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

QUAL FOI O
TRABALHO
REALIZADO
PELA CGU?
Foram realizadas várias
consultas ao Sistema de
Convênios - SICONV, bem
como a plataforma do
SICONV Gerencial, por meio
dos quais foram extraídas
informações que
delinearam um panorama
da dinâmica da celebração e
execução das transferências
monitoradas por meio
daquele sistema.
Os dados coletados foram o
ponto de partida para
diversos testes que
buscaram avaliar o efetivo
cumprimento dispositivos
com maior potencial para
aumentar a eficácia dos
recursos alocados em obras
públicas por meio de
transferências voluntárias

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE
TRABALHO?
Parte significativa das obras custeadas com
recursos federais são executadas indiretamente
por meio de convênios e contratos de repasse. A
Portaria Interministerial nº 424, de 30 de
dezembro de 2016 – PI 424 e no Novo Marco
Regulatório das Mandatárias (IN MPDG
02/2018) trouxeram várias inovações. O objetivo
do presente trabalho foi identificar os
dispositivos com maior potencial para aumentar
a eficácia dos recursos alocados em obras
públicas por meio de transferências voluntárias
e verificar o efetivo cumprimento desses pelas
partes interessadas

QUAIS
AS
CONCLUSÕES
ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS AS
RECOMENDAÇÕES QUE DEVERÃO
SER ADOTADAS?
No que tange ao aprimoramento de ações para
atendimento de dispositivos previstos na PI
424/16, reconhecendo o esforço do MPDG no
encaminhamento das questões levantadas neste
Relatório, observou-se a necessidade de
implementação de funcionalidades para
assegurar maior eficácia dos concedentes e
mandatárias da União no dever de fazer cumprir
os comandos da Portaria Interministerial Nº
424/2016. Assim, foram apresentadas as
seguintes recomendações: Promover estudo para
reavaliar a necessidade de elevação dos valores
mínimos dos níveis previstos no Art. 3º da
portaria 424/16;
Implantar novas
funcionalidades no SICONV de modo a facilitar a
obrigação dos concedentes e mandatárias da
União de fazer cumprir os comandos da Portaria
Interministerial Nº 424/2016, em especial as
consignadas nos seguintes dispositivos: Art 3º,
Art. 21 § 11º, Art. 22 Inciso XV, Art. 24 §1º e Art.
41 § 8º e § 15º
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INTRODUÇÃO
1.
O presente relatório consubstancia os resultados de ação de controle que
teve por objetivo identificar dispositivos introduzidos na Portaria Interministerial nº 424,
de 30 de dezembro de 2016 – PI 424 e no Novo Marco Regulatório das Mandatárias (IN
MPDG 02/2018), com maior potencial para aumentar a eficácia dos recursos alocados
em obras públicas por meio de transferências voluntárias e verificar o efetivo
cumprimento desses pelas partes interessadas.
No planejamento do trabalho, com base no disposto na Nota Técnica n° 9884/2016-MP
que dispôs sobre a “Minuta de portaria para estabelecer normas para execução do
disposto no Decreto no 6.170, de 25 de julho de 2007”, a equipe de auditoria elegeu
dispositivos relevantes da PI 424 no que diz respeito ao incremento da eficácia na
consecução de obras via convênios e contratos de repasse e, a partir daí, delineou o
escopo do trabalho por meio das seguintes questões de auditoria:
a) Há falhas ou omissões dos gestores federais na implementação de
dispositivos da PI 424/2016, quais sejam?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Art. 6º §4º;
Art. 9º Inciso I;
Art. 9º Inciso IV;
Art 9º § 8º Inciso II e Art. 50
Art. 21 § 11º;
Art. 22 Inciso XV;
Art. 24 § 1º;
Art. 41 § 8º;
Art. 41, § 15º;
Art. 66 Inciso I.

b) Há necessidade de revisão/complementação dos dispositivos da PI nº
424/2016 no que tange a garantir uma maior eficiência na alocação de
recursos em obras?
2.
Após a definição das questões de auditorias foram realizadas várias
consultas ao Sistema de Convênios - SICONV, bem como a plataforma do SICONV
Gerencial, por meio dos quais foram extraídas informações que delinearam um
panorama da dinâmica da celebração e execução das transferências monitoradas por
meio daquele sistema.
3.
Os dados coletados foram o ponto de partida para as interações com a
SEGES/MPDG, Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal, enquanto
mandatária da União, bem como para as análises cujos resultados estão consignados no
presente relatório.
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CONTEXTUALIZAÇÃO
DA IMPORTÂNCIA DO TEMA
4.
Antes de adentrar no resultado dos trabalhos, cabe registrar a relevância dos
investimentos federais realizados por meio dos instrumentos convênio e contrato de
repasse e sintetizar o arcabouço legal no qual a Portaria Interministerial nº 424/2016
encontra-se inserida.
5.
O Orçamento público da União é o instrumento pelo qual é realizado o
planejamento orçamentário do Governo Federal, ou seja, a compatibilização das
despesas fixadas com a previsão de receitas da União com impostos, taxas,
contribuições de melhoria, dentre outras. O processo de planejamento está baseado em
três leis: Lei do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei
Orçamentária Anual (LOA).1
6.
O Orçamento federal é detalhado em áreas de atuação e ações por meio de
programas. As despesas para atendimento das necessidades da sociedade são divididas
em primárias e financeiras. As despesas primárias por sua vez dividem-se em
obrigatórias (legais e constitucionais) e discricionárias. As despesas discricionárias
podem ser executadas por meio de transferências voluntárias, por delegação, para
organizações da sociedade civil e específicas.2
7.
O montante e número de instrumentos vinculados a transferências
voluntárias (convênios e contratos de repasse) pactuados a partir de 2008 está refletido
no gráfico a seguir, considerando até 31/10/18:
Gráfico 1 - Histórico de quantidades e valores de convênios e contratos de repasse
firmados pelo Governo Federal

1

Portal da Transparência – MTCGU, disponível em http://www.portaltransparencia.gov.br/entenda-agestao-publica/orcamento-publico, consulta 12/11/18
2
Orçamento Cidadão – PLOA 2019 - MPDG
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Fonte: SICONV – Dados 31/10/18

8.
Verifica-se ainda que, historicamente tem prevalecido os instrumentos
firmados para execução de obras, conforme demonstra gráfico a seguir:
9.
Gráfico 2 – Tipos de objeto dos instrumentos

Fonte: http://transferenciasabertas.planejamento.gov.br em 31/10/18

10.
Ademais, observa-se, no mesmo período, a existência de mais de 136.000
instrumentos de transferências envolvendo um montante de mais de 108 bilhões de
reais. Nesse universo, em torno de 9 (nove) Ministérios concentram cerca de 80% dos
instrumentos assinados, em termos de quantidade e de valor. A Tabela a seguir
demonstra tal realidade:
Tabela 1 – Valor Global e Quantidade de Instrumentos por Ministérios
MINISTÉRIOS
MINISTERIO DA SAUDE
MINISTERIO DAS CIDADES
MINISTERIO DO TURISMO
MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
MINISTERIO DO ESPORTE
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
MINISTERIO DA JUSTICA
MINISTERIO DA EDUCACAO
MINISTERIO DA DEFESA

Valor Global

Quant.
%
%
Instrumentos Valor Quant.

20.850.964.573

22.603

19,2

16,6

15.097.007.488

27.971

13,9

20,5

10.366.503.180

17.558

9,6

12,9

8.052.207.301

6.434

7,4

4,7

7.839.590.769

4.918

7,2

3,6

7.725.219.323

13.801

7,1

10,1

7.615.254.076

18.475

7,0

13,5

5.236.549.112

2.837

4,8

2,1

4.790.534.532

2.637

4,4

1,9

4.038.785.832

3.153

3,7

2,3
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MINISTÉRIOS
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E
COMUNICAÇÕES
SEC.ESPEC.DE AGRIC.FAMIL.E DO DESENV.AGRARIO
MINISTERIO DA CULTURA
PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL
MINIST. DA INDUSTRIA, COM.EXTERIOR E SERVICOS
MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS
MINIST.DOS TRANSP.,PORTOS E AVIACAO CIVIL
MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
MINISTERIO DA FAZENDA
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAO
JUSTICA ELEITORAL
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS
Total Geral

Valor Global

Quant.
%
%
Instrumentos Valor Quant.

3.208.318.258

3.572

3,0

2,6

2.842.632.947

1.419

2,6

1,0

2.525.566.465

3.638

2,3

2,7

1.864.830.332

2.905

1,7

2,1

1.687.783.468

1.976

1,6

1,4

1.676.428.887

517

1,5

0,4

626.575.739

440

0,6

0,3

607.447.498

339

0,6

0,2

555.613.636

366

0,5

0,3

537.263.215

749

0,5

0,5

396.602.984

27

0,4

0,0

118.702.902

76

0,1

0,1

30.300.000

1

0,0

0,0

25.847.269

16

0,0

0,0

16.156.556

16

0,0

0,0

13.623.840

2

0,0

0,0

1.372.743

3

0,0

0,0

242.000

13

0,0

0,0

108.347.924.924

136.462

100

100

Fonte: SICONV – Dados 31/10/18

11.
Os montantes envolvidos e especialmente o impacto social das políticas
públicas que são executadas de forma descentralizada a partir de parcerias com os
governos locais por meio de convênios e contratos de repasse são elementos que
corroboram a importância dos investimentos federais por meio de transferências
voluntárias.

