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FINALIDADE  

A execução de programas de trabalho a cargo dos Órgãos ou Entidades da Administração Pública 

Municipal Direta e Indireta, que envolva o repasse de recursos financeiros oriundos de Convênios ou 

Instrumentos congêneres para entidades beneficentes, no que se refere às exigências para celebração, 

controle e prestação de contas, visando à padronização das ações e implementação dos procedimentos de 

controle. 

Dispor sobre as rotinas de trabalho e procedimentos de controle a serem observados por toda a 

Estrutura Administrativa do Município, quando do recebimento de recursos oriundos de 

Convênios ou Instrumentos congêneres, no que se refere às exigências para celebração, controle e 

prestação de contas, visando à padronização das ações e implementação dos procedimentos de 

controle.  

 

2 - ABRANGÊNCIA 
  

Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, da Prefeitura Municipal de Nobres, especificamente a 

Secretaria de Administração, Planejamento e Gestão, com a finalidade de regulamentar o procedimento de 

capacitação, execução e prestação de contas de convênios, contratos de repasse, programas e congêneres 

recebidos, celebrados com o Estado, ou com a União através dos órgãos da administração direta ou indireta. 

 

3 – CONCEITOS 

 
3.1 Convênios ou Instrumentos Congêneres 

Acordos ou ajustes que disciplinam a transferência de recursos financeiros de órgão ou entidade da 

Administração Pública direta ou indireta, de qualquer esfera de governo, para órgão ou entidade da 

Administração Pública Municipal, visando à execução de programa de governo, envolvendo a realização 

de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse comum dos partícipes ou da 

coletividade;  

 

  3.2- Concedente  
Órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta, de qualquer esfera de governo, responsável 

pela transferência de recursos financeiros ou pela descentralização dos créditos orçamentários destinados à 

execução do objeto do convênio ou instrumento similar;  

  3.3- Convenente 

    Pessoa jurídica de direito público ou privado sem fins lucrativos que se responsabiliza 

 Pela execução do programa, projeto ou atividade, formalizado mediante a celebração de              Convênio 

com Órgão ou Entidade da Administração Estadual direta ou indireta; 

3.4- Interveniente  
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Órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta de outro ente da federação ou organização de 

direito privado, nacional ou estrangeira, sem fins lucrativos que participe do convênio para manifestar 

consentimento ou assumir obrigações em nome próprio. 

3.5- Executor 

Órgão da Administração Pública Municipal direta ou indireta, empresa pública ou sociedade de economia 

mista, de qualquer esfera de governo, ou organização particular, responsável direta pela execução do 

objeto do convênio;  

3.6- Objeto 
Produto final do convênio ou instrumento congênere, observados o programa de trabalho e as suas 

finalidades;  

3.7- Prestação de Contas 

É a documentação apresentada para comprovar a execução de uma parcela recebida ou dos recursos 

recebidos mensalmente ao longo do ano, seja ao nível de convênio ou de qualquer um dos auxílios 

financeiros abaixo identificados. 

3.8- Procedimentos de Controle 

Procedimentos inseridos nas rotinas de trabalho com o objetivo de assegurar a conformidade das 

operações, visando restringir o cometimento de irregularidades e/ou ilegalidades e preservando o 

patrimônio público; 

3.9-Termo Aditivo 

Instrumento que tenha como objetivo a modificação de convênio já celebrado, e cuja formalização deve 

obrigatoriamente ocorrer durante o período de vigência do instrumento de convênio, vedada a alteração da 

natureza do objeto aprovado. 

 

3.10. Plano de Trabalho 

Instrumento que integra as solicitações de convênios, contendo todo o detalhamento das responsabilidades 

assumidas por cada um dos participantes. 

  O convênio será proposto pelo interessado ao titular da concedente ou órgão gestor, responsável pelo 

programa de governo e ação, mediante a apresentação do Plano de Trabalho, o qual conterá, no mínimo, as 

seguintes informações: 

  a. Razões que justifiquem a celebração do convênio; 

  b. Identificação e descrição completa do objeto a ser executado, de acordo com o seu Estatuto ou Contrato 

Social; 

  c. Descrição das metas a serem atingidas, qualitativa e quantitativamente; 

  d. A licença ambiental, quando o convênio envolver obras, instalações ou serviços que exijam estudos 

ambientais previstos na legislação vigente; 

  e. Etapas ou fases de execução do objeto; 

  f. Previsão de início e fim da execução do objeto, bem como da conclusão das etapas e fases 

programadas; 
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  g. Plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo concedente e a contrapartida orçamentária, 

financeira ou não do convenente, se for o caso, para cada programa de governo e ação; 

  h. Cronograma financeiro de desembolso; 

  i. Data e assinaturas devidamente identificadas dos responsáveis pelos órgãos ou entidades concedentes e 

convenentes. 

 3.11- Cadastro Institucional 

 Instrumento que integra as solicitações de convênio, contendo informações pertinentes das instituições. 

 3.12- Termo de Referência 

 Documento emitido e assinado pelo órgão gestor autorizando a celebração do convênio, com base na análise 

do plano de trabalho apresentado e com a indicação da dotação orçamentária do convênio. 

3.13- Unidades Executoras 
Todas as unidades da estrutura organizacional que se sujeitarão à observância da presente Instrução 

Normativa quanto aos procedimentos pertinentes à celebração, controle e prestação de contas de convênios 

e congêneres recebidos.  

3.14-  Fiscal de  Contrato  

Servidor público, previamente designado pela autoridade competente, para controlar, acompanhar e 

fiscalizar a execução do convênio, de acordo com as orientações previstas nesta Instrução Normativa. 

 

4 – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 
A presente Norma Interna integra o conjunto de ações, de responsabilidade do Chefe do Poder Executivo, 

no sentido da implementação do Sistema de Controle Interno do Município de Nobres, a qual se encontra 

fundamentada na seguinte legislação: Lei Municipal nº 1052/2007, 1062/2007 que dispõe sobre o Sistema 

de Controle Interno, cria a Controladoria Geral de Controle Interno da Administração Pública Municipal, e 

dá outras providências e Instrução Normativa nº 001/2008, Arts. 23, § único e 241 da Constituição Federal, 

Artigos 16, 25 e §§ da Lei Complementar 101/2000, Instrução Normativa STN 01/1997, Instrução 

Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE Nº 01/2007, Arts. 38, § único, 73 e 116 da Lei 8.666/1993, 

Art. 2º da Lei Federal 9.452/97, Arts. 60 à 65 da Lei 4.320/1964, Resolução 01/2007 do TCE/MT, 

Instrução Normativa TCU  028/99 e Portaria 275/2000 do TCU e Lei Municipal nº 1.284/2013 de 21 de 

Outubro de 2013. 

