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APRESENTAÇÃO 
 
 
O Estado no desempenho de suas funções recorre constantemente ao auxílio de 

outros entes federados e de entidades privadas sem fins lucrativos. Um dos 

instrumentos utilizados para realização dessas parcerias é o convênio, onde o Estado, 

como concedente, descentraliza recursos a municípios e instituições privadas para 

consecução de um objetivo comum, de interesse da coletividade.  
 

Ao repassar os recursos públicos para outra instituição (pública ou privada), cabe ao 

Estado, através do órgão repassador, acompanhar e fiscalizar a execução dos 

objetivos traçados no plano de trabalho, verificando a legalidade, a eficiência, a eficácia 

e a efetividade das ações desenvolvidas pelo convenente.  
 

Os órgãos repassadores, no entanto, vêm cometendo falhas no acompanhamento e na 

fiscalização da execução dos convênios, de modo que os objetivos estabelecidos nos 

instrumentos e detalhados nos planos de trabalho, muitas vezes, não são atingidos, 

mesmo com o repasse integral dos recursos previamente estimados. 
 

Pretende-se, portanto, identificar as principais deficiências no acompanhamento e 

na fiscalização dos convênios e propor medidas para aperfeiçoar os mecanismos 

existentes, de forma que as políticas públicas realizadas mediante descentralização 

de recursos tenham mais êxito na busca de melhorar as condições de vida da 

população baiana.  
 

O tema, que faz parte do eixo de pesquisa “Princípios Orçamentários e 

Administração Financeira Governamental”, foi motivado pelas constantes 

irregularidades constatadas pela Auditoria Geral do Estado (AGE), ao realizar 

auditorias nos convênios celebrados pelo Governo do Estado com entidades 

privadas sem fins lucrativos e municípios, sendo a maioria dessas irregularidades 

decorrentes da falta de acompanhamento e fiscalização da execução dos 

convênios.  
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Motivou ainda a escolha do tema a aspiração pessoal de ver os recursos públicos 

sendo aplicados com mais eficiência, transparência e efetividade, de forma a 

melhorar as condições sociais dos baianos, principalmente da parcela menos 

favorecida.    
 

Justifica-se a realização do presente trabalho o fato de o governo estadual recorrer 

constantemente à celebração de convênios para execução de suas políticas públicas. 

No período de 2006 a 2010, foram firmados mais de 8000 convênios com municípios e 

entidades não-governamentais, descentralizando, para estes entes cerca de R$ 1,6 

bilhão, conforme dados do Sistema de Informações Gerenciais de Convênios e 

Contratos do Governo Estadual (Sicon). 
 

Esta descentralização acontece nas mais diversas áreas de atuação do Governo, 

como, por exemplo, em construção de casas populares, quadras poliesportivas, 

estádios, cisternas, programas de alfabetização, eletrificação rural, prestação de 

serviços de saúde básica, etc. Opta-se por esta modalidade de parceria, em vez de 

executar os serviços e obras diretamente, pelo fato de existir interesses comuns. 

Sendo assim, os entes envolvidos juntariam esforços de forma articulada na busca de 

um resultado final que beneficie a todos. Ademais, as entidades não-governamentais e 

os municípios estão mais próximos da população e, em tese, podem gerenciar melhor 

os recursos, alocando-os nas áreas mais prioritárias daquela coletividade.  
 

No entanto, não basta apenas o Estado decidir por descentralizar os recursos e 

esperar os bons resultados dessa decisão. É essencial que existam critérios para 

decidir que determinada política pública seja executada de forma descentralizada, 

critérios na seleção das entidades privadas e municípios, definição precisa dos 

objetivos que se pretende atingir e, principalmente, acompanhar e fiscalizar a execução 

da política, supervisionando, dando suporte técnico e jurídico, corrigindo desvios, 

comparando metas atingidas com o desembolso financeiro, de modo que não se tenha 

surpresas desagradáveis quando o convenente for prestar contas dos recursos 

recebidos.  
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Como um dos principais problemas encontrados nas auditorias realizadas, tanto pelo 

Tribunal de Contas do Estado como pela Auditoria Geral do Estado, é a falta de 

acompanhamento e fiscalização dos convênios por parte do governo, conforme será 

visto na subseção 1.2 deste trabalho, serão apresentados novos mecanismos de 

fiscalização, acompanhamento e controle dos convênios, inclusive com a inserção da 

população no processo, de modo que o cidadão possa exercer o controle social 

perante as políticas públicas do governo. 
 

Para realização do presente trabalho utilizou-se a seguinte metodologia: 
 

a) Levantamento e análise de todos os relatórios de auditorias emitidos pela AGE que 

tiveram como escopo o exame de convênios celebrados pelo Estado com 

municípios e entidades privadas sem fins lucrativos, no período de 2006 a 2010. 

b) Levantamento e análise dos relatórios e pareceres prévios do TCE a respeito das 

contas do governo, no período de 2001 a 20091. 
c) Resposta dos gestores responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização dos 

convênios a respeito das falhas apresentadas nos relatórios. 

d) Verificação da existência do mesmo problema em outros Estados e na União, 

mecanismos adotados para solucioná-lo e resultados alcançados. 

e) Pesquisa para descobrir a existência de estudos a respeito de tema. 

f) Relato de auditores fiscais que realizaram as auditorias a respeito do tema 

abordado, onde se buscou novas informações e possíveis sugestões para solução 

dos problemas encontrados. 

g) Com base no conhecimento adquirido, apresentação de uma proposta para 

aperfeiçoar os mecanismos de controle existentes e solucionar o problema. 

 

 

 

                                                 
1 Até a finalização deste trabalho, o relatório de 2010 ainda não tinha sido divulgado. 
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h) Levantamento e estudo de toda a legislação federal e estadual que diz respeito ao 

tema (Leis Federais n° 4.320/1964, 8.666/1993, 101/2000, Decreto Federal n° 

6.170/2007, Instruções Normativas STN n° 01/1997 e 10/2007, TCU n° 35/2000 e 

38/2000, Portaria Interministerial n° 127/2008, Lei Estadual n° 9.433/2005, Decreto 

Estadual n° 9.266/2004, Resolução TCE n° 86/2003), buscando, desta forma, 

aumentar o referencial técnico-jurídico. 

i) Análise da literatura que aborda a matéria, com o objetivo de se conseguir um maior 

embasamento teórico. 

 

Na seção 1, encontram-se a descrição e a evidenciação do problema, qual seja a 

falta de acompanhamento e fiscalização dos convênios. Foi realizada uma análise 

dos relatórios da AGE e do TCE, onde se comprova a existência e a gravidade do 

problema abordado. Na seção 2, buscou-se apresentar e analisar estudos 

acadêmicos sobre o tema, bem como tentativas de solução adotadas por outros 

entes governamentais. A proposta de solução do problema está apresentada na 

seção 3, onde se demonstra sua aplicação, viabilidade e limitações. O cronograma 

de execução e as considerações finais, inclusive com indicação de possíveis 

obstáculos à implantação da solução, vêm logo em seguida nas seções 4 e 5, 

respectivamente. 
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1. DIAGNÓSTICO 
 

1.1 CONTEXTO DO PROBLEMA 

 

O instrumento convênio surgiu na Administração Pública brasileira com o advento 

do Decreto-Lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967, quando se iniciou o processo de 

desconcentração e de descentralização da execução das atividades estatais. De 

acordo com Aguiar (2007, p. 21/22), o aumento das funções do Estado, 

determinado pela demanda social crescente, alinhada à necessidade de 

simplificação de procedimentos (desburocratização) fez com que o governo federal 

delegasse para particulares ou outros entes estatais a realização de atividades 

consideradas menos relevantes (secundárias). Desta forma, o Estado teria mais 

disponibilidade para realizar atividades específicas, como planejamento, 

coordenação, controle e supervisão. 

 

Foi com o aludido Decreto-Lei que se reconheceu a existência de serviços públicos 

de interesse de mais de uma esfera de governo e também de particulares, que 

poderiam ser realizados em mútua cooperação. 

 

Reconheceu-se, ainda, que alguns serviços públicos de custos vultosos poderiam 

ser executados de forma mais eficiente por municípios ou estados que, no entanto, 

não tinham recursos para executá-los. Assim, despertou a necessidade de junção 

de recursos técnicos e financeiros das diversas esferas de governos na execução 

de obras e serviços. 

 

O convênio seria, portanto, um instrumento de descentralização das políticas 

públicas da União para estados, municípios e entidades privadas sem fins 

lucrativos. A partir daí, os estados também passaram a descentralizar algumas de 

suas atividades para municípios e entidades privadas.  
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No campo da Administração Pública, pode-se definir convênio como um acordo ou 

ajuste celebrado entre dois entes públicos ou um público e outro privado, sem fins 

lucrativos, tendo como objetivo a execução de um projeto, atividade, prestação de 

serviço ou realização de eventos de interesse comum, em regime de mútua 

cooperação. 

 

As partes envolvidas no acordo são denominadas de concedente e convenente (ou 

conveniada), sendo a primeira o órgão ou entidade responsável pela transferência 

dos recursos financeiros destinados a execução do objeto e a segunda, órgão, 

entidade ou particular que recebe os recursos e fica responsável pela execução do 

acordo firmado. Esta última também pode cooperar com parte dos recursos financeiros, 

o que se denomina de contrapartida. 

 

Quanto à regulamentação do tema, no campo federal, tem-se o Decreto n° 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. Versam, ainda, sobre o 

assunto as Leis Federais n° 8.666, de 21 de junho de 1993 (lei de licitações), 101, 

de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a 12.017, de 12 de 

agosto de 2009, dentre outras.   

 

Na Bahia, o regulamento para celebração de convênios ou instrumentos congêneres 

que requeiram liberação de recursos estaduais foi aprovado pelo Decreto n° 9.266, de 

14 de dezembro de 2004. Outras normas estabelecem procedimentos para 

celebração e controle dos convênios, a exemplo da Resolução n° 86, de 11 de 

dezembro de 2003, do Tribunal de Contas do Estado, da Lei Estadual n° 9.433, de 

1° de março de 2005 e da Lei de Diretrizes Orçamentária Estadual, Lei n° 11.482, 

de 10 de julho de 2009. 
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Convém aqui destacar algumas diferenças existentes entre convênio e contrato. 

Convênio é acordo de vontades com características próprias, onde os interesses dos 

partícipes são convergentes: um resultado comum. Já o contrato, conforme a definição 

da Lei Estadual n° 9.433/2005: 

 
É todo e qualquer ajuste entre entidades públicas e pessoas físicas ou 
jurídicas privadas, de qualquer natureza, e entre entidades públicas entre si, 
em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a 
estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. 
(BAHIA, 2005, art. 8º, inciso XIV) 

 

Neste instrumento, os interesses são opostos, como por exemplo, o contratado quer 

prestar o serviço e receber o maior preço por isso, já o contratante quer adquirir esse 

mesmo serviço e pagar o menor preço por ele.  

