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O Sistema de Controle Interno do Município de Novo Mundo, no uso 

de suas atribuições legais, em especial considerando os Princípios da Legalidade, Eficiência, 
Impessoalidade, Moralidade e Publicidade, bem como o disposto na Lei Complementar nº 
101/2000, Lei Federal 4320/1964, Lei Municipal nº 253/2007 e Decreto Municipal nº 
085/2008, 

 
 

R E S O L V E : 
 
 

Art. 1º Estabelecer procedimentos á observação do Setor de Convênios e 
Consórcios e unidades envolvidas direta ou indiretamente ao assunto, da Prefeitura 
Municipal de Novo Mundo - MT, administrações Direta e Indireta, e Câmara Municipal de 
Novo Mundo – MT, quanto à celebração, execução, controle e prestação de contas de 
convênios e o Acompanhamento de Consórcios constante do Anexo I e Procedimentos de 
Controle à observação da Unidade de Controle Interno constante do Anexo II. 

 
 
Art. 2º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 
 

 
Unidade de Controle Interno, 23 de Dezembro de 2009. 

 
 
 
 

_____________________ 
Alcielly Vitorino De Carli 

Controle Interno 
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ANEXO I 
 

Instrução Normativa SCV Nº 01/2009. Data: ___/___/2009 

 

Assunto:  “Celebração de Convênios e Acompanhamento de Consórcios” 

Setor Responsável: Secretaria de Administração, Setor de Gestão de Convênios e 
Consórcios. 

 
 

I – DA FINALIDADE, ABRANGÊNCIA, BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
E RESPONSABILIDADES: 

 
1. Finalidade: “Estabelecer padrões para a celebração, execução, controle e 

prestação de contas de convênios e acompanhamento de consórcios firmados com a 
Prefeitura e a Câmara Municipal de Novo Mundo –MT.” 

 
2. Abrangência: Abrange o Departamento responsável pela Gestão dos Convênios e 

Consórcios, a Secretaria de Administração, o Departamento de Contabilidade e o Sistema 
de Controle Interno. 

 
3. Base Legal e Regulamentar:  
Constituição Federal; 
Lei Complementar nº.101/2000; 
Lei nº 8.666/93; 
Decreto Federal nº 93.872/86; 
Lei Municipal 253/2007 – Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno; 
Decreto Municipal nº 085/2008 – Regulamenta o Sistema de Controle Interno. 
 
4. Responsabilidades: 
4.1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 
4.1.1. Promover a divulgação e implementação da Instrução Normativa, mantendo-a 

atualizada; orientar as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 
4.1.2. Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 

responsável pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho e os 
respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou 
expansão. 

 
4.2. Das Unidades Executoras:  
4.2.1. Atender as solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, 

quanto ao fornecimento de informações e participação no processo de atualização; 
4.2.2. Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se 

fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, 
principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência 
operacional; 

 4.2.3. Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da 
unidade, velando pelo fiel cumprimento das mesmas; 

4.2.4. Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial 
quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na 
geração de documentos, dados e informações. 

 
4.3. Na Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 
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4.3.1. Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da instrução Normativa, em 
especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos 
procedimentos de controle; 

4.3.2. Através de atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos 
de controle inerentes ao SCI, propondo alterações na Instrução Normativa para 
aprimoramento dos controles.  

 
   
  II – PROCEDIMENTOS: 

 
1. DA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS: 
 
1.1. A celebração de Convênio está condicionada a existência de lei autorizativa, de 

sua adequação aos instrumentos de planejamento e da apresentação do Plano de Trabalho 
para posterior autorização da autoridade competente. 

 
1.2. O Plano de Trabalho aprovado, obrigatoriamente, acompanhará o Termo de 

Convênio; 
 
1.3. Os Convênios devem ser firmados por autoridade competente e sua minuta 

deve ser previamente examinada e aprovada pela Assessoria Jurídica do Órgão. 
 
1.4. Os Convênios e seus respectivos aditivos devem ter seus extratos publicados na 

Imprensa Oficial, e após assinados, publicados e empenhados, devem ser encaminhados ao 
Tribunal de Contas do Estado, assim como a interrupção na execução do Convênio deve 
ser formalizada e informada ao Tribunal de Contas do Estado. 

 
1.5. O Termo de Convênio deverá ser enumerado, em seqüências anuais; 
 
1.6. Após a assinatura do Termo de Convênio, a Secretaria competente remeterá 

cópias para a Secretaria Municipal de Administração e para o Setor de Prestação de Contas. 
 

1.7.  O Termo de Convênio deverá ser assinado pelo Concedente, pelo Convenente, 
por duas testemunhas devidamente qualificadas, pelo interveniente e pelo executor, se 
houver. 

 
1.8.  Para a solicitação da celebração de convênio o dirigente do órgão interessado 

em receber os recursos (proponente) deverá encaminhar ofício ao titular da Secretaria, 
Órgão ou Entidade da Administração Pública Estadual ou Federal Direta e Indireta, 
responsável pelo programa, mediante a apresentação do Plano de Trabalho, conforme 
modelo disponibilizado pelo Sistema de Gerenciamento de Convênios - SIGCon. 

