados mediante convênio é do órgão
ou da entidade concedente, a quem cumpre esgotar as medidas
administrativas de sua alçada para a recomposição do erário e,
caso necessário, instaurar processo de TCE a ser posteriormente
apreciado pelo TCU (Acórdão 10.576/2017-TCU-1ª Câmara | Relator:
AUGUSTO SHERMAN).
∙ A assinatura de convênios com detalhamento insuficiente do plano
de trabalho, a omissão quanto à intempestividade do convenente na
apresentação de documentos e prestações de contas, assim como
a análise pouco aprofundada dessas, violam os princípios da legalidade, da economicidade e da transparência, que devem ser observados pela Administração Pública (Acórdão 775/2017-TCU-Plenário
| Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO).
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∙ A atuação da CEF como mandatária da União, para fins de operacionalização de CRs, é regulada pelos respectivos contratos de
prestação de serviços firmados com os órgãos públicos, cujas
cláusulas estabelecem as atribuições delegadas e os limites de seu
exercício. Nessa relação jurídica, não incidem diretamente os dispositivos da Lei de Licitações. Os comandos dos arts. 67, 69 e 70 da
Lei 8.666/1993 são direcionados ao preposto da Administração responsável pela execução do empreendimento, a quem efetivamente
compete o dever de fiscalizar a obra (Acórdão 1.094/2015-TCU-Plenário | Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO).
∙ Em regra, nos casos de TCE instaurada por inexecução parcial do
objeto do convênio, a quantificação do dano ao erário deve levar
em consideração o percentual das realizações físicas das obras e
serviços constantes do plano de trabalho, a existência de nexo de
causalidade entre a execução física e a financeira e, ainda, o grau
de utilidade da parte executada para o público a ser beneficiado
pela avença (Acórdão 3.429/2014-TCU-1ª Câmara | Relator: WEDER
DE OLIVEIRA).
∙ O concedente deve implementar sistemática de fiscalização 'in loco'
da execução dos convênios sob sua responsabilidade, bem como
analisar as prestações de contas no prazo legal especificado (Acórdão 3.227/2012-TCU-1ª Câmara | Relator: ANA ARRAES).

∙ O gestor que aprova a concessão de dinheiro público, sob o compromisso de aplicação em determinado fim, tem o dever de verificar a
regularidade do uso, ainda que por terceiros, porque ele também responde pelo valor enquanto não haja prova de que foi bem direcionado
(Acórdão 565/2010-TCU-Plenário | Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO).
∙ Em convênio que preveja equipar unidade de saúde para melhorar cobertura de atendimento, a mera aquisição dos equipamentos e materiais permanentes previstos no instrumento não é suficiente para cumprir o objeto, devendo o gestor colocá-los à disposição da população
local, em consonância com a finalidade a que se destinam (Acórdão
3.248/2009-TCU-1ª Câmara | Relator: MARCOS BEMQUERER).
∙ Em CRs, é indevida a liberação de recursos incompatíveis com o
percentual de execução do objeto (Acórdão 1.619/2008-TCU-2ª Câmara | Relator: AROLDO CEDRAZ).
∙ A mudança do local das obras pelo convenente, sem comunicação
prévia à concedente, significa descumprimento do plano de trabalho e caracteriza inexecução total do objeto previsto no convênio,
circunstância que, aliada à ausência de comprovação de que a população foi beneficiada, impõe o julgamento pela irregularidade das
contas do gestor municipal, com imputação de débito e multa (Acórdão 1.063/2012-TCU-1ª Câmara | Relator: JOSÉ MUCIO MONTEIRO).
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• Rejeição das contas por sobrepreço ou superfaturamento, fraude e
desvio de finalidade
∙ Não é possível imputar débito com base em sobrepreço de itens
isolados da planilha contratual. A aferição quanto à adequabilidade
do preço contratado deve perpassar por uma avaliação mais abrangente da avença, permitindo-se, em geral, compensações de itens
com sobrepreço e itens com subpreço. Ao final, se os preços globais
contratados estiverem aderentes às práticas de mercado, deve-se
sopesar se as distorções pontuais identificadas representam risco
para a Administração (potencial jogo de planilha, por exemplo), e se
adotar medidas para mitigá-las (Acórdão 1.377/2021-TCU-Plenário |
Relator: JORGE OLIVEIRA).
∙ O bloqueio judicial de recursos de convênio para pagamento de dívidas trabalhistas de entidade privada convenente configura débito
decorrente de desvio de finalidade e, portanto, implica a responsabilidade de o ente beneficiário, solidariamente com seus administradores, restituir os respectivos valores aos cofres do concedente
(Súmula TCU 286) (Acórdão 12.196/2021-TCU-1ª Câmara | Relator:
BRUNO DANTAS).

∙ Na imputação de débitos por superfaturamento de quantidade e de
preços excessivos verificados em um mesmo serviço, o montante
do prejuízo ao erário deve ser segregado nessas duas parcelas,
para permitir a melhor caracterização do dano e a individualização das condutas dos responsáveis em relação a cada parcela de
superfaturamento (Acórdão 11.179/2020-TCU-2ª Câmara | Relator:
AUGUSTO NARDES).
∙ É válida a utilização do Banco de Preços em Saúde do Ministério da
Saúde (BPS) como referência de preços para aquisição de medicamentos e, consequentemente, para fins de quantificação de superfaturamento e sobrepreço, desde que balizada por critérios adequados, que aproximem a pesquisa à contratação analisada (Acórdão
527/2020-TCU-Plenário | Relator: BRUNO DANTAS).
∙ A realização de transferências da conta específica do convênio para
contas bancárias de titularidade da prefeitura não é suficiente para
demonstrar que o município ou a coletividade se beneficiaram dos
recursos federais repassados, e, consequentemente, para ensejar a
responsabilidade do ente federado convenente pela não aplicação
dos recursos na finalidade pactuada (Acórdão 11.294/2020-TCU-1ª
Câmara | Relator: AUGUSTO SHERMAN).
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∙ Havendo comprovação de que os recursos repassados mediante
convênio ou instrumento congênere foram aplicados com desvio
de finalidade em benefício da pessoa jurídica de direito público interno, a responsabilidade pelo ressarcimento da dívida é do ente
federado (Acórdão 4.491/2020-TCU-1ª Câmara | Relator: BENJAMIN ZYMLER).
∙ Na contratação de profissional do setor artístico com recursos de
convênio, confirmada a execução física do evento e atestada a correspondência dos dados da nota fiscal com os do extrato bancário,
não é exigível a comprovação da transferência dos valores ao artista pela empresa intermediária, se não houver previsão contratual
nesse sentido ou se não houver indícios ou evidências de fraude na
representação do artista, de superfaturamento nos valores do cachê ou de outra circunstância relevante na fase de contratação ou
de liquidação das despesas (Acórdão 7.198/2018-TCU-2ª Câmara |
Relator: MARCOS BEMQUERER).
∙ A apresentação de nota fiscal adulterada com o objetivo de simular a
execução de despesas de convênio constitui irregularidade grave e
enseja a aplicação da penalidade de inabilitação para o exercício de
cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública (art. 60 da Lei 8.443/1992) (Acórdão 368/2018-TCU-Plenário | Relator: WALTON ALENCAR RODRIGUES).

∙ Caracteriza desfalque ou desvio de bens ou dinheiros públicos a
apresentação, a título de prestação de contas, de documentação
relativa a objeto de convênio que, posteriormente, se constata não
haver sido executado (Acórdão 5.054/2015-TCU-2ª Câmara | Relator:
ANA ARRAES).
∙ Constitui fraude à prestação de contas de convênio a tentativa de
comprovar utilização de recursos de ajustes distintos por meio da
apresentação duplicada do mesmo documento de despesa (Acórdão 2.676/2011-TCU-Plenário | Relator: JOSÉ JORGE).
∙ Verificada fraude à licitação, é competente o TCU para aplicar a
sanção de que trata o art. 46 da Lei 8.443/1992, entretanto, no
caso de inexecução total ou parcial de contrato, cabe ao ministro de Estado declarar a inidoneidade, com base no art. 87 da Lei
8.666/1993 (Acórdão 2.421/2009-TCU-Plenário | Relator: WALTON
ALENCAR RODRIGUES).
∙ É lícito o estabelecimento de cláusula que recomende a adesão de
entes públicos convenentes a ata de registro de preços vinculada
ao programa executado, resguardando-se a possibilidade de realizarem licitação própria, desde que obtenham condições mais vantajosas que as de tal ata (Acórdão 1.717/2012-TCU-Plenário | Relator:
AUGUSTO SHERMAN).
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• Obrigações posteriores a prestação de contas
∙ A Administração Pública é obrigada a manter a guarda de documentos comprobatórios de despesa pelo prazo de cinco anos,
tendo como marco inicial a data da aprovação das contas do
gestor (. Acórdão 2.517/2014-TCU-1ªPrimeira Câmara | Relator:
JOSÉ MUCIO MONTEIRO).
∙ Após executado o objeto de convênio, o cuidado com a sua finalidade e funcionalidade, na execução das ações de manutenção e
conservação, é dever jurídico do gestor da convenente (. Acórdão
2.026/2011-TCU-Plenário | Relator: AUGUSTO SHERMAN).
∙ Qualquer ato que leve ao conhecimento do responsável convenente
a necessidade de alguma providência relativa à prestação de contas interrompe a contagem do prazo para guarda da documentação
do convênio (. Acórdão 11.242/2021-TCU-1ªPrimeira Câmara | Relator:
JORGE OLIVEIRA).