 

Ademais, no contrato a parte que executa as atividades/serviços percebe a 

remuneração financeira somente após a perfeita realização do acordado. Já no 

convênio, a concedente recebe os recursos de forma antecipada para só depois 

executar o objeto firmado. Por isso, torna-se necessário a prestação de contas ao 

final do acordo por parte do convenente. Resumindo, no convênio se recebe para 

fazer; no contrato se recebe por ter feito. 

 

Um dos principais componentes dos convênios é o seu Plano de Trabalho, que deve 

ser previamente aprovado pela concedente, inclusive com parecer jurídico favorável, e 

deverá conter todas as informações necessárias e suficientes à perfeita identificação 

do objeto a ser executado, tais como: 

 

• razões que justificam a celebração do instrumento; 

• descrição completa e detalhada do objeto a ser executado; 

• metas a serem atingidas, qualitativa e quantitativamente; 

• etapas ou fases da execução; 

• especificação completa do bem a ser produzido ou adquirido; 



10 
 

 
 

 

• previsão do início e do fim da execução do objeto; 

• plano de aplicação dos recursos e a contrapartida do convenente, se for o caso;  

• cronograma de desembolso. 

 

O Plano de Trabalho não deve ser elaborado de forma genérica, pois dificulta a 

fiscalização e dar margem a desvio de recursos do convênio. 

 

O plano de aplicação de recursos e os custos envolvidos deverão ser analisados pela 

entidade repassadora dos recursos, de modo que o montante repassado seja 

compatível com o objeto, não se admitindo valores insuficientes para a sua conclusão 

(evitando obras ou serviços inacabados), nem o excesso que permita desvio dos 

recursos. 

 

As cláusulas do ajuste poderão estabelecer que o convenente apresente uma 

contrapartida financeira para consecução do objeto pactuado. Estes recursos deverão 

estar assegurados previamente à celebração do instrumento e deverão ser depositados 

em conta única, aberta especificamente para movimentação dos recursos do convênio. 

 

Enquanto não empregados no objeto pactuado, os recursos do acordo deverão ser 

aplicados no mercado financeiro em caderneta de poupança ou fundo de aplicação de 

curto prazo. Os rendimentos dessas aplicações deverão ser aplicados no objeto 

pactuado, como se fizesse parte dos recursos repassados, estando, portanto, sujeitos 

às mesmas condições de prestação de contas.  

 

Celebrado o acordo, a parte que recebeu os recursos públicos (convenente) deve 

executar todas as atividades necessárias à consecução do objeto do convênio em 

estrita obediência à legislação que regula a matéria e ao que foi pactuado entre as 

partes no instrumento firmado. 
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Assim, as normas vigentes (Decreto nº 9.266/2004, Resolução TCE n° 86/2003 e 

Lei nº 9.433/2005) vedam a prática de diversos procedimentos por parte da 

convenente durante a execução do ajuste, a exemplo dos elencados a seguir: 
 

• realizar despesa a título de taxa de administração;  

• desviar da finalidade original (utilização de recursos transferidos em finalidade 

diversa da pactuada); 

• utilizar os recursos em desacordo com o Plano de Trabalho; 

• alterar metas, sem autorização do concedente; 

• efetuar pagamento a servidor público ou empregado pública por serviços de 

consultoria ou assistência técnica; 

• realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, 

inclusive referentes a pagamentos fora do prazo; 

• incluir despesas realizadas antes ou depois do período de vigência do 

instrumento. 

 

Os materiais, equipamentos e serviços necessários à realização do objeto do convênio 

devem ser adquiridos pelo convenente mediante processo licitatório, conforme dispõe a 

legislação em vigor. Os recursos repassados para particular ou para outro ente público 

por meio de convênio continuam sendo de natureza pública e, por isso, o convenente 

está sujeito à fiscalização e a prestação de contas. 

 

No caso de entidades privadas, não sujeitas ao procedimento licitatório, a Resolução n° 

86/2003 do TCE obriga o responsável pela aplicação dos recursos ao atendimento dos 

princípios de economicidade e eficiência, mediante cotação de preços dos bens e 

serviços adquiridos, demonstrando e justificando a opção utilizada.  
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De acordo com o Decreto Estadual n° 9.266/2004, cabe à concedente fazer o 

acompanhamento e a fiscalização sistemática do convênio e, quando necessário, 

proceder alteração por meio de termos aditivos. Tal procedimento visa a garantir que 

os recursos sejam aplicados corretamente no objeto do acordo, corrigindo eventuais 

desvios de finalidade. 
 

Assim, os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização deverão analisar a 

execução do objeto do convênio no que se refere aos aspectos de legalidade, 

eficiência, economicidade, eficácia, efetividade, etc. Qualquer desvio em relação à 

legislação aplicável e aos objetivos pactuados deve ser prontamente sanado, mediante 

ações corretivas, podendo os agentes da concedente reorientar as ações da 

convenente, acatar ou rejeitar justificativas e prevenir fatos que possam comprometer 

os objetivos traçados. Detectado qualquer indício de irregularidade quanto à aplicação 

dos recursos, a concedente poderá suspender a liberação das demais parcelas ainda 

não repassadas. 
 

Todavia, os órgãos e entidades estaduais não vêm cumprindo com a devida eficiência 

suas obrigações de acompanhar, fiscalizar e controlar a execução dos convênios 

celebrados, de forma que muitas irregularidades são cometidas pelas convenentes e 

constatadas intempestivamente, somente quando da prestação de contas dos recursos 

repassadas ou quando das auditorias realizadas pelos órgãos de controle, o que 

impossibilita a correção dos desvios cometidos e dificulta o ressarcimento dos prejuízos 

ao erário.  

 

O tópico seguinte apresenta de forma detalhada as deficiências no acompanhamento e 

na fiscalização dos convênios por parte dos órgãos repassadores dos recursos, bem 

como as irregularidades praticadas na execução dos convênios, decorrentes, 

justamente, dessas falhas no acompanhamento. 
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Em entrevistas realizadas com os auditores fiscais da AGE (informação verbal)2, ainda 

que as deficiências no acompanhamento e na fiscalização fossem consideradas o 

problema capital nas celebrações de convênios, outros foram citados, dos quais 

merecem destaques os seguintes: 

 

a) Escolha da Convenente  
 
Quando o convênio é celebrado com entidades não-governamentais, costuma-se 

selecionar a entidade de forma discricionária, adotando unicamente critérios políticos, 

em flagrante desobediência aos princípios constitucionais da isonomia, da 

impessoalidade e da moralidade. 

 

Embora a legislação estadual que disciplina a matéria relativa a convênios (Lei n° 

9.433/2005 e Decreto n° 9.266/2004) não disponha sobre a obrigatoriedade de 

realização de chamamento público, é razoável que a Administração, diante de acordos 

que, muitas vezes, envolvem uma grande quantidade de recursos, realize uma seleção 

prévia de entidades com condições técnicas e custos semelhantes, dentro de critérios 

objetivos de escolha, que possam melhor atender ao interesse público. A escolha 

discricionária de uma entidade sem a realização de um processo seletivo fere os 

princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade. 

 

Cabe ressaltar que na esfera federal, a Lei n° 11.124 de 16 de junho de 2007, que 

dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, cria o Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social e institui o Conselho Gestor do Fundo, no 

seu art. 12, § 6°, já dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de chamada pública, 

no caso de repasse de recursos a entidades privadas. 

 

 

                                                 
2 Entrevistas realizadas com os auditores Cláudio José, Eduardo Veloso, Domingos Neto e José Atílio em 16 de 
fevereiro de 2011.  
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b) Plano de Trabalho Pouco Detalhado 

 

Embora a legislação disponha que o Plano de Trabalho seja elaborado contendo todas 

as informações necessárias e suficientes para se identificar claramente o objeto do 

convênio, metas, fases de execução, cronograma, etc, esse documento costuma ser 

elaborado com informações superficiais, deixando dúvidas quanto ao real objeto do 

pacto celebrado. 

 

O Plano de Trabalho elaborado de forma genérica, além de dificultar a fiscalização de 

sua execução e o cumprimento do objeto por parte da convenente, dar margem a 

desvio de recursos do convênio.  

 

c) Prestação de Contas 
 
Dentre as irregularidades encontradas nas prestações de contas dos convênios, 

destacam-se as seguintes: 

• apresentação de notas fiscais inidôneas para comprovação de aquisição de 

bens e serviços; 

• não atendimento ao prazo de 30 dias após o término da vigência do convênio 

para apresentação da prestação de contas final; 

• transferência dos recursos para outra conta não vinculada ao convênio; 

• cobrança indevida de taxa de administração; e 

• rendimentos decorrentes da aplicação no mercado financeiro e os recursos 

previstos como contrapartida do convenente não aplicados no objeto do 

convênio.  
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1.2 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Conforme levantamento realizado por Ribeiro (2009, p. 150), no período de 2001 a 

2008, o Governo Federal celebrou cerca de 24 mil convênios por ano com estados, 

municípios e entidade não-governamentais, descentralizando para esses entes 

uma quantia anual de R$ 53,6 bilhões.  

 

Na Bahia, de acordo com o Sistema de Informações Gerenciais de Convênios e 

Contratos do Governo Estadual (Sicon), nos últimos cinco anos, o Estado celebrou 

8346 convênios, que, juntos, totalizaram R$ 1,6 bilhão, conforme detalhado na tabela 

seguinte. 
                                                                                   Em R$ 

EXERCÍCIO QUANT. VALOR 
2010 1642 456.072.698,97 
2009 1091 246.359.867,40 
2008 1408 305.950.961,86 
2007 1088 223.443.560,74 
2006 3117 392.617.563,89 
Total 8346 1.624.444.652,86 

                             Fonte: Sicon. 
 
