
 

 

NOTA TÉCNICA N.º 003/2012 – SAF - DICOP 
 

 
Salvador, 23 de maio de 2012 

(Versão de 25/07/2012) 
 
 

 
Refere-se ao entendimento desta Diretoria da Contabilidade 

Pública - DICOP concernente ao pagamento de despesas com 

recursos de convênios recebidos da União. 

(Nota Técnica em alteração pela área financeira estadual) 

 

DA LEGISLAÇÃO FEDERAL 

 

1. .O Decreto Federal nº 7.641, de 12 de dezembro de 2011, que “Altera o Decreto nº 6.170, de 25 de 

julho de 2007, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante 

convênios e contratos de repasse; altera o Decreto nº 7.568, de 16 de setembro de 2011; e estabelece 

prazos para implantação de funcionalidades no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de 

Repasse – SICONV”, institui, no inciso II do seu art. 3º, o prazo de até 30 de julho de 2012 para 

implantação, pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no Sistema de Gestão de 

Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, da funcionalidade Ordem Bancária de Transferências 

Voluntárias. 

 

2. A Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, que “Estabelece normas para execução do 

disposto no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas relativas às 

transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, e dá outras 

providências”, orienta, no §2º do art. 50, que os atos referentes à movimentação e ao uso dos recursos 

provenientes de convênio ou contrato de repasse serão realizados ou registrados no SICONV. 

 

3. A referida Portaria, determina, em seu art. 3º, que determinados atos e procedimentos referentes a 

convênios, contratos de repasse e termos de parceria devem ser realizados no SICONV, porém, no § 1º 

desse mesmo artigo, a Portaria excetua a realização do ato ou procedimento no sistema, quando da 

impossibilidade pela sua própria natureza, devendo-se apenas registrá-los, conforme transcrição a 

seguir: 

 

“Art. 3º Os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, 

acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de contas 

especial dos convênios, contratos de repasse e termos de parceria serão realizados 

no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV, aberto à 
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consulta pública, por meio do Portal dos Convênios. (alterado pela Port. n° 342, de 

05/11/2008) 

§ 1º Os atos que, por sua natureza, não possam ser realizados no SICONV, serão 

nele registrados.” 

 

4. Da mesma forma, e com o mesmo conteúdo, a Portaria Interministerial Nº 507, de 24 de novembro de 

2011, instrumento normativo mais atual, também estabelece, em seus art. 3º e seu § 1º, § 2º do art. 64 e 

art. 91, as orientações já transcritas da Portaria nº 127, referida nos itens 2 e 3. 

 

DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

 

5. O Decreto Estadual Nº 6.131, de 27 de dezembro de 1996, institui o Sistema de Informações Contábeis 

e Financeiras - SICOF, no âmbito da Administração Pública Estadual, como sistema oficial de execução 

orçamentária, financeira, patrimonial e contábil, conforme transcrição a seguir: 

 

“Art. 1º - Fica instituído o Sistema de Informações Contábeis e Financeiras - SICOF, 

cuja implantação e operação terão início a partir de 1º de janeiro de 1997, com as 

finalidades de proceder aos registros e de exercer os controles dos atos e fatos da 

execução orçamentária, financeira, patrimonial e da contabilidade da Administração 

Pública Estadual. 

Art.2 º - Integram o Sistema de Informações Contábeis e Financeiras - SICOF todos 

os órgãos da Administração direta, as autarquias e fundações públicas, inclusive os 

fundos por eles geridos, ressalvados aqueles cujas leis instituidoras determinam 

normas de escrituração diversas das adotadas pela Contabilidade Pública.” 

 

6. A Instrução Normativa Conjunta SAF Nº 01, de 19 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a 

movimentação de recursos efetuados pelos Órgãos, Fundos e Entidades da Administração Pública do 

Poder Executivo Estadual em contas bancárias mantidas no Banco do Brasil S.A., Banco Bradesco S.A. 

e Caixa Econômica Federal, orienta que: 

 

“Art. 5º As contas bancárias mantidas na Instituição Financeira serão movimentadas 

pelas respectivas Unidades, mediante pagamentos a pessoas físicas ou jurídicas por 

meio de Ordem Bancária Eletrônica – OBE gerada no SICOF. 

 

DOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PELO ESTADO 

 

7. Ao analisar as legislações anteriormente citadas, federais e estaduais, depreende-se que, apesar de haver 

previsão em normativo federal de emissão de ordem bancária por meio do SICONV, mesmo quando o 

recurso financeiro provier de transferências voluntárias da União, o Estado deve continuar utilizando 

seu sistema oficial de execução do orçamento público, atualmente o SICOF, instituído por ato formal do 
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Governador, Decreto Estadual. Esta orientação fundamenta-se também nas exceções definidas por 

normas federais, quando excluem da obrigatoriedade de realização de atos no SICONV, quando não for 

possível, pela própria natureza desses atos, devendo-se apenas registrá-los no citado sistema. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8. Em virtude de pronunciamento do Ministério do Planejamento da União, esta Nota 

Técnica está sendo alterada pela área financeira estadual, considerando novos 

procedimentos a serem definidos para pagamento de despesas com recursos de 

convênios recebidos da União. 

 

 

À consideração superior. 

 

Laine Costa Correia Lima 

Gerente de Normas 

 

Ilan Nogueira de Oliveira Santana 

Gerente de Análises Contábeis 

 

Florisvaldo Anunciacao de Lima 

Diretor da Contabilidade Pública 

 

De acordo, encaminhe-se aos Diretores de Finanças Públicas e aos Gestores de setores 

equivalentes integrantes da Administração Direta, Autarquias, Fundos, Fundações Públicas e 

Empresas Estatais Dependentes. 

 

Olintho José de Oliveira 

Superintendente da Administração Financeira  