• Instauração e fase interna da TCE
∙ É imposição legal que a autoridade competente do órgão ou da
entidade lesada, após esgotadas as medidas administrativas internas sem a elisão do dano ao erário, e subsistindo os pressupostos para tal, instaure TCEtomada de contas especial, sob pena
de responsabilidade solidária (art. 84 do Decreto-Lei 200/1967 e
art. 8º da Lei 8.443/1992), por meio do Sistema sistema e-TCE, em
observância ao art. 14 da IN TCU 71/2012 c/c o art. 40 da Portaria
TCU 122/2018 (. Acórdão 2.610/2021-TCU-Plenário | Relator: WALTON
ALENCAR RODRIGUES).
∙ Não há prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa em
razão da ausência de oportunidade de defesa na fase interna de tomada de contas especialTCE, pois nessa etapa, em que se coletam
evidências para fins de apuração dos fatos e das responsabilidades,
não há uma relação processual constituída. A garantia ao direito de
defesa ocorre na fase externa, com o chamamento do responsável
aos autos, a partir da sua citação válida (. Acórdão 9.091/2021-TCU-1ªPrimeira Câmara | Relator: BRUNO DANTAS).
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∙ As medidas administrativas que antecedem a instauração da fase
interna da TCEtomada de contas especial devem observar os princípios norteadores dos processos administrativos estabelecidos
no art. 2º da Lei 9.784/1999, entre os quais, o do contraditório
(art. 3º da IN/TCU 71/2012). A análise das justificativas apresentadas por responsáveis ou terceiros beneficiados, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, deve abarcar tanto os aspectos técnicos
quanto os financeiros (. Acórdão 2.010/2020-TCU-Plenário | Relator:
AROLDO CEDRAZ).

∙ Nos casos de não demonstração da boa e regular gestão dos recursos, por ausência de documentos essenciais, o prazo para dispensa de constituição da TCEtomada de contas especial, fixado em
dez anos (art. 6º, inciso II, da IN-TCU 71/2012), é contado a partir
da data- limite para entrega da prestação de contas finalPCF, pois
somente nesse momento estão concretizados, simultaneamente, a
falha, o dano e a possibilidade de pleno conhecimento dos fatos
pelo interessado na sua reparação (. Acórdão 10.046/2018-TCU-2ªSegunda Câmara | Relator: MARCOS BEMQUERER).

∙ A inobservância do prazo regulamentar para instauração de TCEtomada de contas especial não gera nulidade processual, preclusão em
benefício do responsável ou prescrição da pretensão punitiva do TCU.
O prazo tem por objetivo atender ao princípio do custo-benefício do
controle, permitindo que a autoridade responsável esgote as providências administrativas com vistas à reintegração dos recursos aos cofres
públicos, a fim de evitar os custos envolvidos na instauração, processamento e julgamento da TCEtomada de contas especial (. Acórdão
12.537/2019-TCU-2ªSegunda Câmara | Relator: ANA ARRAES).

∙ A ausência de notificação do responsável na fase interna do processo de TCEtomada de contas especial não implica vício, porquanto a
fase interna constitui procedimento inquisitório de coleta de provas,
assemelhado ao inquérito policial, e a fase externa, que se inicia
com a autuação do processo no TCU, é que garante o direito à ampla defesa e ao contraditório (. Acórdão 653/2017-TCU-2ªSegunda
Câmara | Relator: AUGUSTO NARDES).

∙ O não atingimento do valor mínimo previsto no art. 6º, inciso I, da
IN-TCU 71/2012 não é fator impeditivo à instauração de TCEtomada
de contas especial, bastando que o Tribunal delibere no sentido da
necessidade de apuração do dano (. Acórdão 326/2019-TCU-Plenário | Revisor: WALTON ALENCAR RODRIGUES).

∙ A remessa da TCEtomada de contas especial ao TCU acarreta para
o tomador de contas a preclusão da faculdade de qualificar os atos
e documentos abarcados no processo e quantificar o dano respectivo, ressalvada a possibilidade de reanalisar as contas em face
de novos elementos dos quais venha a ter ciência após o envio do
processo ao Tribunal (. Acórdão 808/2016-TCU-Plenário | Relator:
MARCOS BEMQUERER).
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∙ O arquivamento de processo sem julgamento de mérito, quando
provocado por prejuízo à defesa imposto por longo transcurso de
tempo, enseja a apuração das responsabilidades pela excessiva demora no envio de TCEtomada de contas especial para o julgamento no TCU (. Acórdão 1.280/2015-TCU-2ªSegunda Câmara | Relator:
ANDRÉ DE CARVALHO).
∙ A TCE tomada de contas especial é medida de exceção; somente
deve ser instaurada quando esgotadas as medidas administrativas
internas sem a obtenção do ressarcimento pretendido (. Acórdão
4.796/2014-TCU-1ªPrimeira Câmara | Relator: WEDER DE OLIVEIRA).
∙ Converter os autos em TCEtomada de contas especial devido à não
devolução do saldo remanescente das aplicações financeiras e do
saldo da conta bancária utilizada para a execução do convênio, utilização de conta bancária diferente da determinada no convênio e
apresentação de extrato bancário montado, indicando que tal saldo
não existiria (. Acórdão 1.141/2008-TCU-Plenário | Relator: ANDRÉ
DE CARVALHO).
∙ Depois de enviada ao TCU a TCE tomada de contas especial, o responsável não tem direito de que os autos sejam restituídos ao tomador de
contas para apuração melhor dos fatos (. Acórdão 9.239/2012-TCU-2ªSegunda Câmara | Relator: MARCOS BEMQUERER).
∙
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FIGURA 8 – FLUXO COMPLETO DAS FASES DA TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DA UNIÃOTVU

PREPOSIÇÃO

CELEBRAÇÃO

EXECUÇÃO

PRESTAÇÃO
DE CONTAS

TCE

PCP

Fiscalização
de órgãos de
controle

Licitação

PCF

Omissão ou
Reprovação
das contas

Exigências
específicas

VRPL

Análise da
prestação
de contas

Instauração
da TCE

Cadastramento

Minuta do
instrumento

Contratação
direta

Saneamento
de pendências

Fase interna
da TCE

Proposta e
Plano de
Trabalho

Assinatura do
instrumento

Instrumentos
contratuais

Aprovação/
Rejeição
das contas

Certificado e
parecer do OCI

Estudos
preliminares

Alterações e
aditamentos

Execução
Física

Registros em
sistemas

Pronunciamento
ministerial

Identificação de
necessidades

Condições e
requisitos

Definição de
prioridades

Hipóteses de
vedação

Fontes de
Recursos

Liberação de
recursos

PB/TR

Fiscalização,
medição e
atesto

Envio da
TCE ao TCU

Orçamento de
referência

Execução
financeira

Envio da
TCE ao TCU

Cumprimento
do objeto

Julgamento da
TCE pelo TCU

Fonte: Elaboração própria.
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A REFORMA GERENCIAL E
A GESTÃO POR RESULTADOS
A literatura aponta para três formas de administrar a coisa pública: a
Administração Pública patrimonial, a burocrática e a gerencial.
Na Administração Pública patrimonial não há uma distinção entre o público e o privado. O aparelho do Estado funciona como uma extensão
do poder soberano. A corrupção, o nepotismo e o clientelismo são características desse tipo de Administração. Por isso, a Administração patrimonial ou patrimonialismo deve ser eliminada.
A Administração Pública burocrática, no Brasil, surge a partir do governo de Getúlio Vargas como uma forma de combater a corrupção e o
nepotismo patrimonialista e tem como característica a impessoalidade,
a ideia de carreira, o formalismo. Na Administração Pública burocrática
os processos são rígidos e os controle são a priori. O foco do controle
está no processo.
Um dos grandes problemas da burocracia são as disfunções burocráticas, como o fato de o controle se transformar em um fim em si mesmo.
Controlar por controlar, sem se ater ao objetivo básico do Estado que é
atender às necessidades sociais.

No Brasil, a Administração Pública gerencial tem como marco o Plano
Diretor de Reforma do Aparelho do Estado de 1995. Este tipo de administração procura trazer para área pública as práticas típicas das empresas privadas. O principal mérito da Administração Pública gerencial
é deslocar o foco de atenção do controle dos processos para o controle
dos resultados. Assim, nossa legislação passa a trazer termos como indicadores de desempenho, metas, monitoramento, avaliação.
Os impactos da reforma gerencial podem ser vistos na Lei 13.019/2014,
o MROSC, que traz como uma de suas diretrizes fundamentais a “priorização do controle de resultados”. (art. 6º, II, Lei 13.019/2014).
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A ABRANGÊNCIA
DA LEI 13.019/2014
O MROSC veio com o objetivo de uniformizar os procedimentos de repasse de recursos públicos para as entidades privadas sem fins lucrativos. Até o advento desta lei, esses repasses eram regidos por normas
de cada ente federado.
O marco abrange todos os entes federados (União, estados, DF e municípios), suas autarquias e fundações e as empresas públicas e as sociedades de economia mista que atuam na prestação de serviços públicos.
No entanto, as empresas públicas e as sociedades de economia mista
que atuam na atividade econômica não são abrangidos pelo MROSC
(art. 1º da Lei 13.019/2014).
O MROSC é uma norma geral. Os entes federados podem e devem
regulamentar as suas especificidades locais, desde que não afastem a
aplicação das normas do MROSC.
É importante ressaltar que nem todo repasse de recursos públicos para entidade privada sem fins lucrativos se faz com base no MROSC, conforme
se vê no quadro abaixo: (art. 3º, I a X, da Lei 13.019/2014). Portanto, atente-se para não utilizar a legislação inadequada na regência do instrumento de
repasse de recursos públicos para entidades privadas em fins lucrativos.

QUADRO 6
INSTRUMENTO

LEGISLAÇÃO

Contrato de Gestão gestão
– Organização Socialsocial

Lei 9.637/1998

Termo de Parceria parceria – Oscip

Lei 9.790/1999

Termos de compromisso cultural

Art. 9º, § 1º, da Lei 13.018/2014, art.
9º, §1º.

Convênio com entidades filantrópicas
de saúde

Art. 199, § 1º, da CFConstituição federal, art. 199, §1º.

Repasse direto, pela União, no âmbito do
Programa de Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às pessoas Pessoas Portadoras de Deficiência.

Lei 10.845/2004

Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAEPnae)

Art. 5º da Lei 11.947/2009, art. 5º

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)

Art. 22 da Lei 11.947/2009, art. 22

Parcerias entre a administração Administração pública Pública e os serviços sociais autônomosServiço Social Autônomo

Art. 9º, III, “b”, da Portaria Interministerial 424/2016, art. 9º, III, b.