A Auditoria Geral do Estado (AGE), órgão pertencente à estrutura da Sefaz e 

responsável pelo controle interno de toda a Administração Pública Estadual, e o 

Tribunal de Contas da União, ao executarem seus trabalhos de auditoria nos 

órgãos e entidades estaduais, deparam-se com situações nas quais não ocorreu a 

devida execução do objeto dos convênios celebrados com entidades privadas sem 

fins lucrativos ou com municípios. Analisando os relatórios do TCE, período 2001-

2009, e da AGE, 2006-2010, verifica-se que a principal causa dessa não execução, 

conforme já antecipado na subseção 1.1 deste trabalho, é a falta de 

acompanhamento e fiscalização do objeto por parte do órgão repassador dos 

recursos, conforme apresentado na subseção seguinte.  
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1.2.1 Relatórios Elaborados pelo TCE 
 
O Tribunal de Contas do Estado aprecia anualmente as contas apresentadas pelo 

Poder Executivo, sobre as quais divulga a cada ano um Relatório e Parecer Prévio. Os 

relatórios, conforme informações constantes dos mesmos, são elaborados a partir das 

análises e resultados obtidos mediante a auditoria realizada nas demonstrações 

financeiras do Estado, nas auditorias operacionais e nas inspeções realizadas pelas 

seis Coordenadorias de Controle Externo do Tribunal. Foram analisados os relatórios 

divulgados no período de 2001 a 2009, onde se procurou enfocar os achados 

concernentes à celebração, execução e prestação de contas de convênios. A seguir, 

serão apresentados alguns trechos desses relatórios, onde se evidencia os graves 

problemas de acompanhamento e fiscalização.  
 
 
a) Relatório e Parecer Prévio – Contas do Estado da Bahia: Poder Executivo - 

Exercício de 2008 (Relatório de Junho de 2009 - Processo TCE/001023/2009) 
 

Órgão Auditado: Sedes. Em auditorias realizadas nos convênios celebrados pela 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza (Sedes) com prefeituras 

municipais e organizações não-governamentais para construção de cisternas, o TCE 

constatou, dentre outras, as seguintes irregularidades: 

 

(...) 
• falhas operacionais: ausência de acompanhamento e fiscalização dos 
convênios; falhas na execução das cisternas e desconhecimento, por parte 
dos beneficiários, dos meios possíveis de utilização de comunicação para que 
apresentem sugestões, reclamações ou denúncias na execução do Programa, 
e 
• falhas na formalização dos procedimentos licitatórios: autuação inadequada 
dos processos licitatórios, com ausência de numeração das folhas e falta de 
arquivamento sequenciado dos documentos componentes (art. 74 da Lei n.º 
9.433/2005); ausência de divulgação dos certames através de publicação do 
aviso de licitação no D.O.E (art. 54 da Lei n.º 9.433/2005) e ausência de 
fixação, no instrumento convocatório, de sanções para ilegalidades praticadas 
no procedimento licitatório e para o caso de inadimplemento contratual (art. 
79,V, da Lei n.º 9.433/2005).  
(...) (BAHIA, 2009, p. 149) 
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Observa-se, claramente, neste exemplo, o problema diagnosticado no presente 

trabalho (ausência de acompanhamento e fiscalização dos convênios) e o 

desconhecimento, por parte dos beneficiários, da existência de meios para 

apresentação de denúncias, situação para qual este trabalho se propõe a apresentar 

sugestões de aprimoramento. 
 
Órgão Auditado: Sudesb. Nos convênios firmados pela Superintendência dos 

Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) com prefeituras municipais para construção ou 

reforma de quadras poliesportivas, estádios de futebol e ginásios de esportes, o 

Tribunal encontrou as seguintes situações: 

 
• atraso no repasse dos recursos por parte da SUDESB (Convênio n.º 

04/2006); 
• pagamento de serviços sem respaldo contratual (Convênio n.º 

04/2006); 
• apresentação de fatura sem documentação fiscal (Convênio n.º 04/2006); 
• pagamento por serviços não realizados (Convênio n.º 04/2006); 
• empresa contratada com restrição fiscal (Convênio n.º 04/2006); 
• ausência de comunicação da celebração de todos os convênios 

inspecionados in loco às respectivas câmaras municipais; 
• falhas na execução dos serviços (Convênios n.os 12/2006, 68/2006, 

19/2007 e 59/2006); 
• obras paralisadas - descumprimento do cronograma físico-financeiro 

(Convênio n.º 39/2007); 
• projeto básico incompleto (Convênios n.os 17/2007, 19/2007, 12/2006, 

59/2006, 43/2007, 44/2007, 45/2007, 68/2006 e 2/2005); 
• ausência de placa-padrão no local da obra (Convênios n.os 17/2007, 

39/2007, 12/2006, 44/2007, 68/2006, 19/2007, 12/2006, 59/2006, 43/2007, 
44/2007, 45/2007, 68/2006, 12/2005 e 04/2006); 

• ausência do diário de obras (Convênios n.os 31/2007, 17/2007, 36/2007, 
57/2007, 39/2007, 12/2006, 44/2007, 68/2006 e 04/2006); 

• orçamentos formalizados incorretamente em todos os convênios 
inspecionados in loco (falta de preços de referência e de valores 
unitários e falta de assinatura do responsável técnico no orçamento-base); 

• publicação do aviso de licitação em desacordo a legislação vigente 

(Convênios n.os 39/2006, 59/2006, 45/2007 e 12/2006); (BAHIA, 2009, p. 

151, grifos nossos) 

 

Verifica-se que todos os problemas detectados em negrito, relacionados à execução 

dos convênios, poderiam ser evitados ou constatados e solucionados tempestivamente, 

caso houvesse o devido acompanhamento dos instrumentos celebrados. 
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Entidade Auditada: Fundac. Nos convênios celebrados pela Fundação da Criança e 

do Adolescente (Fundac) com entidades não-governamentais para atendimento a 

crianças e adolescentes carentes em situação de risco pessoal e social ou em regime 

de internação provisória e/ou cumprimento de medidas sócio-educativas, destacam-se 

os seguintes achados de auditoria: 
• repetição de empresas nas cotações de preços de dispensas de licitação 

do Convênio n.º 007/2006; 
• empresa vencedora das cotações de preços de dispensas de licitação do 

Convênio n.º 007/2006, com objeto social divergente da natureza da 
despesa; 

• despesas comprovadas através de documentos inidôneos - Convênios 
n.os 007/2006 e 009/2007 (empresas não habilitadas vencedoras das 
cotações de preços de dispensas de licitação) e notas fiscais com 
Autorização de Impressão de Documentos Fiscais (AIDF) irregular; 

• convenente inadimplente com empresa estatal - Convênios n.os 007/2006 
e 009/2007; 

• ausência de almoxarifado e falta de controle dos materiais adquiridos - 
Convênios n.os 007/2006 e 009/2007; 

• o Convênio n.º 011/2004, apesar de ser designado “convênio”, na 
verdade, constitui um contrato de prestação de serviço, cujo objeto é, 
fundamentalmente, a gestão operacional, dos Centros de Atendimento 
Socioeducativo - Case Simões Filho, Feira de Santana e Salvador; 

• ausência de clareza na descrição do objeto do convênio e no plano de 
trabalho; 

• ausência de plano de aplicação e orçamento; 
• convenente inadimplente no SICON; 
• classificação orçamentária indevida do convênio. (BAHIA, 2009, p. 154). 
 

Órgão Auditado: Seagri. Nos convênios firmados com a Secretaria de Agricultura, 

Irrigação e Reforma Agrária (Seagri) com instituições não-governamentais, cujos 

objetos foram a realização de Exposição Nacional do Agronegócio e a utilização de 

mão-de-obra dos alunos matriculados nas escolas agrícolas filiadas ao convenente 

para dar assistência técnica aos agricultores familiares, as falhas verificadas foram: 
 
• ausência do exame pelo controle interno da SEAGRI; 
• não foram juntadas todas as folhas do extrato bancário, limitando o exame 

de todos os pagamentos efetuados; 
• falta de evidência quanto aos critérios para a contratação da empresa 

Gelbo Engenharia, no valor de R$64.022,40, tendo em vista que a 
Resolução do TCE determina que, na aplicação dos recursos públicos, as 
organizações não-governamentais deverão escolher a melhor proposta; 

• nota fiscal n.º 014240, que não discrimina a quantidade dos serviços 
prestados, mencionando, apenas, tratar-se de “despesa com 
hospedagem”, no valor de R$7.200,00. 
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• falta de comprovação da aplicação dos recursos transferidos às escolas, 
destinados à ajuda de custo dos alunos; 

• descompasso entre o plano de trabalho e a vigência do convênio, com o 
período letivo das escolas agrícolas; 
(BAHIA, 2009, p. 163) 

 

Nestes dois últimos casos, embora o Tribunal não aponte diretamente a ausência de 

acompanhamento e fiscalização por parte da Fundac e da Seagri, nota-se, claramente, 

que as falhas detectadas decorrem do não acompanhamento da execução dos 

convênios e, consequentemente, da não adoção das providências cabíveis e 

tempestivas.  
 

b) Relatório e Parecer Prévio – Contas do Estado da Bahia: Poderes Legislativo, 
Judiciário e Executivo e Ministério Público - Exercício 2005 (Relatório de Maio 
de 2006 - Processo TCE/001135/2006) 

 
Ainda na apresentação do relatório, o Conselheiro Relator, Manoel Figueiredo Castro, 

aponta como prioritária por parte dos três Poderes do Estado, do Ministério Público e 

do próprio TCE a adoção de ações de curto prazo objetivando o atendimento dos 

anseios da sociedade e que contemplem instrumentos efetivos de combate à 

corrupção, reduzindo o crescente sentimento de impunidade percebido pela Nação. 

Neste sentido, o Conselheiro impõe de imediato a adoção das seguintes ações: 

 
a) reformulação e fortalecimento do Sistema de Controle Interno; 
b) a adoção de mecanismos articulados no sistema de planejamento 
governamental, possibilitando a apresentação dos objetivos, das metas 
estratégicas e os respectivos indicadores que permitam o acompanhamento 
da sua avaliação pelos programas prioritários da ação governamental; 
c) acelerar a implementação de sistemática de acompanhamento e 
controle de contratos e convênios, conforme dispõe a nova Lei Estadual de 
Licitação n.º 9.433, de 1º de março de 2005, que representou importante 
iniciativa do Poder Executivo em favor da moralidade administrativa; 
d) adotar procedimentos homogêneos no relacionamento com as ONGs e com 
as fundações (que assim se consideram), dirimindo qualquer dúvida quanto à 
indispensabilidade de prestações de contas dos recursos públicos a elas 
alocados, a qualquer título, nos parâmetros da legislação em vigor; 
e) envidar esforços para a utilização da moderna tecnologia, dos modernos 
conceitos de comunicação, a exemplo de iniciativas como a implementação do 
“Orçamento Cidadão”, para ampliar a efetivação do princípio da transparência. 
(BAHIA, 2006, p.15, grifo nossos) 
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Destaca-se a preocupação do aludido Conselheiro em dotar o Estado de mecanismos 

de acompanhamento de contratos e convênios e em possibilitar uma maior participação 

da sociedade na definição de políticas públicas, em consonância com o princípio da 

transparência. 

 

Nas auditorias realizadas naquele exercício, destacam-se as seguintes constatações 

apontadas no relatório: 

 
Órgão auditado: Fesba. Na auditoria realizada no Fundo Estadual de Saúde do 

Estado da Bahia (Fesba), que tem por finalidade prover os recursos necessários à 

execução de programas de trabalho relacionados com a saúde individual e coletiva, no 

âmbito da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), verificou-se a ocorrência de falhas 

procedimentais e de controle interno, especialmente quanto à formalização, 

acompanhamento e fiscalização dos convênios, bem como atraso na apresentação de 

prestação de contas. Foram feitas recomendações voltadas à adoção de providências 

para o saneamento das falhas apontadas pela auditoria. 

 
Programa auditado: Cabra Forte. De acordo com o PPA 2004-2007, o Programa 

Cabra Forte tinha por objetivo geral melhorar a qualidade de vida dos produtores rurais 

e suas famílias, através do aumento da renda proveniente da ovinocaprinocultura. 

 

Para a sua implantação foi firmado, convênio entre o Estado da Bahia, Banco do Brasil 

S/A, Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA), Companhia de 

Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), Companhia de Engenharia Rural da Bahia 

(Cerb) e Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb). 