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E PRINCIPAIS INOVAÇÕES DA PI nº 424/2016 RELACIONADAS
A OBRAS
12.
O arcabouço jurídico relacionado às transferências voluntárias, circunscritas
no presente trabalho a convênios e contratos de repasse, encontra-se disperso na
legislação brasileira em diversas leis, portarias e instruções normativas. O Decreto-Lei
nº 200/67, que dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece
diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências. Em seu artigo 10,
consigna que “A execução das atividades da Administração Federal deverá ser
amplamente descentralizada”.
13.
A Lei Complementar nº 101/2000 traz as condições para os entes federados
receberem as transferências voluntárias. Por sua vez a Lei nº 8.666/1993, artigo 116,
9

determina que as regras gerais de licitação e contrato nela dispostas deverão ser
aplicadas “no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos
congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração”.
14.
O Decreto nº 6.170/2007, que “dispõe sobre as normas relativas às
transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, e dá
outras providências”, em seu artigo 1º prevê:
Art. 1. Este Decreto regulamenta os convênios, contratos de repasse e termos de
execução descentralizada celebrados pelos órgãos e entidades da administração pública
federal com órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos, para a
execução de programas, projetos e atividades que envolvam a transferência de recursos
ou a descentralização de créditos oriundos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União. (Redação dada pelo Decreto nº 8.180, de 2013)

15.
O art. 13 do Decreto nº 6.170/2007 também dispõe que “A celebração, a
liberação de recursos, o acompanhamento da execução e a prestação de contas de
convênios, contratos de repasse e termos de parceria serão registrados no SICONV, que
será aberto ao público, via rede mundial de computadores - Internet, por meio de página
específica denominada Portal dos Convênios.”, tendo como órgão central do sistema a
Comissão Gestora do SICONV, composta de diversos órgãos da Administração Pública
Federal.
16.
Destaca-se a miríade de alterações já sofridas pelo Decreto nº 6.170/2007,
alterado este pelos Decretos nºs 6.329/2007, 6.428/2008, 6.497/2008, 6.619/2008,
7.568/2011, 7.594/2011, 7.641/2001, 8.180/2013, 8.943/2013, 8.244/2014, 8.726/2016
e recentemente o 9.420/2018. O próprio Decreto nº 6.170/2007 que regulamenta o art.
10 do Decreto-Lei nº 200/1967 e o art. 116 da Lei nº 8.666/1933, é regulamentado pela
Portarias Interministeriais: 24 de 19/02/08, 127 de 29/05/08, 165 de 26/06/08, 507 de
24/11/11 e 424, de 30/12/2016. A Portaria Interministerial 507/2011 da mesma forma
foi alterada pelas Portarias Interministeriais nºs 205/12, 274/13 e 495/13, e mesmo a
recente Portaria nº 424/2016 já foi alterada pelas Portarias nºs 101/17, 277/17 e
451/17.
17.
Chama a atenção o número de alterações realizadas no Decreto nº
6.170/2007 e o de versões da portaria que estabelece normas para execução dos
dispositivos nele constantes, da qual a Portaria Interministerial nº 424/2016 é a versão
mais recente, em substituição à Portaria Interministerial nº 507/2011. De fato, a
extensão da portaria (oitenta e dois artigos) reflete um processo complexo e burocrático
ao qual os convênios e contratos de repasse estão submetidos. Nesse sentido, para
melhor entendimento dos achados consignados no presente relatório, cabe delinear as
principais “fases” do processo.
DAS FASES DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA (PI 424)
18.
Segundo disposto na portaria, o fluxo processual dos convênios e contratos
de repasse pode ser divido em três grandes fases: celebração; execução; e prestação de
contas.
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Ilustração 1 – Fases do processo de transferência (contratos de repasse e convênios)
Fonte: Relatório do Grupo de Trabalho - GT Transferências (CGU)

Celebração:
19.
Na fase de celebração, conforme ilustrado a seguir, as principais etapas
realizadas são o cadastramento e divulgação dos Programas (concedente), o
encaminhamento das propostas (convenente) e a análise das propostas (concedente).
Caso aprovada proposta, a etapa finaliza-se com a realização do empenho e assinatura
e publicação do termo. Ressalte-se que os normativos pertinentes permitem a
celebração de instrumentos com cláusula suspensiva quando o convenente não dispõe
de projeto básico/termo de referência, de prova da titularidade do terreno ou de
licenciamento ambiental.

Ilustração 2 – Fases transferências - contratação
Fonte: Relatório do Grupo de Trabalho - GT Transferências (CGU)

20.
Com o advento da denominada emenda impositiva, foram incluídos
procedimentos intermediários na etapa de celebração.
21.
Já na elaboração da LOA, o parlamentar direciona as emendas de sua cota
para os beneficiários atrelada a determinado Programa e Ação de Governo.
11

22.
Finalizada a tramitação da LOA, inicia-se a fase de operacionalização das
emendas no SICONV. Nessa fase, os beneficiários das emendas devem apresentar suas
propostas e planos de trabalho no sistema, que serão analisados pelos órgãos
concedentes.
Execução:
23.
Assinado e publicado o instrumento e não havendo cláusula suspensiva,
inicia-se a execução com a liberação da 1ª parcela da conta única para a conta específica
do convênio/contrato de repasse, em conformidade com o cronograma de desembolso
financeiro pactuado.
24.
Simultaneamente, o convenente deve realizar os procedimentos licitatórios
necessários para a execução (caso seja indireta) e firmar os contratos com os
fornecedores, registrando tais atos no SICONV.
25.
Prestados os serviços pelos fornecedores o convenente deve inserir os
documentos de liquidação da despesa no SICONV e realizar os pagamentos, atualmente
feitos majoritariamente por meio da Ordem Bancária de Transferência Voluntária –
OBTV, ficando registrados os beneficiários finais dos pagamentos no sistema.
26.
No caso dos contratos de repasse, a instituição financeira mandatária da
União insere-se no processo assumindo algumas competências dos concedentes, tais
como: aprovação do projeto básico; acompanhamento da execução; aprovação das
medições; e liberação do recurso para pagamento ao fornecedor.
27.
Importante ressaltar que, paralelamente à execução do objeto pelo
convenente deve ocorrer o monitoramento da execução do instrumento pelo
concedente, ação atualmente possibilitada pelos reflexos do uso da OBTV e,
consequentemente, do registro dos documentos de liquidação previamente aos
pagamentos efetuados. Ademais, deve ocorrer a fiscalização propriamente dita da
execução contratual, ação essa de competência do convenente, gerando relatórios de
execução que são inseridos no SICONV.
28.

O fluxo a seguir resume a fase de execução:

Ilustração 3 – Fases transferências - execução
Fonte: Relatório do Grupo de Trabalho - GT Transferências (CGU)
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Prestação de Contas:
Finalmente, sobre o processo de prestação de contas, detalhado a seguir, cabe destacar
que, a partir das informações registradas no SICONV durante a fase de execução, pode
ser gerada grande parte dos documentos necessários, cabendo ressaltar que os pedidos
de esclarecimentos e diligências, inclusive na fase de execução, são realizados também
via SICONV.

Ilustração 4 - Fases transferências - execução
Fonte: Relatório do Grupo de Trabalho - GT Transferências (CGU)