Fonte: Elaboração própria.
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O CONCEI TO DE ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL
Organização da Sociedade Civil (OSC) é um enquadramento legal. Diferentemente das Organizações Sociais (OS) e das Oscips, que são entidade privadas sem fins lucrativos que passam por um processo de
certificação pelo poder público para receberem tais denominações, as
OSCs não precisam de receber nenhuma titulação de um órgão público, bastando que se enquadrem no conceito trazido pelo MROSC. São
OSCs as entidades privadas sem fins lucrativos, as organizações religiosas e as cooperativas (art. 2º da Lei 13.019/2014).

consideradas Organização da Sociedade Civil (OSC) “as integradas
por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e
de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação
e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de
assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução
de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social”
(art. 2º, I, “b”, da Lei 13.019/2014).

Considera-se entidade privada sem fins lucrativos aquela que, “não
distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores,
empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de
qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades”, e que aplique esses resultados positivos na consecução de seu objeto social (art. 2º, I, “a”, da
Lei 13.019/2014).

Por fim, considerando que o Estado brasileiro é laico, enquadram-se no
conceito de Organização da Sociedade Civil (OSC) apenas as organizações religiosas “que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos” (art. 2º, I, “c”, da Lei 13.019/2014). Pretende-se com
o citado comando legal, apoiar a atividade não religiosa promovida por
organizações religiosas, como, por exemplo, o cuidado com pessoas
com dependência química.

Quanto às cooperativas, o MROSC deixa claro que não se trata de
qualquer cooperativa, até mesmo porque, geralmente, as cooperativas têm finalidade lucrativa. Dentre as cooperativas, somente serão
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OS NOVOS INSTRUMEN TOS DE REPASSE
O MROSC trouxe normas gerais que regem parcerias entre o governo e
as entidades privadas sem fins lucrativos. Entenda-se como parceria uma
relação jurídica estabelecida formalmente, contendo direitos, responsabilidade e obrigações, o que dá segurança aos partícipes na relação.
A parceria busca uma mútua cooperação entre governo e sociedade
civil para consecução de finalidade de interesse público e recíproco. A
“finalidade de interesse público e recíproco” é o que afasta as parcerias
firmadas no âmbito do MROSC dos instrumentos de natureza contratual e os aproxima dos instrumentos de natureza convenial, nos quais não
se verifica uma relação comutativa (não se busca a equivalência entre o
serviço ou o bem entregue e a contraprestação pecuniária).
A título de exemplo, em um contrato firmado entre um Município e uma
empreiteira para a construção de uma creche. O Município almeja a creche construída e a empreiteira deseja o valor justo pela obra construída.
A comutatividade se verifica justamente na equivalência entre o valor da
obra e o valor efetivamente pago pelo Município.

Nos instrumentos de natureza convenial não se busca necessariamente
essa equivalência. Ao celebrar parceria com o poder público, uma determinada entidade privada sem fins lucrativos que tem como finalidade
a recuperação de nascentes e de matas ciliares busca ampliar a sua
capacidade operacional dentro da atividade que já desenvolve.
Assim, toda vez que se verificar que a essência da relação que se forma
é de natureza contratual – busca de uma contraprestação pecuniária
por serviço prestado, bem entregue e obra realizada –, está-se diante
de um contrato e não pode ser aplicado o MROSC, mas a Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
O MROSC contempla três instrumentos de repasse: o termo de colaboração, o termo de fomento e o acordo de cooperação.
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OS NO VOS IN ST RUME N T OS DE RE PASSE
FIGURA 9 – TÍTULO

TERMO DE COLABORAÇÃO

O termo de colaboração é o “instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela Administração Pública com
organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de
interesse público e recíproco propostas pela Administração Pública
que envolvam a transferência de recursos financeiros” (art. 1º da Lei
13.019/2014).
O termo de fomento é semelhante ao termo de colaboração, mas a parceria é proposta pelas organizações da sociedade civil.

TERMO DE FOMENTO
INSTRUMENTOS
DE REPASSE
ACORDO DE COOPERAÇÃO
Fonte: Elaboração própria.

Já o acordo de cooperação não envolve a transferências de recursos
financeiros, mas pode envolver a transferências de bens.
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VEDAÇÕES PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS
Para celebrar parcerias com o setor público no âmbito do MROSC, não
basta que a entidade privada se enquadre no conceito de OSC, pois a
Lei 13.019/2014 traz vedações para celebração de parcerias com as entidades privadas. Observe o quadro abaixo.
QUADRO 7 – VEDAÇÕES EM RELAÇÃO À ENTIDADE PRIVADA
O PODER PÚBLICO NÃO PODE
ESTABELECER PARCERIA NO ÂMBITO
DO MROSC COM ENTIDADE QUE:

OBSERVAÇÕES

tenha sido punida com suspensão temporária de participar de chamamento e impedida de celebrar parceria ou contrato com
o poder público

Esta vedação alcança apenas o ente
federado que aplicou a sanção, por
até 2 anos.

tenha sido declarada inidônea para participar de chamamento público ou celebrar
parceria ou contrato com o poder público

Esta vedação alcança todos os entes
federados, enquanto não houver reabilitação.

tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas nos últimos 8 anos

Esta vedação alcança todos os entes
federados.

Fonte: Art. 39 da Lei 13.019/2014, art. 39.

Para impedir que o dirigente de uma entidade privada “feche” a entidade
e “abra outra” a fim de fugir de eventual vedação, existem também vedações que têm como alvo os dirigentes da entidade (art. 39, VII, da Lei
13.019/2014). Assim, não pode ser celebrada parceria com entidade que
tenha como dirigente pessoa:

não esteja regularmente constituída ou, se
estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território nacional
não tenha prestado contas de parceria anteriormente celebrada

tenha tido as contas rejeitadas pela Administração Pública nos últimos cinco anos

Não se aplica esta vedação se a irregularidade tiver sido sanada, decisão
for reconsiderada ou revista ou apreciação estiver pendente de julgamento com recursos suspensivo

a. cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou
rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da
Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 anos;

não possa participar de licitação e esteja
impedida de contratar com a Administração

Esta vedação alcança apenas o ente
federado responsável pela suspensão ou pelo impedimento, por até
dois anos.

b. julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de
cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou

tenha sido declarada inidônea para licitar
ou contratar com a Administração Pública

Esta vedação alcança todos os entes
federados, enquanto não houver reabilitação.

c. considerada responsável por ato de improbidade.
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EFEI TOS DAS VEDAÇÕES PARA
CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS
Pode acontecer de a vedação surgir no curso de uma parceria já celebrada. Como, por exemplo, se o dirigente de uma Organização da Sociedade Civil tiver suas contas julgadas irregulares por algum Tribunal
de Contas, mesmo que seja referente a uma outra parceria.
Neste caso, não é razoável que simplesmente se rescinda a parceria
em andamento. A lei, de fato, proíbe que se transfira novos recursos

no âmbito de parcerias em execução caso ocorra uma das vedações,
mas se os serviços forem essenciais e não puderem ser adiados (por
terem potencial de causar prejuízo ao erário ou à população), e desde
que haja expressa e fundamentada autorização do dirigente máximo do
órgão ou entidade da Administração Pública, pode haver continuidade
na execução da parceria, até que a rescisão seja possível (art. 39, §1º,
da Lei 13.019/2014).
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PODER DE POLÍCIA E ATIVIDADE
EXCLUSIVA DO ESTADO
Atividade de regulação, fiscalização, exercício de poder de polícia ou
qualquer outra atividade exclusiva de estado não pode ser objeto de
parcerias. Isso porque essas atividades não podem ser exercidas pela
iniciativa privada, mas diretamente pelo estado, sob regime jurídico de
direito público.

Assim, não são delegadas à iniciativa privada, seja por qualquer instrumento, atividades como as de vigilância sanitária, aplicação de multa e
essência do planejamento municipal, por exemplo.
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A CAPACIDADE DO EN TE FEDERADO
PARA CELEBRAR PARCERIA
Quando for escolhida a entidade privada com o qual o ente federado irá
firmar a parceria, deve ser avaliada a capacidade técnica dessa entidade privada para executar o objeto da parceria. Mas, antes mesmo de se
optar por fazer parceria, o ente federado deve fazer uma autoavaliação
e verificar sua capacidade técnica e operacional para realizar parcerias.
Não basta apenas transferir os recursos para a entidade privada. O ente
federado deve ser capaz de acompanhar essas parcerias.
Assim, ao decidir sobre a celebração de parcerias, o administrador público considera, obrigatoriamente, a capacidade operacional da Administração Pública para celebrar a parceria, cumprir as obrigações dela
decorrentes e assumir as respectivas responsabilidades, devendo ao
menos (art. 8º, I a IV, da Lei 13.019/2014):

• avaliar as propostas de parceria com o rigor técnico necessário;
• designar gestores habilitados a controlar e fiscalizar a execução em
tempo hábil e de modo eficaz; e
• apreciar as prestações de contas na forma e nos prazos determinados
no MROSC e na legislação específica.

Se determinado ente estatal, por exemplo, não tem condições de avaliar propostas, controlar e fiscalizar a execução do objeto e apreciar as
contas, não pode celebrar as parcerias. É muito temeroso repassar recursos sem ter nenhuma condição de gerenciar essas parcerias.
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A CA PACIDA DE DO E N T E F E DE RADO
PA RA CEL E B RAR PARCE RIA
A Administração Pública deve também dar transparência aos repasses, divulgando na internet a relação das parcerias e dos respectivos
planos de trabalho (art. 10º da Lei 13.019/2014). A Lei 13.019/2014, nos
seus art. 10º e 11º, traz o conteúdo mínimo necessário da informação
a ser divulgada.
QUADRO 8 – CONTEÚDO MÍNIMO DA INFORMAÇÃO A SER DIVULGADA

Data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da administração Administração pública Pública responsável;
Nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (- CNPJ) da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB;
Descrição do objeto da parceria;
Valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso;
Situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista
para a sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise
e o resultado conclusivo;
Quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o valor
total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício.
Fonte: Elaboração própria.