 

5 – RESPONSABILIDADES 

5.1- Das Unidades Executoras: 
a- Promover a divulgação e implementação da Instrução normativa as áreas executoras e 

supervisionar a sua aplicação.  
b- Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade, velando pelo fiel 

cumprimento da mesma;  

c- Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial, quanto aos procedimentos e 

sua padronização na coleta e geração de documentos, dados e informações;  
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d- Promover discussões técnicas entre as unidades executoras, sempre que necessário redefinir rotinas de 

trabalho e os respectivos procedimentos de controle;  

e- Elaborar as instruções normativas que se fizerem necessárias, obedecendo sempre à formatação 

estabelecida na Instrução Normativa 001/2008, bem como mantê-las atualizadas, objetivando a sua 

otimização, tendo em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o 

aumento da eficiência operacional;  

f- Submeter à apreciação da Unidade de Controle Interno a atualização ou elaboração de todas as 

Instruções Normativas;  

g- Acompanhar a execução dos convênios ou instrumentos congêneres;  

h- Realizar os procedimentos exigidos acerca da legislação a fim de obter à eficácia dos convênios e 

congêneres;  

i- Elaborar as prestações de conta dos recursos recebidos, nos prazos e moldes estabelecidos nos termos 

de convênios ou congêneres;  

j- Manter todos os convênios e instrumentos congêneres, bem como suas alterações e prestações de 

contas, lançadas no software do Sistema Contágil, ou naquele que vier a substituí-lo;  

k- Manter o arquivo da Unidade em devida ordem, juntando aos termos de convênios suas respectivas 

prestações de contas e demais documentos pertinentes, com o objetivo de facilitar a localização sempre 

que solicitado. 

 

5.2- Da Assessoria Jurídica:  

a- Avaliar a legalidade do plano de trabalho, contribuindo sempre que necessário, em sua elaboração. 

 

5.3- Da Unidade de Controle Interno:  

a- Atender prontamente às solicitações das unidades executoras, quanto ao fornecimento de informações 

no processo de atualização e elaboração das Instruções Normativas;  

b- Prestar apoio técnico por ocasião dessas elaborações e atualizações, em especial no que tange à 

identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle;  

c- Supervisionar a aplicação das Instruções Normativas;  

d- Elaborar check-list de controle;  

e- Através da aplicação de check-list, e no que couber de auditorias, avaliar a eficácia dos procedimentos 

de controle inerentes ao Sistema de Controle Interno, propondo alterações na Instrução Normativa para 

aprimoramento dos mesmos. 

 

5.4- Do Chefe do Poder Executivo Municipal e dos Diretores das Autarquias  

a- Assinar os planos de trabalho e termos de convênios e congêneres;  

b- Providenciar uma via do termo de convênio, após as assinaturas, sempre que possível; 

c- Providenciar um Departamento/Setor específico para realizar o controle e prestação de contas 

de todos os convênios e congêneres do Poder Executivo Municipal, quando não houver. 
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  6 - PROCEDIMENTOS:  
 6.1) Dos Requisitos para Celebração 

 6.1.1) As Secretarias Municipais, através de seus representantes legais, providenciarão o Plano de 

Trabalho/Projeto de Captação de Recursos, acerca do objeto pleiteado, que conterá, no mínimo, as seguintes 

informações:  

a) Razões que justifiquem a celebração do convênio;  

b) Dados cadastrais das partes;  

c) Descrição completa do objeto;  

d) Descrição das metas a serem atingidas, qualitativa e quantitativamente;  

e) Etapas ou fases da execução do objeto, com previsão de início e fim;  

f) Plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pela concedente e a contrapartida financeira 

do convenente, se for o caso;  

g) Cronograma de desembolso;  

h) Declaração do convenente de que não está em situação de mora ou de inadimplência junto a qualquer 

órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, Direta e Indireta;  

i) Declaração de contrapartida, quando for o caso;  

j) Licença Ambiental, quando o convênio envolver obras, instalações ou serviços que exijam estudos 

ambientais previstos na legislação vigente;  

k) Comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel, mediante certidão 

emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, quando o convênio tiver por objeto a execução 

de obras ou benfeitorias no imóvel, admitindo-se, por interesse social, condicionadas à garantia 

subjacente de uso pelo período mínimo de vinte anos, as hipóteses alternativas descritas nas alíneas do 

inciso IX do Art. 2º da Instrução Normativa STN 01/1997; 

l) No caso de obras, instalações ou serviços, deverá constar também do plano de trabalho, o projeto 

básico contendo os elementos discriminados no inciso IX do art. 6º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993;  

m) Data e Assinatura devidamente identificada do responsável pelo órgão ou entidade.  

  

 6.1.2- O credenciamento e habilitação do Poder Executivo Municipal junto aos Órgãos ou     Entidades 

concedentes, de qualquer esfera governamental, ficam a cargo da Secretaria de Administração, 

Planejamento e Gestão, assim como a sua manutenção; 

  

  6.1.3- Compete ainda aos representantes legais das Secretarias, a verificação dos seguintes elementos:  

a) Indicação de que os recursos requisitados integram programa e ação constantes do Plano Plurianual – 

PPA, a cargo da Secretaria, com as informações necessárias;  

b) Demonstração de que o benefício solicitado diz respeito ao cumprimento de meta prevista na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO;  

c) Identificação da dotação orçamentária, cujo saldo deverá ser suficiente para empenhar a despesa a ser 

paga no exercício, quando for o caso;  
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d) Demonstração da conformidade do gasto pretendido com o cronograma de desembolso financeiro 

correspondente a Secretaria;  

e) Se o convênio estiver relacionado à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que 

acarrete aumento da despesa e se o seu valor não for considerado irrelevante, conforme definido na 

LDO, para  os  fins  do  disposto  no  art.  16  da  Lei  de  

Responsabilidade Fiscal, cabe à unidade solicitante, com o apoio e assessoramento da Diretoria de 

Planejamento e Orçamento providenciar:  

f - Estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor;  

g - Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com 

a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com as ações constantes dos programas de PPA e com as 

prioridades e metas definidas na LDO. 