29.
O emaranhado legal que normatiza as transferências voluntárias se justifica
pelo montante dos recursos envolvidos e pela quantidade de partes envolvidas no
processo.
30.
No que tange ao normativos que regem essas transferências, ainda importa
mencionar a recente alteração constitucional – EC nº 86, de 17 de março de 2015, que
instituiu o denominado orçamento impositivo, visto que muito refletiu na dinâmica das
transferências voluntárias.
31.
A partir da mencionada Emenda, 1,2% da receita corrente líquida do
orçamento da União é destinado a emendas individuais, as quais, na maioria das vezes,
são operacionalizadas por meio de convênios e contratos de repasse.
32.
Por essa nova dinâmica e tendo em vista a recente crise fiscal que reduziu a
capacidade financeira do Governo Federal, os convênios e contratos de repasse
oriundos de emendas parlamentares individuais passaram a representar importante
parcela desses instrumentos.
33.
Dentre as principais motivações para edição da PI 424/2016 destacam-se a
morosidade no processo de liberação de recursos, ociosidade de saldos financeiros nas
contas dos convênios não iniciados ou paralisados, grande quantidade de
reprogramações, alto custo operacional das contratações, dentre outros.
34.
Dentre as inovações relacionadas à execução obras introduzidas na
regulamentação das transferências voluntárias pela PI 424/2016, a equipe de auditoria
identificou como objeto de interesse para o trabalho, os seguintes dispositivos:
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✓ Art. 6º §4º e Art. 66 Inciso I – ficam vedadas as reprogramações,
decorrentes de ajustes ou adequações, nos projetos básicos dos
instrumentos enquadrados no inciso I do art. 3º da PI 424/2016,
aprovados pela mandatária. O comando do Art. 66 está relacionado à
exigência de que o plano de trabalho aprovado deverá conter parâmetros
objetivos para caracterizar o cumprimento dos objetos enquadrados no
nível I e que a análise da prestação de contas final deverá considerar os
parâmetros objetivos especificados no plano de trabalho, a partir das
definições constantes do programa de governo;
✓ Art. 9º Inciso I - vedação de celebração de convênios para a execução de
obras e serviços de engenharia, salvo algumas exceções;
✓ Art. 9º Inciso IV – vedação de instrumentos para a execução de obras e
serviços de engenharia com valor de repasse inferior a R$ 250.000,00;
✓ Art. 9º § 8º Inciso II e Art. 50 – vedação de aproveitamento de licitação
que utilize projeto de engenharia diferente daquele previamente
aprovado e a realização de licitação em desacordo com o estabelecido no
projeto básico ou termo de referência aprovado e que tenha sido
publicada em data anterior ao aceite do projeto básico de engenharia
pela mandatária;
✓ Art. 21 § 11º – previsão de que a análise final de custos a cargo da
mandatária será realizada depois da entrega do orçamento de referência,
observado o disposto nos arts. 16 a 18 do Decreto nº 7.983, de 8 de abril
de 2013, e de visita de campo preliminar;
✓ Art. 22 Inciso XV – comprovação da regularidade quanto ao Pagamento
de Precatórios Judiciais como condição para a celebração de
instrumentos, comprovado por meio de certificado emitido pelo Cadastro
de Inadimplentes do Conselho Nacional de Justiça – CEDIN;
✓ Art. 24 § 1º – possibilidade de celebração de instrumentos com previsão
de condição a ser cumprida pelo convenente, exceto aquelas dispostas
no art. 22 e o prazo fixado no instrumento para o cumprimento da
condição, desde que feitas as adequações no plano de trabalho e
apresentadas as justificativas, podendo ser prorrogado, nos termos de
ato regulamentar da autoridade máxima do concedente, por uma única
vez, de igual período, não ultrapassando dezoito meses, incluída a
prorrogação, se houver, devendo ser o instrumento extinto no caso do
não cumprimento da condição;
✓ Art. 41 § 8º - determinação para que os instrumentos sejam rescindidos
na hipótese de inexistência de execução financeira após 180 (cento e
oitenta) dias da liberação da primeira parcela;
✓ Art. 41 § 15º – foi vedada a liberação da primeira parcela de recursos para
o início de execução de novos instrumentos quando o convenente tiver
instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal, sem execução
financeira por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias;
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RESULTADOS DOS EXAMES
1. Falta de parâmetros objetivos para caracterizar o
cumprimento dos objetos enquadrados no nível I no plano de
trabalho aprovado
35.
A previsão de vedação de reprogramações, decorrentes de ajustes ou
adequações, nos projetos básicos dos instrumentos que tem por objeto a execução de
obras e serviços de engenharia com valores de repasse iguais ou superiores a R$
250.000,00 e inferiores a R$ 750.000,00, constante do Art. 6º, §4º teve por objetivo
reduzir o custo de transação relacionados a revisões dos instrumentos de transferência
em função de pequenas alterações dos projetos em obras de pequeno vulto.
36.
Segundo o Art. 66, inciso I, alínea “a”, da PI 424/2016, o plano de trabalho
aprovado deverá conter parâmetros objetivos para caracterizar o cumprimento dos
objetos enquadrados no nível I da portaria em comento. Ademais, na alínea “i” do
referido dispositivo, há previsão de que a análise da prestação de contas final deverá
considerar os parâmetros objetivos especificados no plano de trabalho, a partir das
definições constantes do programa de governo.
37.
O dispositivo, além de buscar garantir a compatibilidade retro mencionadas,
tem potencial para otimizar e dar agilidade ao acompanhamento e aferição do
cumprimento das metas e objetivos pactuados.
38.
Esta CGEOB encaminhou em Solicitação de Auditoria ao Ministério das
Cidades e à CAIXA questionando a implementação deste dispositivo da PI 424/2016. O
Ministério das Cidades em resposta inicial informou que, “para o cumprimento de tais
dispositivos da referia Portaria Interministerial, será necessária a interlocução com todas
as Secretarias Finalísticas deste Ministério que trabalham com transferências
voluntárias, sendo que, devido à complexidade do tema e ao volume de informações que
deverão ser levantadas, solicita-se prorrogação do prazo para envio de resposta ao
citado Ofício em mais 180 dias”. Diante desta resposta, esta CGEOB encaminhou ofício
àquele Ministério comunicando que caso não tivessem sido introduzidas aos normativos
dos programas definições suficientes à incorporação de parâmetros objetivos nos
planos de trabalho, dever-se-ia informar tal fato de maneira clara à CGU, bem como
apresentar, até 10/09/2018, um cronograma das ações que seriam realizadas pelo
Ministério para cumprimento dos dispositivos da Portaria Interministerial nº 424/2016,
anteriormente referenciados.
39.
O Ministério das Cidades através do Ofício nº 342/2018/AECI/GABMCIDADES-MCIDADES, encaminhou o despacho Nº 204/2018/DIACT/SE da Diretoria de
Integração, Avaliação e Controle Técnico da Secretaria-Executiva (DIACT/SE) no qual
declara que a mandatária da União é a responsável pela "análise e aceitação da
documentação técnica", o que inclui o plano de trabalho, pela "celebração dos
instrumentos e demais ajustes decorrentes das propostas selecionadas", pela
"notificação do convenente, quando não apresentada a prestação de contas dos
recursos aplicados ou constatada a má aplicação dos recursos públicos transferidos" e
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pelo "acompanhamento da execução dos instrumentos [...] conforme pactuado no Plano
de Trabalho integrante dos instrumentos".
40.
Por conseguinte, em função da resposta do Ministério das Cidades esta
Auditoria expediu Ofício nº 21308/2018/CGEOB/DG/SFC-CGU informando que é
evidente que a análise do plano de trabalho realizada pela mandatária deve ser realizada
a partir das regras do respectivo programa de governo, cuja formulação e regramentos
cabe ao ministério executor da política pública e reiterou-se o pedido de que: “caso não
tenham sido introduzidas aos normativos do programa definições suficientes à
incorporação de parâmetros objetivos nos planos de trabalho, deve-se informar tal fato
de maneira clara à CGU, bem como apresentar um cronograma das ações que serão
realizadas pelo Ministério para cumprimento dos dispositivos da Portaria
Interministerial nº 424/2016”.
41.
O Ministério das Cidades por meio do Ofício nº 357/2018/AECI/GABMCIDADES-MCIDADES, encaminhou à CGU o despacho nº 216/2018/DIACT/SE e cópia
de mensagem eletrônica (1527374) de 14/11/2018 enviada à Secretaria-Executiva da
Comissão Gestora do SICONV.
42.
No despacho, de forma resumida, o Ministério das Cidades relata a situação
já aqui tratada, além das tratativas com a CGU ocorridas na reunião realizada no dia
06/11/18 para tratar do assunto.
Durante a reunião, explicitou-se o impasse hermenêutico sobre o que seria a
"especificação dos parâmetros objetivos que deverão ser considerados na análise das
prestações de contas" citados no art. 66, inciso I, alíneas "a" e "i", e art. 27, inciso XXXVII,
da PI 424. Na visão da CGU, tais parâmetros objetivos não estão ainda previstos e
deveriam passar a ser especificados nos manuais do MCidades para que a mandatária
da União, a Caixa, utilizasse-os na análise dos planos de trabalho das propostas
enquadradas no nível I, previsto no capítulo VI, título IV, da PI 424, bem como na análise
da prestação de contas

43.

E acrescenta que:
Ainda para a CGU, com a definição desses parâmetros objetivos, seria possível que o
tomador alterasse o objeto proposto no plano de trabalho aprovado pela Caixa, desde
que os novos parâmetros objetivos, então Despacho 216 (1514309) SEI
00190.107274/2018-76 / pg. 5 elencados nos novos manuais específicos das ações do
MCidades, fossem observados, cumprindo-se a regra prevista no art. 66, inciso I, alínea
"d", da PI 424, que veda a repactuação de metas e etapas.

44.

E relata a visão do próprio Ministério das Cidades:
Já para o MCidades, como explicado na reunião, os parâmetros objetivos apontados pela
PI 424 estão plenamente elencados no projeto de engenharia a ser apresentado pelo
tomador antes da contratação, haja vista a necessidade de se apresentar a "descrição
completa do objeto a ser executado", conforme art. 19, inciso II, da PI 424. Além disso,
qualquer ajuste do objeto deverá ser refletido no plano de trabalho, conforme art. 20,
§3º, da PI 424, desde que, no caso de empreendimentos classificados dentro do "Regime
Simplificado" (capítulo VI, título IV, da PI 424), esses ajustem sejam feitos antes da
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contratação, por conta do impedimento previsto no art. 66, inciso I, alínea "d", da PI
424, que veda repactuação de metas e etapas

45.

E continua:
Diante disso, para o MCidades, não há a possibilidade de alteração do objeto
contratado, haja vista a necessidade do estrito cumprimento do previsto no plano de
trabalho e no projeto de engenharia. E qualquer mudança efetuada no objeto, alterando
os "parâmetros objetivos" dos documentos técnicos apresentados junto com o plano de
trabalho, ensejaria a derrubada do contrato devido ao descumprimento do art. 66,
inciso I, alínea "i", da PI 424. Assim, não haveria nenhuma necessidade de alteração dos
manuais específicos de programas e ações do MCidades para adaptação à PI 424.

46.
De fato, conforme relatado pelo Ministério das Cidades, a CGU sugeriu que
fosse feita à Secretaria Executiva da Comissão Gestora do SICONV, uma consulta formal
diante da possibilidade de duplicidade interpretações. Assim, entende-se que as ações
a cargo daquela pasta ministerial foram adequadamente tomadas restando à Comissão
Gestora do SICONV manifestar-se conclusivamente sobre a interpretação que deve ser
dada ao dispositivo.

2. Respeito às regras quanto ao tipo de instrumento
47.
Consta no Art. 9º Inciso I da portaria vedação para celebração de convênios
para a execução de obras e serviços de engenharia, salvo algumas exceções. Tal vedação
seria resultado da premissa de que, no caso de consecução de obra pública, o
instrumento contrato de repasse, em regra, apresentaria melhor desempenho no que
tange ao acompanhamento técnico, em face da participação da mandatária da União, a
qual fica a cargo da celebração e da gestão operacional dos contratos de repasse.
48.
De fato, os Mandatários da União, no caso a CAIXA, possui estrutura técnica
de maior cobertura geográfica podendo realizar monitoramento da execução física das
metas, etapas e fases do objeto pactuado nos instrumentos. Nesse sentido merece
destaque a exceção prevista na alínea “a” do artigo e inciso em comento: “instrumentos
celebrados por órgãos da administração indireta que possuam estrutura descentralizada
nas unidades da federação para acompanhamento”.
49.
De outro bordo, verifica-se uma supremacia do quantitativo de contratos de
repasse em relação aos convênios. Esses, por sua vez, possuem valores mais expressivos
que os contratos de repasse, conforme apresentado no gráfico a seguir:
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Gráfico 3 - Distribuição dos instrumentos por modalidade – convênios e
contratos de repasse

Fonte: SICONV – Dados 31/10/18

50.
Em extração feita no SICONV não se observou discrepâncias nas
modalidades de celebração de instrumentos. Os casos em que foram identificados a
utilização de convênios para transferências relacionadas à execução de obras, estavam
compreendidos nas exceções previstas no Normativo.

