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APRESENTAÇÃO
A Universidade de Pernambuco – UPE é uma instituição pública
de ensino superior presente em todas as regiões do Estado. Em seu
complexo multicampi, formado por 15 unidades de ensino e três
grandes hospitais, distribuídos no Recife e Região Metropolitana,
Nazaré da Mata, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Salgueiro,
Petrolina, Serra Talhada e Palmares.
Visando dar pleno cumprimento a sua visão de ser reconhecida pela
sociedade e diversas instâncias de governo, por sua contribuição
para o desenvolvimento sustentável em todas as regiões do Estado,
em razão da sua excelência no ensino, na pesquisa e na extensão
universitária, assumindo-se, definitivamente, como Universidade
estatal, pública e gratuita, se faz necessário a busca contínua de
parceiros através do estabelecimento de Convênios que viabilizem a
execução de ações de interesse recíproco, mediante a transferência de
recursos financeiros oriundos de dotações consignadas do Orçamento
Geral da União.
Sendo assim, com o objetivo de padronizar os procedimentos
relacionados aos Convênios e orientar os interessados em executar
programas, ações ou projetos, no contexto das áreas de atuação da
educação e saúde, a Assessoria de Convênios divulga o Folheto de
Execução e Prestação de Contas de Convênios Federais com uso da
ferramenta Plataforma +Brasil. Orienta-se, portanto, aos interessados
e aos gestores em geral a rigorosa observância às normas e aos
procedimentos estabelecidos para a execução de convênios citados
neste folheto, para que sejam alcançados, com esforço comum, de
forma regular e com eficiência, os planos e projetos firmados entra a
Universidade de Pernambuco e o Governo Federal.
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REFERÊNCIAS

1. INTRODUÇÃO
A Assessoria de Convênio, no exercício de suas atividades diárias e
periódicas, fomenta a eficácia na execução dos instrumentos de convênios e termos congêneres, para fortalecimento e boas práticas na
execução dos objetos pactuados entre o Governo Federal e a Universidade de Pernambuco estão Assessoria promove este FOLHETO, para subsidiar as unidades de saúde e de ensino, bem como, as
Pró-reitorias envolvidas com os instrumentos de convênios (editais/
programas).
Nessa perspectiva, a Assessoria de Convênios, vem fortalecer uma
melhor execução dos instrumentos pactuados, ora regulamento pelo
decreto 6.170/2007 e Portaria Ministerial 424/2016 e suas alterações, assim como, pelo órgãos vinculados ao governo como os ministérios.
Ademais, considerando a missão desta Assessoria de Convênios “Assessorar a gestão dos convênios e instrumentos congêneres, em sua
execução, fomentando a eficiência e eficácia do objeto pactuado”,
com intuito de manter as unidades bem informadas de fundamentos
técnicos e seu intercâmbio com está unidade, foi elaborado o 1ª Edição do Folheto de Execução e Prestação de Contas De Convênios.

2. OBJETIVO
Este Folheto tem por fim apresentar regramento e fluxo da execução
de convênios de forma a facilitar entendimento e forma de execução
dos convênios para melhor aplicação dos recursos dos termos firmados
entre a Universidade de Pernambuco e Governo Federal.
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3. DISPOSIÇÕES GERAIS
I. Os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução,
acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de
Tomada de Contas Especial dos Convênios são realizados no Sistema de Gestão de Convênios Plataforma +Brasil/ SICONV, instituído pelo Decreto n° 6.170, de 25 de julho de 2007 e regulamentado pela Portaria Interministerial n° 424, de 30 de dezembro de
2016; Portaria Interministerial nº 558, de 10 de outubro de 2019 e
a Portaria Interministerial nº 134, de 30 de março de 2020, demais
alterações, com livre acesso ao público, via internet, por meio do
Portal dos Convênios (www.plataformamaisbrasil.gov.br).
II. As orientações legais sobre Convênios constam da Lei nº 4.320,
de 17 de março de 1964, da Lei Complementar nº 101, de 04 de
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) e das Leis
de Diretrizes Orçamentárias – LDO de cada exercício.
III. O Convênio deve se caracterizar por não visar lucros, ser um Instrumento de implantação ou ampliação de ação de interesse público social, precedida de procedimento licitatório, para avaliar quem oferece
melhores condições à administração pública que será devidamente
aceito pela CONCEDENTE para que ocorra a liberação do recurso na conta corrente do convênio. A partir da liberação do recurso
a execução do serviço ou entrega do produto e da nota fiscal para
pagamento deve ocorrer dentro do prazo de 180(cento e oitenta) dias.
IV. Devem ser obedecidas rigorosamente as legislações aplicáveis
para a execução dos convênios federais, observando os prazos e o
plano de trabalho aprovado (PTA).
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LE
EGISLAÇÃO APLICÁVEL
Decreto Nº 6170, DE
25 DE JULHO DE 2007

Dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e
contratos de repasse, e da outras providências.

LEI Nº 8.666, DE 21
DE JUNHO DE 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e
contratos da Administração Pública e dá outras
providências

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 394, DE
22 DE NOVEMBRO DE
2017

Dispõe sobre procedimentos e prazos para
operacionalização e execução das emendas individuais no SICONV.