 

  6.1.4- Junto à proposta de convênio e respectivo Plano de Trabalho, será juntada a seguinte documentação, 

para comprovar a habilitação da proponente: 

a - fotocópia do Estatuto ou Contrato Social, Regulamento ou Compromisso do Convenente, conforme 

alterações exigidas pela Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Novo Código Civil); Ata de Eleição 

da Diretoria, juntamente com cópia da Carteira de Identidade, do CPF e de comprovante de endereço 

do responsável e/ou Presidente da Instituição ou órgão; 

b - certidão do registro e arquivamento dos atos constitutivos no Cartório de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas; 

c - Certidão Conjunta Negativa de Débito Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (CND) 

Federal, da Secretaria da Receita Federal – SRF; 

d - Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 

e - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Municipais e a Dívida Ativa Municipal; 

f - Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros, emitidas 

pela Secretaria da Receita Federal - SRF; no caso do Convenente estar pagando ao INSS parcelas de 

débito renegociadas, comprovação de regular pagamento das mesmas; 

g - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), fornecido pela 

Caixa Econômica Federal; 

h - cópia do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, da entidade; 

i – cópia de alvarás de funcionamento da instituição, emitidos pelo Município; 

j - registro do convenente em Conselho Municipal, Estadual ou Federal, quando a legislação assim 

condicionar sua capacitação para atuar ou de firmar convênio com a Administração Pública; 

l - declaração do titular da proponente, com identificação de seu nome completo, número da carteira de 

identidade e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física/MF (CPF), de que: 

 a entidade não deve prestações de contas a quaisquer órgãos ou entidades de Administrações 

Públicas Federal, Estadual ou Municipal; e 

 assume responsabilidade pessoal pelo recebimento, aplicação e prestação de contas dos recursos que 

receber à conta do convênio, bem como os da devida contrapartida; 
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j - comprovação, pela entidade, de propriedade do imóvel onde está instalada, mediante apresentação de 

escritura pública, registrada no competente Cartório de Registro de Imóveis, em caso de os recursos 

solicitados destinarem-se a obras, reformas ou benfeitorias do citado 

imóvel; 

l - fotocópia do Contrato de Locação, se os recursos solicitados, ou parte deles, se destinarem a 

pagamento de aluguel de imóvel locado pelo Convenente; e 

m  – comprovação de que a entidade dispõe, em seu quadro permanente, de pessoal habilitado, com 

indicação do responsável técnico, quando assim exigir a natureza do objeto do convênio a executar. 

6.1.5- Estando o Plano de Trabalho/Projeto de Captação de Recursos, devidamente instruído com todos os 

documentos exigidos, o representante da secretaria, autua o procedimento administrativo e apresenta ao 

Prefeito, momento em que obterá a respectiva assinatura no documento, autorizando o pleito; 

6.1.6- Autorizado pelo Prefeito, os originais do Plano de Trabalho e dos demais documentos exigidos, são 

encaminhados ao Departamento de Convênios, devendo a Secretaria solicitante ficar com uma cópia de 

todos eles;  

  6.1.7- Sendo, por lei, obrigatória a inscrição do Convenente em Conselho Municipal atinente à sua área de 

atuação, a celebração de convênio dependerá de prévia autorização desse órgão, comprovada com base em 

registro constante de ata da reunião do mesmo, em que tiver sido decidida. 

  6.1.8) Os documentos mencionados nos itens ‘a’, ‘b’, e ‘h’ a ‘o’, do item anterior, serão apresentados em 

única vez, salvo no caso de sofrerem alterações. 

  6.1.9) Vencido o prazo de validade dos documentos referidos nos itens ‘c’ a ‘g’, deste item, o Convenente 

deverá apresentar outro ao Concedente, com prazo de validade atualizado, sob Pena de suspensão de repasses 

devidos. 

  6.1.10) A regularidade fiscal do Convenente poderá sujeitar-se a averiguação pelo Município, inclusive 

através de consulta formal a órgãos competentes, para os efeitos desta Instrução Normativa. 

  6.1.11) O procedimento para celebração de convênio será iniciado com a abertura de processo 

administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado pelo setor de Licitação e Contratos do 

Município, a que serão juntados: 

a) - a documentação referida nos itens 6.1.1 a 6.1.4, desta Instrução Normativa; 

b) – declaração, do responsável pelo controle orçamentário, do crédito pelo qual correrá a despesa do 

convênio, bem como de que procedeu reserva de dotação orçamentária suficiente, para fazer-lhe 

frente; 

c – atestado pelo setor competente, da Prefeitura Municipal de Jauru, de que o proponente não deve 

prestação de contas a qualquer de seus órgãos e entidades; 

d – informações, relatórios e deliberações de órgãos e agentes responsáveis pela instrução dos 

procedimentos de convênio; 

e – pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a formulação e execução do convênio, conforme o 

caso; 

f – Termo de Referência; 

g – Termo do Convênio firmado; 
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h – Termos Aditivos ao Convênio, se houverem; 

j  – comprovante da publicação de aviso resumido do convênio e, se for o caso, de termos aditivos 

 

  6.1.12) Os convênios terão numeração de ordem em série anual, própria do Setor de Convênios do 

Município, composta de número e sigla da Unidade Gestora. 

  6.1.13) A minuta do termo de convênio deverá ser previamente submetida à aprovação, quanto à 

juridicidade, da Procuradoria Jurídica do Município. 

  6.1.14) Constarão da capa do processo os dados de sua identificação, inclusive os nomes das partes. 

  6.1.15) A instrução da proposta de convênio compreenderá: 

a – o exame de regularidade da documentação apresentada pelo Convenente; 

b - a avaliação da conveniência administrativa de celebrar o convênio, frente ao Plano de Trabalho 

proposto; 

c – a formatação da minuta de convênio, se administrativamente conveniente a sua celebração;  

d - a expedição do Termo de Referência. 