3. Necessidade de reavaliação do valor mínimo para execução de
obras e serviços de engenharia do Nível I
51.
Segundo depreende-se da leitura da Nota Técnica nº 9884/2016-MP
elaborada pela Secretaria de Gestão do MPDG – SEGES, a qual encaminhou minuta da
IN 424 para os signatários, um dos objetivos almejados com as alterações da PI 424/2016
foi a redução do custo do controle.
52.
Uma situação que com o advento da PI 424/2016 pretende-se evitar é a
celebração de convênios com valores baixos ou insignificantes, como já informado pelo
Ministério do Planejamento e Gestão quanto ao custo operacional levado no ciclo total
de existência do convênio.
53.

Na nota em comento, restou registrado que:
Outro ponto a ser destacado no rol de vedações, trata do acréscimo do limite mínimo
para a celebração dos instrumentos, ficando definido que só será permitida a
celebração:
a) para a execução de obras e serviços de engenharia com valor de repasse superior a
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); e
b) para a execução de despesas de custeio ou aquisição de equipamentos com valor de
repasse superior a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
41. O aumento do limite mínimo para a celebração dos instrumentos tem por objetivo
reduzir os impactos dos custos operacionais relativos à operacionalização dos convênios
e contratos de repasse (...)
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54.
Ressalte-se que na versão final da instrução normativa, a execução de obras
e serviços de engenharia ficou limitada à repasse com valor igual ou superior a duzentos
e cinquenta mil reais (Art. 9º Inciso IV).
55.
Em verificação de dados extraídos do SICONV Gerencial observa-se a
existência de diversos instrumentos relativos à execução de obras com valores próximos
ao valor de repasse mínimo normativo (R$ 250.000,00), indicando que a diferença seria
o valor relativos à tarifa de serviços da mandatária. Casos pontuais foram comunicados
à CAIXA que fez esclarecimentos a respeito das situações encontradas, incluindo a
informação da providencia de rescisão contratual de instrumento.
56.
De fato, o número de contratos de repasse com valores até R$ 750.000,00
representa, em número, parte significativa dos contratos de repasse celebrados:
Gráfico 4 - Faixa de Valores dos Instrumentos em Execução

Fonte: http://transferenciasabertas.planejamento.gov.br em 09/11/18.

57.
Destaque-se que a necessidade de controlar a relação “valor do repasse x
custo da operacionalização” restou tratada no Art. 3º, senão vejamos:
Art. 3º Para efeito desta Portaria ficam estabelecidos os seguintes níveis para fins de
celebração, acompanhamento da execução e prestação de contas:
(...)
§2º Caberá ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP, por meio
da Comissão Gestora do SICONV, reavaliar quadrienalmente os valores dos níveis
definidos no caput deste artigo e, se entender necessário, propor alterações dos limites
estabelecidos nesta Portaria. (Alterado pela PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 451, DE
18 DE DEZEMBRO DE 2017).

58.
Merece nota o fato de que a necessidade de estar atento ao custo do
controle não diz respeito somente às transferências que têm por objeto obras e serviços
de engenharia. Cita-se a título de exemplo a formalização de convênio 833175 em junho
de 2016 para aquisição de uma única cadeira no valor de R$ 90,00. Na PI 424/2016 o
valor mínimo para contração de equipamentos é de R$ 100.000,00.
59.
Há que se observar que os custos com a celebração dos convênios são
significativos, havendo que se incluir os custos do convenente elaborar proposta, plano
de trabalho, celebrar o convênio e prestar contas, e dos concedentes de analisar
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proposta e plano de trabalho, monitorar, acompanhar e avaliar a execução física e
financeira, celebrar os convênios e analisar prestação de contas.
60.
Nesse diapasão, mesmo sem levar em conta os custos dos convenentes e
das ações de competência exclusiva dos ministérios, apenas as atividades realizadas pela
mandatária consomem significativos recursos relativos aos contratos de repasse,
especialmente, daqueles de pequeno valor.
61.
Atualmente delimitados na Instrução Normativa nº 2 que “estabelece regras
e diretrizes para a execução de contrato de prestação de serviço a ser celebrado entre a
União e instituições financeiras oficiais federais, para atuação como Mandatárias da
União, na gestão operacional de contratos de repasse, nos termos do Decreto 6.170, de
25 de julho de 2007”, tendo como principais características o pagamento pela prestação
de serviços valores estabelecidos de acordo com a metodologia de precificação
conforme os Eventos Geradores de Tarifa – EGT; valores dos EGT compostos por
parcelas fixas ou parcelas variáveis; preços diferenciados para os diversos níveis da
Portaria 424/2016 e contratos de prestação de serviços padrões, tendo estes
procedimentos visando melhor governança e gestão da transferências.
62.
Vale destacar que na sistemática antiga, na qual a mandatária cobrava um
percentual independentemente do valor do repasse3, havia uma espécie de subsídio
cruzado, no qual o valor maior cobrado dos grandes contratos de repasse viabilizava a
cobrança de um valor pequeno nos menores contratos. Situação que não perdura, digase. Ademais, houve um aumento relativo do custo com a mandatária que estaria
defasado.
63.
A título de exemplo, nos termos do Contrato de Prestação de Serviço Nº
07/2018 (CPS PADRÃO), celebrado entre a Caixa Econômica Federal e o Ministério de
Estado das Cidades, já sob a égide da Instrução Normativa nº 2, o acréscimo da tarifa
cobrada por aquela instituição financeira foi muito significativo, especialmente no caso
das transferências de menor valor, enquadradas no Nível I.
Tabela 2 – Simulação de tarifas
Valor do Repasse (R$)

Tarifa contrato Min. das
Cidades(*) anterior a IN 02

% Em relação ao
Valor do
Repasse

Tarifa
Mandatária IN
02 CPS

% Em relação
ao Valor do
Repasse

Percentual
de
acréscimo

250.000,00

4.150,00

1,66%

28.500,00

11,40%

587%

500.000,00

6.900,00

1,38%

41.000,00

8,20%

494%

750.000,00

9.650,00

1,29%

53.500,00

7,13%

454%

Média de acréscimo

512%

* Transferências não PAC

64.
Assim, como houve um aumento substancial no custo da tarifa da
mandatária, especialmente para aqueles instrumentos do Nível I, frisa-se, em momento
posterior a celebração da Portaria Interministerial nº 424, entende-se necessária a
antecipação da reavaliação dos valores dos níveis de que trata o §2º do 3°.

3

Além de uma pequena parcela fixa.
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65.
O Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão, por meio da Nota
Informativa nº 16911/2018-MP de 11/12/18, informou que o cenário do exercício da
2018 não foi favorável para que houvesse avanços acerca da elevação dos valores
mínimos para as transferências voluntárias, e elenca vários aspectos nesse sentido.
Pondera também a Lei nº 13.307, de 14 de agosto de 2018 (LDO/2019), manteve o valor
mínimo para transferências da União o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme
art. 88 da referida Lei.
66.
Finalizou expondo que o tema em questão extrapola o âmbito do Poder
Executivo, e que a construção de um novo marco sobre os valores das transferências da
União deve ter a participação efetiva de todos os Signatários da PI nº 424/2016 e ressalta
que as motivações para o acréscimo do valor mínimo das transferências devem conter
embasamento técnico robusto para demonstrar a importância da alteração dos valores
mínimos vigentes.
67.
De fato, há necessidade de “embasamento técnico robusto para demonstrar
a importância da alteração dos valores mínimos vigentes”. Assim, entende-se que a
realização de estudo para reavaliar a necessidade de elevação dos valores mínimos dos
níveis previstos no Art. 3º da portaria ser imprescindível. Caso o estudo demonstre tal
hipótese, ele será peça fundamental ao encaminhamento de proposta ao parlamento
para revisão do texto quando da elaboração da nova Lei de Diretrizes Orçamentárias.

4. Realização de licitação antes da aprovação do projeto
68.
A questão da licitação pretérita em relação à aprovação do projeto é tratada
pela PI 424/16 nos seguintes artigos:
Art. 9º É vedada a celebração de:
(...)
§ 8º Quando o objeto do instrumento envolver a execução de obras e serviços de
engenharia, fica vedado o aproveitamento de licitação que: (Alterado pela PORTARIA
INTERMINISTERIAL Nº 101, DE 20 DE ABRIL DE 2017).
(...)
II - tenha sido publicada em data anterior ao aceite do projeto básico de engenharia pela
mandatária. (Incluído pela PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 101, DE 20 DE ABRIL DE
2017).
(...)
Art. 50. Os editais de licitação para consecução do objeto conveniado somente poderão
ser publicados após a assinatura do respectivo instrumento e aceite do projeto técnico
pelo concedente ou pela mandatária.

69.
Todo o processo de celebração e execução dos instrumentos de
transferência devem ter sua sequência observada como condição para a boa aplicação
dos recursos públicos, obedecendo a sistemática definida, na qual a contratação dos
serviços a serem executados devem ser precedidos da aceitação dos projetos técnicos
pelos concedentes ou Mandatária.