 
 

2. DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO: 
 

2.1. Itens necessários para formalização do Termo de Convênio: 
2.1.1. Número do instrumento, em ordem seqüencial; 
2.1.2. Ementa; 
2.1.3. Preâmbulo com a identificação das partes envolvidas, contendo: 
a) Denominação da instituição, número de inscrição no CNPJ/MF, endereço, ato de 

criação, quando for o caso; 
b) Nome, cargo ou função, endereço residencial, número e órgão expedidor da 

carteira de identidade e número de inscrição no CPF/MF dos respectivos titulares ou 
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daqueles que estiverem atuando por delegação de competência, indicando-se, também, os 
atos de investidura na função de cada titular; 

c) Sujeição do instrumento à Lei n° 8.666/93, ao Decreto Federal nº. 93.872/86, e 
demais legislações vigentes que tratem da matéria. 

 
2.2. Cláusulas obrigatórias: 
2.2.1. O objeto e seus elementos característicos com a descrição objetiva, clara e 

precisa do que se pretende realizar ou obter, em consonância com o Plano de Trabalho, 
que integrará o Convênio, independentemente de transcrição; 

2.2.2.  A obrigação de cada um dos partícipes, inclusive em relação à contrapartida, 
quando for o caso;  

2.2.3.  A vigência do instrumento, que deve ser fixada de acordo com o prazo 
previsto para a execução do objeto expresso no Plano de Trabalho, podendo ser 
prorrogado por períodos iguais e sucessivos, desde que devidamente justificado e anterior 
ao término da vigência; 

2.2.4.  A obrigação do concedente de prorrogar "de ofício" a vigência do convênio, 
quando houver atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período 
do atraso verificado; 

2.2.5.  A prerrogativa do Município, exercida pelo órgão ou entidade concedente 
responsável pelo programa, de conservar a autoridade normativa e exercer controle e 
fiscalização sobre a execução, bem como de assumir ou transferir a responsabilidade pelo 
mesmo a terceiros, no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, de 
modo a evitar a descontinuidade da ação pactuada; 

2.2.6. A prerrogativa do Município, através da Unidade de Controle Interno, de 
exercer a fiscalização sobre a execução e aplicação dos recursos; 

2.2.7. A indicação do valor, a classificação funcional-programática e a fonte de 
recursos à conta da qual correrão as despesas; 

2.2.8. A forma de liberação de recursos, obedecendo ao Cronograma de Desembolso 
constante do Plano de Trabalho; 

2.2.9. A obrigatoriedade do convenente de apresentar a prestação de contas dos 
recursos repassados, da contrapartida e da aplicação financeira, de acordo com a Legislação 
vigente; 

2.2.10. A definição do direito de propriedade dos bens remanescentes na data da 
conclusão ou extinção do instrumento, que poderão ser doados ao convenente para 
continuidade da ação financiada e, que em razão deste, tenham sido adquiridos, 
produzidos, transformados ou construídos, respeitado o disposto na legislação pertinente; 

2.2.11. A faculdade aos partícipes para denunciar ou rescindir o Termo de 
Convênio, a qualquer tempo, imputando-lhes as responsabilidades das obrigações 
decorrentes do prazo em que tenham vigido e creditando-lhes, igualmente os benefícios 
adquiridos no mesmo período; 

2.2.12. A obrigatoriedade de restituição de eventual saldo de recursos, inclusive os 
rendimentos de aplicação financeira, ao concedente ou ao Tesouro Municipal, conforme o 
caso, na data de sua conclusão ou extinção; 

2.2.13. O compromisso do convenente de restituir ao concedente o valor 
transferido atualizado monetariamente, desde a data do recebimento, acrescido dos juros 
legais, nos seguintes casos: 

a) quando não for executado o objeto pactuado; 
b) quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas parcial ou 

final; 
c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida no 

convênio. 
2.2.14. O compromisso do convenente, de recolher à conta do concedente ou do 

Tesouro Municipal, o valor corrigido referente à contrapartida pactuada, quando na 
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execução do convênio não for comprovada sua aplicação na consecução do objeto do 
convênio; 

2.2.15. O compromisso do convenente, de recolher à conta do concedente ou ao 
Tesouro Municipal, o valor correspondente aos rendimentos da aplicação no mercado 
financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do recurso a sua utilização, 
quando não comprovar seu emprego na consecução do objeto do convênio, ainda que não 
tenha feito aplicação; 

2.2.16. A indicação de eventuais parcelas da despesa a serem executadas em 
exercícios futuros, com a declaração de que serão indicados em Termos Aditivos, os 
créditos e empenhos para sua cobertura; 

2.2.17. A obrigatoriedade do convenente de alimentar o Sistema de Gerenciamento 
de Convênios – SIGCon, no endereço www.seplan.mt.gov.br/sigcon, com os dados 
relativos a execução do convênio, como execução das metas, empenhos, liquidações, 
pagamentos efetuados, etc.; 

2.2.18. A indicação de que os recursos, para atender às despesas em exercícios 
futuros, no caso de investimento, estão consignados no Plano Plurianual ou em prévia lei 
que o autorize e fixe o montante das dotações, devendo constar dos orçamentos futuros, 
durante o prazo de sua execução; 

2.2.19. As obrigações do interveniente e do executor, quando houver; 
2.2.20. A autorização para o livre acesso de servidores do órgão de controle interno, 

ao qual esteja subordinado o concedente, em qualquer tempo e lugar, a todos os atos e 
fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, quando em missão 
de fiscalização ou auditoria; 

2.2.21. O compromisso do convenente de movimentar os recursos em conta 
bancária específica e exclusiva para cada convênio; 

2.2.22. A indicação da Capital do Estado de Mato Grosso como foro para dirimir 
dúvidas decorrentes de sua execução; 

2.2.23. A responsabilidade do convenente e/ou executor por todos os encargos 
salariais, fiscais, sociais e trabalhistas e a proibição de atribuição ao concedente de 
obrigações dessa natureza. 