  6.1.16) Instruídos os autos, a minuta de convênio deverá ser previamente examinada e aprovada, quanto à 

sua juridicidade, pela Procuradoria Geral do Município. 

  6.1.17) Aprovada a minuta do convênio, o processo retornará ao Setor de Convênios do Município para a 

numeração do acordo, assinatura e publicação do aviso de sua celebração. 

  6.1.18) O processo de convênio ficará sob guarda e responsabilidade do setor de Convênios do Município. 

  6.1.19) Expedido entendimento preliminar, técnico ou jurídico, contrário à realização do convênio, o Setor 

de Convênios deverá encaminhar o processo ao Titular da Unidade Gestora que poderá: 

a- comunicar o fato ao proponente, para que, se lhe interessar, possa sanear as inadequações e submeter 

nova proposta a avaliação; ou 

b - determinar o arquivamento do processo. 

  6.1.20) É vedada, sob pena de responsabilidade pessoal do titular da Unidade Gestora, a celebração de 

convênio ou a transferência, a qualquer título, de recursos financeiros conveniados, se: 

a - não cumpridas as condições estabelecidas no item 6.1.3; 

b – rejeitada qualquer prestação de contas do Convenente, no âmbito da Administração Pública 

Municipal; 

c – o Concedente conhecer que o proponente está inadimplente, em relação a outros convênios, ou em 

situação de irregularidade fiscal, inclusive para com outros Entes da Federação. 

  6.1.21) Se a entidade interessada enquadrar-se em situação referida nos incisos II ou III, do item 6.1.20, mas 

não se encontrando mais sob a administração do responsável que originou o cometimento das irregularidades, 

poderá ser firmado convênio com ela ou lhe realizada nova transferência, desde que comprove: 

a - as medidas sócio-administrativas adotadas pelo Convenente, em relação ao ex-administrador faltoso; 

b - a instauração de “tomada de contas especial”, pelo Concedente, para apurar a responsabilidade do ex-

administrador faltoso e levar o processo inerente ao julgamento do Tribunal de Contas; 

c – a inscrição do nome do ex-administrador no cadastro municipal de inadimplentes, pelo serviço de 

contabilidade a que se vincula a Concedente; 
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d - a expedição de ato, do ordenador de despesas competente, declarando regularizada a situação de 

inadimplência do Convenente. 

 

  6.2 - Da Delegação de Competência pelo Prefeito Municipal 

  6.2.1) O termo de convênio e respectivos aditivos, de que trata a presente Instrução Normativa, somente 

poderão ser celebrados por titular de órgão ou entidade do Poder Executivo a que o Prefeito Municipal 

delegar competência para este fim. 

 

  6.3 - Da Formalização dos Atos 

  6.3.1) O convênio conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual e a qualificação das partes 

convenentes e de seus respectivos representantes, devendo constar: 

a– das partes: nome, CNPJ, Inscrição Estadual, ramo de atividade e endereço; 

b – dos representantes: grau de representação e instrumento delegatório, nome, RG e CPF  

  6.3.2) São cláusulas necessárias em todo convênio as que estabeleçam: 

a - o objeto e seus elementos característicos, a que deverá se vincular o Plano de Trabalho proposto, com 

descrição sucinta, clara e precisa do que pretende realizar ou obter, e que deverá estar em consonância 

com o Plano de Trabalho; 

b - as obrigações de cada um dos partícipes, inclusive quanto à contrapartida; 

c - o prazo de vigência previsto para consecução do objeto, dentro do qual serão aplicados os recursos 

financeiros transferidos e os da contrapartida; 

d - a prerrogativa de o Município ou de outro órgão designado ou de controle externo, exercer o controle 

e fiscalização da execução do convênio, garantindo-se amplo acesso, a qualquer tempo e lugar para 

realização de levantamento e análise de atos e fatos vinculados ao convênio celebrado; 

e - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da 

categoria econômica; 

f – o valor do convênio, com especificação da parcela a ser repassada pelo Concedente e da relativa à 

contrapartida do Convenente, com indicação da natureza de tais montantes, se em dinheiro, bens ou 

serviços; 

g – liberação dos recursos de acordo com o cronograma físico-financeiro, aprovado para a execução do 

Plano de Trabalho aprovado. 

h - a obrigatoriedade de o Convenente prestar contas da aplicação dos recursos financeiros 

recebidos, nos prazos e da forma determinadas pela legislação em vigor, juntando, ao final, 

relatório circunstanciado das metas afinal executadas; 

 quando os repasses forem parcelados o Convenente deverá prestar conta da parcela anterior 

para habilitar-se à parcela seguinte.  

i – previsão do direito de propriedade quanto aos bens cedidos pelo concedente ou adquiridos, 

produzidos, transformados ou construídos com os recursos repassados à conta do convênio, sendo 

cabível prever sua doação à Convenente ou a reversão deles à Concedente, conforme justificar o 

interesse público; 
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j - os casos de rescisão do convênio, na forma da legislação aplicável; 

l - a faculdade de retratação do convênio, mediante distrato ou rescisão, a qualquer tempo, com o 

reconhecimento das responsabilidades e obrigações assumidas e dos direitos adquiridos, durante o 

prazo da sua vigência; 

m - o dever de o Convenente restituir valores ao Concedente, atualizados monetariamente, acrescidos de 

juros, desde a data do recebimento, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda 

Municipal, em caso de: 

I) não execução do objeto da avença; 

II) não apresentação da prestação de contas, no prazo exigido; 

III) aplicação dos recursos financeiros em finalidade diversa dos objetivos no convênio; ou 

VI) configurar-se a existência de saldo relativo aos repasses efetuados, quando da extinção ou de 

retratação do convênio; 

V) existência de saldo de recursos na data de conclusão ou extinção do convênio. 

N - a proibição de o Convenente repassar os recursos recebidos a qualquer entidade, de direito público ou 

privado; 

o - a obrigação de os recursos financeiros recebidos serem movimentados pelo Convenente somente 

através de conta bancária específica, vinculada ao convênio; 

p  – indicação do foro da Comarca de Nobres, como competente para dirimir judicialmente qualquer 

questão, vinculada ao convênio; 

q - a responsabilidade e obrigações do Convenente pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 

entre outros, resultantes da execução do convênio; 

r -- . a aplicação, detalhada dos recursos, conforme Plano de Trabalho aprovado; 

s  - a possibilidade de alteração do convênio, através de termo aditivo, mediante acordo entre as partes; 

  6.3.3) O mesmo objeto não poderá integrar mais de um convênio, salvo nos casos de ações 

complementares, o que deverá ficar consignado na respectiva avença, com a delimitação das parcelas de 

respectivas responsabilidades, do principal e das que devam ser executadas à conta de instrumento 

complementar. 