DECRETO Nº 8.943,
DE 27 DE DEZEMBRO
DE 2016

Altera o Decreto nº 6.170, de 25 de julho de
2007, que dispõe sobre as normas relativas às
transferências de recursos da União mediante
convênios e contratos de repasse.

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424,
DE 30 DE DEZEMBRO
DE 2016

Estabelece normas para execução do estabelecido no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de
2007, que dispõe sobre as normas relativas às
transferências de recursos da União mediante
convênios e contratos de repasse, revoga a Portaria Interministerial nº 507/MP/MF/CGU, de 24
de novembro de 2011 e dá outras providências

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 261, DE
30 DE MAIO DE 2019

Prorrogação excepcional do prazo para cumprimento das cláusulas suspensivas de convênios
e contratos de repasse celebrados em 2017.

DECRETO Nº 10.035,
DE 1º DE OUTUBRO
DE 2019

Institui a Plataforma +Brasil no âmbito da administração pública federal

PORTARIA Nº 558, DE
10 DE OUTUBRO DE
2019

Altera a Portaria Interministerial nº 424, de 30
de dezembro de 2016, que estabelece normas
para execução do Decreto nº 6.170, de 25 de
julho de 2007, e dá outras providências
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4. DEFINIÇÕES
Para os fins específicos deste Folheto, considera-se como referência
a Portaria Interministerial Nº 424/2016 e a Portaria Interministerial
558/2019:
TERMO DE CONVÊNIO: instrumento que disciplina a transferência de recursos financeiros de órgãos ou entidades da Administração Pública
Federal, direta ou indireta, para órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual, Distrital ou Municipal, direta ou indireta, consórcios públicos, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos,
visando à execução de projeto ou atividade de interesse recíproco,
em regime de mútua cooperação;
CONCEDENTE: órgão ou entidade da Administração Pública Federal,
direta ou indireta, responsável pela transferência dos recursos, verificação da conformidade financeira, acompanhamento da execução e
avaliação do cumprimento do objeto do instrumento;
CONVENENTE: órgão ou entidade da Administração Pública direta ou
indireta, de qualquer esfera de governo, consórcio público ou entidade privada sem fins lucrativos, com a qual a Administração Pública
Federal pactua a execução de programas, projetos e atividades de
interesse recíproco por meio de convênios ou contratos de repasse;
INTERVENIENTE: órgão ou entidade da Administração Pública direta
ou indireta de qualquer esfera de governo, ou entidade privada que
participa do instrumento para manifestar consentimento ou assumir
obrigações em nome próprio;
MANDATÁRIAS: instituições financeiras oficiais federais, que celebram e
operacionalizam, em nome da União, os instrumentos regulados por
esta Portaria;
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UNIDADE EXECUTORA: órgão ou entidade da Administração Pública, sobre o qual recai a responsabilidade pela execução dos objetos definidos nos instrumentos, a critério do CONVENENTE, desde que
aprovado previamente pelo CONCEDENTE, devendo ser considerado como PARTÍCIPE no instrumento.
VIGÊNCIA: prazo de duração ou validade do Convênio, devidamente
expresso no Termo de Convênio.
TERMO ADITIVO: instrumento que tenha por objetivo a modificação do
instrumento já celebrado, vedada a alteração do objeto aprovado ou
ainda, que prorroga a vigência e/ou alterar valores (acréscimo/ supressão) do Termo de Convênio pactuado entre as partes;
ACOMPANHAMENTO: atividade de monitoramento da execução física
das metas, etapas e fases do objeto pactuado nos instrumentos, a ser
realizada pelo CONCEDENTE ou pela mandatária;
PLANO DE TRABALHO: peça processual integrante dos instrumentos,
que evidencia o detalhamento do objeto, da justificativa, dos cronogramas físico e financeiro, do plano de aplicação das despesas, bem
como das informações da conta corrente específica, dos partícipes e
dos seus representantes;
META: parcela quantificável do objeto descrita no plano de trabalho;
ETAPA OU FASE: divisão existente na execução de uma meta, ou seja, os
desdobramentos de cada meta do Convênio;
OBJETO: produto do instrumento, observados o programa de trabalho e
as suas finalidades, cuja competência é do partícipe executor;
REPROGRAMAÇÃO: procedimento que visa o aceite, pelo CONCEDENTE ou mandatária, de pequenos ajustes ou adequações no instrumento pactuado, vedada a descaracterização total ou parcial do
objeto do contrato
11

ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA - OBTV: minuta da ordem
bancária de pagamento de despesa dos instrumentos, encaminhada
virtualmente pelo SICONV ao Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal - SIAFI, mediante autorização do
Gestor Financeiro e do Ordenador de Despesa do CONVENENTE,
ambos previamente cadastrados no SICONV, para posterior envio,
pelo próprio SIAFI, à instituição bancária que efetuará o crédito na
conta corrente do beneficiário final da despesa;
ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA PARA CONVENENTE – (OBTV
CONVENENTE): Este tipo de ordem bancária permite que o executor realize o pagamento de obrigações patronais, neste tipo de operacionalização o CONVENENTE deverá solicitar por meio de ofício ao CONCEDENTE a liberação deste tipo de OBTV PARA COVENENTE.
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO: Gestor da Unidade Jurisdicionada mais Servidor da Unidade da UPE responsável pela execução.
GESTOR DO CONVÊNIO: aquele que possua vínculo com o CONVENENTE e detenha qualquer nível de poder decisório, Reitor da Universidade, responsável pela assinatura de qualquer Termo de Convênio
firmado entre a UPE e o Governo Federal.
COTAÇÃO DE PREÇOS: ato ou efeito de cotar, estabelecer preço, valor, do
objeto descrito no plano de trabalho aprovado.
TERMO DE REFERÊNCIA: documento apresentado quando o objeto do instrumento envolver aquisição de bens ou prestação de serviços, incluídos os serviços comuns de engenharia, que deverá conter elementos
capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração Pública, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado da região onde será executado o objeto, a definição
dos métodos e o prazo de execução do objeto;

12

PROJETO BÁSICO: conjunto de elementos necessários e suficientes, com
nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço de
engenharia, ou complexo de obras ou serviços de engenharia, elaborados com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo
da obra ou serviço de engenharia e a definição dos métodos e do prazo de execução;
LAUDO DE ANÁLISE TÉCNICA: documento, emitido pelo CONCEDENTE
ou mandatária, que consubstancia a análise técnica de engenharia e a
análise documental de objeto que envolva obra (Incluído pela Portaria Interministerial nº 558, de 10 de outubro de 2019);
LIBERAÇÃO DE RECURSOS: expressão usada, para informar que o recurso
financeiro federal foi transferido para a conta corrente do convênio,
através de ordem bancária que respeita o prazo de 48h para crédito
na conta corrente. Consequentemente, conforme determina o cronograma de Desembolso a respectiva Contrapartida pactuada deve ser
creditada na conta corrente do convênio.
PRESTAÇÃO DE CONTAS: procedimento de acompanhamento sistemático
da conformidade financeira, considerando o início e o fim da vigência dos instrumentos;
VISITA DE CAMPO PRELIMINAR: visita técnica presencial, realizada no local de intervenção onde ocorrerá a obra ou complexo de obras, necessária à análise do projeto básico e à emissão do laudo de análise
técnica e Incluído pela Portaria Interministerial nº 558, de 10 de outubro de 2019;
VISTORIA IN LOCO: vistoria técnica presencial, realizada no local de intervenção, para acompanhamento e monitoramento da execução de
obras e serviços de engenharia;

15

PLATAFORMA +BRASIL – PORTAL DOS CONVÊNIOS: sítio eletrônico utilizado
obrigatoriamente para a realização ou registro dos atos e procedimentos relativos aos Convênios firmados pelo Governo Federal.

5. FLUXO DE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS

As ações podem ocorrer qualquer momento que houver necessidade! (exceto alteração de plano de
trabalho “POR FORÇA DE LEI e/ou POR DA DESCRIÇÃO DO ITEM”).

6. COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DO CONVENENTE
GERIR OS PROJETOS E ATIVIDADES:


Monitoramento e acompanhamento físico e financeiro durante
a execução;



Realizar o aporte da contrapartida, quando previsto no termo
de convênio.



Obedecer aos atos normativos;

OPERACIONALIZAR A EXECUÇÃO DOS PROJETOS E ATIVIDADES:
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Providenciar a documentação técnica, institucional e jurídica
nas etapas de execução;



Cumprimento integral dos instrumentos e demais ajustes;



Realização do procedimento licitatório, conforme plano de trabalho aprovado, respeitando as especificações, quantidades e
valores definidos, realizando sob sua inteira responsabilidade,
sempre que optar pela execução indireta de obras e serviços, o
processo licitatório nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, e demais normas pertinentes à matéria. Deve ainda, apresentar declaração expressa firmada por representante legal do órgão ou
entidade CONVENENTE, ou registro no SICONV que a substitua, atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis
ao procedimento licitatório. É obrigação registrar no SICONV
o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela Administração Pública para a execução do serviço e a proposta de preço
total ofertada por cada licitante com a sua respectiva inscrição
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o termo de
homologação e adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
dos projetos, dos executores e da fiscalização de obras, e os
boletins de medições.
Conforme a Portaria Interministerial Nº 424/2016, no seu Art.
6º, discorre:



Operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos decorrentes do instrumento.



Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços estabelecidos nos
instrumentos.



Prestar contas dos recursos transferidos pelo CONCEDENTE ou mandatária destinados à consecução do objeto
do instrumento.
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Realizar no SICONV os atos e os procedimentos relativos à
formalização, execução, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de contas especial dos
instrumentos, quando couber.