21

70.
Tal previsão normativa é decorrente dos inúmeros casos em que o
concedente ou mandatária exigem alterações para aprovação do projeto apresentado
pelo convenente. A utilização da chamada licitação pretérita pode ocasionar várias
situações de divergência e incompatibilidade entre o objeto licitado e o proposto,
inconsistências entre os orçamentos elaborados para o convênio e a licitação, com
consequências nocivas à realização do objeto contratado, possíveis aditamentos, e
demora como um todo na implementação do objeto pretendido.
71.
É fato que a alteração de um projeto de engenharia pelo convenente,
quando esse já está devidamente contratado, aumenta a chance de insucesso. A título
de exemplo, incrementando a probabilidade de judicialização ou da quebra do equilíbrio
econômico financeiro do contrato.
72.
Durante a execução dos trabalhos, foi encaminhado à CAIXA Solicitação de
Auditoria nº 201801238/01, de 26/06/18, para o encaminhamento à CGU de planilha
com a relação dos instrumentos celebrados sobre a égide da PI 424 com o registro das
datas de licitação e de aprovação do projeto por aquela instituição financeira.
73.
Inicialmente a CAIXA enviou planilha com várias informações, porém foi
constando o registro de diversas operações com data de aceite de licitação anterior à
data de assinatura do Laudo de Análise de Engenharia - LAE (75 ocorrências), bem como
operações com data de aceite de licitação com data anterior à data de assinatura do
contrato de repasse (14 ocorrências), contrariando os normativos citados
anteriormente.
74.
Ato contínuo, foi demandado àquela instituição financeira justificativas,
caso existissem. A CAIXA informou, em nova resposta, que “Estes dados são inseridos no
sistema pelos usuários, portanto será necessária atuação junto às nossas filiais para
verificar cada caso e avaliar se foi equívoco de registro, ou ação excepcional
devidamente respaldada.” e solicitou novo prazo para envio das respostas no qual foi
concedido.
75.
Em nova resposta, a CAIXA enviou planilhas com as informações solicitadas
estando as datas de aceite das licitações posteriores às datas de assinatura dos
instrumentos de transferência e da emissão do LAE.
76.
Em que pese, a grande maioria tratar-se de erros de lançamento,
considerando a relevância desse ponto de controle, entende-se necessário que tais
eventos sejam lançados nos sistemas de controle, o qual deve possuir rotina alertando
para a necessidade do fiel cumprimento do no Art. 9º § 8º Inciso II e Art. 50 da PI
424/2016.
77.
Na Nota Informativa nº 16911/2018-MP supracitada, o MPDG destacou que
com implantação do novo módulo de projeto básico no SICONV, em fevereiro de 2018,
o convenente deverá realizar o processo licitatório após a emissão do LAE. Todavia, na
nota informativa, restou consignado que a responsabilidade pelo controle efetivo das
diversas fases previstas na PI 424/2016 é dos órgãos concedentes.

5. Inexistência de registro no SICONV da visita de campo de
engenheiro da CAIXA antes da aprovação do projeto
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78.
A visita de campo preliminar de engenheiro da CAIXA antes da aprovação do
projeto para execução de obra e serviço de engenharia é prevista no Art. 21, § 11 da PI
424/2016.
79.
A visita de campo preliminar de engenheiro da CAIXA antes da aprovação do
projeto para execução de obra e serviço de engenharia é de fundamental importância
tendo em vista que nessas inspeções poderão ser verificados in loco aspectos como a
situação dos elementos de mobilidade, serviços de infraestrutura urbana, interferências
e impedimentos físicos, topografia, equipamentos comunitários.
80.
São recorrentes os casos de auditorias promovidas por esta CGU nas quais
foram
identificadas
situações
em
que
projetos
aprovados
pelas
concedentes/mandatária não contemplavam serviços cuja necessidade poderia ter sido
facilmente identificada com uma inspeção de campo.
81.
Como forma de testar o cumprimento do dispositivo foi encaminhada
Solicitação de Auditoria à CAIXA nº 201801238/01, de 26/06/18, para o
encaminhamento à CGU de planilha com a relação dos instrumentos celebrados sobre
a égide da PI 424 com o registro da data de aprovação do projeto básico e da vistoria de
campo.
82.
A CAIXA encaminhou resposta, mas apesar do envio de planilha com várias
informações, não se fez presente o registro da data da vistoria de campo preliminar. Foi
feita reiteração no envio das informações solicitadas. Em nova resposta a CAIXA
informou que
(...)a data de vistoria prévia (anterior ao LAE) é registrada em campo específico no Laudo
de Análise de Engenharia – LAE, o qual compõe o processo físico de cada Contrato de
Repasse. Não temos esta informação de forma sistematizada, para a coleta destes dados
é necessário busca nos processos para localização do LAE, operação a operação. Desta
forma, considerado o volume de operações arroladas nesta auditoria, apresentamos
proposta de amostra de operações para realizarmos a pesquisa (Anexo 1). Para definição
da amostra, foram considerados os seguintes critérios: Contratos de Repasse cujo objeto
refira-se a obras; - Situação do contrato diferente de suspensiva, em estudo, extinta ou
encerrada; - LAE emitido; e, - Valor de Repasse superior ou igual a R$1.000.000,00”

83.
A CGEOB concordou com a proposta de amostra e concedeu o prazo
solicitado. No dia 27/09/18 a CAIXA encaminhou resposta com planilha informando as
datas de visita de campo, as quais cotejadas com as datas informados de emissão dos
LAE indicavam que as datas de vistoria foram anteriores ou iguais às respectivas datas
de emissão do LAE.
84.
Considerando que a falta de visita preliminar ao local de implementação
execução das obras pode impactar na aprovação de orçamentos incompletos, podendo
levar à paralisação dos contratos em face da oneração dos recursos de contrapartida
necessários a inserção de novos serviços durante a fase de execução do contrato.
Entende-se, portanto, que a data de visita e de aprovação do LAE devem constituir
metadados de modo que o controle sobre o cumprimento desse relevante dispositivo
da PI 424 seja realizado de maneira concomitante.
85.
O MPDG consignou, na Nota Informativa nº 16911/2018-MP, que no LAE
consta campo especifico para informação da data da vista prévia da área de intervenção
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e que irá avaliar a possibilidade de que o registro prévio do engenheiro antes da
aprovação do projeto de execução da obra ou serviço de engenharia ocorra de forma
obrigatória no SICONV.

6. Manutenção de Instrumentos sem Execução Financeira há
mais de 180 dias
86.
O quadro de restrição fiscal em que o Governo Federal se encontra implica
a necessidade de maior agilidade no remanejamento de créditos orçamentários e
recursos financeiros. A determinação para que os instrumentos sejam rescindidos na
hipótese de inexistência de execução financeira após 180 (cento e oitenta) dias da
liberação da primeira parcela constante do Art. 41 § 8º da portaria vai ao encontro dessa
necessidade.
87.
Através da Solicitação de Auditoria nº 201801238/05, de 24/10/18, enviada
à Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão –
SEGES, a CGEOB questionou àquela ao Departamento de Transferências Voluntárias da
SEGES:
2. Conforme Art. 41, § 15 da PI 424/16 “É vedada a liberação da primeira parcela de
recursos para o início de execução de novos instrumentos quando o convenente tiver
instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal, sem execução financeira por
prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias. (Alterado pela PORTARIA
INTERMINISTERIAL Nº 451, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017”.
3. Já o § 8º do artigo supracitado, trata que “Na hipótese de inexistência de execução
financeira após 180 (cento e oitenta) dias da liberação da primeira parcela o
instrumento deverá ser rescindido”.
4. Considerando a limitação das informações que podem ser extraídas do "Painel
Cidadão" e os transtornos que as obras paralisadas acarretam, bem como a situação
fiscal em que se encontra o Governo Federal, solicita-se manifestação dessa diretoria,
até o dia 31/10/2018, quanto à existência de mecanismos/funcionalidades no SICONV
que viabilizem o cumprimento pela Mandatário da União e/ou Gestores dos
dispositivos supracitados e, caso negativo, e se há a possibilidade de implantação e em
que prazo.

88.
Em resposta, a SEGES, por meio da Nota Informativa n° 14419/20I8-MP de
30/10/18, informou que
no Painel Gerencial Siconv, que possui acesso logado, disponível para todos os órgãos
e entidades parceiros da Rede Siconv, inclusive a Mandatária da União, é possível filtrar
este indicador e informa também que no Painel Transferências Abertas, com acesso de
domínio público, na página inicial também estão disponíveis as informações sobre
"instrumentos sem início de execução após 180 dias da liberação da 1 "parcela" e
"instrumentos sem realizar pagamentos há mais de 180 dias", identificando o Órgão
Concedente. o proponente, bem como o Saldo em Conta desses instrumentos.

89.
A SEGES registrou, ainda, que as ferramentas a cima não se apresentam
como soluções definitivas para a questão e para tanto tinha aberto ordem de serviço
junto ao SERPRO, SS n° I655799 - Controle de Convênios com 180 Dias - Sem Execução
Financeira, para adequar o SICONV com vistas a proporcionar aos concedentes as
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informações necessárias ao cumprimento do disposto nos §§ 8º e 15º do art. 41 da
Portaria Interministerial n°424, de 30 de dezembro de 2016. Ou seja, a partir da
implantação desse ajuste, previamente a liberação de recursos pelos concedentes ou
pela mandatária da União, o Sistema alertará que o convenente está com pendências
relacionadas aos §§ 8º e 15º do artigo 41 da PI n°424/2016 e informa que a entrega
desta melhoria está prevista para o primeiro semestre de 2019.
90.
Tal fato, pode ser interpretado como um impacto positivo da ação de
controle objeto do presente relatório. Todavia, cabe registrar que, independentemente
da implantação da funcionalidade prevista, esta equipe de auditoria entende ser
essencial que os concedentes e mandatária estejam atentos ao cumprimento desse
importante dispositivo legal. Nesse sentido, vale ressaltar a publicação pela SEGES, no
Portal de Convênios, do Comunicado n° 55, de 29/10/18, por meio do qual foi realizada
orientação aos concedentes e à Mandatária da União sobre o já aludido assunto.
91.
Em resposta ao Ofício nº 23171/2018/CGEOB/DG/SFC-CGU, o MPDG pela
Nota Informativa nº 16911/2018-MP informa a previsão para implantação até julho de
2019, de funcionalidade no SICONV que irá permitir a identificação dos instrumentos
que se encontram a mais de 180 (cento e oitenta) sem execução financeira.