  6.3.4) No empenho global dos convênios regidos nesta Instrução Normativa deverá ser observado o 

princípio orçamentário da anualidade, inserto no artigo 2º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 

  6.3.5) Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, a cada exercício financeiro deverá ser 

empenhado o valor previsto para ser transferido no seu decurso. 

  6.3.6) O convênio e termos aditivos serão assinados em três vias, sendo uma destinada ao 

Concedente, outra ao Convenente e a terceira ao Gestor de Convênios e Contratos. 
  6.3.7) Assinado o convênio, o setor responsável pelo seu registro e controle dará ciência dele à Câmara 

Municipal de Vereadores, encaminhando-lhe cópia reprográfica do documento, assim como, se for o caso, de 

termos aditivos, distratos e termos de rescisão. 

 

  6.4 - Da Alteração dos Atos 
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  6.4.1) A alteração de convênio obedecerá aos mesmos procedimentos e trâmites previstos para a celebração 

do convênio, a partir de requerimento do Convenente. 

I - A proposta de aditivo ao convênio deverá ser protocolada, junto ao Concedente, que deverá 

encaminhá-lo ao Setor de Convênio do Município, antes de extinto o prazo de vigência do mesmo. 

  6.4.2) Excepcionalmente, justificada a necessidade de alterar a metodologia de execução do convênio, 

poderá o Convenente propor reformulação do Plano de Trabalho, vedada qualquer alteração que implique 

mudança do objeto conveniado, em suas finalidades. 

a - O Concedente, por seus órgãos de instrução, observada a conveniência administrativa da alteração 

proposta, decidirá motivadamente sobre o pedido. 

  6.4.3) É nula de pleno direito alteração de convênio para incluir cláusulas ou expressões que admitam: 

6.4.3.1- pagamento de despesas, inclusive com recursos da contrapartida, com: 

a) taxas de administração, vinculadas a honorários de profissionais; de condomínio, de gerência, de 

contratação de estagiários e congêneres; 

b) taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, decorrentes de mora no pagamento de 

obrigações; 

c) quaisquer formas de remunerar servidores ou empregados públicos, ativos ou inativos, vinculados à 

Administração Direta ou Indireta municipal, ou do Interveniente; 

d) finalidade diversa da estabelecida no respectivo instrumento, ainda que em caráter de emergência; 

e) documento com data anterior ou posterior à sua vigência; 

f) publicidade, salvo as relativas ao objeto do convênio, de caráter educativo, informativo ou de 

orientação social, e de que não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 

pessoal de quaisquer cidadãos, em especial autoridades, servidores públicos ou pessoas vinculadas 

ao Convenente; 

g) indenizações, a quaisquer títulos; 

h) internet, salvo se o objeto original do convênio expressamente prever a possibilidade de autorização 

para este fim;  

i) contrato de TV a Cabo, firmado pela Convenente ou por particular; 

6.4.3.2 - modificação do objeto acordado, quanto aos seus fins, detalhado no Plano de Trabalho; 

6.4.3.3 - a transferência de recursos, da conta bancária específica ao convênio, para outras 

contas, bem como o desembolso integral dos recursos conveniados de forma não compatível 

com o cronograma físico-financeiro da execução do objeto; 

6.4.3.4 - o saque de recursos para pagamento de despesas, em espécie; 

6.4.3.5 – o custeio de gastos pessoais de empregados, voluntários ou membros da administração, 

do Convenente, a qualquer título; ou 
6.4.3.6 - o aluguel ou cessão de uso, pela Convenente, de imóvel público municipal ou parte deste, cedido 

para o atendimento de objeto conveniado. 

  6.4.4) Não gera efeito legal o acordo verbal, que se diga convênio. 

  6.4.5) Pressupõe conhecida do Convenente a condição de nulidade definida neste artigo e que eventual 

cometimento de ato, nesta condição, não lhe confere quaisquer direitos. 
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  6.5 - Da Publicação 

  6.5.1) A publicação resumida do instrumento de convênio ou de seus aditamentos deverá ser realizada no 

Jornal Oficial dos Municípios da AMM, conforme estabelecido na Lei Municipal n° ______, 

________________________ é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo órgão 

responsável, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias 

daquela data, também deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado  de Mato grosso, quando o convênio 

for celebrado com órgãos estaduais, e no Diário Oficial da União, quando for com órgãos federais, devendo 

conter os seguintes dados: 

a– espécie do ato e número; 

b – identificação do concedente e convenente; 

c - resumo do objeto do convênio; 

d - nome dos signatários; 

e – valor do convênio, com discriminação do relativo à contrapartida, e indicação do crédito orçamentário 

por onde correrá a despesa pública correspondente. 

f - prazo de vigência e data da assinatura. 

 

  6.6 - Da Liberação dos Recursos 

  6.6.1) O Concedente liberará recursos financeiros ao Convenente mediante ordem bancária, para crédito em 

conta bancária aberta em seu nome e vinculada ao convênio, em instituição financeira oficial. 

  6.6.2) A conta bancária referida no caput deverá ser: 

a- identificada com o nome do Convenente; 

b - movimentada através de cheques nominais, ordens bancárias ou Transferência Eletrônica Disponível – 

TED, por credor de despesa do convênio compatível com o Plano de Trabalho. 

  6.6.3) Os recursos, enquanto não empregados em sua finalidade e segundo as obrigações assumidas, 

deverão permanecer aplicados pelo Convenente: 

a - em caderneta de poupança, da instituição financeira em que tiver aberto a conta bancária do convênio, 

se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês; 

b - em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em 

títulos da dívida pública federal, de rentabilidade diária, caso sua utilização estiver prevista 

para prazos menores. 