Todos os registros realizados na Plataforma +Brasil/SICONV pela
Universidade de Pernambuco são de competência das seguintes áreas:
o Assessoria de convênios: inclusão de ofícios, formulários,
extratos bancários, aceite de licitação e demandas necessárias provenientes do executor do convênio, além da Prestação de Contas Final;
o Coordenação financeira: Extratos bancários, documentos dos
pagamentos (nota de empenho, nota de liquidação, ordem
bancária, nota fiscal, Comprovantes de tributos), bem como
classificação de receita convenente e contra partida, regularidades de depósitos judiciais, devolução de taxas bancárias
e etc.
o Comissão Permanente de Licitação: Todo os dados gerados
pelo processo licitatório, como edital, cotação de preços,
propostas, homologação, adjudicação, aceite de licitação,
demais atividades inerente a comissão;
o Setor de Serviços: Inclusão do processo de dispensa de licitação, registrando todas as informações geradas para a prestação do serviço;
o Setor de Compras: Inclusão do processo de dispensa de licitação ou compra direta, registrando todas as informações
geradas para a aquisição.
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7. INICIO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
Após a formalização do Termo de Convênio, a assessoria de convênios é responsável pelo cadastro do Convênio no sistema E-fisco, e
posteriormente o encaminhamento da cópia do Termo de Convênio
a Coordenação Financeira e ao executor responsável do Convênio.
A execução dos convênios se inicia, de fato, com o start da Assessora
de Convênios enviando aos interessados cópia do termo de convênio
e planto de trabalho, onde a unidade beneficiada vai realizar a solicitação de abertura de licitação (Termo de Referência e Cotações).
Daí a importância de que as metas e etapas estejam atreladas a um
planejamento consistente da execução do objeto e de acordo com a
capacidade de execução do CONVENENTE.
O êxito nesta fase do convênio depende essencialmente de dois fatores: seguir à risca o planejamento do convênio estabelecido no plano
de trabalho aprovado e as normas de administração orçamentária e
financeira da administração pública federal.
Quando na execução de convênios é identificado algum entrave que
impossibilita o andamento do mesmo, existe a possibilidade de solicitar o ajuste do Plano de Trabalho Aprovado (PTA), desde que sejam obedecidas as Regras para Ajuste (Remanejamento) do Plano de
Trabalho. As Alterações no Plano de Trabalho devem ser submetidas
e aprovadas pelo órgão CONCEDENTE. Quando se tratar de Remanejamentos entre elementos de despesas no Plano de Trabalho devem
ser enviados formalmente e por escrito, ao órgão CONCEDENTE
com antecedência de, no mínimo 30 dias, devidamente justificada.
É obrigatório aguardar a aprovação formal para efetuar despesa. O
remanejamento só pode ser permitido se for no mesmo grupo de despesa; via de regra, há duas possibilidades para alteração: 1ª mudança
de descrição do item (nome técnico); 2ª por força de lei.

17

Por fim, importante observar que a vigência do Termo de Convênio
foram definidos na Portaria Interministerial Nº 558/2019:
NÍVEL - OBJETO

FAIXA DE VALOR
(repasse da União)

LIMITAÇÃO
DA VIGÊNCIA
DO TERMO DE
CONVÊNIO

NÍVEL I A- Obras e serviços
de Engenharia- Aplicação
do Regime Simplificado

Acima de R$ 750.000 e
abaixo R$ 1.500.000

36 meses

NÍVEL II - Obras e serviços
de engenharia

A partir de R$
1.500.000 e abaixo de
R$ 5.000.000

48 meses

NÍVEL III – Obras e serviços
de engenharia

A partir de R$ 5.000.000

60 meses

NÍVEL IV – Execução de
custeio ou aquisição de
equipamentos- Aplicação
do Regime Simplificado

A partir de R$ 100.000
e abaixo de R$
1.000.000

36 meses

NÍVEL V – Execução de
custeio ou aquisição de
equipamentos

A partir de R$ 1.000.000

36 meses

8. DO PROCESSO LICITATÓRIO
A Licitação é a primeira fase da execução de convênios. Montar um
bom processo de compras ajuda na transparência e na boa gestão
dos recursos aplicados. O Plano de Trabalho deve ser lastreado por
um PROJETO BÁSICO ou TERMO DE REFERÊNCIA, nos moldes previstos na lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei
nº 8.666/1993), onde o projeto básico será exigido no caso de obras
e serviços de engenharia e o TERMO DE REFERÊNCIA, no caso
de aquisição de bens e serviços comuns. O RESPONSÀVEL PELA
18