 
2.3. Cláusulas proibidas (vedadas): 
2.3.1. É vedada à inclusão, tolerância ou admissão, no instrumento do convênio, sob 

pena de nulidade do ato e responsabilização do agente que der causa, de cláusulas ou 
condições que prevejam ou permitam: 

a) A realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar; 
b) O pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie 

de remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros dos órgãos partícipes; 
c) O aditamento do convênio para alteração do objeto pactuado; 
d) A utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no respectivo 

instrumento, ainda que em caráter de emergência; 
e) A realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência; 
f) A atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos; 
g) A realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção 

monetária, inclusive referente a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos; 
h) A transferência de recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer 

entidades congêneres, excetuadas creches e escolas para o atendimento pré-escolar; 
i) A realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, 

informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens 
que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 
 
 

3. CREDENCIAMENTO NO SIGCON: 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO  

UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO CONTROLE INTERNO 

 
 

 

 
3.1. Procedimentos para Credenciamento: 
3.1.1. O órgão ou entidade interessado em celebrar convênio (proponente) deverá 

providenciar o seu credenciamento e habilitação e registro do respectivo Plano de Trabalho 
no Sistema de Gerenciamento de Convênios - SIGCon, através dos seguintes 
procedimentos: 

a) O credenciamento poderá ser solicitado pelas prefeituras e outras entidades sem 
fins lucrativos através do Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon, no endereço 
www.seplan.mt.gov.br/sigcon ou através do portal do Governo do Estado. Ocasião em 
que receberá um código de usuário e senha de acesso ao SIGCon.  

b) Para habilitação deverá encaminhar a documentação institucional e de 
regularidade fiscal para a Coordenadoria de Convênios da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Coordenação Geral. 

c) A habilitação será aprovada junto ao SIGCon após análise da documentação 
encaminhada. 

d) Para o registro do Plano de Trabalho é necessário que o proponente esteja 
credenciado. 
 

3.2. Documentos Institucionais: 
a) cópia do cartão do CNPJ; 
b) cópia do CPF do Gestor; 
c) cópia da Carteira de Identidade do Gestor; 
d) cópia do ato de nomeação ou posse do Gestor; 
e) cópia da Ata de Posse do Prefeito; 

 
3.3. Documentos de Regularidade Fiscal: 

a) Certidão Negativa de Débitos - CND junto ao Instituto Nacional de Seguridade 
Social - INSS, atualizada ou dos comprovantes de recolhimento referentes aos três meses 
anteriores ao cadastramento; 

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, 
junto a Caixa Econômica Federal; 

c) Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP junto a Previdência Social, no 
caso de possuir previdência própria; 

d) Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Pública Estadual, exceto para Conselhos 
Deliberativos Escolares; 

e) Certidão Negativa de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado, exceto para 
Conselhos Deliberativos Escolares; 

f) Certidão Negativa do Tribunal de Contas do Estado – TCE, das partes. 
 

3.4. Situações de Inadimplência para celebração de Convênios 
3.4.1. Será considerado como inadimplente pelo Sistema de Gerenciamento de 

Convênios – SIGCon, o órgão ou entidade que: 
a) Não apresentar a prestação de contas, parcial ou final, dos recursos recebidos, 

nos prazos estipulados pela Legislação vigente; 
b) Não tiver sua prestação de contas parcial ou final aprovada pelo concedente; 
c) Não tiver sua prestação de contas final aprovada pelo Tribunal de Contas do 

Estado; 
 

3.5. Exigências de Comprovação de Regularidade 
a) No início de cada exercício financeiro, antecedendo a emissão da nota de 

empenho, para o custeio das despesas daquele ano quando se tratar de convênio plurianual 
que objetive a manutenção de programas, inclusive os de natureza assistencial. 
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b) Para a celebração de Termo Aditivo que implique suplementação de valor, 
independentemente de qualquer prorrogação de prazo, 

 
3.6. Documentos relativos ao convênio que deverão ser anexados ao processo 
a) Plano de Trabalho; 
b) comprovação da contrapartida; 
c) projeto básico, se for o caso; 
d) cronograma físico-financeiro da obra, se for o caso; 
e) cópia do certificado de propriedade do imóvel, devidamente registrada no cartório 

de imóveis, se for o caso; 
f) cópia do Ato de Calamidade Pública, se for o caso; 

 
3.7. Comprovação de Habilitação 
3.7.1. O Sistema de Gestão de Convênios - SIGCon emitirá uma certidão que poderá 

ser parcial ou plena e que comprovará a condição de habilitação do proponente junto a 
qualquer órgão ou entidade concedente do Estado, com validade restrita à validade da 
documentação apresentada, devendo ser atualizada pelo interessado quando de seu 
vencimento ou quando ocorrer outra alteração em relação a seu Dirigente, endereço ou de 
qualquer natureza, sendo fator impeditivo para a celebração de convênios no âmbito do 
Estado, quando a documentação estiver vencida. 