7. Início de execução de novos convênios não verificando a
existência de obras paralisadas
92.
Conforme Art. 41, § 15 da PI 424/16 “É vedada a liberação da primeira
parcela de recursos para o início de execução de novos instrumentos quando o
convenente tiver instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal, sem
execução financeira por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias. (Alterado pela
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 451, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017).
93.
Trata-se de mais um dispositivo que busca compelir os convenentes a
resolver os problemas operacionais dos contratos paralisados ou em ritmo muito lento.
Assim, a não rescisão de contratos sem execução financeira a mais de 180 dias, nos
termos do Art. 41 § 8º, traz por consequência a impossibilidade de liberação da primeira
parcela de recursos para o início de execução de novos instrumentos.
94.
Uma das situações recorrentes nas obras públicas é a grande incidência de
obras paralisadas, que acabam postergando o acesso da população aos benefícios
pretendidos com a execução dos objetos dos convênios.
95.
Por meio da Solicitação de Auditoria nº 201801238/01 de 26/06/18 enviada
à CAIXA questionou-se o mecanismo de controle utilizado pela Mandatária para garantir
o cumprimento do disposto no dispositivo supracitado, bem como a relação dos
instrumentos que tiveram a liberação da primeira parcela sustada.
96.
A CAIXA encaminhou esclarecimentos relatando que “foram incluídos em
nossos Manuais Normativos internos as orientações dispostas na Portaria
Interministerial 424/2016 de modo que as nossas Gerências Executivas Regionais
atendam às determinações do citado instrumento legal. Ademais está prevista a
implementação de funcionalidade no SICONV, em desenvolvimento pelo MPDG, para
possibilitar o acompanhamento das condicionantes citadas”.
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97.
A CGEOB solicitou cópias dos normativos e a CAIXA enviou cópia do MN
SA150v011 vigente, informando que consta o seguinte item: “3.7.3.2.1 Para CR firmado
a partir de 02/01/2017, não haverá liberação da primeira parcela de recursos, pelo
Gestor, ao Contratado que tenha CR sem execução financeira há mais de 180 dias
(Portaria Interministerial n 451/2017)”. Todavia, restava comprovar o efetivo
cumprimento do prescrito no manual.
98.
Como já tratado no item anterior, através da Solicitação de Auditoria nº
201801238/05 de 24/10/18 enviada à Secretaria de Gestão do Ministério do
Planejamento Desenvolvimento e Gestão – SEGES, a CGEOB questionou ao
Departamento de Transferências Voluntárias da SEGES sobre o tema, que apresentou
suas considerações a respeito desse dispositivo e compromisso de implantação de
funcionalidade para saneamento da fragilidade identificada.
99.
Segundo informado pelo MPDG na Nota Informativa nº 16911/2018-MP, e
registrado no achado anterior, até julho de 2019, será implantada funcionalidade no
SICONV que irá permitir a identificação dos instrumentos que se encontram a mais de
180 (cento e oitenta) sem execução financeira.

8. Deficiência na comprovação da regularidade quanto ao
Pagamento de Precatórios Judiciais, comprovado por meio de
certificado emitido pelo Cadastro de Inadimplentes do Conselho
Nacional de Justiça – CEDIN
100.
A comprovação da regularidade quanto ao Pagamento de Precatórios
Judiciais, comprovado por meio de certificado emitido pelo Cadastro de Inadimplentes
do Conselho Nacional de Justiça – CEDIN (art. 22, inciso XV da PI 424/2016) é uma das
condições para a celebração de instrumentos, a serem cumpridas pelo convenente,
conforme previsão legal.
101.
Para celebração de instrumentos de transferências voluntárias dente as
várias exigências destaca-se que conforme a Lei nº 101/200 (art. 24) e demais
normativos legais aplicáveis é a comprovação, por parte do beneficiário, que se acha em
dia quanto ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente
transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos anteriormente dele
recebidos.
102.
Nas auditorias realizadas pela CGU, há casos de identificados de paralisação
de contratos de repasse em função de decisões judiciais. Ciente de tal fato e a partir da
verificação de que a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento
Desenvolvimento e Gestão - SEGES divulga na internet por meio do Portal de Convênios,
em forma de Comunicado, relação de convenentes que se encontram inadimplentes
com relação ao pagamento de precatórios judiciais de acordo informações
disponibilizadas por órgãos do Poder Judiciário, a equipe de auditoria entendeu
pertinente verificar o efetivo cumprimento desse dispositivo pela mandatária.
103.
Em resposta a Solicitação de Auditoria, a CAIXA que, quando questionada
sobre a situação que resultou a contratação dos determinados contratos de repasse,
respondeu que que não tem “como conferir por meio eletrônico a documentação
26

solicitada neste artigo na data da contratação dos instrumentos citados. Desta maneira,
realizamos consultas as nossas Gerências Executivas. Certificamos ser rigoroso o
atendimento da norma no processo de contratação pelas nossas filiais.”
104.
A CAIXA encaminhou posteriormente outros esclarecimentos destacando
que “a orientação constante em nossos normativos internos, que embasam a
operacionalização dos contratos de repasse por nossas Filiais, está conforme disposto na
legislação supracitada, considerando que não há orientação formal recebida nesta
CAIXA quanto ao não aceite da declaração.”, encaminhando em anexo à resposta
documentação que constam de “declarações recebidas dos referidos Tomadores, que
embasaram a contratação”.
105.
Todavia, considerando a existência dos comunicados disponibilizados no
portal do SICONV, a CGEOB inquiriu ao Departamento de Transferências Voluntárias da
SEGES através da Solicitação de Auditoria nº 201801238/03 de 28/09/18, “quanto à
possibilidade de disponibilização, via mecanismo de funcionalidade no SICONV, de
instrumento para verificação pelos concedentes da regularidade ou não dos convenentes
quanto aos pagamentos de precatórios e, caso positivo, prazo para implantação.”
106.
Em resposta, a SEGES, por meio da Nota Informativa n° 13076/2018-MP de
05/10/18, informou que incluiu a funcionalidade "Verificação de Regularidade" do
Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse, o tipo de Irregularidade
"PRECATÓRIOS JUDICIAIS (Art. 97, § 10, inciso IV, alínea "b", do ADCT).
o ajuste na funcionalidade "Verificação de Regularidade" do Sistema de Gestão de
Convênios e Contratos de Repasse é possível registrar no SICONV os entes que se
encontram inadimplentes com o pagamento de precatórios judiciais, desde que haja a
informação da irregularidade pelos competentes Tribunais de Justiça, Tribunais
Regionais do Trabalho e Tribunais Regionais Federais responsáveis pelo controle do
pagamento de precatórios pelos entes da federação.

107.

Informou, também, por meio da supracitada Nota Informativa que:
com vistas ao efetivo cumprimento da solicitação do item 4 da Solicitação de Auditoria
n°: 201801238/03, este Departamento publicou no Portal de Convênios o Comunicado
n° 53, de 2018 (7176661), para informar aos órgãos concedentes da inclusão do novo
tipo de consulta de irregularidade e, também, para orientá-los da necessidade de que
seja procedida a consulta no Sistema previamente à celebração dos instrumentos
(convênios e contratos de repasse).

108.
Em relação ao tema, também merece nota o fato de que a Comissão Gestora
do Siconv deliberou, na reunião de 02 de outubro de 2018, que:
A Comissão entende que, quando o Ministério da Fazenda ou o Ministério do Planejamento
for comunicado pelo respectivo tribunal de Justiça, TRF ou TRT sobre a inadimplência de
algum município quanto ao pagamento dos precatórios, o Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão deve registrar a irregularidade em módulo específico do Siconv.
Tal irregularidade só poderá ser removida caso órgão que comunicou a inadimplência ateste
a situação de adimplência do ente. Dessa forma, os órgãos concedentes e a mandatária
deverão consultar a funcionalidade “registro de irregularidade” para verificar os registros
de descumprimento dos requisitos de transparência da LRF.
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109.
Novamente, entende-se que a inclusão do novo tipo de consulta de
irregularidade pode ser considerando um avanço na implementação dos dispositivos
constantes da PI 424.
110.
O MPDG, em manifestação contida na Nota Informativa nº 16911/2018-MP,
informou que incluiu novo tipo e registro no SICONV na funcionalidade "Verificação de
Regularidade ", para possibilitar o registro dos entes que se encontram inadimplentes
com o pagamento de precatórios judiciais, desde que haja a informação da
irregularidade pelos competentes órgãos do Poder Judiciário responsáveis pelo controle
do pagamento de precatórios pelos entes da federais.

9. Instrumentos com prazos de suspensiva maiores que o limite
normativo de dezoito meses
111.
A PI 424/2016 em seu Art. 24 dispõe que “poderá ser realizada a celebração
de instrumentos com previsão de condição a ser cumprida pelo convenente, exceto
aquelas dispostas no art. 22 desta Portaria, e enquanto a condição não se verificar não
terá efeito a celebração pactuada”.
112.

No § 1º do artigo em comento resta estabelecido que:
o prazo fixado no instrumento para o cumprimento da condição, desde que feitas as
adequações no plano de trabalho e apresentadas as justificativas, poderá ser
prorrogado, nos termos de ato regulamentar da autoridade máxima do concedente, por
uma única vez, de igual período, não ultrapassando dezoito meses, incluída a
prorrogação, se houver, devendo ser o instrumento extinto no caso do não
cumprimento da condição.

113.