EXECUÇÂO do convênio tem a competência da elaboração do o
projeto básico acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ou o TERMO DE REFERÊNCIA, deverão ser apresentados antes da celebração, sendo facultado ao concedente exigi-los
depois, desde que antes da liberação da primeira parcela dos recursos, conforme a Portaria Nº424/2016, Art. 21.
Seguindo o fluxo de Convênios da Universidade de Pernambuco em
Anexo, quando o RESPONSÀVEL PELA EXECUÇÂO receber o
PLANO DE TRABALHO APROVADO deve encaminhar o mais
breve possível o TERMO DE REFERÊNCIA (TR), obrigatoriamente obedecendo às especificações, quantitativos e valores que foram
definidos anteriormente no PTA, providenciando a cotação de preços
dos itens contemplados no TR.
Após a conclusão da Cotação de preços e do TERMO DE REFERÊNCIA, o EXECUTOR deve enviar um despacho através do Sistema “SEI”, UPE-REITORIA-PROADMI-SEC, anexando os referidos documentos à CI para solicitar a abertura do Processo Licitatório
para as aquisições dos itens/ prestação do serviço.
Posteriormente o Processo SEI seguirá para o Setor de Assessoria
de Convênios, onde será verificado a conformidade da especificação,
valores e quantidades estabelecidos no TR perante o PTA. Identificando a Conformidade no pleito, a Assessoria de Convênios acosta o
PTA e elabora uma CI no Processo SEI para encaminhar a Coordenação de Orçamento solicitando a dotação orçamentária. Por fim, o
expediente deve ser encaminhado para a CCPL, compras ou serviços.
A Comissão Central Permanente de Licitação (CCPL) realiza os procedimentos cabíveis para os itens passíveis de licitação e/ou o Setor
de Compras/Serviços vai realizar a compra direta do item, conforme
normativas definidas em lei e pela Universidade de Pernambuco
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É competência da CCPL receber o TERMO DE REFERÊNCIA e a
cotação de preços, formalizando o Processo Licitatório(PL) e realizar
a elaboração do Edital de licitação, assim como realizar a publicidade necessária do certame. É também responsabilidade da CCPL
realizar o registro no SICONV, aba Processo de Execução, o extrato
do edital de licitação, o preço estimado pela Administração Pública
para a execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por
cada licitante com a sua respectiva inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas (CNPJ), o termo de homologação e adjudicação, o
extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos projetos, dos executores e da fiscalização de obras, e os boletins de medições. Os usuários da CCPL para
realizar os registros no SICONV são necessários ter o perfil adequado as suas necessidades.
Importante lembrar, que a aquisição de bens e serviços com recursos
de convênios está regulamentada o uso da modalidade pregão, nos
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento
previsto no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, sendo utilizada
preferencialmente a sua forma eletrônica. A inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica deverá ser devidamente justificada
pela autoridade competente do CONVENENTE. As atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas das licitações,
bem como as informações referentes às dispensas e inexigibilidades,
deverão ser registradas na Plataforma +Brasil/ SICONV.
Após conclusão do certame, a Central de Processo Licitatório (CPL)
enviará a Assessoria de Convênios (AC) a Declaração de Conformidade do Processo Licitatório e a respectiva Homologação. A partir
de 2018, é obrigatória a solicitação do ACEITE DA LICITAÇÂO ao
órgão CONCEDENTE, sendo devidamente registrado o pedido no
SICONV pela Assessoria de Convênios, a fim que ocorra a liberação
do recurso financeiro, parcial ou integral, pelo órgão federal. Por outro lado os convênios de Editais e Programas, onde os recursos são
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liberados antecipadamente a Comissão de Licitação, Compras e /ou
Serviços devem cadastrar todo o processo licitatório na Plataforma
+Brasil, pois o recebimento antecipado não desobriga a inserção de
documentação na Plataforma mencionada acima.

9. LIBERAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO
É imprescindível na liberação do recurso:
I - que se tenha uma conta bancária específica para cada convênio;
II - Caso haja contrapartida financeira, o valor deve ser depositado
na conta bancária do convênio, obedecendo à proporcionalidade do
cronograma de desembolso;
III - Os recursos financeiros depositados, enquanto não despendidos,
devem ser aplicados:
 Caderneta de Poupança: previsão de uso > 1 mês;
 Fundo de Curto Prazo: previsão de uso < que 1 mês;
 Rendimentos da aplicação poderão ser utilizados no próprio
convênio e não podem ser computados como contrapartida, se
previamente solicitados e autorizados;
 Quando ocorrer liberação por parcelas, o executor deverá elaborar relatórios de execução, para que seja apreciado pelo
CONCEDENTE para a liberação das demais parcelas.
Ocorrendo a liberação do recurso pelo CONCEDENTE o gestor responsável tem o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para executar o
objeto proposto, proporcional a liberação do recurso, ou seja, integral ou parcial. Caso, a liberação do recurso seja feito em parcela, o
CONVENENTE deve executar pelo menos 70% (setenta por centro)
do recurso financeiro e apresentar o Relatório de Execução, visando
à continuidade a liberação de parcelas restantes.
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É VEDADO:
I - realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência
ousimilar;
II - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de pessoal do órgão ou entidade pública da Administração direta ou indireta, salvo nas hipóteses previstas em leis federais
específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
III - utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da estabelecida no instrumento;
IV - realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;
V - efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento,
salvo se o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência
do instrumento pactuado;
VI - realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção
monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora
dos prazos, exceto, no que se refere às multas e aos juros, se decorrentes de atraso na transferência de recursos pelo CONCEDENTE ou
mandatária, e desde que os prazos para pagamento e os percentuais
sejam os mesmos aplicados no mercado;
VII - transferir recursos para clubes, associações de servidores ou
quaisquer entidades congêneres, exceto para creches e escolas para o
atendimento pré-escolar;
VIII - realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação social, da qual não constem nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e desde que
previstas no plano de trabalho; e
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IX - pagamento, a qualquer título, a empresas privadas que tenha
em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado
de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, do órgão
celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência
técnica ou assemelhados.
Por fim, é necessária a devolução dos saldos financeiros em até 30
dias, inclusive os provenientes da aplicação financeira de todo o recurso financeiro do convênio, inclusive a aplicação da contrapartida,
sob pena de instauração de tomada de conta especial por parte do
Tribunal de Contas da União (TCU). Importante lembrar que a disponibilização da devolução do saldo do recurso deve ser realizada
em até 30(trinta) dias após o término da vigência, já a prestação de
contas deve ser apresentada no máximo até 60(sessenta) dias.