 

Dentre as falhas constatadas pela auditoria realizada pelo TCE, destacam-se as 

seguintes: 
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● fragilidades na prestação da assistência técnica e na capacitação prestada 
aos produtores e técnicos; 

● visitas técnicas realizadas com atraso ou não realizadas; 
● capacitações inadequadas para as necessidades do grupo; 
● implantação insuficiente de pontos de água confiável e cisternas; e 
● ações voltadas para a comercialização da produção insuficientes; 
• tornar mais eficiente e tempestivo o processo de exame das prestações de 

contas enviadas pelas associações convenentes. (BAHIA, 2006, p. 233, grifo 
nosso) 

 

 
c) Relatório e Parecer Prévio – Contas do Estado da Bahia: Poderes Legislativo, 

Judiciário e Executivo e Ministério Público - Exercício 2004 (Relatório de Abril 
de 2005 - Processo TCE/001164/2005) 

 
Projeto Auditado: Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite. Conforme PPA 

2004-2007, o Projeto de Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite tinha o propósito 

de beneficiar crianças de 02 a 07 anos de idade, pertencentes às famílias com renda 

familiar mensal per capita de até meio salário mínimo. 

 

Para execução do projeto, foi firmado convênio entre a Secretaria de Combate a 

Pobreza (Secomp), a Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração (SICM) e a 

Empresa Baiana de Alimentos S/A (Ebal), com a participação de agricultores familiares. 

Na auditoria realizada, as principais falhas identificadas foram as seguintes: 

 
• deficiência no controle dos prazos de vigência dos contratos firmados com as 
usinas; 
• entrega do leite pelas usinas em locais e/ou horários diversos daqueles 
determinados pelo convênio; 
• ausência de preposto da EBAL no momento da entrega do leite pelas 
usinas; 
• divergência de informações constantes em demonstrativos fornecidos por 
instituições, quanto aos quantitativos de crianças beneficiadas e de leite 
distribuído; 
• famílias com mais de duas crianças cadastradas, inobservando-se, 
portanto, o limite estabelecido; 
• crianças cadastradas e beneficiadas, fora da faixa etária admitida; 
• crianças com idade entre 02 e 07 anos não cadastradas e não contempladas; 
• fragilidade dos controles da execução do convênio por parte da 
SECOMP. (BAHIA, 2005, p. 199, grifos nossos) 
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d) Relatório e Parecer Prévio – Contas do Estado da Bahia: Poderes Legislativo, 
Judiciário e Executivo e Ministério Público, exercício 2003 (Relatório de Abril 
de 2004 - Processo TCE/000757/2004) 

 
Programa Auditado: Combate à Pobreza Estrutural. De acordo com o relatório do 

TCE, esse programa tinha como objetivo reduzir os mecanismos de geração da 

pobreza e desigualdades sociais e promover o fortalecimento de oportunidades 

econômicas para inserção no setor produtivo, tendo como gestor a Secretaria de 

Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais (Secomp).  

 

Na estrutura da Secretaria, foi instituído o Fundo Estadual de Combate e Erradicação 

da Pobreza (Funcep), cujos recursos foram aplicados no respectivo programa, em 

ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço da renda 

familiar e outras atividades de relevante interesse social, voltadas para a melhoria da 

qualidade de vida da população. 

 

Visando ampliar a política governamental de combate à pobreza e às desigualdades 

sociais, a Secomp firmou parcerias com órgãos governamentais e organizações não-

governamentais, através da celebração de convênios, termos de compromisso e outros 

instrumentos congêneres, com recursos oriundos do Funcep. 

 

Na auditoria realizada, o TCE verificou-se que: 

 
 (...) o Programa de Combate à Pobreza Estrutural apresenta deficiências no 
acompanhamento e avaliação de suas ações, em razão da inexistência de 
indicadores de desempenho, que permitam aferir adequadamente os 
resultados, e do número insuficiente de técnicos alocados aos projetos. É 
certo, entretanto, que os aspectos que envolvem as ações visando a redução 
da pobreza e da desigualdade social, pontos-chave do programa, são de difícil 
aferição quanto aos resultados, devido à complexidade em agrupar ações 
ligadas a diversos eixos de atuação, como saúde, educação, alimentação, 
moradia, trabalho e saneamento básico. (BAHIA, 2004, p. 213, grifo nosso) 
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Conclui o relatório que, dada a relevância social do programa, aliada à sua 

característica de execução descentralizada por várias entidades da Administração 

Pública e entidades não-governamentais, “o seu gerenciamento requer um processo 

contínuo de melhoria de seus instrumentos de planejamento, monitoramento e 

avaliação, de maneira a proporcionar um controle adequado sobre suas operações” 

(BAHIA, 2004, p. 213). 

 
Programa Auditado: Prevenção e Controle Criminal. Programa que tinha como 

órgão responsável a Secretaria da Segurança Pública (SSP) e objetivava, de acordo 

com o PPA, a redução da violência e da criminalidade, mediante o aparelhamento, 

modernização e melhoria da infra-estrutura dos serviços de segurança pública. 

 

No exercício de 2003, o TCE realizou inspeção no Programa, focando a gestão dos 

convênios celebrados entre a SSP e a Secretaria Nacional de Segurança Pública 

(Senasp). Foram detectadas as seguintes falhas na execução, acompanhamento e 

controle desses convênios: 
 

(a) divergência entre termos de convênio e respectivos planos de trabalho, 
quanto ao prazo de vigência, sem a devida aprovação da SENASP;  
(b) ausência de depósito das contrapartidas nas contas específicas dos 
convênios, infringindo o disposto na Instrução Normativa STN n.º 01/97; 
(c) aplicação indevida de recursos em despesas anteriores à vigência do 
termo (Convênio n.º 10/02) e em despesas não previstas no plano de trabalho 
(Convênios n.ºs 19/01, 06/02 e 07/02); e  
(d) restituição e/ou recolhimento dos saldos dos recursos, oriundos do 
Governo Federal e contrapartidas estaduais, fora do prazo estabelecido nos 
convênios. (BAHIA, 2004, p. 214) 
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e) Relatório e parecer prévio – Contas do Estado da Bahia: Poderes Legislativo, 
Judiciário e Executivo e Ministério Público - exercício 2002 (Relatório de Abril 
de 2003 - Processo TCE/001779/2003) 

 
Programa Auditado: Erradicação do Trabalho e da Exploração Infantil (Peti). Este 

Programa objetivava coibir a exploração do trabalho da criança e do adolescente, 

buscando sua recondução à escola, proporcionando reforço sócio-pedagógico e apoio 

sócio-familiar, em articulação com órgãos governamentais e não-governamentais, além 

de atividades de esporte, lazer, cultura, reforço escolar, saúde e outros serviços 

necessários a sua formação. 

 

Para a sua operacionalização, a Secretaria do Trabalho e Ação Social (Setras) firmou 

parcerias prefeituras municipais, organizações não-governamentais e órgãos 

colegiados, a exemplo de comissões e grupos gestores municipais. 

 

Em 2002, O TCE realizou auditoria de natureza integrada no Peti, tendo como 

resultado, a constatação de diversas irregularidades, dentre elas, “deficiências no 

acompanhamento da aplicação dos recursos repassados aos municípios através de 

convênios, bem como no controle das respectivas prestações de contas”. (BAHIA, 

2003, p. 201). 

 

Programa Auditado: Produr. O Produr, de acordo com o relatório do TCE, teve como 

objetivos a melhoria das condições de vida dos residentes urbanos no Estado, 

principalmente da população carente, e o fortalecimento institucional dos municípios. 

Ainda, segundo o TCE, foi concebido como um elemento integrante da política pública 

estadual, destinado a aumentar a capacidade da ação governamental em projetos de 

diversas áreas no âmbito dos municípios, tendo como órgãos executores a CAR e a 

Conder. 
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Na auditoria realizada em 2002, o TCE apontou como recomendação, dentre outras, 

melhoria no acompanhamento, monitoria e avaliação dos projetos executados pelas 

prefeituras. 

 

1.2.2 Relatórios Elaborados pela AGE 
 
De acordo com a Portaria n° 412, 21 de novembro de 2006, os servidores da AGE 

ficam obrigados a guardar o sigilo das informações obtidas em função do trabalho de 

auditoria, não devendo revelá-las, sem autorização específica, salvo em caso de 

obrigação legal. Desta forma, serão relatadas aqui algumas irregularidades nas 

auditorias realizadas em convênios, sem mencionar o órgão ou entidade auditada e o 

ano em que os trabalhos foram realizados, dando enfoque nas deficiências no 

acompanhamento e na fiscalização dos acordos celebrados. 

 
a) Relatório de Auditoria n° 16/20xx 
 
Auditoria realizada no Projeto Melhoria das Condições de Habitabilidade e 

Requalificação Urbana nas áreas de Pobreza. 

 

De acordo com o relatório, a Secretaria responsável pela execução enfrentou 

dificuldades para desempenhar suas funções de acompanhamento e fiscalização do 

projeto,  

 
devido à insuficiência do quantitativo de pessoal disponível para exercer 
estas atividades, principalmente considerando a abrangência geográfica do 
projeto que, até o momento, envolve ações em 275 municípios do Estado, as 
visitas de vistoria in loco não puderam ocorrer com a freqüência e 
aprofundamento necessários ao exercício de um controle adequado do 
andamento e dos resultados das ações realizadas. 
 
A falta de um acompanhamento e fiscalização, incluindo 
necessariamente a realização periódica de visitas de verificação e análise 
destes projetos, geralmente resulta em falhas que, na maioria das vezes, 
poderiam ser sanadas. (grifos nossos) 
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b) Relatório de Auditoria n° 06/20xx 
 
Exames realizados na Diretoria Geral (DG) de uma das secretarias estaduais. Os 

técnicos da AGE constataram graves falhas no acompanhamento da execução dos 

convênios e contratos firmados com municípios em entidades privadas, conforme 

citação a seguir: 

 
A DG não vinha gerindo adequadamente os contratos e convênios firmados 
com órgãos e entidades públicas. Os recursos recebidos eram repassados 
automaticamente para outros entes. A Diretoria não acompanhava e nem 
fiscalizava de perto a execução financeira e física dos contratos e 
convênios celebrados. Frise-se que a Unidade acata as informações 
repassadas pelos órgãos responsáveis pela execução referida.  
(...) 
Assim, a falta de acompanhamento do convênio, (...), gerou uma situação 
crítica para o Estado, que pode ocasionar sérias conseqüências. Em verdade, 
a (...) não pode ser um órgão responsável apenas pela captação de recursos e 
entrega dos mesmos para outros órgãos ou entes. Para realizar seu mister, 
deve efetivar um acompanhamento incisivo sobre todos os recursos captados 
e sobre os quais tem obrigações. Este acompanhamento consiste em efetuar 
sistematicamente a análise dos recursos recebidos, das movimentações nos 
extratos bancários, das prestações de contas, da veracidade dos documentos 
de despesas, da execução da obra/serviço e da aplicação regular do recurso 
público. 
 
A (...) não deve aguardar o termo final de vigência dos instrumentos legais 
para adotar providências. Ela deve estar constantemente em sintonia com a 
execução dos contratos e convênios. A descoberta de uma situação irregular 
dever ser imediatamente corrigida. Os órgãos ou entes que não tenham 
aplicado corretamente os recursos públicos devem ser considerados 
inadimplentes, com o objetivo de limitar o recebimento de recursos do Estado. 
(grifo nosso) 

 
 
c) Relatório de Auditoria n° 32/20xx 
 
Constam desse relatório exames de auditoria realizada no convênio firmado entre uma 

Secretaria estadual e uma universidade para execução do Programa de Avicultura 

Familiar.  
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De acordo com o relatório, como não dispunha de estrutura adequada para a execução 

do programa, a universidade o terceirizou, contratando, para tanto, empresa privadas. 