Além de disponibilizar a informação, a Administração Pública deve disponibilizar na internet meios para a formalização de denúncia sobre a
aplicação dos recursos públicos repassados (art. 12 da Lei 13.019/2014).
Essas medidas, não custa dizer, visam a fortalecer o controle social dos
recursos públicos.
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ATORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO
DE TRANSFERÊNCIA
Uma das grandes vantagens do MROSC foi deixar claro quem são os
agentes que participam do processo de transferência de recursos, de
maneira a individualizar a responsabilidade de cada um deles. Dentre
esses atores, pode-se destacar o Administrador Público”, o “Dirigente”,
o “Gestor”, a “Comissão de Seleção”, e a “Comissão de Monitoramento
e Avaliação”.
• Administrador público - é o agente público que detém competência
para assinar o termo de colaboração, o termo de fomento ou o
acordo de cooperação por parte do ente público, ainda que delegue
essa competência a terceiros (art. 1º, V, da Lei 13.019/2014).
• Dirigente - é a pessoa que detém a competência para assinar o termo de colaboração, o termo de fomento ou o acordo de cooperação por parte da OSC, ainda que delegue essa competência a terceiros (art. 1º, IV, da Lei 13.019/2014).

• Gestor - é o agente público que sé responsável pela gestão da
parceria. Ele deve ser designado por ato da autoridade competente, publicado em meio oficial de comunicação, e ter poderes
de controle e fiscalização (art. 1º, VI, da Lei 13.019/2014). Trata-se de
uma figura central na gestão das parcerias com as atribuições de: (a)
acompanhar e fiscalizar a execução; (b) informar ao superior hierárquico qualquer fato que possa comprometer as atividades ou o atingimento de metas das parcerias, inclusive indícios de irregularidades;
(c) tomar providências para sanar problemas; (d) disponibilizar meios
para que seja feito o monitoramento e a avaliação; (e) emitir parecer
técnico conclusivo de análise das prestações de contas. (art. 61 da
Lei 13.019/2014). Não pode ser nomeado como “Gestor” o agente
público que nos últimos 5 anos, tenha mantido relação jurídica com,
ao menos, 1 das organizações da sociedade civil partícipes (art. 35, §
6º, da Lei 13.019/2014). Isso para garantir a impessoalidade necessária
nos exercícios de suas atribuições.
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ATOR ES EN VOLV I DOS NO PROCE SSO
DE T RA N SF ERÊ NCIA
• Comissão de seleção - é o órgão colegiado, constituída por ato oficial
publicado em meio oficial de comunicação, que tem como atribuição
processar e julgar os chamamentos públicos para seleção das
entidades privadas. O MROSC não diz quantos devem ser os membros dessa Comissão, mas exige que pelo menos um dos membros seja
ocupante de cargo efetivo ou empregado permanente (art. 1º, X, da Lei
13.019/2014). Essa exigência é para garantir, dentre outras coisas, que
esse membro não seja ameaçado de dispensa do cargo, caso não selecione determinada entidade privada. Serve também para gerar massa
crítica e especialização no âmbito das parcerias.
• Comissão de monitoramento e avaliação - é o órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar as parcerias. Essa Comissão deve ser
constituída por ato publicado em meio oficial de comunicação e, seme-

lhante à comissão de seleção, o MROSC não fixa o número de membros
que deve possuir, mas exige que ao menos um deles seja ocupante de
cargo efetivo ou emprego permanente (art. 1º, XI, da Lei 13.019/2014. A
“Comissão de Monitoramento e Avaliação” tem função homologatória. A
Administração Pública deve emitir o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e submetê-lo à Comissão de Monitoramento
e Avaliação para homologação (art. 59, caput, § 2º da Lei 13.019/2014).
Mas, isso não significa que a comissão deve simplesmente referendar
aqueles relatórios técnicos que são passados pela Administração Pública. Ela deve ter procedimentos próprios para, no curso da vigência da
parceria, realizar o devido monitoramento e a avaliação e, ao final, ter
elementos suficientes para decidir se homologa ou não o relatório técnico emitido pela Administração Pública.
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PROCEDIMEN TO DE MANIFESTAÇÃO
DE IN TERESSE SOCIAL
O Procedimento de Manifestação de Interesse Social (PMIS) tem como
objetivo “apresentar propostas ao poder público para que este avalie
a possibilidade de realização de um chamamento público objetivando
a celebração de parceria” (art. 18 da Lei 13.019/2014). São legitimados
para propor o PMIS: (i) organização da sociedade civil; (ii) movimentos
sociais; (iii) cidadãos (art. 18 da Lei 13.019/2014).
A proposta deve conter a identificação do subscritor; a indicação do
interesse público envolvido; e o diagnóstico da realidade que se quer
modificar, aprimorar ou desenvolver e, quando possível, indicação da
viabilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução da
ação pretendida (art. 19 da Lei 13.019/2014).
Preenchidos os requisitos a que se refere o parágrafo anterior, o MROSC
determina que a proposta seja tornada pública em sítio eletrônico e, se
verificada a conveniência e oportunidade, o poder público instaura o
PMIS para oitiva da sociedade (art. 20 da Lei 13.019/2014).

O MROSC, por ser norma geral, não entra em detalhes operacionais
desse procedimento, remetendo a regulamentação do PMIS para cada
ente federado, mas deixa expresso que:
• A realização do PMIS não implica realização do chamamento público.
• A realização do PMIS não dispensa o chamamento público.
• A proposição ou a participação no PMIS não impede a organização
da sociedade civil de participar no eventual chamamento público
subsequente.
• É vedado condicionar a realização de chamamento público ou a celebração de parceria à prévia realização de PMIS.

A despeito de o PMIS não ser obrigatório, sempre que possível, é importante chamar a comunidade para opinar acerca das políticas públicas e da aplicação dos recursos públicos.
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CHAMAMEN TO PÚBLICO: OBRIGATORIEDADE,
DISPENSA E INEXIGIBILIDADE
Quando se trata de seleção de entidade privada para firmar parceria no
âmbito do MROSC, não se faz licitação, mas chamamento público, que
é um procedimento administrativo com o objetivo de escolher a entidade que reúne as melhores condições de executar o objeto da parceria.
O chamamento também visa a resguardar o princípio da impessoalidade, impedindo que o poder público direcione as parcerias para uma
entidade predeterminada. A Lei 13.019/2014, em seu art. 24, §1º, especifica o conteúdo mínimo de um edital de chamamento.

QUADRO 9 – CONTEÚDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO

Programação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração da parceria
Objeto da parceria
Datas, prazos, condições, local e forma de apresentação das propostas
Valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso;
Datas e critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive no que se refere à metodologia de pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos, se for o caso
Valor previsto para realização do objeto
Condições para interposição de recurso administrativo
Minuta do instrumento de celebração da parceria
De acordo com as características do objeto da parceria, medidas de acessibilidade
para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos
Fonte: Elaboração própria.
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CHAMA MEN TO PÚB L ICO: OB RI GAT ORI E DA DE ,
DISPE N SA E IN EX IGIB ILI DA DE
Segundo o MROSC, a celebração de termo de colaboração ou de fomento deve ser precedida de chamamento público, salvo nos casos de
emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais com a indicação
da entidade destinatária dos recursos; na celebração de acordo de cooperação que não envolvam transferência de recurso patrimonial e nos
casos de dispensa e de inexigibilidade de chamamento (arts. 24 e 29 da
Lei 013.019/2014).
QUADRO 10 – DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO (ROL TAXATIVO)

No caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de
atividade de relevante interesse público, pelo prazo de até 180 dias
Em caso de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou
ameaça à paz social
Quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoa ameaçada ou
em situação que possa comprometer sua segurança
No caso de atividade vinculada a serviço de educação, saúde e assistência
social, desde que executada por organização da sociedade civil previamente
credenciada
Fonte: Elaboração própria.

No caso da dispensa por se tratar de “...atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que
executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política”, se não houver possibilidade de se firmar parceria com todas as entidades que se enquadrem nesta situação e se mostrem interessadas, o chamamento se
impõe, por força do princípio da impessoalidade, previsto no art. 37,
caput, da Constituição federal.
O rol de casos de inexigibilidade é meramente exemplificativo. Havendo
inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, a
inexigibilidade de chamamento público se impõe.
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CHA MA ME N T O PÚB LI CO: OB RI GAT ORI E DA DE ,
DISPE N SA E I NE X I GI B I LI DA DE
No caso da dispensa por se tratar de “...atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas
pelo órgão gestor da respectiva política”, se não houver possibilidade
de se firmar parceria com todas as entidades que se enquadrem
nesta situação e se mostrem interessadas, o chamamento se impõe, por força do princípio da impessoalidade, previsto no art. 37, caput,
da Constituição federal.
O rol de casos de inexigibilidade é meramente exemplificativo. Havendo
inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, a
inexigibilidade de chamamento público se impõe.
QUADRO 11 – INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO (ROL EXEMPLIFICATIVO)

O procedimento de dispensa ou inexigibilidade segue o rito do art. 32,
§§ 1º a 3º, da Lei 13.019/2014.
FIGURA 10 – RITO DO PROCEDIMENTO DE DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE

Justificativa do
administrador
público

Publicação
do extrato de
justificativa na
internet

5 dias para o
administrador
analisar

5 dias para
impugnação

Se houver
fundamento,
revogar o ato
e iniciar o
chamamento

Fonte: Elaboração própria.

Inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão
da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser
atingidas por uma entidade específica, especialmente quando:
- o objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato ou compromisso
internacional, no qual sejam indicadas as instituições que devem utilizar os recursos;
- a parceria decorrer de transferência, para organização da sociedade civil que esteja
autorizada em lei, na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar de subvenção social (Lei 4.320/1964 c/c o art. 26 da LC 101/2000).
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA.