10. ACOMPANHAMENTO EFETIVO FÍSICO FINANCEIRO
A execução deve ser monitorada pelo Gestor do Convênio de forma
a garantir a regularidade dos atos praticados e a plena execução do
objeto, respondendo o mesmo pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do instrumento.
Conforme a Portaria Nº424/2016, Art. 55 e Art.56, no acompanhamento da execução do objeto devem ser verificados pelo CONVENENTE: a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na
forma da legislação aplicável; a compatibilidade entre a execução do
objeto, o que foi estabelecido no plano de trabalho, e os desembolsos
e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados; a regularidade das informações registradas pelo CONVENENTE no SICONV;
e o cumprimento das metas do plano de trabalho nas condições estabelecidas. O CONCEDENTE através de solicitações de Esclarecimentos registrados na PLATAFORMA +BRASIL determina prazo ao
CONVENENTE para medidas corretivas e/ou explicações referentes
a qualquer situação em desacordo com as normas estabelecidas. A
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existência de esclarecimentos em aberto no SICONV impede a emissão de aceites de processos licitatórios impossibilitando a disponibilização de recursos.
Conforme a Portaria Nº424/2016, Art. 57, a conformidade financeira
deverá ser aferida durante toda a execução do objeto, devendo ser
complementada pelo acompanhamento e avaliação do cumprimento
da execução física do cumprimento do objeto, garantindo assim tranqüilidade na análise da prestação de contas final.
Nos casos em que a liberação do recurso financeiro pelo CONCEDENTE ocorrer em parcela(s), o CONVENENTE deve executar ao menos
70% (setenta por cento) do objeto referente a parcela citada, a fim que
possa ocorrer a liberação do recurso da parcela seguinte. As parcelas
futuras só serão liberadas quando ocorrer a prestação de contas da
parcela anterior. Após a liberação do recurso financeiro pelo CONCEDENTE inicia-se o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a total execução do objeto proposto, parcial ou integral. Caso, não seja executado
o objeto proposto no prazo previsto o recurso financeiro será recolhido
da Conta Corrente do convênio pelo o órgão CONCEDENTE.

11. PRESTAÇÃO DE CONTAS
A prestação de contas é a verificação da conformidade física financeira que deve ser prevista durante todo o período de execução do
instrumento. O prazo para apresentação da prestação de contas final
será de até 60 (sessenta) dias após o encerramento da vigência ou a
conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro. Quando a
prestação de contas não for encaminhada no prazo estabelecido no
instrumento, o CONCEDENTE estabelecerá o prazo máximo de 45
(quarenta e cinco) dias para sua apresentação.
No Art. 60, Portaria Nº424/2016, esclarece que os saldos financeiros
de recursos de repasse remanescentes, inclusive os provenientes das
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receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, não utilizadas
no objeto pactuado, serão devolvidos à Conta Única do Tesouro, no
prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do instrumento, sob pena da imediata instauração
de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade concedente.
A prestação de contas será composta, além dos documentos e informações registradas pelo CONVENENTE no SICONV, pelo seguinte:
Relatório de Cumprimento do Objeto (deverá conter os subsídios necessários para a avaliação e manifestação do gestor quanto à efetiva
conclusão do objeto pactuado); relatório de realização dos objetivos
a que se propunha o instrumento; comprovante de recolhimento do
saldo de recursos, quando houver; e termo de compromisso por meio
do qual o CONVENENTE será obrigado a manter os documentos
relacionados ao instrumento.
A análise da prestação de contas final pelo CONCEDENTE ou pela
mandatária poderá resultar em aprovação, aprovação com ressalvas
e rejeição. No caso de irregularidades ou de descumprimento pelo
CONVENENTE das condições estabelecidas, o CONCEDENTE ou
a mandatária suspenderá a liberação das parcelas, até a regularização
da pendência. O CONCEDENTE ou à mandatária notificará o CONVENENTE cuja utilização dos recursos transferidos for considerada
irregular, para que apresente justificativa no prazo de 30 dias. Caso
não aceitas as razões apresentadas pelo CONVENENTE, o CONCEDENTE fixará prazo de 30 dias para a devolução dos recursos,
observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 57 da Portaria Interministerial Nº424, e não havendo a referida devolução, providenciará a
instauração da Tomadas de Contas Especial.
A prestação de contas final tem por objetivo a demonstração e a verificação de resultados e deve conter elementos que permitam avaliar a execução do objeto e o alcance das metas previstas (Portaria
Nº424/2016, Art. 61).
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12. ATIVIDADES OPERACIONAIS DO EXECUTOR DO CONVÊNIO
1. Abertura de Processo Licitatório no Sistema SEI
a) Comunicação Interna à PROADMI;
b) TERMO DE REFERÊNCIA;
c) Cotação de Preço.
2. Prorrogação do prazo de vigência do Convênio para Ministério
da Saúde
a) Relatório Situacional de Execução, assinado pelo Executor do
Convênio;
b) Cronograma de Execução, assinado pelo Executor do Convênio;
3. Prorrogação da vigência de prazo do Convênio para FNDE
a) Relatório Situacional de Execução, assinado pelo Executor
do Convênio
b) Cronograma de Execução, assinado pelo Gestor do Convênio;
4. Ajuste de Plano de Trabalho
a) Ofício, assinado pelo Gestor do Convênio;
b) Relatório Situacional de Execução, assinado pelo Executor do
Convênio;
c) Cronograma de Execução, assinado pelo Executor do Convênio;
d) Novo Plano de Trabalho, assinado pelo Gestor do Convênio;
e) Extrato bancário da conta corrente do convênio.
5. Prestação de Conta Final
a) Relatório de Cumprimento do Objeto;
b) Relatório de Realização dos objetivos;
c) Relatórios de execução de convênios (Receita e Despesas do
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Plano de Trabalho; Bens Produzidos ou Construídos; Bens
Adquiridos; Físico do Plano de Trabalho; Financeiro do Plano de Trabalho; Pagamentos Realizados);
d) Memorial fotográfico, no caso de Convênios para o Ministério da Saúde. O registro deve ser com baixa resolução
(200dpi) contemplar 1 (uma)foto frontal do equipamento,
1(uma)equipamento no ambiente o qual foi previsto a utilização, 1(uma)tombamento com o nº convênio. O memorial
fotográfico deve ser inserido através do aplicativo “Fiscalização Mais BRASIL”, este aplicativo tem essa finalizada para
anexar as fotos e sua localização. Segue em anexo a orientação técnica 01/2021;
e) Incluir: - Declaração de Aquisição, instalação e funcionamento
dos equipamentos (deve conter quantidade, tipo, Modelo, Série e Tombamento)
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ANEXOS:
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde
Orientação Técnica Nº 1/2021