Ao transferir a execução do convênio para terceiros, ainda conforme relatório da AGE, 

a universidade deixou de acompanhar e controlar as atividades, que passaram a ser 

executadas pelas empresas contratadas, que, por sua vez, também não controlava tais 

atividades. Nas visitas in loco em municípios beneficiários do programa, a equipe da 

AGE constatou que ocorreram deficiências marcantes que comprometeram 

fundamentalmente a implementação e sucesso do Programa de Avicultura Familiar. 
 

d) Relatório de Auditoria n° 26/20xx 
 

Auditoria realizada num Fundo Estadual, que tem como finalidade prover os recursos 

necessários à execução da política de Assistência Social.  
 

Ficou constatado pela auditoria que o Fundo atuava como unidade gestora, 

acompanhando, fiscalizando e controlando as ações desenvolvidas pelas entidades 

conveniadas. No entanto, para isso, dispunha na sua estrutura de apenas 06 

servidores, número insuficiente para controlar e fiscalizar a enorme quantidade de 

convênios excetuados com recursos transferidos.  

 

e) Relatório de Auditoria n° 24/20xx 
 

Auditoria realizada em convênios firmados entre uma secretaria estadual e prefeituras 

municipais. Seguem as principais irregularidades apontadas pela AGE no relatório: 
 

• Convênio nº 033/20xx: Esse ajuste teve como objeto a reforma e adequação da 

unidade mista de saúde do município para unidade de apoio e retaguarda ao 

Programa de Saúde da Família. A equipe de auditoria constatou diversas 

irregularidades na execução do convênio (baixo padrão construtivo e má qualidade 

dos serviços e dos materiais utilizados, infiltrações generalizadas, forro danificado 

ou já desmoronado, dentre outras). 
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O relatório aponta que não houve, por parte da Secretaria, o acompanhamento e a 

fiscalização tempestivos da execução do convênio.  O único Relatório Técnico de 

Engenharia emitido pela concedente foi realizado cinco meses após o repasse da 

última parcela.  
 

Caso a Secretaria estivesse acompanhado, passo a passo, a execução da obra, 

poder-se-ia constatar, logo após o repasse da primeira parcela, que a Prefeitura não 

vinha utilizando os recursos da forma como foi pactuada e, desta maneira, a 

concedente poderia suspender os repasses das parcelas seguintes, diminuindo, 

assim, o prejuízo do erário. 
 

• Convênio nº 134/20xx: O objeto desse acordo foi a reforma e ampliação do 

Hospital Regional local. Mais uma vez, a AGE verificou a fiscalização intempestiva 

da execução do objeto do convênio por parte da concedente. O único Relatório de 

Vistoria foi realizado mais de oito meses após o término da vigência do convênio. 

Diversas irregularidades foram constatadas na execução do objeto, tais como: 
 

1. obras de revestimentos não foram executadas; 

2. serviços de pavimentação incompletos; 

3. obras de emassamento e pintura das paredes não foram iniciadas; 

4. as instalações elétricas e telefônicas não foram concluídas; 

5. serviços de instalação de gases não foram realizados; 

6. instalações hidro-sanitárias incompletas. 
 

• Convênio n° 019/20xx: O objeto desse instrumento foi garantir a continuidade da 

prestação de serviços de saúde no município. Enquanto nos convênios anteriores a 

auditoria verificou intempestividade na fiscalização por parte da concedente, nesse, 

nenhuma visita foi realizada para fiscalizar e acompanhar a execução das metas do 

convênio, conforme aponta o relatório da AGE. A Secretaria simplesmente repassou 

os recursos para o ente municipal e não avaliou a qualidade dos serviços prestados. 
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f) Relatório de Auditoria n° 20/20xx 
 
Esse relatório apresenta trabalhos de auditoria realizados num programa estadual, que 

tinha como objetivo principal reduzir a pobreza rural e suas conseqüências, mediante o 

financiamento não reembolsável de pequenos investimentos de uso comunitário, 

denominados subprojetos. O programa era executado por uma empresa pública, 

mediante celebração de convênio com entidades não-governamentais e prefeituras 

municipais.  

 

A Auditoria Geral do Estado constatou que a concedente, embora possuísse um 

sistema de acompanhamento de contratos e convênios, tal sistema não fornecia 

informações que permitissem o acompanhamento individualizado de cada subprojeto 

de maneira que se pudesse averiguar se foram cumpridas todas as etapas necessárias 

e indispensáveis à execução do empreendimento, desde a solicitação do financiamento 

até a conclusão do subprojeto financiado. Este fato prejudicou o acompanhamento e 

monitoramento, bem como a comprovação documental da realização das diversas 

etapas relacionadas com a execução das ações programadas. 

 
As análises dos relatórios do Tribunal de Contas do Estado e da Auditoria Geral do 

Estado mostram a freqüência e a gravidade das deficiências ou falta de 

acompanhamento e fiscalização dos convênios por parte dos órgãos e entidades 

estaduais.  
 

Os gestores dos órgãos e entidades auditadas, ao apresentarem justificativas para as 

irregularidades apontadas pelo TCE e pela AGE, argumentam sempre que as falhas no 

acompanhamento e na fiscalização dos convênios decorrem de deficiências estruturais 

dos órgãos repassadores dos recursos e quantidade insuficiente de pessoal para 

analisar e fiscalizar a descentralização dos recursos. Como as ações desenvolvidas 

mediante convênios são executadas em todos os municípios do Estado, a carência de 

pessoal dificulta o acompanhamento in loco do órgão repassador dos recursos, tendo 

em vista a vasta extensão territorial do Estado da Bahia.  
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Argumentam, ainda, os gestores que o problema da insuficiência de pessoal é 

agravado pela falta de capacitação técnica do pessoal disponível. Raramente são 

disponibilizados cursos e treinamentos para o pessoal responsável pela fiscalização e 

acompanhamento dos convênios. Ademais, os órgãos e entidades que mais 

descentralizam a execução de seus programas para outros entes públicos e privados, 

mediante convênios, (Sedes, Sedur, CAR, Fundac, Sema, etc) possuem em seus 

quadros poucos servidores efetivos (concursados). A grande maioria ocupa cargos 

comissionados, sem estabilidade e, portanto, de grande rotatividade. 

 
Entende-se que a capacitação técnica de pessoal não seja um problema de difícil 

solução. Contudo, a contratação de mais servidores, via concurso público, para 

resolver o problema da carência de pessoal, alegado pelos gestores como o principal 

problema, não é uma saída recomendada ou possível, uma vez que a Lei de 

Responsabilidade Fiscal ( Lei Federal n° 101/2000) estabelece limites com despesas 

de pessoal3 e o Estado, geralmente, anda bem próximo do máximo permitido. Quando 

há alguma possibilidade de contratação, priorizam-se as áreas mais demandadas pela 

população, como segurança pública, educação e saúde. 

 

1.3 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Diante do que foi apresentado nas subseções anteriores, pode-se concluir que a falta 

ou as deficiências no acompanhamento da execução dos convênios é o motivo 

principal do insucesso das políticas públicas executadas mediante descentralização de 

recursos para outros entes. Esta constatação é ratificada não só pelos técnicos da AGE 

responsáveis pela realização das auditorias (informação verbal)4, mas também pelos 

próprios gestores dos órgãos e entidades responsáveis pela transferência dos recursos 

e pelo acompanhamento e fiscalização da execução dos ajustes. 
                                                 
3 O art. 19, inciso II, da Lei n° 101/2000, estabelece um limite de 60% da receita corrente líquido que 
pode ser gasto com despesa de pessoal, incluído neste percentual, os gastos de todos os Poderes, 
inclusive Tribunal de Contas e Ministério Público.  
4 Ratificação realizada pelos auditores fiscais Cláudio José, Eduardo Veloso, Domingos Neto e José 
Atílio, em 16 de fevereiro de 2011. 
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As deficiências acarretam diversas conseqüências na implementação e no 

resultado final das políticas públicas, destacando dentre elas as seguintes: 

 

1. ausência de cooperação técnica do órgão concedente à entidade 

convenente; 

2. falta de orientação e supervisão da concedente nas ações implantadas pelo 

convenente; 

3. incompatibilidade entre as ações implementadas e as definidas no plano de 

trabalho do convênio; 

4. incompatibilidade entre a execução física e a financeira, ou seja, as ações 

implementadas não refletem o montante dos recursos transferidos; 

5. práticas irregulares não são detectadas com tempestividade; 

6. cronograma previsto inicialmente não é cumprido; 

7. desvio de finalidade na aplicação dos recursos; e 

8. resultado pretendido não é alcançado. 

 

Desta forma, fica evidente a necessidade de se estabelecer novos mecanismos de 

controle e acompanhamento da gestão dos gastos públicos, de modo a melhorar os 

resultados dos programas, projetos e atividades executados de forma descentralizada 

por municípios e organizações não-governamentais. 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 
 

 

2. MARCO TÉCNICO/TEÓRICO  
 
 
Os problemas causados pela falta ou ineficiência no acompanhamento dos convênios 

não é exclusividade do Estado da Bahia. Seja na esfera federal, seja em outros 

estados, o problema acontece de forma preocupante, de modo que o Tribunal de 

Contas da União (TCU) e os Tribunais de Contas estaduais vêm sempre 

recomendando a adoção de medidas no sentido de aperfeiçoar os mecanismos de 

controle, acompanhamento e fiscalização dos acordos celebrados. 

 

Em reportagem publicada no jornal O Globo, em 28 de março de 2010, o periódico 

informa que R$ 17 bilhões repassados a estados, municípios e entidades do terceiro 

setor, sindicatos e centrais sindicais, entre outras, estão sem fiscalização por parte do 

governo federal. 

 

O jornal informa também que o TCU vem alertando para o problema desde 2006, 

sendo que, em resposta à cobrança do controle externo, o governo anunciou, em 2008, 

a criação de um sistema informatizado de controle e fiscalização dos convênios, o 

Siconv. 

 

Essa cobrança do TCU, mencionada pelo períodico, foi realizada através do Acórdão 

2066, 09 de novembro de 2006, onde o Tribunal determinou ao  Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão que apresentasse ao TCU estudo técnico para 

implementação de sistema de informática em plataforma web que permitisse o 

acompanhamento on-line de todos os convênios e outros instrumentos jurídicos 

utilizados para transferir recursos federais a outros órgãos/entidades, entes federados 

e entidades do setor privado, que possa ser acessado por qualquer cidadão via rede 

mundial de computadores, contendo informações relativas aos instrumentos 

celebrados. 
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Já o Siconv, criado para atender a determinação do TCU, surgiu com a Lei Federal n° 

11.514, de 13 de agosto de 2007, que no seus art. 43, §§ 5° e 6°, preceituou que os 

órgãos ou entidades concedentes divulgassem através da rede mundial de 

computadores várias informações relativas às transferências voluntárias da União. As 

informações a serem disponibilizadas deveriam possibilitar o conhecimento pelo 

cidadão das transferências realizadas por órgão federal, o valor do convênio, as datas 

de liberação dos recursos, o ente beneficiário e o objeto a ser realizado. 