Faz necessário destacar que a dispensa e a inexigibilidade de chamamento público e o caso de emendas parlamentares não afasta a
aplicação dos demais dispositivos do MROSC (art. 32, § 4º, da Lei
13.019/2014). Assim, mesmo que não ocorra o chamamento, deve haver avaliação de plano de trabalho, formalização da parceria, nomeação dos agentes envolvidos etc.
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ESCOLHA DA MELHOR PROPOSTA
DE REQUISI TOS DE HABILI TAÇÃO
O edital de chamamento público não pode prever condições que “...
comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo em decorrência de qualquer circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto da parceria” (art. 24, § 2º, da Lei 13.019/2014).
O MROSC é claro no sentido de que não podem constar circunstâncias
impertinentes ou irrelevantes no edital de chamamento público. Por outro lado, se a circunstância é pertinente e relevante e, portanto, importante para a execução do objeto, pode constar no edital e não configurar
restrição indevida, mas necessária, para escolha da entidade que reúna
as melhores condições de executar a parceria.
Seguindo a diretriz delineada no parágrafo anterior, são inclusive admitidas “a seleção de propostas apresentadas exclusivamente por concorrentes sediados ou com representação atuante e reconhecida na
unidade da Federação onde é executado o objeto da parceria” e/ou “o
estabelecimento de cláusula que delimite o território ou a abrangência
da prestação de atividades ou da execução de projetos, conforme estabelecido nas políticas setoriais” (art. 24, § 2º, I e II, da Lei 13.019/2014),
se isso for necessário para a execução do objeto.

Como critério de escolha da melhor proposta, o MROSC exige pelo menos
que se verifique o grau de adequação da proposta aos objetivos do programa e, quando for o caso, o valor de referência (art. 27 da Lei 13.019/2014).
FIGURA 11

Grau de adequação
da proposta aos
objetivos específicos
do programa ou da
ação em que se insere
o objeto da parceria

Quando for o caso,
o valor de referência
constante do
chamamento constitui
critério obrigatório
de julgamento

Critério
obrigatório de
julgamento

Fonte: Elaboração própria.

A par do relatado no parágrafo anterior, o valor de referência não é
necessariamente um valor que serve para desclassificar a entidade
privada, como ocorre nos processos de licitação, quando se trata de
preços de referência. Aliás, um erro seria trazer para o MROSC a lógica das licitações e contratos administrativos. O próprio MROSC deixa
expresso a possibilidade de celebrar parceria com proposta cujo valor
não seja o mais adequado ao valor de referência, desde que exista
justificativa (art. 27, §5º).
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E SCOL HA DA M E LH OR PROPOS TA
DE R E Q UISI T OS DE HA B I LI TAÇÃO
Uma vez obtida a melhor proposta, o poder público deve verificar se a
entidade possui capacidade técnica e operacional para execução do
objeto e se reúne as condições de habilitação.

Estruturação de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

No mínimo, um, dois ou três anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela RFB,

Os requisitos de capacidade técnica e operacional variam segundo o
tipo de OSC (art. 33 da Lei 13.019/2014).

com base no CNPJ, conforme, respectivamente, a parceria seja celebrada no âmbito dos municípios, do Distrito Federal ou dos estados e da União, admitida a redução desses prazos por ato específico de cada ente, na hipótese de nenhuma organização atingi-los.

QUADRO 12 – EXIGÊNCIA DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

ORG. RELIGIOSAS

vância pública e social

COOPERATIVA

Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de rele-

Experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da

EN TIDADE PRIVADA SEM
FINS LUCRATIVOS

1 78

SIM

NÃO

NÃO

parceria ou de natureza semelhante

Em caso de dissolução da entidade, transferência do respectivo
patrimônio líquido para outra pessoa jurídica de igual natureza que
preencha os requisitos da lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta

SIM

NÃO

NÃO

Instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para desenvolvimento das atividades ou dos projetos previstos
na parceria e cumprimento das metas estabelecidas
Fonte: Elaboração própria.

No caso de instalações, não se deve exigir a demonstração de capacidade instalada prévia. Isso para evitar que as entidades tenham
muitos gastos apenas para participar do chamamento, o que poderia
afastar potenciais interessadas.
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ESCOL HA DA MEL HOR PROPOS TA
DE R E Q UISI TOS DE HA B I LI TAÇÃO
A comprovação da capacidade instalada pode ser exigida como condição para assinatura da parceria. Assim, a entidade que for a escolhida
tem que providenciar instalações necessárias para execução da parceria.
Quando se tratar de celebração de acordo de cooperação, que não envolve transferência de recursos financeiros, só é exigido o requisito de
objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância
pública e social (art. 33, § 1º, da Lei 13.019/2014).

Quanto à habilitação jurídica e fiscal, o MROSC exige que a entidade
demonstre (a) regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa; (b) certidão de existência jurídica; (c) ata de
eleição do quadro de dirigentes atual; (d) relação nominal atualizada dos
dirigentes da entidade; e (e) comprovação de que a entidade funciona
no endereço por ela declarado (art. 34 da Lei 13.019/2014).
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PARECERES TÉCNICO E JURÍDICO
QUE APROVAM AS PARCERIAS
Uma vez selecionada a entidade, ela assina termo de colaboração, termo
de fomento ou acordo de cooperação com o poder público. O MROSC
traz, no art. 42, as cláusulas necessárias para esses instrumentos.
Em anexo ao termo, consta o plano de trabalho. O plano de trabalho
deve trazer, com clareza, qual realidade que é objeto da parceria, ou
seja, qual problema concreto e se pretende resolver; como ele pode
ser resolvido; quais recursos são necessários; e como pode ser medido o resultado.
No art. 22 da Lei 13.019/2014, temos o conteúdo essencial de um plano
de trabalho, qual seja:
• descrição da realidade que é objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a
serem atingidas;
• descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados;

• previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das
atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria;
• forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento
das metas a eles atreladas;
• definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas.

São condições indispensáveis, para a celebração e formalização das
parcerias: (a) o chamamento público (ou sua dispensa ou inexigibilidade
devidamente formalizada); (b) a indicação de dotação orçamentária; (c)
a demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil foram
avaliados e são compatíveis com o objeto; (d) a aprovação do plano de
trabalho; (e) a emissão do parecer de órgão técnico; e (f) a emissão de
parecer jurídico (art. 35 da Lei 13.019/2014).
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PARECERES TÉCNICO E JURÍDICO
QUE APROVAM AS PARCERIAS
Quanto ao parecer técnico, para evitar que ele seja emitido de forma
vazia e lacunosa, sem se pronunciar sobre os aspectos relevantes da
parceria, o MROSC (art. 35, V) deixa expresso que ele deve abordar
conclusivamente sobre:
• a mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada;
• a identidade e reciprocidade de interesse das partes na realização,
em mútua cooperação, da parceria;

É importante ressaltar que o responsável pela emissão do parecer deve
se atentar se os interesses envolvidos são recíprocos e não opostos.
Não é incomum que relações de natureza convenial mascarem relações
de natureza contratual, em que o interesse da entidade privada não é
mais do que uma contraprestação pecuniária por um serviço prestado
ou por um bem entregue.
O parecerista deve também verificar se a execução do objeto é viável,
se o cronograma de desembolso está adequado, se existe forma objetiva de fiscalizar a execução da parceria e o cumprimento das metas.

• a viabilidade de sua execução;
• a verificação do cronograma de desembolso;
• a descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados
para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução
física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos; e
• a designação do gestor da parceria.

Caso ainda não tenham sido designados formalmente o gestor da parceria e a comissão de monitoramento e avaliação, ao parecerista resta
concluir pela inviabilidade da parceria.
Além do parecer técnico, deve ser emitido, ainda, o parecer jurídico, que
deve se pronunciar acerca da possibilidade da celebração da parceria.
Caso existam ressalvas nos pareceres técnicos e jurídicos, o administrador público deve saná-las ou justificar a manutenção dos aspectos
apontados nos pareceres (art. 35, §2º, da Lei 13.019/2014). Embora não
tenham natureza vinculante, esses pareceres são obrigatórios e não é
possível celebração da parceria sem que sejam emitidos.
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DESPESAS AUTORIZADAS
DURAN TE AS PARCERIAS
Um ponto que sempre trouxe muita preocupação para as entidades privadas que gerem recursos públicos é se existe a possibilidade de usá-los para quitar despesas referentes ao pagamento de pessoal.
O MROSC deixa claro essa possiblidade (art. 46, I, §3º, da Lei 13.019/2014),
mas se trata de remuneração da equipe encarregada da execução do
plano de trabalho. Portanto, o plano de trabalho deve deixar isso claro.
Em relação às despesas com pessoal, podem ser pagos, além dos salários, os demais encargos trabalhistas, como contribuições sociais,
FGTS, férias, 13º Salário, verbas rescisórias. Mas, é importante registrar
que a autorização para pagar despesas dessa natureza não gera vínculo
trabalhista dos colaboradores da entidade privada com o poder público.
Faz-se necessário destacar que também é possível o pagamento de
diárias, hospedagem e alimentação, desde que a execução do objeto
da parceria assim o exija (art. 46, II, da Lei 13.019/2014).
Os custos indiretos também podem ser cobertos com os recursos
da parceria. Antes era comum se colocar um limite de custos indiretos

em relação ao valor da parceria. Agora, o MROSC (art. 46, III, da Lei
13.019/2014) deixa claro que podem ser pagos os custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao
valor total da parceria. Mas não é possível indicar apenas um percentual
sobre o valor da parceria. Por exemplo: “os custos indiretos serão 35%
do valor total da parceria”. O plano de trabalho deve detalhar quais são
esses custos indiretos (água, luz, internet etc.).
A aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais
à consecução do objeto e os serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e
materiais também podem ser custeados com os recursos da parceria,
devendo estar devidamente previsto no plano de trabalho (art. 46, IV, da
Lei 13.019/2014).
Por fim, chama-se a atenção para o fato de que os recursos transferidos
não poderão ser utilizados para finalidade alheia ao objeto da parceria
e nem poderão ser usados para pagamento de servidor ou empregado
público (art. 45 da Lei 13.019/2014).
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ATUAÇÃO EM REDE
É permitida a atuação em rede, por duas ou mais entidades parceiras,
mantida a integral responsabilidade da Organização da Sociedade Civil celebrante do termo de fomento ou de colaboração (art. 35-A da
Lei 13.019/2014).

A rede é formalizada mediante termo de atuação em rede e a regularidade jurídica e fiscal das Organizações Sociais da Sociedade Civil participantes deve ser previamente comprovada. Assinado o termo, o ato
deve ser comunicado à Administração Pública em até 60 dias.

No entanto, para que a atuação em rede seja concretizada, é necessário
que a Organização da Sociedade Civil possua mais de 5 anos de inscrição no CNPJ e capacidade técnica e operacional para supervisionar e
orientar diretamente a atuação das demais entidades que com ela executam o objeto estabelecido na parceria (art. 35-A da Lei 13.019/2014).