a)Habilitação Parcial 
A habilitação parcial se efetivará com o cadastramento do proponente no sistema, 

entrega da documentação institucional e validação pela Coordenação do Sistema de 
Gerenciamento de Convênios - SIGCon, na SEPLAN, o que permitirá a tramitação da 
proposta de convênio. 

b) Habilitação Plena 
A habilitação plena se efetivará quando da entrega pelo proponente, análise e 

validação dos demais documentos pela Coordenação do Sistema de Gerenciamento de 
Convênios - SIGCon, na SEPLAN, o que permitirá a assinatura de convênio com qualquer 
órgão, depois de cumpridos os demais procedimentos. 

 
 

4. PLANO DE TRABALHO: 
 

4.1. Plano de Trabalho é o conjunto de elementos necessários e suficientes para 
caracterizar, de modo preciso, a obra, a instalação o bem ou o serviço objeto do convênio, 
sua viabilidade técnica, custos, fases, ou etapas e prazos de execução, devendo conter os 
elementos discriminados no inciso IX do art. 6º da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
ou seja, é a especificação completa do bem ou serviço a ser adquirido ou produzido, 
devendo conter no mínimo as seguintes informações: 

a) Razões que justifiquem a celebração do convênio; 
b) Descrição completa do objeto a ser executado; 
c) Descrição das metas a serem atingidas, qualitativa e quantitativamente; 
d) Etapas ou fases da execução do objeto, com previsão de início e fim; 
e) Plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pela concedente e a 

contrapartida financeira do proponente, se for o caso, para cada projeto ou evento; 
f) Cronograma de desembolso; 
g) Declaração do convenente de que não está em situação de mora ou de 

inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração pública direta ou 
indireta; 

h) Comprovação do exercício pleno de propriedade do imóvel, mediante certidão de 
registro no cartório de imóvel, quando o convênio tiver por objeto a execução de obras ou 
benfeitorias no mesmo; 
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i) Especificação completa do bem a ser adquirido e de obras e serviços a serem 
executados conforme Art. 6º da Lei n. 8.666/93; 

j) Comprovação de que os recursos referente a contrapartida para complementar a 
execução do projeto estão devidamente assegurados. 

 
 

5. PUBLICIDADE E REGISTRO: 
 

5.1. Publicidade: 
5.1.1.  A eficácia dos Termos de convênios e de seus aditivos, independente de 

seu valor, somente terá validade com a publicação do respectivo extrato em Imprensa 
Oficial, que será providenciada pelo concedente no prazo de 20 (vinte) dias, contado a 
partir da data de sua assinatura, e deverá conter os seguintes elementos: 

a) Espécie, número do instrumento, ano e número do processo; 
b) Identificação dos órgãos partícipes, número de inscrição no Cadastro Geral de 

Contribuintes do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF e nome e inscrição no Cadastro de 
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda - CPF/MF dos signatários; 

c) Resumo do objeto; 
d) Valor a ser descentralizado no exercício em curso e, se for o caso, o previsto 

para exercícios subseqüentes, bem como o valor da contrapartida que o convenente se 
obriga a aplicar; 

e) Indicação da classificação orçamentária funcional programática, a fonte de 
recursos e o número e data da Nota de Empenho por onde correrão as despesas; 

f) Data de assinatura do instrumento e prazo de vigência. 
 

5.2. Registro: 
5.2.1. Após a publicação do extrato de convênio, o órgão ou entidade concedente 

deverá encaminhá-lo ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para registro, em 
até 10 (dez) dias após a publicação, acompanhado da seguinte documentação: 

a) Ofício de encaminhamento; 
b) Termo do convênio; 
c) Plano de trabalho; 
d) Nota de empenho do concedente; 
e) Cópia da publicação do extrato do convênio na Imprensa Oficial; 
f) Planilha de orçamento contendo descrição dos serviços, identificando a 

quantidade e os preços unitários, no caso de obras e serviços de engenharia; 
g) Pareceres técnico e jurídico emitidos pelas áreas pertinentes do órgão ou 

entidade concedente, acerca da minuta do convênio; 
h) Certidão de habilitação plena do convenente, emitida pelo Sistema de 

Gerenciamento de Convênios - SIGCon. 
6.2.2. Os Termos Aditivos dos Convênios também deverão ser registrados no 

Tribunal de Contas e obedecerão ao mesmo prazo previsto para o registro de convênio, 
com a seguinte documentação: 

a) Ofício de encaminhamento; 
b) Cópia do Termo Aditivo de Convênio; 
c) Cópia da publicação do extrato do Termo Aditivo na Imprensa Oficial; 
d) Cópia do plano de trabalho, quando se tratar de alteração da programação de 

execução do convênio; 
e) Cópia da nota de empenho, quando se tratar de alteração de valor; 
f) Pareceres técnico e jurídico emitidos pelas áreas pertinentes do órgão ou 

entidade concedente, acerca da minuta do Termo Aditivo; 
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6. LIBERAÇÃO DOS RECURSOS: 
 

6.1. Os recursos financeiros, decorrentes da celebração de convênios, serão 
liberados de acordo com o Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho 
aprovado, e com as normas e procedimentos do Sistema Integrado de Administração 
Financeira - SIAF, administrado pela Secretaria de Estado de Fazenda, e desde que o 
convenente tenha apresentado prestação de contas parcial e a mesma tenha sido aprovada 
pelo concedente, no caso de liberação dos recursos ocorrer em três ou mais parcelas. 