 

No entanto, a reportagem de O Globo informa que técnicos que atuam na Comissão 

Mista de Orçamento do Congresso Nacional dizem que o portal dos convênios (Siconv) 

apresentado como alternativa para dar transparência e agilidade à fiscalização dos 

convênios, não está funcionando como deveria, uma vez que o funcionamento do 

sistema, com implantação de todos os módulos, vem sendo adiado desde 2008. Ainda 

conforme os técnicos citados na reportagem, o Siconv criou, na prática, mais 

dificuldades para a fiscalização das contas, pois retirou do Siafi5 acessos que 

permitiam um acompanhamento mais transparente dos repasses. 
 

Entende-se que o sistema atual de acompanhamento desenvolvido pelo Governo 

Federal (Siconv) não resolveu o problema de acompanhamento e fiscalização dos 

convênios porque ele é alimentado com base nas informações produzidas pelos 

servidores federais, no âmbito de cada órgão ou entidade concedente, ou seja, por 

quem repassou os recursos. Assim, as informações nele contidas dizem respeito 

apenas a quantidades de acordos celebrados, valores repassados, entidades, 

municípios e estados beneficiados, objeto dos ajustes, plano de trabalho, metas, etc. 

Como a execução física e financeira dos convênios é realizada pelo convenente, não 

há como saber, pelo sistema, o andamento das ações realizadas. O sistema é 

acessado pelos convenentes e pelo cidadão apenas para fins de consulta. 
 

                                                 
5 Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. 
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Um estudo realizado pelo especialista Romiro Ribeiro, da Consultoria de Orçamento da 

Câmara Federal, mostrou várias falhas no controle e fiscalização das transferências 

voluntárias, por parte do Governo Federal.  

 

De acordo com o estudo, há anos, órgãos de controle vêm relatando problemas 

relacionados à ineficiência, desvios de recursos públicos, falta de prestação de contas, 

amadorismos, entre outras mazelas ligadas às transferências discricionárias de 

recursos financeiros do Governo Federal para estados, Distrito Federal e municípios. 

 

Relata, ainda, o estudo que, em 2006, o TCU aprovou com ressalvas as contas do 

Presidente da República, dentre outros motivos, pela falta de controle das 

transferências voluntárias (convênios) em todas as fases do processo: planejamento, 

análise e aprovação dos planos de trabalho, fiscalização da execução e prestação de 

contas. 

 

Como responsáveis pela maioria das irregularidades, Ribeiro aponta as deficiências de 

controle dos órgãos repassadores dos recursos: 
 

É em razão delas que convênios são assinados com planos de trabalho e 
projetos inexistentes ou mal elaborados, as análises técnicas são superficiais, 
as prestações de contas não são analisadas tempestivamente, e o 
acompanhamento dos empreendimentos é deficiente, o que estimula a 
ocorrência de outras irregularidades. (RIBEIRO, 2009, 157 p.). 

 
 
Ainda segundo Ribeiro, o Governo Federal não dispõe de estruturas de recursos 

humanos, materiais e tecnológicos suficientes para analisar e fiscalizar a grande 

quantidade de convênios celebrados anualmente (cerca de 24 mil). Dotar a 

Administração de tal estrutura não seria viável economicamente, diante das restrições 

orçamentárias e das prioridades de gastos estabelecidos pelo governo. 
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Como possível solução do problema, a nível federal, Ribeiro propõe a criação de um 

novo modelo, onde os órgãos federais que descentralizassem a execução de políticas 

públicas mediante convênios fossem responsáveis apenas por “estabelecer os critérios 

de distribuição de recursos, as diretrizes, objetivos e as metas a serem alcançadas, 

cabendo-lhes fiscalizar os resultados obtidos pela ação empreendida” (RIBEIRO, 2009, 

p. 160). Assim, passar-se-ia a focar o resultado, ao invés da legalidade da execução do 

convênio. 

 

Caso as metas e objetivos estabelecidos nos convênios não fossem cumpridos pelos 

estados e municípios, esses - conforme proposta de Ribeiro - estariam sujeitos à 

devolução dos recursos, mediante retenção, pela União, do Fundo de Participação dos 

Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), em valores 

correspondentes aos recursos repassados. 
 

Discorda-se da solução proposta pelo autor do estudo, uma vez que, focando apenas 

no resultado final do convênio, perde-se a tempestividade das ações corretivas que 

poderiam ser adotadas durante a execução do convênio, caso houvesse o devido 

acompanhamento e se detectassem falhas na execução das metas traçadas.  

Ademais, além da eficiência no resultado das políticas públicas, o gestor está 

subordinado a outros princípios que norteiam a Administração Pública, tais como o da 

legalidade, da impessoalidade e da moralidade, que devem ser observados por quem 

aplica os recursos públicos. Assim, nem o ente repassador dos recursos, nem os 

órgãos de controle podem deixar de verificar o cumprimento de tais princípios. 

 

Por outro lado, ao realizar retenções no FPE e no FPM, quando os resultados 

almejados não forem alcançados, o prejudicado não seria o gestor que aplicou os 

recursos públicos com ineficiência ou má fé, mas sim, a população daquele estado ou 

daquele município, que teria suas verbas públicas reduzidas, com os conseqüentes 

impactos negativos nas prestações dos serviços públicos por ela demandados.     
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Buscando maior transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos, o Estado 

de Santa Catarina também criou uma ferramenta denominada Sistema Integrado de 

Controle de Obras Públicas (Sicop), que tem por objetivo gerenciar as informações das 

obras executadas em todos os órgãos da esfera estadual.  

 

Em pesquisa realizada no site da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina - 

SEF (www.sef.sc.gov.br), constata-se que o sistema é composto por um módulo 

chamado “Mapa Vivo das Obras”, onde é possível consultar os investimentos 

realizados pelo governo em todas as regiões do Estado, obtendo informações gerais ou 

específicas sobre as obras de um determinado município. 

 

Com o Sicop, pode-se obter um controle unificado, onde os gestores e a sociedade 

possam obter informações consolidadas de todas as obras sob a responsabilidade do 

Governo do Estado, num único banco de dados, acessado via internet.  

 

Ainda de acordo com informações existentes no site da SEF, o sistema é composto por 

quatro módulos distintos: 
 

• Módulo de Cadastramento de Informações das Obras: destinado aos servidores 

do governo responsáveis pelo cadastramento das informações contratuais por 

órgão.  

• Módulo de Cadastramento de Informações das Medições: destinado aos 

servidores do governo responsáveis pela fiscalização das obras por órgão.  

• Módulo de Informações Gerenciais: destinado aos gestores públicos, contendo 

informações sumarizadas das obras do Estado.  

• Mapa Vivo das Obras do Estado: destinado à sociedade catarinense, contendo 

informações sucintas e precisas de todas as obras realizadas pelo Estado. 
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Observa-se que o Sicop foi desenvolvido para acompanhamento de contratos, mas 

poderia facilmente ser adaptado para acompanhamento também de convênios. No 

entanto, ele apresenta a mesma deficiência do sistema federal, ou seja, sua 

alimentação é realizada por servidores do governo. A sociedade e a contratada (ou a 

convenente, caso adaptado para convênios) têm acesso apenas ao módulo “Mapa Vivo 

das Obras”. Assim, embora seja uma iniciativa positiva por parte do governo estadual, 

no sentido de dá mais transparência à gestão dos recursos públicos, não resolve o 

problema da falta de acompanhamento e fiscalização dos convênios. 

 

A empresa FAF Consultorias Ltda. desenvolveu um Sistema de Gerenciamento de 

Convênios com o objetivo de oferecer apoio ao gestor público, responsável pela 

execução de recursos descentralizados através de convênios, que é o Sistema de 

Execução e Gestão de Convênios (Geconv). Este sistema, segundo informações do 

consultor responsável, Fernando Freire, funciona em plataforma de software livre e é 

operado em ambiente Web, o que permite ao órgão concedente o pleno 

acompanhamento da situação de cada convênio, bem como o monitoramento da sua 

execução física e financeira em tempo real, inclusive em relação a procedimentos 

licitatórios que estiverem sendo realizados pelo convenente. 
 

Este sistema foi instituído no estado de Mato Grosso, através do Decreto n° 5.126 de 

10 fevereiro de 2005, com o nome de SigCon (Sistema de Gestão de Convênios). Em 

matéria publicada no site do Diário de Cuiabá, em 22 de setembro de 2005, o 

coordenador do SigCon, Paulo Fernandes Rodrigues, informou que o sistema oferece 

total transparência em relação aos procedimentos de transferência de recursos 

mediante celebração de convênios e constitui-se numa das mais modernas 

ferramentas de apoio aos municípios e demais entidades interessadas em executar 

programas e ações em parceria com o governo estadual. 
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Ainda de acordo com o coordenador do SigCon, por meio do sistema é realizado o 

acompanhamento e controle das fases de celebração, execução e prestação de contas 

dos convênios celebrados entre os municípios e o estado de Mato Grosso. Cada 

município possui uma senha para poder inserir os dados no sistema. 

 

Observa-se que este sistema tem um grande diferencial dos demais aqui apresentados 

(Siconv – federal e Sicop – Santa Catarina), uma vez que permite a inserção de dados 

pelos convenentes (municípios e entidades não-governamentais). Nos demais citados, 

apenas o concedente pode inserir informações e dados, ficando o convenente apenas 

com a possibilidade de consulta. Ademais, permite que qualquer cidadão acompanhe 

todas as etapas da aplicação e execução dos convênios. 

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em relatório anual a respeita das 

contas do governo, exercício de 2004, reconhece algumas iniciativas positivas por 

parte do governo no sentido de aprimorar a gestão dos gastos públicos, destacando 

entre as iniciativas a instituição do Sistema de Gerenciamento de Convênio, sob a 

liderança da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação. De acordo com o 

Conselheiro do TCE de Mato Grosso, Valter Albano da Silva, o sistema é uma raridade 

entre os instrumentos de gestão da era da responsabilidade fiscal6.    

De acordo com o consultor Fernando Freire, o sistema encontra-se em fase de 

implantação no Estado do Rio de Janeiro, estando, no momento, sendo discutidas as 

customizações às especificidades do governo do Rio, a integração com o Sistema de 

Administração Financeira e a metodologia de treinamento dos usuários.  

 

                                                 

6 A íntegra do Parecer encontra-se disponível no site do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, 
no endereço: www.tce.mt.gov.br - Contas do Governo - Exercício de 2004 - páginas 125 e 126.  
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Conforme site do governo do Rio de Janeiro (www.rj.gov.br), foi criado pelo governo 

fluminense, o Escritório de Gerenciamento de Projeto do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro (EGP-Rio), vinculado à Secretaria da Casa Civil, tendo como objetivo dar maior 

eficácia na implementação de projetos estruturantes e profissionalização da gestão de 

convênios.  