Ressalte-se que, conforme disposto no § 8º do Art. 21 da portaria,
As despesas referentes ao custo para elaboração do projeto básico ou termo de
referência, além das despesas necessárias ao licenciamento ambiental, poderão ser
custeadas com recursos oriundos do instrumento pactuado, desde que o desembolso
do concedente voltado a essas despesas não seja superior a 5% (cinco por cento) do
valor total do instrumento.

114.
A execução das obras a partir de transferências de recursos pela União
mediante convênios e contratos de repasse visa o atendimento das necessidades da
sociedade. Considerando a restrição dos recursos disponíveis em função da crise fiscal,
o ideal seria que a aprovação dos projetos apresentados pelos convenentes fosse
condição necessária a assinatura de convênios e contratos de repasse. Todavia,
considerando a regulamentação vigente, entende-se inaceitável a imobilização de
créditos orçamentários em face da demora na entrega dos projetos além do prazo
autorizado na portaria.
115.
Esta CGEOB identificou, em extração feita em 29/08/18, via plataforma do
SICONV Gerencial, alguns convênios com prazos de suspensiva maiores que o limite
normativo de dezoito meses, e por meio da Solicitação de Auditoria nº
201801238/04, de 18/10/18 enviada à CAIXA, demandou-se justificativas, caso
existissem.
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116.
A CAIXA encaminhou, em 31/10/2018, planilha com informações a respeito
dos contratos a ela anteriormente encaminhados. Restou registrado no documento
ocorrência de cancelamento das operações, atualização de registros e casos de
extrapolação do prazo em face de determinações judiciais.
117.
Considerando os casos de cancelamento de operação e atualização de
registro, entende-se que o SICONV deveria emitir alerta automático nos casos de
extrapolação do prazo de que trata o § 1º do Art. 24 de modo que os concedentes e a
Mandatária da União façam cumprir de maneira mais eficaz o dispositivo em comento.
118.
Conforme consta na Nota Informativa nº 16911/2018-MP, o MPDG irá
avaliar a possibilidade de implantação no SICONV de alerta automático para os casos de
extrapolação do prazo que trata os §§ 1º dos arts. 22 e 24 da PI 424. Todavia, somente
seria possível o desenvolvimento de funcionalidade a partir de 2020, uma vez que para
o exercício de 2019 os recursos já estão comprometidos para o atendimento de
demandas legais.

RECOMENDAÇÕES
119.
Buscando promover o aperfeiçoamento da Gestão Pública e contribuir para
a melhor aplicação dos recursos públicos, e reconhecendo o esforço do MPDG no
encaminhamento das questões levantadas neste Relatório são apresentadas as
seguintes recomendações à SEGES/MPDG:
1 - Recomendação: Promover estudo para apurar o custo de operação dos instrumentos
de transferência operacionalizados por meio do SICONV e avaliar a necessidade de
proposição de elevação dos valores mínimos dos níveis previstos no Art. 3º da PI Nº
424/2016 (Achado 3);
2 - Recomendação: Implantar nova funcionalidade no SICONV de modo que a data de
visita prévia e de aprovação do LAE correspondam a metadados de modo a facilitar a
verificação do cumprimento do disposto no Art. 21 § 11º da PI Nº 424/2016 (Achado 5);
3 - Recomendação: Implantar nova funcionalidade no SICONV que permita a
identificação dos instrumentos que se encontram a mais de 180 (cento e oitenta) sem
execução financeira de modo a facilitar o monitoramento do consignado no Art. 41º §
8º e §15º da PI Nº 424/2016 (Achado 6 e 7);
4 - Recomendação: Implantar nova funcionalidade no SICONV de modo a viabilizar de
modo ágil a verificação da regularidade quanto ao Pagamento de Precatórios Judiciais
de modo a fazer cumprir o disposto no Art. 22º Inciso XV da PI Nº 424/2016 (Achado 8);
5 - Recomendação: Implantar nova funcionalidade no SICONV de modo que o sistema
emita alerta automático nos casos de extrapolação do prazo de que trata o § 1º do Art.
24 da PI Nº 424/2016 (Achado 9).
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CONCLUSÃO
120.
Os trabalhos realizados tiveram por objetivo identificar dispositivos
introduzidos na Portaria Interministerial nº 424/2016 e no Novo Marco Regulatório das
Mandatárias (IN MPDG 02/2018), com maior potencial para aumentar a eficácia dos
recursos alocados em obras públicas por meio de transferências voluntárias e verificar
o efetivo cumprimento desses pelas partes interessadas. As informações/dados
apurados são suficientes a emitir os seguintes posicionamentos relativos às questões de
auditoria formuladas.
Necessidade de revisão/complementação dos dispositivos da PI nº 424/2016 no que
tange a garantir uma maior eficiência na alocação de recursos em obras.
121.
Dentre os fatos levantados a partir da análises realizadas, identificou-se que
a edição da Instrução Normativa nº 2 que “estabelece regras e diretrizes para a execução
de contrato de prestação de serviço a ser celebrado entre a União e instituições
financeiras oficiais federais, para atuação como Mandatárias da União, na gestão
operacional de contratos de repasse, nos termos do Decreto 6.170, de 25 de julho de
2007”, resultou em um aumento substancial no custo da tarifa a ser cobrada dos órgãos
concedentes.
122.
Sem adentrar no mérito da compatibilidade do valor cobrado em face dos
serviços prestado, pode-se afirmar que, em especial para os instrumentos enquadrados
no Nível I da PI 424 (obras com valor entre R$500 e 750 mil), o valor cobrado pela
mandatária para acompanhamento somado a outras despesas vinculadas a
operacionalização desses instrumentos podem implicar um custo de controle
excessivamente elevado.
123.
Assim, no que diz respeito a ações que visem garantir uma maior eficiência
na alocação de recursos em obras via transferências voluntárias, entende-se necessária
a antecipação da reavaliação dos valores dos níveis de que trata o §2º do 3° da portaria
interministerial supracitada.
Falhas ou omissões dos gestores federais na implementação de dispositivos da PI
424/2016
124.
No que tange ao aprimoramento de ações para atendimento de dispositivos
previstos na PI 424/16, observou-se a necessidade de implementação de
funcionalidades para assegurar maior eficácia dos concedentes e mandatárias da União
no dever de fazer cumprir os comandos da Portaria Interministerial Nº 424/2016, em
especial:
• a vedação do o aproveitamento de licitação que utilize projeto de
engenharia diferente daquele previamente aprovado e a realização de
licitação em desacordo com o estabelecido no projeto básico ou termo de
referência aprovado e tenha sido publicada em data anterior ao aceite do
projeto básico de engenharia pela mandatária;
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• a previsão de registro da visita de campo preliminar em forma de
metadados;
• a comprovação da regularidade quanto ao Pagamento de Precatórios
Judiciais;
• o cumprimento do prazo máximo para implemento da condição suspensiva;
• a determinação para que os instrumentos sejam rescindidos na hipótese de
inexistência de execução financeira após 180 (cento e oitenta) dias da
liberação da primeira parcela;
• a vedação de liberação da primeira parcela de recursos para o início de
execução de novos instrumentos quando o convenente tiver instrumentos
apoiados com recursos do Governo Federal, sem execução financeira por
prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias.
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ANEXOS
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA
EQUIPE DE AUDITORIA
Manifestação da unidade examinada:

“MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
Secretaria de Gestão
Departamento de Transferências Voluntárias
Coordenação-Geral de Normas e Processos

Nota Informativa nº 16911/2018-MP

Assunto: Manifestação sobre as recomendações do Relatório Preliminar da Ordem
de Serviço nº 201801238.
Referência: Processo SEI nº 03154.013967/2018-23

1.
Trata-se de Nota Informativa em atenção às recomendações constantes do
Relatório Preliminar da Ordem de Serviço nº 201801238, na qual o Ministério da
Transparência e Controladoria-Geral da União recomendou o seguinte:
"RECOMENDAÇÕES
110. Buscando promover o aperfeiçoamento da Gestão Pública e
contribuir para a melhor aplicação dos recursos públicos, e
reconhecendo o esforço do MPDG no encaminhamento das questões
levantadas neste Relatório são apresentadas as seguintes
recomendações à SEGES/MPDG:
1– Recomendação: Promover estudo para reavaliar a necessidade de
elevação dos valores mínimos dos níveis previstos no Art. 3º da portaria
(Achado 3);
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2 – Recomendação: Implantar novas funcionalidades no SICONV de
modo a facilitar a obrigação dos concedentes e mandatárias da União
de fazer cumprir os comandos da Portaria Interministerial Nº
424/2016, em especial as consignadas nos seguintes dispositivos
(Achados 4, 5, 6, 7, 8 e 9) :
a. Art 9º § 8º Inciso II e Art. 50
b. Art. 21 § 11º;
c. Art. 22 Inciso XV;
d. Art. 24 § 1º;
e. Art. 41 § 8º;
f. Art. 41, § 15º."

2.
Com relação ao teor da Recomendação 1, este Departamento ratifica o
posicionamento constante da Nota Informativa nº 14571/2018-MP (7333224), no qual
expôs que o cenário no exercício da 2018 não foi favorável para que houvesse avanços
acerca da elevação dos valores mínimos para as transferências voluntárias, conforme
descrição abaixo:
"7.
Com relação à recomendação 3 "177491", cujo teor trata da
elaboração de proposta, embasada em estudo, visando aumentar os
valores mínimos de concessão das transferências voluntárias, de forma
a compatibilizar a quantidade de instrumentos à capacidade de gestão
dos concedentes e melhor alocar os recursos em projetos de maior
impacto local, este Departamento informa que, em função da
ocorrência de alguns fatos relacionados ao processo de transferências
voluntárias, o cenário não se mostrou favorável à apresentação de
proposta voltada para o acréscimo dos valores mínimos de celebração
das transferências em comento.