 
6.2. Conta Bancária Específica: 
6.2.1. Os recursos transferidos serão mantidos pelo convenente em instituição 

financeira oficial (Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal) em conta bancária específica 
e enquanto não forem utilizados, deverão ser obrigatoriamente aplicados em: 

a) Caderneta de poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês; 
b) Fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto 

lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para 
prazos menores que um mês. 

6.2.2.  Somente na hipótese de inexistência de instituição financeira oficial no 
município o convenente poderá manter os recursos em instituição financeira privada. 
 

6.3. Movimentação Permitida na conta corrente do Convênio 
Na conta corrente do Convênio somente serão permitidos créditos oriundos do 

convênio e saques para pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, mediante: 
a) Cheque nominativo ao credor 
b) Ordem bancária 
c) Transferência eletrônica 
d) Transferência para aplicação no mercado financeiro. 

 
6.4. Destinação dos recursos oriundos dos rendimentos de aplicações 

financeiras: 
6.4.1. Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, 

aplicados no objeto do convênio, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de 
contas exigidas para os recursos transferidos, lembrando que as receitas oriundas dos 
rendimentos de aplicação no mercado financeiro não poderão ser computadas como 
contrapartida devida pelo convenente, mesmo aquelas oriundas dos recursos de 
contrapartida. 

 
6.5. Suspensão da liberação das parcelas do Convênio: 
6.5.1. Suspensa Temporariamente: Até a correção das impropriedades ocorridas, 

nos seguintes casos: 
a) Quando não houver comprovação da boa e regular aplicação da parcela 

anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos 
de fiscalização local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão concedente e/ou 
pelos órgãos competentes do sistema de controle interno e externo do Estado; 

b) Quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não 
justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos 
princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos 
praticados na execução do convênio; 

c) Quando forem descumpridas pelo convenente ou executor, quaisquer das 
cláusulas ou condições estipuladas no convênio. 

6.5.2. Suspensa Definitivamente: No caso de ocorrer a rescisão do Convênio. 
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7. RESCISÃO E ALTERAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO: 
 

7.1. Rescisão: 
7.1.1. Ocorrerá a rescisão do convênio independentemente do instrumento de sua 

formalização, o não cumprimento de quaisquer das cláusulas pactuadas, principalmente 
quando constatadas as seguintes situações: 

a) Utilização dos recursos transferidos em desacordo com o Plano de Trabalho; 
b) Aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com os dispositivos 

legais: 
I - Os recursos transferidos serão mantidos pelo convenente em instituição financeira 

oficial em conta bancária específica (somente na hipótese de inexistência de instituição 
financeira oficial no município o convenente poderá manter os recursos em instituição 
financeira privada) e enquanto não forem utilizados, deverão ser obrigatoriamente 
aplicados em: 

- Caderneta de poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês; 
- Fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto 

lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para 
prazos menores que um mês. 

II - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no 
objeto do convênio, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas 
para os recursos transferidos, lembrando que as receitas oriundas dos rendimentos de 
aplicação no mercado financeiro não poderão ser computadas como contrapartida devida 
pelo convenente, mesmo aquelas oriundas dos recursos de contrapartida. 

III - Nesta Conta bancária somente será permitidos créditos oriundos do convênio e 
saques para pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, mediante: 

- Cheque nominativo ao credor 
- Ordem bancária 
- Transferência eletrônica 
- Transferência para aplicação no mercado financeiro. 
c) Falta de aplicação dos recursos da contrapartida ou em desacordo com o Plano de 

Trabalho; 
d) Falta de apresentação da Prestação de Contas Parcial, nos prazos estabelecidos no 

instrumento. 
7.1.2. A rescisão do convênio, quando motivada por uma das situações acima 

explicitadas, enseja a instauração da competente Tomada de Contas Especial pelo Setor 
competente do órgão concedente. 

7.1.3. Os saldos existentes no momento da rescisão do Termo de Convênio 
deverão ser devolvidos, inclusive os provenientes das receitas obtidas em aplicações 
financeiras realizadas, ao órgão ou entidade concedente, no prazo improrrogável de 30 
(trinta) dias do evento, sob pena de imediata instauração da tomada de contas especial do 
responsável, providenciada pelo órgão ou entidade concedente. 

 
7.2. Alteração: 
7.2.1. Alteração por Aditamento de Convênio: O Plano de Trabalho poderá ser 

alterado durante a vigência do Convênio, desde que com a devida justificativa e a proposta 
de alteração deverá ser apresentada no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término 
do período de vigência, para análise pela área técnica e decisão. 