O responsável pelo Geconv, informou, ainda, via email, que o sistema já está sendo 

executado também pelo município de Arapiraca, localizado no Estado de Alagoas, 

sendo o primeiro município brasileiro a implantar o Geconv, e pelo Ministério da Ciência 

e Tecnologia.  
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3. PROGNÓSTICO 

 
3.1 SITUAÇÃO PRETENDIDA 

 

Diante do problema apresentado, torna-se necessário estabelecer novos mecanismos 

de controle e acompanhamento dos convênios, que tornem mais eficientes as ações, 

projetos e programas governamentais executados mediante convênios. Com esses 

novos mecanismos, pretende-se modificar situações atualmente existentes, de forma 

que a celebração e a execução dos convênios sejam realizadas num ambiente que 

apresente as seguintes características: 

 

1. Total transparência em relação às transferências de recursos mediante 

convênios. 

2. Redução do volume de documentos e do prazo para análise de prestações de 

contas. 

3. Amplo monitoramento acerca da execução de convênios, em tempo real, 

possibilitando ao gestor verificar a realização das metas físicas e financeiras dos 

processos, apontando e corrigindo, tempestivamente, as falhas existentes. 

4. Possibilidade de qualquer cidadão ou representante de órgãos não-

governamentais acompanhar todas as etapas da aplicação e execução dos 

convênios, apresentando denúncias e sugestões. 

5. Possibilidade de controlar a habilitação do convenente e preparar e prestar 

contas em ambiente web. 

6. Redução de custos operacionais. 

7. Padronização de todos os procedimentos necessários para a celebração, 

execução e prestação de contas de todos os convênios firmados pelo Estado da 

Bahia. 
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8. Cumprimento por parte do Estado da exigência imposta pela Lei Complementar 

Federal nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, desempenhar o 

papel de monitoramento dos recursos repassados a terceiros, visando ao 

controle dos fluxos orçamentários e financeiros em relação aos convênios 

celebrados com recursos decorrentes das transferências Federais ou de 

recursos do Tesouro Estadual. 

 

3.2 RECOMENDAÇÕES 

 

Diante do que se pretende, recomenda-se ao Estado da Bahia a aquisição ou a criação 

de um sistema de gerenciamento de convênios, que permita um monitoramento on-line, 

em plataforma de software livre e operado em ambiente Web, capaz de ser acessado, 

tanto pelos partícipes, como pela sociedade. Nesse sistema, constariam todas as 

informações referentes ao acordo celebrado, tais como objeto do convênio, valor, prazo 

para execução, plano de trabalho detalhado, projetos básicos, planilha orçamentária, 

especificações dos materiais a serem utilizados, cronograma físico-financeiro, parcelas 

repassadas, prestação de contas parcial e final.  

 

Os convenentes também teriam a obrigação de alimentar o sistema com todas as 

informações necessárias e suficientes para que o órgão repassador dos recursos 

possa acompanhar em tempo real, e de forma segura, todos os atos praticados pelo 

conveniado na execução do objeto pactuado. Estas informações seriam fotos e vídeos 

mostrando o andamento dos serviços executados, documentos relativos a aquisição de 

materiais/equipamentos utilizados na consecução do objeto do acordo (cotações de 

preços, notas fiscais de compra, comprovantes de recolhimento de tributos e de  

pagamento de salários, etc). 

 
Além disso, o sistema, podendo ser acessado por qualquer cidadão, possibilitaria a 

população ter pleno conhecimento da existência do convênio, valores transferidos, 

objeto a realizar, prazo, cronograma, etc. Assim, a população se tornaria uma peça 
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chave na fiscalização da execução do convênio, podendo denunciar, através do próprio 

sistema, qualquer irregularidade praticada pelo convenente na aplicação dos recursos.   

A internet seria um fator de inovação, permitindo um relacionamento mais dinâmico 

entre os atores interessados e facilitando o conhecimento por toda a sociedade de 

como os recursos públicos estão sendo aplicados. A transparência tão necessária e tão 

cobrada pela sociedade teria uma ferramenta-chave para sua efetivação. 

 

O controle social exercido pela sociedade seria de suma importância, uma vez que os 

cidadãos diretamente beneficiados numa determinada comunidade, poderiam 

inspecionar in loco as ações desenvolvidas pelo convenente e constatar 

tempestivamente qualquer irregularidade praticada ou incompatibilidades existentes 

entre as informações prestadas pelo convenente via sistema e as constatações físicas 

verificadas in loco.  

 

Nas próprias placas institucionais das obras já constariam o aviso de que qualquer 

cidadão poderia ter acesso a todos os dados referentes àquela obra, inclusive com 

possibilidade de apresentar denúncia, mediante acesso ao sistema.  

 

O sistema desenvolvido pela empresa FAF Consultorias Ltda. (Geconv), já implantado 

no Estado de Mato Grosso, no Ministério da Ciência e Tecnologia, no Município de 

Arapiraca e em fase de implantação no Estado do Rio de Janeiro, pode ser uma 

solução para a Bahia, uma vez que atende a todas as condições de funcionamento 

acima descritas. Ademais, conforme informações do responsável pelo sistema, 

consultor Fernando Freire, o Geconv pode ser integrando ao Fiplan, Sistema de 

Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso, já adquirido pelo 

Governo da Bahia, com implantação prevista para 2012. 

 

Em email encaminhado ao autor do presente trabalho, o sócio da empresa FAF 

Consultorias Ltda. e responsável pelo sistema, Fernando Freire, informa que o Geconv 

tem os seguintes objetivos principais: 
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• Organizar e sistematizar os fluxos de informações referentes aos 
procedimentos internos e externos voltados para a melhoria dos processos 
de gestão dos recursos transferidos por convênios. 

• Oferecer aos Gestores e aos Ordenadores de Despesas, responsáveis 
pelas descentralizações de recursos, um elenco de informações gerenciais 
de forma abrangente referente à situação de todos os convênios 
celebrados e em andamento no Órgão Concedente, bem como 
disponibilizar uma posição individualizada em relação a cada instrumento.  

• Acompanhar a execução dos convênios, em tempo real, permitindo ao 
Gestor verificar como estão sendo executadas as metas físicas e 
financeiras e, se necessário, propor medidas saneadoras ao fiel 
cumprimento do objeto pactuado, constituindo-se como grande diferencial 
desta ferramenta. 

• Gerar a prestação de contas do convênio de forma automatizada, 
evitando-se as constantes falhas formais, decorrentes de erros dos 
preenchimentos dos formulários. 

• Monitorar os procedimentos licitatórios no momento em que são realizados 
pelo convenente, assim como os empenhos e pagamentos de cada 
despesa de um convênio. 

 

Ainda segundo o consultor: 

O Geconv permite que o Órgão ou Entidade Concedente acompanhe a 
elaboração do Plano de Trabalho e todas as etapas da execução física e 
financeira dos instrumentos, em tempo real, permitindo inclusive a interação 
com o Convenente por meio do envio de recomendações. 

A montagem da prestação de contas foi outro ponto que mereceu enfoque 
especial, pois à medida em que o Convenente registra todos os atos 
decorrentes da execução física e financeira esta prestação é gerada de forma 
automatizada, reduzindo-se desta forma o retardo no seu envio e, permitindo 
ao Concedente a sua consulta “on-line”. 

Em relação as exigências da LDO para os Convenentes o Geconv atende em 
sua plenitude inclusive oferecendo a possibilidade de o cidadão oferecer 
denúncia quando for constatada alguma irregularidade na execução das ações 
conveniadas. 

Constata-se, pelas informações acima, que o sistema possui uma série de ferramentas 

importantes para garantir o sucesso da aplicação dos recursos mediante convênios. 

Com o Geconv, os órgãos que celebrarem convênios trabalharão dentro de uma 

metodologia única, onde será padronizada a linguagem. Assim, o gestor do convênio 

tem todas as possibilidades de melhor desempenhar suas funções administrativas, 
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uma vez que será possível executar suas ações atribuindo a elas as seguintes 

características: 

a) Transparência 

• da tramitação de todos os procedimentos referentes à celebração do 

instrumento pelo órgão concedente; 

• visibilidade das etapas referentes à execução do convênio pelo concedente, 

permitindo inclusive monitorar todos os passos da licitação realizada pelo 

convenente. 

b) Publicidade 

• as informações sobre todos os convênios celebrados pelo Estado estarão 

disponíveis a todos num mesmo ambiente e de forma padronizada, inclusive 

com possibilidade de encaminhamento de denúncias, pelo cidadão, quanto a 

possíveis irregularidades; 

• divulgação no sistema de toda a documentação necessária para celebração do 

convênio. 

c) Agilização dos Trâmites Administrativos 

• na tramitação dos planos de trabalho, reduzindo as idas e vindas de papel entre 

os proponentes e os concedentes, pois os ajustes são realizados em tempo real; 

• na elaboração da prestação de contas, pois a partir do lançamento da execução 

física e financeira a prestação de contas é gerada de forma automatizada; 

• na análise da prestação de contas, uma vez que todas as ações já vinham 

sendo monitoradas e a documentação já estava disponível durante a execução. 

Ação Preventiva 

• possibilita ao concedente, a qualquer momento, o envio de recomendações 

quando identificar procedimentos incorretos ou desvios de recursos; 
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• definição dos convênios a serem auditados pela AGE ou TCE, mediante a 

avaliação da execução do convênio, em tempo real; 

• impossibilidade de o convenente utilizar os recursos em desacordo com as 

metas físicas ou a natureza das despesas elencados no plano de trabalho, sem 

a consulta prévia ao concedente. 

Aspectos Legais 

• acompanhando de forma sistematizada todas as etapas de solicitação, 

celebração, execução e prestação de contas de um convênio, o gestor estará 

obedecendo à legislação vigente, em especial à Lei de Responsabilidade, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, Decreto Estadual 9.266/2004 e a Resolução TCE n° 

86/2003. 

O Geconv está dividido em cinco módulos, cada um contendo as seguintes 

funcionalidades: 
 

Módulo I – Consulta Pública (área pública, sem login de acesso): 
 

- credenciamento e habilitação dos proponentes; 

- identificação da documentação necessária; 

- consulta aos convênios celebrados pela concedente; 

- formulário para denúncia sobre irregularidades; 

- legislação sobre convênios; 

 
Módulo II – Celebração 
 
- controle orçamentário, por funcional programática; 

- elaboração do projeto – preenchimento do plano de trabalho 

• cronograma de execução – metas físicas; 

• plano de aplicação – recursos; 
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• cronograma de desembolso; 

• relação dos equipamentos; 

• recomendações; 

• parecer da área técnica; 

• geração do plano de trabalho. 

 
Módulo III – Execução 
 
- acompanhamento dos recursos transferidos; 

- aplicação financeira; 

- procedimentos licitatórios; 

- empenhos emitidos; 

- liquidação da despesa; 

- pagamento da despesa; 

- celebração de Termos Aditivos; 

- remanejamento de recursos ou de meta física; 

- recomendações. 

 
Módulo IV – Prestação de Contas 
 
- acompanhamento do envio das prestações de contas; 

- geração dos formulários de prestação de contas. 