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS NA PLATAFORMA +BRASIL E
PROCEDIMENTOS DE ENCERRAMENTO DE CONVÊNIOS GERIDOS PELO SERVIÇO
DE GESTÃO DE CONVÊNIOS EM PERNAMBUCO
Considerando as atribuições previstas no artigo 181 da Portaria
GM/MS nº 1.419 de 8 de julho de 2017, e as definições contidas no
Plano Anual de Acompanhamento de Investimentos para o ano de
2021, elaborado pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS/MS (SEI MS:
0019255293 e 0019265196), segue orientação técnica para convenentes relativa finalização de execução de convênios firmados junto
ao Ministério da Saúde sob gestão da Superintendência Estadual do
Ministério da Saúde em Pernambuco por meio do Serviço de Gestão
de Convênios.
Esta orientação técnica busca facilitar os procedimentos finalísticos
das execuções dos convênios e agilizar os procedimentos de conclusão dos convênios no âmbito do Ministério da Saúde no estado de
Pernambuco.
Esta orientação técnica coaduna com as medidas de segurança do trabalho e de prevenção da COVID-19 nos estabelecimentos de saúde.

ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
Conforme inciso III do artigo 59 da Portaria Interministerial nº
424/2016, “o prazo para apresentação da prestação de contas final
será de até 60 (sessenta) dias após o encerramento da vigência ou a
conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro”.
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Diante do exposto, este Serviço de Gestão de Convênios - SECON/
PE coloca os seguintes procedimentos para serem realizados pelas
entidades convenentes antes do envio da prestação de contas para
análise na Plataforma+Brasil:
Assegurar que todos os atos foram corretamente registrados nos devidos módulos da Plataforma+Brasil, devendo haver registro por
Declaração (assinada pelo gestor responsável ou responsável pela
alimentação) inserida nos respectivos locais ou na aba Anexos da
Execução ou Prestação de Contas dos fatos e atos fortuitos;
No caso de aquisição de bens e materiais: assegurar que foram recebidos, armazenados e colocados em uso para atividades do Sistema
Único de Saúde - SUS;
No caso de equipamentos hospitalares: assegurar que foram instalados e colocados para uso no SUS, além de verificar se houve atualização das informações relacionadas aos equipamentos no Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES do estabelecimento;
No caso de pesquisas, cursos e eventos: assegurar que todos os elementos que comprovem a execução foram inseridos na Plataforma+Brasil,
e que haja documento que avalie os resultados alcançados;
Gerar e emitir todos os Relatórios de Execução possíveis e enviar
deixando na situação “Em Análise pelo Fiscal Concedente”;
Inserir na Plataforma+Brasil, Relatório Fotográfico no momento da
execução de eventos, instalação de equipamentos e/ou guarda de material de consumo, por meio do aplicativo Fiscalização+Brasil garantindo que tais registros estejam na Plataforma+Brasil no módulo
Acomp. e Fiscalização, na aba Relatório Fotográfico, devendo ter
descrição e correto indicador da geolocalização por GPS;
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Na impossibilidade de inserir as fotografias na aba Relatório Fotográfico,
a convenente deve inserir justificativa pela não inserção pelo aplicativo.
Resgate do saldo do convênio em aplicação financeira e posterior devolução dos recursos obedecendo as proporcionalidades pactuadas,
utilizando sempre que possível a opção “Devolução com base nos
valores calculados pela Plataforma +Brasil”;
Preencher todas as informações referente ao Módulo de Prestação de
Contas da Plataforma+Brasil (Cumprimento do Objeto, Realização
dos Objetivos, e Termo de Compromisso).
Na falta de algum dos elementos que compõem a prestação de contas,
a concedente poderá encaminhar pedido de esclarecimento, encaminhar a prestação de contas para complementação e/ou enviar notificação de prestação de contas ou tomada de contas especial.