  6.6.4) As receitas de rendimentos de aplicações financeiras, obtidas na forma deste artigo, não 

serão computadas como parte de contrapartida do Convenente, devendo destinar-se a pagamento de 

gastos com a execução do convênio e ser demonstradas em separado, nas prestações de contas. 
a – os rendimentos de aplicação financeira não poderão ser computados como contra partida pelo 

Convenente. 

  6.6.5)  A contrapartida da Convenente deverá observar o cronograma de execução estabelecido e acordado 

no Plano de Trabalho e a transferência de recursos da concedente. 
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a - Quando a liberação dos recursos ocorrer em 3 (três) ou mais parcelas, o repasse da terceira, assim 

como o das demais, ficará condicionado à comprovação da prestação de contas, cujo prazo de entrega 

estiver vencido. 

  6.6.6) O Concedente suspenderá a liberação de recursos do convênio, se constatado: 

b- desvio de finalidade na aplicação dos recursos; 

c - atraso injustificado no cumprimento das metas ou fases programadas no Plano de Trabalho, e na 

utilização dos recursos; 

d - práticas atentatórias à moral e aos bons costumes; 

e - não comprovada a boa e regular aplicação de parcela de convênio recebida, apurada em fiscalização 

realizada pelo Concedente ou órgão do Sistema de Controle Interno ou Externo; 

f - descumprimento, pelo Convenente, de cláusula ou condição do convênio; 

g – não apresentação de prestação de contas, vencido o prazo em que esta deveria ocorrer; 

h – falta de resposta, do Convenente, a notificação formal para se manifestar sobre irregularidades na 

prestação de contas; ou 

i - atendimento deficiente à notificação referida no inciso acima, caracterizada pela não apresentação de 

documentos ou esclarecimentos capazes para sanear as divergências apontadas. 

  6.6.7) Em caso de suspensão da liberação de valores do convênio, afastado o motivo que justificou a 

situação, a Concedente avaliará a conveniência de repassar mais de uma parcela de uma só vez, em vista dos 

objetivos conveniados, ou decidir inclusive pela supressão de valores quando justificado. 

 

  6.7 - Da Rescisão 

  6.7.1) Constitui motivo para rescisão do convênio: 

a- inexecução total ou parcial do objeto avençado; 

b - utilização de recursos transferidos, ou de bens cedidos, em desacordo com o seu objeto ou o Plano de 

Trabalho; 

c – não apresentação de prestação de contas, no prazo estabelecido; 

d - desaprovação de contas relativas à aplicação de recursos repassados e respectiva contrapartida; 

e – cobrança de preços ou quaisquer taxas, de usuários dos serviços objeto do convênio, como condição 

para a prestação do atendimento devido; 

f – descumprimento de cláusula que inviabilize a consecução de seus fins; ou 

g – reincidência continuada de procedimento motivador da suspensão de liberação de recursos do 

convênio. 

  6.7.2) Na hipótese de extinção ou retratação, esta por distrato ou rescisão, do convênio, é vedada a liberação 

de recursos lastreada no respectivo instrumento. 

 
  6.8 - Da Prestação de Contas 

  6.8.1) O Convenente prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos que lhe forem transferidos, à 

conta de convênio, nos prazos a seguir, contados da data de recebimento dos repasses: 

a– repasse em parcela única: em até 60 (sessenta) dias; 
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b – repasse parcelado: em até 30 (trinta) dias. 

  6.8.2) A prestação de contas da contrapartida devida pelo Convenente será feita no prazo previsto no Plano 

de Trabalho, junto com a dos recursos transferidos, mas figurando em separado, quando será juntando a ela 

pertinente Relatório de Execução Físico-Financeira. 

  6.8.3) A aplicação dos recursos não poderá ultrapassar os respectivos prazos de prestação de contas, 

devendo ser devolvido saldo restante. 

  6.8.4) A prestação de contas será endereçada à Concedente e conterá os seguintes documentos: 

a – ofício encaminhando a prestação de contas, com informação do convênio e nº do processo a que se 

referir  

b – cópia do Plano de Trabalho; 

c – cópia do Termo de Convênio, de seus termos aditivos e respectivas indicações dos extratos; 

d - demonstrativo da execução de receita e despesa; 

e - relação de pagamentos 

f – relatório de execução físico financeira com quantitativos previstos x realizados; 

g - relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do convênio, quando for o caso; 

h – cópia da Nota de Empenho e/ou Sub-Empenho, referente à parcela do recurso recebido; 

i - documentos comprobatórios das despesas realizadas à conta do convênio, como: notas fiscais, recibos, 

folhas de pagamento com recibo assinado pelos empregados, roteiros de viagem, ordens de tráfego, 

bilhetes de passagem, guias de recolhimento de encargos sociais e de tributos, entre outros, com 

certificação, firmada por pessoa identificada da Convenente, de que o material foi recebido, ou o 

serviço prestado, e corresponde às especificações contidas no comprovante; 

j — extrato da conta bancária vinculada ao convênio, reconhecido como hábil pela instituição financeira, 

com movimentação completa do período, inclusive das aplicações financeiras ocorridas, e, se for o 

caso, conciliação bancária (Anexo V); 

l - fotocópia de cheque nominal ou ordem bancária emitidos, o que deverá ser procedido em favor do 

credor da despesa paga; 

m - comprovante de recolhimento do saldo de recursos quando não aplicados 

n - guia de recolhimento do saldo de recursos não aplicados; 

o – cópia do termo de aceitação parcial da obra ou laudo de medição das etapas cumpridas, quando se 

referir à prestação de contas parcial, e do termo de aceitação definitiva da obra, quando se tratar de 

prestação de contas final; 

guia de recolhimento de Imposto Sobre Serviços (ISS), em decorrência de retenção obrigatória; 

p - 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, quando o concedente pertencer à administração pública. 

q – cópia do termo de aceitação definitiva ou parcial da obra ou serviço de engenharia, se for o caso. 