A entidade que celebrou o termo de parceria com o Estado é responsável pela coordenação da rede e pela consolidação e prestação de
contas dos recursos.
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MONI TORAMEN TO E AVALIAÇÃO
Dada a relevância das suas atribuições, a Comissão de monitoramento
e avaliação, cuja composição deve contar com ao menos um servidor
ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente, é um dos principais
atores no âmbito do MROSC.

QUADRO 13 – CONTEÚDO MÍNIMO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas
Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos
indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho
Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública
Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organiza-

A formação dessa comissão é requisito para a celebração da parceria
(art. 35, V, “h”, da Lei 13.019/2014). Além do mais, é cláusula obrigatória,
no termo de colaboração ou fomento, a especificação da forma como
deve ser monitorado e avaliado o cumprimento do objeto da parceria
(art. 42, VIII, da Lei 13.019/2014).
Segundo o MROSC (art. 59, caput e §2º), a Administração Pública deve
emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o
submeter, para homologação, à comissão de monitoramento e avaliação.
Para que não seja gerado um relatório técnico de monitoramento e avaliação de conteúdo muito abstrato, o marco regulatório, em seu art. 59,
§1º, elenca um conteúdo mínimo.

ção da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e dos resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou
fomento
Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que
tomaram em decorrência dessas auditorias
Fonte: Elaboração própria.

Apesar de o relatório de monitoramento e avaliação ser elaborado pela
Administração, não deve a comissão de monitoramento homologá-lo
cegamente, pois atrai para si reponsabilidade pelo teor daquilo que está
sendo homologado. A comissão de monitoramento deve ser diligente,
com procedimentos próprios de acompanhamento do cumprimento do
objeto, para poder se certificar se o que está no relatório elaborado
condiz com a realidade, principalmente em termos de atingimento de
metas e resultados.
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APRECIAÇÃO DAS CON TAS DA PARCERIA
As contas da parceria devem ser apresentadas em até 90 dias do término de sua vigência. Caso o prazo de duração da parceria ultrapasse
um ano, deve haver prestação de contas parciais ao final de cada exercício. Esse prazo deve constar no termo e pode ser prorrogável por até
30 dias, desde que devidamente justificado (arts. 49, 65, 67, §2º, e 69 da
Lei 13.019/2014).
Para apreciação das contas, diversas peças são elaboradas, algumas
pelo parceiro público outras pelo parceiro privado. A Organização da
Sociedade Civil deve elaborar relatório de execução do objeto e relatório de execução financeira.
No relatório de execução do objeto, deve constar as atividades ou projetos desenvolvidos, o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados. O foco é verificar o alcance dos resultados. E esse

relatório deve conter elementos que permitam ao gestor da parceria
avaliar se o objeto foi executado conforme o pactuado. Devem ser glosados valores referentes a metas e resultados descumpridos sem justificativas suficientes (arts. 64, §1º, e 66 da Lei 13.019/2014).
O Relatório de execução financeira tem por finalidade descrever as despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto. Deve-se demonstrar o nexo de causalidade entre a
receitas e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento
das normas pertinentes (arts. 64, § 2, e 66, II, da Lei 13.019/2014).
É importante ressaltar que a Administração Pública não deve fazer as
glosas antes de verificar se a entidade possui justificativas plausíveis
para o não atingimento das metas.
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APRECIAÇÃO DAS CON TAS DA PARCERIA
A seguir, são apresentados alguns julgados do TCU, por meio dos quais
a Corte de Contas firma entendimento no sentido de que a execução
física do objeto, por si só, não comprova o regular emprego dos recursos transferidos.
∙

Acórdão 2.436/2009-TCU-Plenário

∙ Acórdão 426/2010-TCU-1ª Câmara
∙ Acórdão 3.501/2010-TCU-2ª Câmara
∙ Acórdão 3.808/2010-TCU-2ª Câmara
∙ Acórdão 2.024/2016-TCU-2ª Câmara
∙ Acórdão 1.449/2016-TCU-2ª Câmara
∙ Acórdão 11.236/2015-TCU-2ª Câmara
∙ Acórdão 11.222/2015-TCU-2ª Câmara
∙ Acórdão 7.612/2015-TCU-1ª Câmara

Às contas eventuais, devem ser juntados relatórios de visitas técnicas
e o relatório de monitoramento e avaliação homologado (art. 66, I e II,
da Lei 13.019/2014).
De posse do conjunto de documentos mencionados anteriormente, o
gestor da parceria deve emitir um parecer técnico conclusivo e pronunciar-se sobre os resultados e benefícios alcançados, os impactos econômicos ou sociais, o grau de satisfação do público-alvo e a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado
(art. 67, §§ 1º, 2º e 4º, da Lei 13.019/2014). Deve, em suas conclusões, se
manifestar se as contas devem ser aprovadas, com ou sem ressalvas
ou rejeitadas (art. 69 da Lei 13.019/2014).
Caso ocorra alguma irregularidade formal, as contas devem ser aprovadas com ressalvas; mas, havendo omissão no dever de prestar contas,
descumprimento injustificado dos objetivos e metas, danos ao erário
decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, ou desfalque
ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos, as contas devem ser
consideradas irregulares (art. 72, I, II e III, da Lei 13.019/2014).
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APRECIAÇÃO DAS CON TAS DA PARCERIA
Por fim, o Administrador Público deve emitir manifestação conclusiva
sobre as contas, levando em consideração os pareceres técnico, financeiro e jurídico (art. 72, §1º, da Lei 13.019/2014).
Ao considerar irregulares as contas e havendo dano ao erário, deve ser
providenciada a imediata instauração de TCE. Em se tratando de recursos federais, deve-se observar o rito estabelecido na IN/TCU nº 71/2012.

A despeito do relatado no parágrafo anterior, o MROSC prevê a possibilidade de, em caso de não atingimento de metas e ocorrência de dano
ao erário, o ressarcimento se dá mediante ações compensatórias (art.
72, § 2º, da Lei 13.019/2014).
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RESSARCIMEN TO AO ERÁRIO MEDIAN TE
AÇÕES COMPENSATÓRIAS
Quando a prestação de contas for julgada irregular, após exaurida a fase
recursal, se o poder público mantiver a decisão pela irregularidade das
contas, a Organização da Sociedade Civil pode solicitar autorização para
que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público. Observa-se que a iniciativa de se fazer
a ação compensatória é da Organização da Sociedade Civil. Assim, não
cabe ao parceiro público tomar qualquer iniciativa nesse sentido.
Caso fique acordado que pode ser feito o ressarcimento por ação compensatória, deve ser apresentado novo plano de trabalho, conforme
descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área de atuação da
organização. A mensuração econômica deve ser feita, a partir do plano
de trabalho original.

Mas, para que seja possível o ressarcimento por ação compensatória, é
necessário que não tenha havido dolo ou fraude na execução da parceria; e que não seja o caso de restituição integral dos recursos.
É recomendável que, sempre que possível, o ressarcimento do dano
ao erário se dê por meio de ação compensatória. Isso porque, para a
população o mais importante é que o objeto da parceria seja concluído.

MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE PODEM SER APLICADAS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NO ÂMBI TO DA LEI 13.019/2014

SANÇÕES ADMINIST RAT I VAS QUE PODEM SER
APLICADAS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CI VIL NO ÂMBI TO DA LEI 13.019/2014
Segundo o art. 73 da Lei 13.019/2014, podem ser aplicadas à Organização da Sociedade Civil as penalidades de advertência, suspensão ou
declaração de inidoneidade.
QUADRO 14 – PENALIDADES APLICADAS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Efeito

Prazo

SUSPENSÃO

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

Proíbe a participação em
chamamento público
Impede a celebração de
parceria ou contrato

Proíbe a participação em chamamento público
Impede a celebração de parceria
ou contrato

Até dois anos

Enquanto perdurarem os motivos
que levaram à aplicação da penalidade ou até que seja reabilitada
Prazo mínimo de dois anos

Alcance

A suspensão gera vedação somente perante o
ente federado que aplicou
a sanção.

A declaração de inidoneidade
gera vedação perante todos os
Entes entes Federadosfederados.

Competência
para aplicar a
penalidade

Ministro de Estado ou secretário estadual, distrital
ou municipal

Ministro de Estado ou secretário
estadual, distrital ou municipal

Fonte: Elaboração própria.

Para aplicação de quaisquer das penalidades elencadas no art. 73 da Lei
13.019/2014, o poder público deve motivar a sua decisão. É imprescindível que fique claramente demonstrado em que medida a execução da
parceria está em desacordo com o plano de trabalho e com as normas
do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade CivilMROSC e de
legislação específica.
À entidade deve ser garantida defesa prévia, sendo lhe assegurado um
prazo não inferior a 10 dias, após a abertura de vista do processo administrativo que tenha sido utilizado para apurar a infração.
O Poder poder Público público tem um prazo de 5 anos, contados da
apresentação da prestação de contas, para aplicação das penalidades
de advertência, suspensão ou declaração de inidoneidade. Após esse
prazo, ocorrerá a prescrição. Faz-se necessário destacar que, com a
edição de ato administrativo voltado à apuração da infração, a prescrição será é interrompida.
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MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NO CICLO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUN TÁRIAS NO ÂMBI TO DO
MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NO CICLO DE
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NO ÂMBITO DO MARCO
REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
Além das sanções administrativas, o Marco Regulatório das Organizações Sociais introduziu alguns atos de improbidade, na Lei 8.429/1992,
os quais visam a resguardar todo o ciclo de transferência.
O ato improbo atenta contra a boa-fé e a lealdade que se deve ter para
com as instituições e a coisa pública. A Constituição federal, em seu art.
37, §4º, estabelece que os atos de improbidade administrativa podem
levar à suspensão dos direitos políticos, à perda da função pública, à
indisponibilidade dos bens e ao ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
A Lei 8.429/1992, recentemente alterada pela Lei 14.230, de 25/10/2021,
elenca em seus artigos 9º, 10º e 11º, os atos que causam enriquecimento
ilícito, os que causam prejuízo ao erário e os que atentam contra os princípios da Administração Pública, prevendo, além do dever de ressarcir
os cofres públicos, as sanções a seguir.