7.2.2. Alteração do Plano de Trabalho: O Plano de Trabalho poderá ser alterado 
nas seguintes situações: 

a) Alteração da programação da execução do convênio – Neste caso o convenente 
poderá propor a reformulação do Plano de Trabalho, por ofício, que será previamente 
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apreciada pela Setor Técnico e submetida à aprovação da autoridade competente do órgão 
ou entidade concedente, que poderá aprová-la por ato de oficio, não necessitando a 
celebração de termo aditivo. 

b) Quando houver atraso na liberação dos recursos – Neste caso o concedente 
poderá prorrogar "de ofício" a vigência do convênio, pelo exato período do atraso 
verificado, não havendo necessidade de assinatura do Termo pelo convenente. 

c) Prorrogação da vigência do convênio – Neste caso o convenente deverá solicitá-
la por ofício, contendo as razões da não execução no período programado, podendo o 
órgão ou entidade concedente, após análise da Setor Técnico respectiva e do Setor Jurídico, 
celebrar o Termo de Prorrogação Simplificado de Vigência, que será assinado apenas pelo 
concedente.  

d) Com repasse de novos recursos – Neste caso o convenente deverá encaminhar a 
prestação de contas parcial que demonstre a execução dos repasses realizados, assim como 
o novo Plano de Trabalho. 

7.2.3. Quando se tratar de aditamento com repasse de recursos, além das análises da 
Setor Técnico e do Jurídico, deverá o Setor Financeiro do órgão concedente se manifestar 
quanto à execução dos gastos do convênio, com vistas a embasar a decisão do ordenador 
de despesa. 

7.2.4. Não poderá ser alterado no Plano de Trabalho o seu objeto, entendido como 
tal à modificação ainda que parcial, da finalidade definida no correspondente Plano de 
Trabalho. 

 
 

8. EXECUÇÃO: 
O convênio deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua 
inexecução total ou parcial. 

 
8.1.  Execução da contrapartida:  
8.1.1. Quando a contrapartida for de caráter financeiro (em dinheiro), sua execução 

deverá ocorrer na conta específica do convênio, cujo depósito obedecerá ao especificado 
no cronograma de desembolso constante do plano de trabalho, quando a contrapartida for 
oferecida através de bens permanentes ou de consumo e/ou mão de obra deverá ser 
comprovada através de documentos. 

8.1.2. Se depois de realizado todas as metas e objeto do convênio e ainda sobrar 
recursos financeiros, o convenente poderá solicitar a ampliação das metas e a utilização 
destes recursos, ficando a autorização a critério do concedente e desde que atendidas as 
seguintes condições: 

a) Exista prazo suficiente para executá-las dentro da vigência; 
b) O montante dos recursos não utilizados não ultrapasse a 10% do valor do 

convênio. 
 

8.2. Comprovação das despesas 
8.2.1. As despesas realizadas com recursos de convênios deverão ser comprovadas 

mediante documentos originais, devendo os recibos, notas fiscais e quaisquer outros 
documentos comprobatórios serem emitidos em nome do convenente ou do executor, 
preenchidos corretamente e sem rasuras e devidamente identificados com referência ao 
título e número do convênio. 

8.2.2. Nas aquisições de bens, materiais de consumo e serviços o convenente, deverá 
obrigatoriamente, sujeitar-se às disposições da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de 
Licitações e Contratos), admitida a modalidade de licitação prevista na Lei nº. 10.520 de 17 
de julho de 2002 (Pregão). 
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8.3. Guarda dos documentos 
8.3.1. Esses documentos deverão ser arquivados em boa ordem, no próprio local em 

que foram contabilizados, e nas dependências do convenente, à disposição dos órgãos de 
controle interno e externo do Estado, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da 
aprovação da prestação de contas final, pelo Tribunal de Contas do Estado. 

 
 

9.  PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
Prestação de Contas é a comprovação de que os recursos repassados foram aplicados 

corretamente no objeto do Convênio e que as metas propostas foram cumpridas. 
 

9.1. Prestação de Contas Parcial 
9.1.1. A prestação de contas parcial é aquela pertinente a cada uma das parcelas de 

recursos liberados quando a liberação do Convênio se der em três ou mais parcelas. Deverá 
ser submetida a analise técnica e financeira do concedente e o seu resultado deverá ser 
registrado no Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCon. 

Deverá ser composta pelos seguintes documentos: 
a) Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa - Anexo VI; 
b) Relatório de Execução Física - Anexo VIII; 
c) Relatório de Execução Financeira - Anexo IX; 
d) Relação dos Pagamentos - Anexo X; 
e) Cópia das notas fiscais e/ou recibos, com a indicação do número do convênio; 
f) Cópia de cheque e/ou nota de ordem bancária; 
g) Extrato da conta bancária específica do período do recebimento da 1ª parcela até 

o último pagamento; 
h) Cópia do termo de aceitação parcial da obra ou laudo de medição das etapas 

cumpridas; 
i) Cópia dos documentos relativos à licitação, inclusive, despacho adjudicatório e 

homologação das licitações realizadas ou justificativas para sua dispensa ou inexigibilidade, 
com o respectivo embasamento legal. 

9.1.2. Se for constatada alguma irregularidade na prestação de contas parcial, o 
ordenador de despesa suspenderá imediatamente a liberação das parcelas seguintes e 
notificará o convenente, dando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para sanar a irregularidade 
e/ou cumprir a obrigação. 

9.1.3. Decorrido o prazo da notificação, sem que a irregularidade tenha sido sanada 
ou cumprida a obrigação, o ordenador de despesa do órgão concedente determinará o 
registro do fato no Sistema de Gerenciamento de Convênios - SIGCon, e a instauração da 
Tomada de Contas Especial e demais medidas de sua competência, sob pena de 
responsabilidade. 