  6.8.5) Quando da prestação de contas final, será encaminhada à concedente os seguintes documentos: 

a – documentação referida no item f.h.d, desta Instrução Normativa;  

b – relatório de cumprimento do objeto; 
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  6.8.6) O comprovante de despesa deverá: 

a- estar preenchido com clareza e sem rasuras capazes de comprometer sua credibilidade; 

b – se gastos com publicidade escrita, estar acompanhado de cópia do material divulgado; se radiofônica 

ou televisiva, de gravação da peça veiculada; 

c – no caso de aluguel autorizado no convênio, ser acompanhado de cópia do contrato de locação, em 

nome da Convenente, na prestação de contas da primeira parcela de recursos repassados; 

d – demonstrar a retenção do Imposto Sobre Serviços (ISS), em nota fiscal de prestação de serviços, de 

profissional autônomo; 

  6.8.7) As Notas Fiscais conterão: 

a - o nome, endereço e CNPJ do Convenente; 

b - a data de realização da despesa e a discriminação precisa de seu objeto, com identificação de seus 

dados, como tipo do material, quantidade, marca, modelo, etc, deverá constar também no corpo da 

nota fiscal o n° do convênio; 

c - os valores unitários e total das mercadorias adquiridas; 

d – em caso de conserto de veículo do Convenente ou compra de combustível ou lubrificante para ele, a 

identificação da placa e da quilometragem registrada no hodômetro; 

  6.8.8) A comprovação de despesa com serviços ou compras será feita mediante apresentação da nota fiscal 

correspondente, em primeira via, não sendo aceito recibo. 

  6.8.9) A documentação de prestação de contas será autuada como processo administrativo, distinto do 

relativo ao convênio. 

  6.8.10) As prestações de contas de recursos conveniados serão organizadas como processo administrativo, 

com folhas numeradas e apresentadas a Unidade de Controle Interno (UCI).  

a - Compete a Unidade de Controle Interno analisar as prestações de contas, quanto à consistência da 

documentação apresentada, à legalidade e legitimidade da aplicação dos recursos e sua consonância 

com o conveniado, manifestando-se conclusivamente a respeito. 

b - As prestações de contas serão analisadas, quanto à sua regularidade, em função dos documentos dela 

integrantes e, quando for o caso, mediante verificações no local de atuação do Convenente, ou onde se 

fizer necessário. 

c – Constatadas possíveis impropriedades em prestação de contas, antes da conclusão final a seu respeito, 

a Unidade de Controle Interno emitirá notificação por escrito endereçada ao setor responsável pela 

prestação de contas, na qual constará as irregularidades apontadas e providências cabíveis, concedendo 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do seu recebimento, para que apresente os esclarecimentos 

que entender suficientes para demonstrar sua correção; 

d - Caso o prazo mencionado no inciso anterior, seja insuficiente, poderá solicitar sua prorrogação, 

mediante justificativa por escrito; 

  6.8.11) Aprovada a prestação de contas pela Unidade de Controle Interno, o processo tramitará ao 

Concedente, para que: 

a - emita declaração, a ser anexada aos autos, de que os recursos transferidos foram aplicados conforme o 

convênio; 
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b - determine aos setores competentes a baixa de responsabilidade do Convenente, relativa aos recursos 

cujas contas foram aceitas como regulares; e 

c - re-encaminhe o processo de prestação de contas ao Gestor de Convênios e Contratos, para 

arquivamento e guarda. 

  6.8.12) Vencido o prazo legal e não sendo prestadas as contas devidas, deverá o Titular do Concedente 

notificar o Convenente para que no prazo de 30 (trinta) dias, cumprir a citada obrigação ou recolher ao Erário 

os recursos que lhe foram repassados, corrigidos monetariamente e acrescidos dos rendimentos da aplicação 

no mercado financeiro, na forma da legislação vigente. 

a - Se não prestadas contas ou se não aprovadas, o Titular do Concedente deverá determinar a suspensão 

imediata da liberação de novos recursos, relativa ao convênio, em tela e possíveis outros vinculados à 

sua Unidade, e adotará outras medidas legais cabíveis.  

b - Terá efeitos de não apresentada a prestação de contas:  

 com documentação incompleta, para os seus fins; 

 com documentos inidôneos para comprovar a boa e regular aplicação dos recursos transferidos; 

 quando não executada a contrapartida devida; ou 

  de que se constate fraude à execução do convênio. 

  6.8.13) Os processos de prestação de contas permanecerão arquivados sob a guarda do Gestor de Convênios 

e Contratos, pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data de sua baixa na contabilidade, findo o qual poderá 

ser-lhes dado fim, salvo documentos deles integrantes que devam ser enviados a arquivo público, em razão 

de seu valor histórico.  

a – Quando a prestação de contas arquivada tiver sido objeto de processamento pelo Tribunal de Contas 

do Estado de Mato Grosso, o prazo previsto no caput deste item será contado da data em que transitar 

em julgado a decisão daquela Corte, a respeito da referida prestação de contas. 

  6.8.14) Constituirá irregularidade grave, lesiva Erário Municipal, sujeitando o Convenente e/ou o seu 

responsável a tomada de contas especial: 

a – deixar de prestar contas dos recursos recebidos, no prazo estabelecido; 

b - não restituir ao Município: 

   recursos financeiros não aplicados na execução do convênio ou de seu objeto; ou 

  equipamentos, veículos ou máquinas cedidos, na forma e para os fins previstos na legislação 

vigente, uma vez encerrado o motivo da cessão; 

c - o Concedente, sendo entidade de fins econômicos, mediante logro receber transferência de recursos 

públicos, a título de contribuição, auxílio ou subvenção social; 

d - a destinação de recursos conveniados para: 

 Gastos, cuja competência de realização seja anterior à data de assinatura do Convênio; 

 estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los ou embaraçar-lhes o funcionamento. 

  6.8.15) O disposto no inciso IV, alínea “b” deste artigo, quanto a subvenção, não inclui a destinação de 

recursos para ações de colaboração para com o Município, de reconhecido interesse público, na forma da 

legislação vigente. 
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  6.8.16) O recolhimento ao Erário dos recursos do convênio, em razão de ocorrência de situação prevista 

neste artigo, dispensa a instauração de tomada de constas especial, mas não desonera o titular do Convenente 

da possibilidade de responder por eventual ato ilícito cometido, na forma da lei. 

 

  6.10 - Da Tomada de Contas Especial 

  6.10.1) A instauração e o procedimento da Tomada de Contas Especial obedecerá a legislação vigente e as 

normas emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado, a respeito. 