QUADRO 15 – SANÇÕES
SANÇÕES (ART. 12)
ESPÉCIES

Art. 9º ->
Que importam
enriquecimento
ilícito (dolo)
Art. 10 ->
Que causam
prejuízo ao
erário (dolo)

PERDA DE
BENS E
VALORES
ACRESCIDOS

Sim

Sim, se
houver

Art. 11 ->
Que atentam
contra os
princípios (dolo)

Fonte: Elaboração própria.

PERDA DA
FUNÇÃO
PÚBLICA

Sim

Sim

Não

SUSPENSÃO
DOS DIREITOS
POLÍTICOS

MULTA

PROIBIÇÃO DE
CONTRATAR
E RECEBER
INCENTIVOS
FISCAIS

Até
14 anos

Valor do
acréscimo
patrimonial
(mas pode
dobrar)

Até
14 anos

Até
12 anos

Valor do
acréscimo
patrimonial
(mas pode
dobrar)

Até
12 anos

Não

24 x
remuneração
(mas pode
dobrar)

Até
4 anos

MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NO CICLO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUN TÁRIAS NO ÂMBI TO DO
MARCO REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NO CICLO DE
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NO ÂMBITO DO MARCO
REGULATÓRIO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
Dentre os atos de improbidade administrativa diretamente ligados ao termo de colaboração e ao termo de fomento, podemos destacar aqueles
que causam prejuízo ao erário (art. 10, VII, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX, da
Lei 8.429/1992), quais sejam:
• frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para
celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva;
• facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas
ou valores públicos transferidos pela Administração Pública a entidades
privadas mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
• permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize
bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela Administração Pública a entidade privada mediante celebração de parcerias, sem
a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à
espécie; e
• celebrar parcerias da Administração Pública com entidades privadas
sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie.

Merece ainda destaque o ato de improbidade que atenta contra os princípios da Administração Pública (art. 11, VIII, da Lei 8.429/1992), o qual
fica caracterizado se houver o descumprimento de normas relativas à
celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas
pela Administração Pública com entidades privadas.
Por fim, é importante registrar que o ato de improbidade só se configura
quando se age dolosamente, ou seja, com a vontade livre e consciente
de alcançar o resultado ilícito (art. 1º, §§ 1º e 2º, da Lei 8.429/1992).
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COMPETÊNCIA DO TCU PARA FISCALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E REPONSABILIZAR GESTORES - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO PARA FISCALIZAR RECURSOS FEDERAIS
APLICADOS PELOS MUNICÍPIOS E DETERMINAR A CORREÇÃO DE RUMOS

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO PARA
FISCALIZAR RECURSOS FEDERAIS APLICADOS PELOS
MUNICÍPIOS E DETERMINAR A CORREÇÃO DE RUMOS
A competência do TCU para fiscalizar os recursos federais repassados
para estados e municípios decorre da Constituição, a qual estabelece a competência da Corte de Contas para verificar a aplicação de
quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado, Distrito Federal ou a Municípios (art. 71, VI, da CF/88).

Em se tratando de transferências a entidades privadas sem fins lucrativos, a exemplo das parcerias firmadas no âmbito do MROSC, caso
sejam detectados problemas na aplicação dos recursos, cabe ao
TCU, na forma do art. 71, II, da Constituição federal de 1988, julgar as
contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário.

A atuação do TCU é afastada nos casos de mera repartição de receita, como ocorre em relação aos recursos do Fundo de Participação do Municípios (FPM) ou com os do Fundo de Participação dos
Estados (FPE). Nestes casos, trata-se apenas de uma técnica de
arrecadação e distribuição da receita (arts. 157 e 158 da CF). Dessa forma, esses recursos pertencem originariamente ao respectivo
ente federado, devendo a sua aplicação ser fiscalizada pelo Tribunal
de Contas dos Estados ou, onde houver, pelos Tribunais de Contas
dos Municípios.

No exercício de sua competência, caso o TCU identifique alguma ilegalidade, cabe a ele fixar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei (art. 71, IX, da Constituição federal de 1988, c/c o art. 45, caput, da Lei 8.443/1992), podendo
sustar, se não atendido, a execução de ato impugnado (art. 71, X, da
Constituição federal de 1988, c/c o art. 45, § 1º, I, II e III, da Lei 8.443/1992).
No que tange aos contratos administrativos, o Tribunal, se não atendido,
comunica o fato ao Congresso Nacional, a quem compete adotar o ato de
sustação e solicitar, de imediato, ao Poder Executivo, as medidas cabíveis.
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COMPETÊNCIA DO TCU PARA FISCALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUN TÁRIAS E REPONSABILIZAR GESTORES - MEDIDAS CAUTELARES

MEDIDAS CAUTELARES
O TCU tem competência para fiscalizar procedimentos de licitação, determinar suspensão cautelar, examinar editais de licitação publicados e,
nos termos do art. 276 do seu Regimento Interno, possui legitimidade a
expedição de medidas cautelares para prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade de suas decisões (MS 24.510-7 DF – STF).
Além da suspensão cautelar do ato irregular, para garantir a fiscalização,
o TCU pode afastar temporariamente o responsável que possa vir a retardar ou dificultar a auditoria ou a inspeção (art. 44 da Lei 8.443/1992);
e, para garantir o devido ressarcimento ao erário, pode solicitar o arresto de bens; e/ou declaração de indisponibilidade de bens por prazo não
superior a um ano. (arts. 44, §2º, e 61 da Lei 8.443/1992).

COMPETÊNCIA DO TCU PARA FISCALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUN TÁRIAS E REPONSABILIZAR GESTORES - PODE R S A NCIONAT ÓR IO DO T CU

PODER SANCIONATÓRIO DO TCU
Em caso de ilegalidade de despesas ou irregularidade de contas, a
Constituição federal estabelece em seu art. 71, VIII, o poder-dever de
o TCU aplicar aos responsáveis as sanções previstas em lei, inclusive
multa proporcional ao dano causado.
Assim, nos termos da Lei 8.443/1992, o TCU pode sancionar os responsáveis com: (a) multa; (b) inabilitação para ocupar cargo em comissão
ou função de confiança, por um período de 5 a 8 anos, na Administração Pública federal; (c) declaração de inidoneidade de licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação na Administração
Pública federal.
É importante destacar que, quando o TCU imputa a reponsabilidade por
algum dano ao erário não se trata de aplicação de uma sanção, mas de
um dever de ressarcimento.
Quando o responsável for julgado em débito, o TCU pode aplicar-lhe
multa equivalente a até 100% do valor atualizado do dano, nos termos
do art. 57 da Lei 8.443/1992. Nos casos abaixo elencados, a multa pode
ser aplicada até o valor máximo definido pelo TCU (art. 58, I a VII):

• contas julgadas irregulares de que não resulte débito;
• ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial;
• ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte injustificado
dano ao erário;
• não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência
do Relator ou a decisão do Tribunal;
• obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias determinadas;
• sonegação de processo, documento ou informação, em inspeções ou
auditorias realizadas pelo Tribunal;
• reincidência no descumprimento de determinação do Tribunal; e
• deixar de dar cumprimento à decisão do Tribunal, salvo motivo justificado.
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COMPETÊNCIA DO TCU PARA FISCALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUN TÁRIAS E REPONSABILIZAR GESTORES - DA NO X M ULTA

DANO X MULTA
É importante destacar que, quando o TCU imputa a reponsabilidade por
algum dano ao erário não se trata de aplicação de uma sanção, mas de
um dever de ressarcimento.
A distinção entre sanção e dever de ressarcimento é de suma importância, pois, o dever de ressarcimento, no caso de falecimento do responsável, alcança os seus sucessores, até o limite da herança transferida.
(art. 5º, VIII, da Lei 8.443/1992).
A multa, enquanto penalidade, não pode ultrapassar a pessoa do apenado, conforme garantia Constitucional assentada no art. 5º, XLV.

COMPETÊNCIA DO TCU PARA FISCALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E REPONSABILIZAR GESTORES - O ÔNUS DA PROVA PELA REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS

O ÔNUS DA PRO VA PEL A RE GUL A R
APL ICAÇÃO DOS R E CURSOS RE PASS ADOS
Os gestores ocupam transitoriamente funções públicas e manuseiam recursos de toda sociedade para materialização do bem-estar coletivo.
Dessa forma, independentemente de existir ou não alguma irregularidade
quanto à aplicação do numerário recebido, o gestor deve sempre apresentar a prestação de contas ao órgão/entidade pública concedente.
Por isso, a Constituição federal estabelece que deve prestar contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigações
de natureza pecuniária. (art. 70, parágrafo único, da CF/88).
Na mesma direção da atual Carta Magna, o Decreto-Lei 200/1967, em
seu art. 93, já deixava expresso que quem quer que utilize dinheiros públicos tem de justificar seu bom e regular emprego na conformidade das
leis, dos regulamentos e das normas emanadas das autoridades administrativas competentes.

Mas, é preciso distinguir a imputação genérica de uma imputação específica de uma irregularidade, quando se trata do ônus da prova. No primeiro caso, temos por exemplo, o dever de o gestor prestar as contas e
comprovar boa e regular aplicação dos recursos. Nesta hipótese, o ônus
da prova de apresentar as contas de maneira que fique comprovado que
os recursos foram devidamente aplicados cabe ao gestor. Por outro lado,
a alegação específica de ocorrência de superfaturamento, por exemplo,
deve ser comprovada por quem oferece a acusação. Ao gestor, cabe
contra-argumentar e se defender da acusação.
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JULGAMEN TO DAS CON TAS
Ao apreciar as contas dos convênios e demais instrumentos de transferências voluntárias, o TCU deve se pronunciar sobre sua regularidade
ou irregularidade.
De acordo com o art. 16 da Lei 8.443/1992, as contas podem ser julgadas regulares, quando expressam, de forma clara e objetiva, a exatidão
dos demonstrativos contábeis e legalidade, legitimidade e economicidade dos atos de gestão do responsável. Podem ser julgadas regulares
com ressalvas, quando evidenciam impropriedade de natureza formal
de que não resulte dano ao erário. E devem ser julgadas irregulares,
nos casos de:
• omissão no dever de prestar contas;
• . prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico ou infração à
norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;
• dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico; e
• desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.