 
9.2. Prestação de Contas Final 
9.2.1. É a Prestação de Contas do total dos recursos recebidos, bem como da 

respectiva contrapartida que deverá ser apresentada ao concedente em até 30 (trinta) dias 
após o término da vigência do convênio, devendo ser imediatamente registrado seu 
recebimento no Sistema de Gerenciamento de Convênios - SIGCon. 

9.2.2.  A Prestação de Contas Final será composta pelos seguintes documentos: 
a) Cópia do Plano de Trabalho - Anexos I a V; 
b) Cópia do Termo de Convênio, de seus Termos Aditivos, e respectivas publicações 

dos extratos; 
c) Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa - Anexo VI; 
d) Relatório de Cumprimento do Objeto - Anexo VII; 
e) Relatório de Execução Física - Anexo VIII; 
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f) Relatório de Execução Financeira - Anexo IX; 
g) Relação dos Pagamentos - Anexo X; 
h) Relação dos Bens, adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do 

convênio - Anexo XI; 
i) Conciliação Bancária - Anexo XII; 
j) Cópia das notas fiscais e/ou recibos, com a indicação do número do convênio; 
k) Cópia de cheque e/ou nota de ordem bancária; 
l) Extrato da conta bancária específica do período do recebimento da 1ª parcela até 

o último pagamento; 
m) Cópia do termo de aceitação definitiva da obra; 
n) Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, à conta indicada pelo 

concedente, quais sejam: 
I- liberações efetuadas pelo concedente e da contrapartida do convenente; 
II - rendimentos de aplicação financeira dos recursos recebidos do concedente; 
III - rendimentos de aplicação financeira dos recursos de contrapartida. 
o) Cópia dos documentos relativos à licitação, inclusive, despacho adjudicatório e 

homologação das licitações realizadas ou justificativas para sua dispensa ou inexigibilidade, 
com o respectivo embasamento legal. 

9.2.3. A prestação de contas final substituirá a prestação de contas da última 
parcela, no caso de liberação dos recursos em duas ou mais parcelas. 

9.2.4. A partir da data do recebimento da prestação de contas final, o órgão 
concedente irá pronunciar-se sobre a aprovação ou não da prestação de contas apresentada.  

9.2.5. Após a aprovação da prestação de contas final o órgão concedente deverá 
efetuar o registro de aprovação no Sistema de Gerenciamento de Convênios - SIGCon, e 
encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado. 

9.2.6. O encaminhamento ao TCE foi suspenso de acordo com a Portaria nº 
17/2005 de 18 de Fevereiro de 2005, publicada no Diário Oficial do Estado em 21 de 
Fevereiro de 2005. 

 
9.3. Não apresentação da Prestação de Contas 
9.3.1. A não apresentação da prestação de contas, no prazo estabelecido, 

acarretará o lançamento automático do convenente como inadimplente. O concedente 
deverá notificar o convenente para, no prazo de 30 (trinta) dias, formalizar a apresentação 
da prestação de contas, ou o recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos de 
aplicação financeira, na forma da lei, comunicando o fato ao órgão de controle interno a 
que estiver jurisdicionado ou equivalente e ao Tribunal de Contas do Estado. 

9.3.2. Esgotado este prazo e não cumpridas as exigências, a unidade concedente 
dos recursos deverá encaminhar o processo ao setor competente do órgão para abertura de 
Tomada de Contas Especial. 

 
9.4. Apresentação da Prestação de Contas com irregularidades 
9.4.1. Verificada alguma irregularidade na prestação de contas apresentada, o 

concedente notificará o convenente, para providenciar sua regularização no prazo de 30 
(trinta) dias. 

9.4.2. Exauridas todas as providências cabíveis dentro do prazo estabelecido, e 
não sendo aprovada a prestação de contas, o ordenador de despesa do órgão ou entidade 
concedente determinará o registro do fato no Sistema de Gerenciamento de Convênios -
SIGCon, e a instauração da Tomada de Contas Especial e demais medidas de sua 
competência, sob pena de responsabilidade. 
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10. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 
 

10.1. A Tomada de Contas Especial será instaurada, pelo setor competente do órgão 
concedente ou, na sua omissão, por determinação do Órgão de Controle do Município ou 
do Tribunal de Contas do Estado, visando apuração dos fatos, identificação dos 
responsáveis e a quantificação do dano, quando: 

a) Não for apresentada a prestação de contas no prazo de até 30 dias concedidos 
em notificação pelo concedente; 

b) Não for aprovada a prestação de contas, apesar de eventuais justificativas 
apresentadas pelo convenente, em decorrência de: 

I.  não execução total do objeto pactuado; 
II.  atingi mento parcial dos objetivos avençados; 

III.  desvio de finalidade; 
IV.  impugnação de despesas; 
V.  não aplicação dos recursos da contrapartida; 

VI.  não aplicação de rendimentos de aplicações financeiras no objeto pactuado; 
VII.  não devolução de eventuais saldos de convênios. 

c) Ocorrer qualquer outro fato do qual resulte prejuízo ao erário. 
 