8.
Nesse sentido, é relevante consignar que o entendimento acima
se deu, principalmente, em função das consequências trazidas com a
edição da Lei nº 13.602, de 9 de janeiro de 2018, a qual, dentre outras
alterações, incluiu o art. 85-A na Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017,
cujo teor tratou da redução do valor mínimo para as transferências de
recursos relacionadas a execução de obras.
"Art. 85-A. O valor mínimo para as transferências
previstas neste Capítulo, desde que suficiente para conclusão da obra
ou da etapa do cronograma de execução a que se refere e necessário
à garantia da funcionalidade do objeto pactuado, é de R$ 100.000,00
(cem mil reais)."
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9.
Em que pese a proposta não ter sido realizada, este
Departamento entende que ações de otimização e, também, de
simplificação nos processos de transferências voluntárias da União,
podem suprir a necessidade de acréscimo dos valores mínimos das
transferências.

10.
Ainda sobre a questão dos valores mínimos, o DETRV entende
que o assunto vem sendo inserido pelo Poder Legislativo nas duas
últimas leis de diretrizes orçamentárias, o que torna o assunto
extremamente delicado e extrapola o âmbito das competências
próprias do Poder Executivo. Fato este que indica que as propostas
para a mitigação dos problemas apontados devem ser construídas com
a participação efetiva de todos os Signatários da norma que
regulamenta os convênios e contratos de repasse, em articulação com
o Congresso Nacional. Ou seja, a construção de soluções de otimização
e simplificação do processo de transferências voluntárias da União
depende da participação concreta dos Ministérios do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, da Transparência e Controladoria-Geral
da União e da Fazenda."
3.
Ainda sobre o acréscimo dos valores mínimos, é importante consignar que a Lei
nº 13.307, de 14 de agosto de 2018 (LDO/2019), manteve como valor mínimo para
transferências da União o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme se pode
verificar na transcrição do art. 88 da referida Lei:
"Art. 88. Os valores mínimos para as transferências previstas neste
Capítulo serão fixados por ato do Poder Executivo.
Parágrafo único. O valor mínimo da transferência será de R$
100.000,00 (cem mil reais) quando for suficiente para:
I - execução integral de obra; ou
II - conclusão de etapa do cronograma de execução da obra necessária
à garantia da funcionalidade do objeto pactuado."
4. Diante disso, esse Departamento reitera que a questão afeta aos valores
mínimos das transferências da União extrapola o âmbito do Poder Executivo,
fato este que indica que a construção de um novo marco sobre os valores das
transferências da União deve ter a participação efetiva de todos os
Signatários da Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016.
Adicionalmente, é importante ressaltar que as motivações para o acréscimo
do valor mínimo das transferências deve conter embasamento técnico
robusto para demonstrar a importância da alteração dos valores mínimos que
estão sob vigência.
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5.
Quanto ao teor da Recomendação 2, este Departamento apresenta as seguintes
informações:
Art 9º § 8º Inciso II e Art. 50 (Achado 4)

“Art. 9º É vedada a celebração de:
(......)
§ 8º Quando o objeto do instrumento envolver a execução de obras e
serviços de engenharia, fica vedado o aproveitamento de licitação que:
I - utilize projeto de engenharia diferente daquele previa mente
aprovado e a realização de licitação em desacordo com o estabelecido
no projeto básico ou termo de referência aprovado, sob pena de
rescisão do instrumento pactuado; e
II - tenha sido publicada em data anterior ao aceite do projeto básico
de engenharia pela mandatária.”
“Art. 50. Os editais de licitação para consecução do objeto conveniado
somente poderão ser publicados após a assinatura do respectivo
instrumento e aceite do projeto técnico pelo concedente ou pela
mandatária.
Parágrafo único. A publicação do extrato do edital de licitação deverá
ser feita no Diário Oficial da União, em atendimento ao inciso I do art.
21, da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo ao uso de outros veículos de
publicidade usualmente utilizados pelo convenente.”
Manifestação: Com a implantação do novo módulo de projeto básico no SICONV, em
fevereiro de 2018, o convenente deverá realizar o processo licitatório de obras e serviços
de engenharia, após a emissão do LAE - Laudo de Análise do Empreendimento, que
deverá ser emitido pela mandatária ou concedente, após o envio do projeto
básico e projeto de engenharia pelo convenente. Conforme se pode observar, esse
Departamento está dotando os órgãos concedentes com as ferramentas para auxiliar na
observação das regras estabelecidas pela norma vigente, porém, a responsabilidade pelo
controle efetivo das condições de celebração, execução e prestação de contas dispostas
na Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016 é dos órgãos concedentes,
aos quais cabe a observação das condições estabelecidas pela norma, inclusive, aquelas
afetas ao fluxo do processo licitatório.
Art. 21 § 11º(Achado 5)
“Art. 21. Nos instrumentos, o projeto básico acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, ou o termo de
referência, deverão ser apresentados antes da celebração, sendo
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facultado ao concedente exigi-los depois, desde que antes da liberação
da primeira parcela dos recursos.
(......)
§ 11. No caso de obras ou serviços de engenharia, a análise final de
custos a cargo da mandatária será realizada depois da entrega do
orçamento de referência, observado o disposto nos arts. 16 a 18 do
Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, e de visita de campo
preliminar.”
Manifestação: Na emissão do Laudo de Análise do Empreendimento, a ser emitido pelo
concedente ou pela mandatária consta, campo especifico para que seja informado a vista
prévia da área de intervenção. Com relação ao registro prévio do engenheiro antes da
aprovação do projeto de execução da obra ou serviço de engenharia, este Departamento
irá avaliar a possibilidade de que isso ocorra de forma obrigatória no SICONV.
Art. 41 § 8º e Art. 41, § 15º (Achado 6 e 7)

“Art. 41. A liberação de recursos deverá ocorrer da seguinte forma:
(.....)
§ 8º Na hipótese de inexistência de execução financeira após 180 (cento
e oitenta) dias da liberação da primeira parcela o instrumento deverá
ser rescindido.
(......)
§ 15. É vedada a liberação da primeira parcela de recursos para o
início de execução de novos instrumentos quando o convenente tiver
instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal, sem
execução financeira por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias.”
Manifestação: Esta previsto para implantação até julho de 2019, a funcionalidade no
SICONV que irá permitir a identificação dos instrumentos que se encontram a mais de
180 (cento e oitenta) sem execução financeira.
Art. 22 inciso XV(Achado 8)
“Art. 22. São condições para a celebração de instrumentos, a serem
cumpridas pelo convenente, conforme previsto na Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nas
demais normas aplicáveis:
XV - comprovação da regularidade quanto ao Pagamento de
Precatórios Judiciais, comprovado por meio de certificado emitido
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CEDIN, disponível na Internet, ou por meio de certidão dos
competentes Tribunal de Justiça, Tribunal Regional do Trabalho e
Tribunal Regional Federal, ou, ainda, por meio declaração de
regularidade quanto ao pagamento de precatórios judiciais do chefe
do executivo ou do secretário de finanças juntamente com a remessa
da declaração para os citados tribunais por meio de recibo do
protocolo, aviso de recebimento ou carta registrada, devendo apontar
se o ente é aderente ao regime de que trata o art. 97, § 10, inciso IV,
alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, qual
a periodicidade de pagamento e a data do próximo vencimento;”
Manifestação: Em atenção ao achado acima, informa-se que o DETRV incluiu novo tipo
e registro no SICONV na funcionalidade "Verificação de Regularidade ", para possibilitar
o registro no SICONV dos entes que se encontram inadimplentes com o pagamento de
precatórios judiciais, desde que haja a informação da irregularidade pelos competentes
Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunais Regionais Federais
responsáveis pelo controle do pagamento de precatórios pelos entes da federação.
Art. 24 § 1º(Achado 9)
“Art. 24. Poderá ser realizada a celebração de instrumentos com
previsão de condição a ser cumprida pelo convenente, exceto aquelas
dispostas no art. 22 desta Portaria, e enquanto a condição não se
verificar não terá efeito a celebração pactuada.
§ 1º. O prazo fixado no instrumento para o cumprimento da condição,
desde que feitas as adequações no plano de trabalho e apresentadas as
justificativas, poderá ser prorrogado, nos termos de ato regulamentar
da autoridade máxima do concedente, por uma única vez, de igual
período, não ultrapassando dezoito meses, incluída a prorrogação, se
houver, devendo ser o instrumento extinto no caso do não cumprimento
da condição;”
Manifestação: Quanto a recomendação do achado 9, este Departamento informa que irá
avaliar a possibilidade de implantação no SICONV de alerta automático para os casos de
extrapolação do prazo que trata os §§ 1º dos arts. 22 e 24 da Portaria Interministerial nº
424, de 30 de dezembro de 2016. Importante registrar que, caso haja possibilidade de
implantação de marcador para os prazos dos §§ 1º dos arts. 22 e 24 da PI nº 424, de 2016,
só será possível o desenvolvimento a partir de 2020, uma vez que para o exercício de
2019 os recursos já estão comprometidos para o atendimento de demandas legais.

6. Por todo o exposto, sugere-se o encaminhamento desta Nota
Informativa ao Gabinete da Secretaria de Gestão com as manifestações deste
Departamento para que, caso esteja de acordo, enviá-la o Ministério da
Transparência e Controladoria-Geral da União em resposta ao Ofício nº
23171/2018/CGEOB/DG/SFC-CGU (7510037).
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À consideração da Diretora do Departamento de Transferências Voluntárias.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Coordenador-Geral

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Coordenador-Geral

Aprovo. Encaminhe-se a presente Nota Informativa ao Gabinete da Secretaria de Gestão
com as manifestações deste Departamento para que, caso esteja de acordo, enviá-la o
Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União em resposta ao Ofício nº
23171/2018/CGEOB/DG/SFC-CGU (7510037).

XXXXXXXXXXXXXXXXX
Diretora”
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