No caso de dano ao erário, desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou
valores, o TCU deve providenciar a imediata remessa das peças do processo ao Ministério Público da União, para ajuizamento das ações civil
e penais cabíveis.
O gestor que tiver suas contas julgadas irregulares pode vir a se tornar
inelegível, a juízo da justiça eleitoral, por um período de até 8 anos, caso
a irregularidade que levou a rejeição das contas se configure em ato
doloso de improbidade administrativa (art. 14, §9º, I, g, da LC 69/1990).
É importante destacar que o julgamento pela irregularidade das contas
do gestor bem como a aplicação de eventual sanção não pode configurar em imputação objetiva de responsabilidades. O Tribunal deve analisar a conduta do gestor, o nexo de causalidade, sua culpa, a existência
de alguma excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

COMPETÊNCIA DO TCU PARA FISCALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUN TÁRIAS E REPONSABILIZAR GESTORES - E L E M EN T OS PA RA F IX AÇÃO DA R ESPONS A B ILIDA DE DOS AGEN T ES

ELEMEN TOS PARA FIXAÇÃO DA
RESPONSABILIDADE DOS AGEN TES
A responsabilidade do gestor por eventual irregularidade não nasce só
pelo fato de estar gerindo os recursos. A simples existência de um fato
apontado como irregular não é suficiente para punir o gestor. Impõe-se examinar os autores do fato, a conduta do agente, o nexo de causalidade entre a conduta e a irregularidade e a culpabilidade (Acórdão
247/2002-TCU-Plenário).

O gestor pode também ser apenado por culpa in vigilando – quando há
falta de atenção ou cuidado com a pessoa que está sob sua guarda,
fiscalização ou responsabilidade – ou culpa in eligendo – que decorre
da má escolha do representante ou preposto.

Na responsabilidade objetiva, para que nasça o dever de reparação ou
a possiblidade de aplicação de sanção basta que se fique comprovado
a conduta comissiva ou omissiva, o dano ou irregularidade, e o nexo
causal entre a conduta e o dano ou irregularidade. Ocorre que, no TCU,
a responsabilidade é subjetiva, ou seja, além dos elementos intrínsecos
à reponsabilidade objetiva, acresça-se a culpa ou o dolo do agente.

De acordo com a jurisprudência do TCU, a responsabilidade da autoridade delegante pelos atos delegados não é automática ou absoluta,
sendo imprescindível para definir essa responsabilidade a análise das
situações de fato que envolvem o caso concreto. A autoridade delegante pode ser responsabilizada sempre que verificada a fiscalização
deficiente dos atos delegados (culpa in vigilando), o conhecimento do
ato irregular praticado ou a má escolha do agente delegado (culpa in
eligendo) (Acórdão 6.394/2015-TCU-1ª Câmara).

No dolo o agente tem a vontade livre e consciente de cometer o ato ilícito; na culpa, o agente se porta com negligência, imprudência ou imperícia. Para fins de ressarcimento ao erário, pouco importa se a ação ou
omissão do gestor tenha sido com dolo ou culpa, mas para a aplicação
de multa e fixação do seu valor (sanção) a análise desses elementos é
de suma importância.

Deve também ficar esclarecido o nexo de causalidade, ou seja, o liame
entre o agir do responsável e o resultado. Deve-se perguntar: a conduta
do responsável foi de fato determinante para que o resultado fosse produzido? Ele tinha a intenção do resultado? Há uma relação de causa e efeito?
Se não for possível estabelecer o nexo de causalidade, entre o resultado
ilícito ou danoso, não é possível imputar responsabilidade ao gestor.
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COMPETÊNCIA DO TCU PARA FISCALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUN TÁRIAS E REPONSABILIZAR GESTORES - ELEMEN TOS PARA FIXAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DOS AGEN TES

ELEMEN TOS PARA FIXAÇÃO DA
RESPONSABILIDADE DOS AGEN TES
Na identificação do nexo de causalidade, é importante individualizar a
conduta do agente. Imagine-se um processo licitatório, no qual vários
agentes públicos atuam nele, seja aprovando projetos, elaborando editais e contratos, conduzindo a seleção da entidade, emitindo pareceres,
homologando o certame. Deve-se individualizar a conduta de cada
um e verificar o quanto cada um contribui para o resultado danoso.
A par do relatado no item anterior, constatada a existência de ato administrativo eivado de vício, pode ocorrer que nem todos os responsáveis
sejam punidos, pois para que a sanção ocorra é necessário o exame
individual da conduta (Acórdão 6.934/2015-TCU-1ª Câmara).
Ao individualizar a conduta e a fim de ver a culpabilidade do agente,
deve-se ainda perguntar se o agente público não teria agido ao amparo
de alguma excludente de ilicitude – estado de necessidade, legítima
defesa, exercício regular do direito, estrito cumprimento do dever legal,
caso fortuito ou força maior, fato de terceiro ou culpa da Administração
– ou de culpabilidade – inimputabilidade, potencial consciência da ilicitude, inexigibilidade de conduta diversa.

Assim, deve-se perguntar: era razoável exigir do responsável conduta
diversa daquela que ele adotou, considerando as circunstâncias que o
cercavam? Caso afirmativo, qual seria essa conduta? É razoável afirmar
que era possível ao responsável ter consciência da ilicitude do ato que
praticara? O responsável praticou ato após prévia consulta a órgãos
técnicos ou, de algum modo, respaldado em parecer técnico? Houve
boa-fé do responsável?
No âmbito do TCU, todos esses elementos são sintetizados em uma
Matriz de Responsabilização, onde são detalhados o fato irregular, o
responsável, sua conduta, o nexo de causalidade e a sua culpabilidade,
a fim de mitigar a ocorrência de erros de natureza processual.

COMPETÊNCIA DO TCU PARA FISCALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUN TÁRIAS E REPONSABILIZAR GESTORES - A BOA-F É E O IM PACT O NO J ULGA M EN T O DAS CON TAS

A BOA-FÉ E O IMPACTO NO JULGAMEN TO
DAS CON TAS
Havendo alguma irregularidade nas contas, o Tribunal chama os responsáveis para se defenderem. No exame da defesa é verificada a presença de boa-fé por parte do responsável. A boa-fé pode ser observada,
por exemplo, quando o gestor toma a decisão respaldado em pareceres
técnicos e jurídicos.
Reconhecida a boa-fé, a liquidação tempestiva de eventual débito atualizado monetariamente sana o processo e as contas são julgadas regulares com ressalvas (art. 12, §§1º e 2º, da Lei 8.443/1992).

Destaque-se, contudo, que a boa-fé somente pode ser aferida em relação à conduta das pessoas físicas, da pessoa humana. No caso, por
exemplo, de o dever de ressarcimento recair sobre o Ente Municipal, a
boa-fé é presumida. Assim, caso o Município seja chamado a ressarcir
os cofres públicos e suas justificativas não forem aceitas pelo Tribunal,
deve ser aberto um novo prazo para que ele recolha o valor que lhe foi
imputado, corrigido monetariamente. Caso ocorra o recolhimento, suas
contas serão julgadas regulares com ressalva.
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A RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS
DOS GESTORES
Conforme já afirmado em item precedente, o dever de ressarcimento do
dano não se confunde com a aplicação de penalidade, ou seja, não é
uma sanção, mas um dever de reparação.
Assim, ocorrendo a morte do responsável, a TCE pode seguir seu curso, chamando os herdeiros e sucessores do responsável para responderem pelo dano causado até o limite da herança transferida (art. 5º,
VIII, da Lei 8.443/1992).

COMPETÊNCIA DO TCU PARA FISCALIZAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E REPONSABILIZAR GESTORES - A RESPONSABILIDADE DO GESTOR SUCESSOR PELAS CONTAS DO SEU ANTECESSOR

A RESPONSABILIDADE DO GESTOR SUCESSOR
PELAS CON TAS DO SEU AN TECESSOR
Um fato comum envolvendo a gestão de recursos federais transferido
aos municípios é a troca de gestores antes do fim da vigência da avença
ou no prazo estabelecido para a apresentação da prestação de contas.
As vezes o convênio é assinado na gestão de um determinado prefeito,
mas as contas somente serão prestadas na gestão do prefeito que lhe
sucede. Neste caso, segundo a Súmula TCU 230, compete ao prefeito

sucessor apresentar a prestação de contas referente aos recursos federais recebidos por seu antecessor, quando este não o tiver feito e o
prazo para adimplemento dessa obrigação vencer ou estiver vencido
no período de gestão do próprio mandatário sucessor, ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando ao resguardo do
patrimônio público.
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A RESPONSABILIDADE DOS EN TES FEDERADOS
PELOS RECURSOS RECEBIDOS
Não é raro que o recurso repassado pela União seja utilizado pelo Município em outro objeto, mas ainda em benefícios dos munícipes. Seria, por
exemplo, o caso de um recurso transferido para ser aplicado na construção de uma creche ser utilizado na construção de um posto de saúde.
Caracterizado o desvio de finalidade, aliado à existência de evidência
de que os recursos foram usados em benefício do município e não
houve locupletamento por parte do gestor, a responsabilidade pelo
ressarcimento da dívida é do ente federado.

O ente público responde pela restituição do débito quando, comprovadamente, houver se beneficiado pela aplicação irregular de recursos federais desviados de sua finalidade, nos termos do art. 3º da DN
57/2004 do TCU – Acórdão 10.045/2015-TCU-2ª Câmara.

Onde encontrar o TCU
O Tribunal de Contas da União tem sede no Distrito Federal e possui
representação em todas as Unidades da Federação. Independentemente do assunto, entendimentos podem ser mantidos diretamente
com qualquer unidade do TCU. O en-dereço completo e os telefones
da sede e das Secretarias de Controle Externo do Tribunal nos estados
(Secex) estão dispo-níveis no Portal do TCU, no menu “Transparência”,
“Estrutura Organizacional”.
Internet
www.tcu.gov.br
Ouvidoria
• Denúncias e manifestações: 0800-644-1500, opção 1
• ouvidoria@tcu.gov.br
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