  6.10.2) O Titular do Concedente, sob pena de responsabilidade solidária, deverá imediatamente adotar 

providências com vistas à instauração de tomada de contas especial, para apuração de fatos, identificação 

dos responsáveis e quantificação do dano, ao conhecer do fato ou por determinação do Tribunal de Contas, 

quando: 

a – o Convenente deixar de prestar contas, depois de notificado da inadimplência; 

b - não for aprovada a prestação de contas, em razão de: 

  inexecução parcial ou total do objeto pactuado; 

 apropriação indevida de bens e dinheiros, inerentes ao convênio, ou sua aplicação com desvio de 

finalidade; 

 omitir-se o Convenente na devolução de recursos ao Erário, relativos a despesas impugnadas, no 

prazo estipulado; 

 deixar de ser executada a contrapartida, ou a sua regular comprovação; ou 

 não restar demonstrados os rendimentos obtidos com a aplicação financeira dos recursos transferidos 

e a regularidade da sua utilização, conforme o convênio; 

c – prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário, na execução do 

convênio. 

 não devolução de rendimentos de aplicações financeiras e saldo do convênio, quando não utilizados;   

 ausência de documentos exigidos na prestação de contas que comprometa o julgamento da boa e 

regular aplicação dos recursos; 

  6.10.3) Os servidores encarregados pelo controle e instrução dos processos de prestações de contas, 

responderão administrativamente e por omissão no cumprimento do dever legal, caso deixem de informar à 

autoridade superior a falta de prestação de contas ou a existência de irregularidade apurada em 

documentação apresentada. 

  6.10.4) Caso o Convenente apresente intempestivamente a prestação de contas ou recolha aos cofres 

públicos os valores inerentes, com os gravames cabíveis, será encerrado o processo de tomada de contas 

especial porventura instaurado, por deixar de se justificar, e determinado pelo Titular do 

Concedente: 

a – no caso da prestação de contas, a sua análise e instrução, pelo setor competente; 

b – quanto aos valores devolvidos, o exame de regularidade do recolhimento efetuado, para ser 

providenciada a baixa de responsabilidade correspondente. 
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7 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  7.1) As normas estabelecidas nesta Instrução Normativa devem ser observadas tanto para os 

convênios, contratos e congêneres no qual o município de Nobres é parte concedente ou 

convenente. 

  7.2) Nenhum Termo de Convênio será celebrado sem o atendimento a esta Instrução Normativa. 

  7.3) O agente público que, por ação ou omissão, originar ou admitir irregularidade na celebração, 

execução ou alteração de convênio, responderá civil e administrativamente por seus atos. 

  7.4) A Secretaria de Administração, Planejamento e Gestão encarregar-se-á de reunir a 

documentação legal, inerente ao Município de Nobres, pessoa jurídica, sempre que necessária para 

fins de celebração de convênio, ou ato análogo, com outro Ente da Federação, excetuando-se dessa 

obrigação documentos específicos de Unidade Administrativa Municipal interessada, cabendo a 

esta a juntada dos mesmos. 

  7.5) Todo documento, ou informação solicitado para conferência e auditoria, deverá ser 

disponibilizado imediatamente, conforme dispõe o art. 78 da Lei n° 4.320/64. 

  7.6) As alterações que se fizerem necessárias nesta Instrução Normativa deverão ser efetuadas de 

forma expressa, através de Memorando Interno ou Ofício junto a Unidade de Controle Interno. 

  7.7) As dúvidas ou omissões geradas por esta Norma Interna deverão ser esclarecidas junto ao 

Controle Interno. 

           Esta Instrução Normativa entre em vigor na data de sua publicação. 

 

           Nobres-MT, ______ de __________ de 2015. 

 

 

Agnaldo Soares de Campos 

 Unidade de Controle Interno 

 

  Ciente: 

 

 

SEBASTIÃO GILMAR LUIZ DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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                                           ANEXO DE VERIFICAÇAO DO CUMPRIMENTO  

NORMA INTERNA SCV Nº 01/2015  

CHECKLIST DE CONTROLES FORMAIS 

CHEQUE LIST 

Legenda: S = Sim; N = Não; e NA = Não se aplica 

 

1. SISTEMA CONVENIOS 

 
Nº de 

Ordem 

DESCRICÃO 

 

S N NA 

 1.1. DOS PROCEDIMENTOS LEGAIS    
01 Ofício de encaminhamento assinado pelo responsável?    
02 O conteúdo do ofício corresponde ao objeto conveniado e a parcela em 

referência 
   

03 Cópia do termo de convênio e plano de trabalho e aditivo assinados?    
04 As despesas foram comprovadas mediante Xerox?    
05 Foi aberta conta corrente específica para o convênio?    
06 Os saques efetuados referem-se ao pagamento de despesas previstas no 

plano de trabalho? 
   

07 Foi apresentado extrato bancário de conta convênio no período 

executado? 
   

08 Os saldos remanescentes foram devolvidos à concedente?    
09 O total da receita e da despesa é igual?    
10 Existe contrapartida financeira?    
11 Existe contrapartida em serviços, sem onerar o convênio?    
12 O valor total corresponde ao valor do recurso repassado?    
13 Apresentou uma relação de pagamento para cada fonte de recursos?    
14 Existe diferença entre o valor da nota fiscal e o valor do extrato bancário    
15 As despesas estão de acordo com objeto e o plano de trabalho?    
16 Houve declaração de existência dotação orçamentária pra o projeto?    
17 Houve parecer jurídico?    

12/139 

13/139 
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18 Foi aprovado pela secretaria de estado de governo, ou órgão equivalente?    

19 Nota fiscal (original ou autenticada ou carimbada com o nº do convênio e 

assinada)? 
   

20  A nota fiscal especifica o material adquirido ou serviço prestado de 

acordo com o objeto? 
   

21 As retenções de impostos foram recolhidas aos credores?    
22 Valor do saldo corresponde ao informado no extrato bancário do período?    
23 Relação de bens devidamente preenchida de acordo com o plano de 

trabalho 
   

24 Os documentos fotos arquivados em ordem cronológica?    
25 Os CPFs dos beneficiários estão comprovados?    
26 Houve pagamentos exclusivamente com recibos?    
27 Houve publicação?    
28 Geração de arquivos em word (.doc) e ci de confirmação para fins de aplic    

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 