 
Módulo V – Tomada de Contas Especial 
 
- registro do andamento interno da Tomada de Contas Especial. 
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No modo como foi concebido, apenas o Módulo I – Consulta Pública é acessado sem 

necessidade de login. Desta forma, para melhor atender o interesse do Estado da 

Bahia e para proporcionar uma maior participação do cidadão no acompanhamento de 

todas as etapas da celebração dos convênios, torna-se necessário a realização de 

algumas adaptações e modificações, como, por exemplo, permitir o livre acesso do 

cidadão aos Módulos III e IV (Execução e Prestação de Contas). Tais alterações 

garantem maior transparência das ações executadas e possibilitam uma maior 

efetividade do controle social.  

 

3.3 ENVOLVIDOS E DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

 

Para implantação do sistema, caso seja de interesse do Governo do Estado, torna-se 

necessário, primeiramente, a elaboração de um Decreto Estadual instituindo o sistema 

e indicando qual (ou quais) Secretaria (s) realizará (ão) a administração do mesmo. 

O Decreto deverá estabelecer que todo convênio a ser assinado por qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública Estadual Direta ou Indireta deverá, 

obrigatoriamente, ser operacionalizado através do sistema e em conformidade com as 

diretrizes e procedimentos definidos em ato normativo elaborado em conjunto pelas 

Secretarias responsáveis pela administração do sistema. 

A inobservância do disposto acima implicaria em fator impeditivo para a celebração de 

novos convênios, seja de ingresso ou descentralização de recursos.  

Estas Secretarias poderiam perfeitamente ser a da Fazenda (Sefaz), com participação 

da Auditoria Geral do Estado, e a de Planejamento (Seplan), competindo a cada uma 

as seguintes atribuições: 
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Seplan: 

• coordenar e gerenciar o sistema de convênios no âmbito do Estado;  

• prestar suporte aos órgãos e entidades na elaboração de projetos, execução e 

na prestação de contas, quando celebrados convênios com o Governo Federal e 

o Estado receba recursos descentralizados;  

• prever no Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei 

Orçamentária Anual (LOA), com o auxilio dos órgãos e entidades do Estado, as 

ações de execução descentralizadas mediante convênios; 

• programar cursos de capacitação para gestores estaduais, municipais e de 

entidades privadas que tenham firmado convênio com o Estado.  

Sefaz:  

• acompanhar a programação financeira dos recursos de convênios;  

• acompanhar e avaliar a execução financeira e contábil dos convênios;  

• fornecer informações gerenciais sobre a execução financeira e contábil; 

• prestar suporte técnico aos órgãos e entidades na identificação, articulação e na 

captação de recursos (quando o Estado for convenente);  

Auditoria Geral do Estado:  

• verificar a regularidade dos acordos firmados pelo Estado, apontando em 

relatório as falhas verificadas na celebração, execução e prestação de contas de 

convênios;  

• pronunciar sobre eventuais tomadas de contas especiais.  
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Órgãos e entidades que celebrem convênios: 

• verificar a disponibilidade de recursos financeiros para celebração de convênios;  

• analisar as propostas de convênios apresentadas pelos proponentes através do 

sistema, verificando a existência de Programa, Projeto ou Atividade e respectiva 

dotação orçamentária e apontando, quando necessárias, as adequações 

devidas;  

• realizar chamamento público para seleção das entidades que tenham interesse 

em firmar convênios com o Estado; 

• acompanhar e controlar, através do sistema, as etapas de celebração, execução 

e prestação de contas de todos os convênios firmados, analisando as metas e 

resultados das ações executadas e sugerir ações saneadoras, quando for 

necessário; 

• nomear, por Portaria, um servidor do quadro de pessoal, com vinculação à área 

técnica do objeto pactuado, que terá como atribuição a gestão do convênio, 

responsabilizando-se pelo acompanhamento da execução e prestação de 

contas, exceto se o órgão ou entidade já possuir em seu organograma, estrutura 

específica para gestão de convênios .  
 

3.4 LIMITAÇÕES DAS RECOMENDAÇÕES 
 

Embora as recomendações sugeridas sejam de extrema necessidade para o êxito das 

políticas públicas executadas mediante convênios, elas, por si só, não impedem a 

ocorrência de falhas ou irregularidades ao longo das etapas que constituem o processo 

de formalização de convênios. 

Inicialmente, caso a seleção das entidades convenentes não seja realizada dentre de 

critérios técnicos e objetivos, corre-se o risco de se firmar acordo com instituições não 
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preparadas para a execução do objeto, acarretando o fracasso das pretensões 

desejadas.  

É recomendável a realização de chamamento público para a celebração de convênios, 

possibilitando uma concorrência entre aquelas entidades que tenham interesse em 

cooperar com o Estado na realização de suas ações, selecionando, dentre aquelas 

que apresentem custos e capacidade técnica semelhantes, as que tenham projetos 

mais exeqüíveis, planos de trabalho mais detalhados e que melhor atendam ao 

interesse público.   

 

Uma outra falha que poderá acontecer é a não alimentação adequada do sistema pelo 

concedente e, principalmente, pelo convenente. Caso não haja uma cobrança rigorosa 

para que o município ou entidade privada disponibilize no sistema toda a 

documentação referente à execução do convênio (processo licitatório, notas fiscais, 

extratos bancário, fotos e vídeos demonstrando a evolução da execução das metas 

pactuadas, etc), o gestor estadual não terá uma base de informações confiável e 

perderá o controle das ações realizadas pelo convenente.  

 

Desta forma, o termo do convênio deverá conter cláusula que obrigue o convenente a 

fornecer toda a documentação e informações necessárias ao bom acompanhamento 

da execução das metas estabelecidas, sob pena de não se repassar os recursos 

relativos às parcelas subseqüentes e se instaurar a imediata tomada de contas 

especial dos recursos já repassados. 

 

Por fim, mesmo que o convenente disponibilize pelo sistema toda a documentação 

necessária ao acompanhamento das ações, se não ocorrer as devidas análise e 

providências cabíveis por parte do responsável pelo acompanhamento, a execução da 

política pública não logrará êxito. Portanto, é preciso que o gestor do convênio seja 

capacitado tecnicamente para avaliar as ações do convenente, detectar falhas e 

providenciar, tempestivamente, as medidas corretivas. 
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4. CRONOGRAMA E RECURSOS 
 
Em contato realizado com o consultor Fernando Freire, responsável pelo sistema ora 

proposto, o mesmo informou que em, aproximadamente, 60 dias, implantaria o sistema, 

incluindo neste prazo a implantação no provedor, customização com a equipe de 

convênios e treinamento da equipe. Isto, sem agregar ao sistema novas 

funcionalidades. 

 

Indagado quanto ao custo do sistema, o aludido consultor afirmou que não costuma 

“informar o custo sem uma demonstração das funcionalidades do GECONV e da 

avaliação em conjunto de outras possíveis demandas”. 
  
Considera-se o prazo de 60 dias um pouco curto para implantação do sistema, 

principalmente porque será necessária a capacitação de uma quantidade razoável de 

pessoal (servidores estaduais, municipais e prepostos das entidades privadas). 

Ademais, após a demonstração das funcionalidades do sistema, o Estado poderá exigir 

adaptações e mudanças no funcionamento do sistema, o que demandará um prazo 

maior.  Assim, foi elaborado o seguinte cronograma para implantação do sistema, 

considerando que a proposta será apresentada e aprovada em maio de 2011: 

 

   Cronograma 
EXERCÍCIO 2011 2012

AÇÕES MAI JUN AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV
Aprovação da proposta xxx         

Demonstração das funcionalidades do sistema  xxx        

Agregação ao sistema de novas funcionalidades 

demandadas pelo Estado 

  xxx xxx     
 

Implantação do sistema    xxx xxx     

Emissão de atos normativos (decreto, portaria, 

etc) 
   

xxx xxx    
 

Capacitação de pessoal          

Planejamento     xxx     

Execução      xxx xxx xxx  

Funcionamento do sistema         xxx 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente trabalho teve como objetivo identificar as principais deficiências no 

acompanhamento e na fiscalização dos convênios por parte dos órgãos e entidades 

estaduais e apontar novos mecanismos no sentido de que haja uma melhoria nos 

controles atualmente existentes.  

 

Inicialmente, buscou-se contextualizar o problema, mostrando o surgimento do 

instrumento convênio dentro da Administração Pública brasileira, suas principais 

características e legislação aplicável. Em seguida, procurou-se identificar os principais 

problemas existentes na celebração de convênios, demonstrando, através da análise 

de relatórios do TCE e da AGE, que as deficiências no acompanhamento e na 

fiscalização dos ajustes eram o principal problema existente. 

 

Posteriormente, procurou-se identificar as causas da existência do problema e as 

tentativas de solucioná-lo realizadas por outras unidades da federação, mostrando, 

também, um estudo realizado pelo especialista Romiro Ribeiro, que apresenta a 

situação do governo federal e propõe uma solução divergente da apresentada neste 

trabalho, da qual se discorda. 

 

Finalmente, diante do que foi exposto, apresentou-se uma proposta que poderá 

aperfeiçoar os mecanismos de controle existentes, que dará mais transparência em 

todas as etapas existentes na celebração de convênios e possibilitará ao cidadão 

participar ativamente do processo de descentralização de recursos mediante 

convênios. Destacou-se, também, as limitações das recomendações, uma vez que 

outros problemas existem, os quais não podem ser resolvidos com a simples 

implantação de um sistema.  

 

A presente proposta pode enfrentar resistências na sua implantação, uma vez que a 

Administração Pública Estadual já dispõe de muitos sistemas que vieram para 
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solucionar deficiências nas mais diversas áreas de atuação do Estado, mas que não 

surtiram os efeitos desejados. Seja pela não alimentação adequada do sistema, seja 

pela limitação de acesso, seja simplesmente pela não utilização da ferramenta, muitas 

vezes até por desconhecimento da sua existência. Assim, aqueles que pensam de 

forma negativa vão avaliar a proposta e dizer que é mais um sistema que inicialmente 

poderá ter uma boa repercussão, mas que posteriormente cairá em desuso. 

 

No entanto, é preciso modificar a mentalidade do gestor público e do servidor público 

de uma forma geral. Inicialmente, o servidor precisa ser capacitado, ter o 

reconhecimento pelas tarefas executadas e atuar em um ambiente que apresente boas 

condições de trabalho, seja em termos de recursos tecnológicos adequados, seja em 

termos de um convívio social harmônico entre todos.  

 

Por outro lado, é preciso também responsabilizar o servidor por desvios de conduta 

que trazem prejuízos financeiros ao erário, falta de efetividade das políticas pública e 

má reputação dos servidores perante a sociedade. Todos se conscientizando do seu 

papel e procurando realizar com a maior eficiência possível suas funções, as políticas 

públicas serão executadas com mais êxito. Um sistema, por si só, nada soluciona. 

Entretanto, um sistema moderno, operacionalizado por pessoas capacitadas, 

envolvidas, reconhecidas e dispostas a mudar uma situação, poderá, sim, trazer 

progresso e ajudar os gestores na implantação de projetos destinados a melhorar as 

condições de vida da sociedade baiana.  
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