10.2. A instauração da Tomada de Contas Especial, obedecida a norma específica 
será precedida ainda de providências saneadoras por parte do concedente e da notificação 
do responsável, assinalando prazo de, no máximo, 30 (trinta) dias, para que apresente a 
prestação de contas ou recolha o valor do débito imputado, acrescido de correção 
monetária e juros de mora, bem como, as justificativas e as alegações de defesa julgadas 
necessárias pelo notificado, nos casos em que a prestação de contas não tenha sido 
aprovada. 

 
 

11.  DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO: 
 
11.1. As entidades administrativas partícipes devem ser as primeiras fiscalizadoras e 

controladoras dos convênios, inclusive por seus sistemas de controle interno. 
a) Esse controle constitui-se em monitorar a execução física, de maneira a garantir 

sua compatibilização com a execução financeira, visando evitar atrasos na consecução do 
objeto do convênio, pelo descumprimento do cronograma de desembolso dos recursos, ou 
seja, verificar se os recursos liberados estão sendo devidamente aplicados na execução física 
do Plano de Trabalho. 

b) A função gerencial e fiscalizadora será exercida, dentro do prazo regulamentar de 
execução e prestação de contas do convênio, ficando assegurado aos seus agentes 
qualificados, o poder discricionário de reorientar ações e de acatar ou não as justificativas 
com relação a eventuais disfunções havidas na execução. 

 
11.2. O controle externo por parte do Tribunal de Contas da União está previsto no 

inciso VI do artigo 71 da Constituição Federal promulgada em 05/10/88. Compete ao 
TCU fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, 
acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, aos Estados, ao Distrito Federal ou aos 
Municípios. 

 
11.3. Incide, ainda, sobre os convênios, o controle e fiscalização do Tribunal de 

Contas correspondente da esfera de governo que integre o acordo ou que repasse os 
recursos. Isto significa que pode ocorrer um duplo controle externo, tanto por parte do 
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Tribunal a que se vincula o órgão repassador de recursos, quando por parte do Tribunal 
com jurisdição sobre a entidade que os recebeu. 

 
11.4. O controle parlamentar também incide sobre os convênios e consórcios, tanto 

pelo controle indireto, com a intermediação do Tribunal de Contas (inciso X e parágrafo 1° 
do artigo 171 da Constituição Federal de 1988), quanto pelo controle direto, sem tal 
intermediação (nos termos do inciso X do artigo 49 da Constituição Federal de 1988). 

 
11.5. O cidadão e as entidades civis também podem desempenhar importante papel 

no controle de convênios e consórcios. O artigo 63 da Lei n. 8.666/93 assegura o acesso ao 
teor desses acordos, enquanto o parágrafo 2° do artigo 74 da Constituição Federal 
possibilita a qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato denunciar qualquer 
tipo de irregularidade ou abuso, nesta matéria, ao Tribunal de Contas respectivo. 

 
11.6. Os convênios submetem-se a todos os princípios e normas que incidem sobre as 

atividades administrativas. Em razão disso, esses acordos de cooperação sujeitam-se ao 
“controle jurisdicional”, acionável através das diversas ações previstas em lei. Tal controle 
poderá incidir sobre os vários aspectos de legalidade a que se submetem convênios. Neste 
sentido, convênios podem ser celebrados com desvio de finalidade, atentando contra o 
interesse público. O mesmo pode ocorrer com convênios em que ocorram irregularidades 
configuradoras de atos tipificados como ilícito civil de improbidade administrativa, 
consoante previsão na Lei n. 8.429/92. 

 
 

12.  ACOMPANHAMENTO DE CONSÓRCIOS: 
 
12.1. O setor de Convênios e Consórcios deve possuir arquivo contendo toda a 

documentação referente aos Consórcios celebrados com o Município de Novo Mundo. 
12.2. A Unidade de Controle Interno poderá solicitar a documentação necessária 

ao Presidente do Consórcio para fins de verificação da aplicação dos recursos. 
12.3. Os valores pagos a título de consórcios devem manter exatidão com os 

valores dispostos nos termos ou contratos de consórcios. 
12.4. Os registros das despesas com consórcios devem ser verificados 

regularmente pelo secretário da pasta que está sendo beneficiada e pela Unidade de 
Controle Interno. 

12.5. A Unidade de Controle Interno poderá solicitar do Presidente do 
Consórcio,  cópias dos balancetes mensais e demais demonstrativos como prestações de 
contas dos consórcios, para fins de análise da destinação dos recursos. 

12.6. Em caso de constatação de irregularidade, a Unidade de Controle Interno 
proporá reunião com o Conselho Fiscal do Consórcio para apresentar a situação 
encontrada. 
 

 
III – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 
1. O não cumprimento dos procedimentos estabelecidos nestas normas e atos 

complementares, pode acarretar a aplicação de penas disciplinares aos envolvidos, 
conforme o caso; 

 
2. Toda e qualquer dúvida ou omissão gerada por essa Norma deverá ser 

solucionada junto à Assessoria de Planejamento/ Gestão de Convênios e à Unidade de 
Controle Interno, que por sua vez, através de procedimentos de auditoria interna, aferirá a 



ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO  

UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO CONTROLE INTERNO 

 
 

 

fiel observância de seus dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura 
organizacional. 

 
 

Unidade de Controle Interno, 23 de Dezembro de 2009. 
 
 
 

______________________  
Alcielly Vitorino de Carli 

Controle Interno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