PROCEDIMENTOS DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO
A partir de abril/2021, todos os convênios sob gerência da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em Pernambuco por meio
do Serviço de Gestão de Convênios - SECON/PE que não tiveram
a análise de prestação de contas concluída, deverão ter os devidos
registros fotográficos por geolocalização registradas na aba Relatório
Fotográfico do módulo Acomp. e Fiscalização da Plataforma+Brasil
(Transferências Voluntárias), seja por meio dos técnicos do Ministério
da Saúde ou por meio dos responsáveis pelas entidades convenentes.
A entidade convenente deve iniciar os registros fotográficos no momento de realização dos eventos, instalação dos equipamentos, e/ou
guarda e uso dos materiais de consumo, obedecendo ao inciso I do
art. 59, da Port.
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INTERMINISTERIAL 424/2016.
Os convênios em execução que já possuem equipamentos instalados
e materiais de consumo guardados sem registro fotográfico por geolocalização, devem iniciar os devidos registros conforme esta orientação técnica.
Os convênios com prestação de contas enviadas até março/2021 e
sem relatórios de acompanhamento in-loco emitido pelo SECON/PE
ou pelo FNS/MS, terão pedido de esclarecimento enviado contendo
ofício de solicitação de registro fotográfico e demais orientações para
emissão de relatório de acompanhamento da execução do convênio
pelo fiscal de convênio designado.
Preparação da equipe responsável pelos registros fotográficos
Os registros fotográficos devem ser realizados por meio do aplicativo
de celular Fiscalização+Brasil, do Governo do Brasil, disponível nas
lojas de aplicativos Google Play (https://play.google.com/store/apps/
details? id=br.gov.mpdg.siconvfiscalizacao) e App Store da Apple
(https://apps.apple.com/ br/app/fiscaliza%C3%A7%C3%A3o-mais-brasil/id1355140843).

PARA UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO SÃO NECESSÁRIAS AS SEGUINTES
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
Do aparelho celular: sistema Android 4.4 ou superior, iOS 9.0 ou
posterior, iPadOS 9.0 ou posterior, ou macOS 11 ou posterior e um
Mac com o chip M1 da Apple; GPS ativo; Rede de dados móveis
ativo no momento de inicial de uso do aplicativo.
Do usuário: ter sido cadastrado na Plataforma+Brasil na entidade correspondente com o perfil de Fiscal do Convenente e está ativo no sistema.
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É sugerido que os registros sejam realizados pelos responsáveis de
controle de patrimônio e almoxarifado, e nos casos de custeios (pesquisas, cursos e eventos) pelos coordenadores e responsáveis pelo
acompanhamento da execução do convênio.
No caso de unidades hospitalares, os gestores da entidade convenente
devem garantir a proteção mínima de segurança do trabalho para os
responsáveis pelos registros fotográficos.

DO REGISTRO FOTOGRÁFICO
O registro fotográfico de curso, pesquisas e eventos devem contemplar:
Local de ocorrência dos principais acontecimentos, como sala de
aula do curso, pesquisas de campo, descobertas relevantes, momentos relevantes dos eventos, etc.;
O registro fotográfico de equipamentos e materiais permanentes deve
contemplar: Ambiente em que se encontra o equipamento;
A visualização completa do equipamento;
A especificação/marca e modelo do equipamento; A visualização do
nº série do equipamento;
Placa de patrimônio/tombamento;
O registro fotográfico de materiais de consumo único devem contemplar:
Ambiente em que se encontra armazenado o material de consumo;
A especificação/marca, modelo e lote do material de consumo nas
caixas; e Condições de armazenamento e empilhamento das caixas.
Fotografias adicionais podem ser solicitadas pelos fiscais do convênio, órgãos de auditoria e demais autoridades responsáveis pelo monitoramento, fiscalização e aprovação da prestação de contas.
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Registros fotográficos realizados fora do aplicativo e/ou anteriores
a esta orientação técnica poderão ser aceitos para comprovação da
execução física do convênio, ficando a critério deste SECON/PE a
solicitação de novos registros por geolocalização.
A validade dos registros fotográficos será atestada por meio da Plataforma+Brasil (Transferência Voluntária), no módulo de Acomp. e
Fiscalização, aba Relatório Fotográfico.
Será verificada além da fotografia, a descrição da fotografia e a correspondente coordenada geográfica.
Quanto verificado um grande número de equipamentos, materiais
permanentes ou material de consumo do mesmo tipo e modelo adquirido por um único convênio, a entidade convenente poderá:
Realizar o registro único do ambiente que se encontram vários equipamentos, materiais permanentes ou materiais de consumo, desde
que sejam visíveis para contagem na fotografia;
Realizar o registro de materiais permanentes do mesmo tipo/modelo num único registro fotográfico, por exemplo, vários termômetros
numa única fotografia;
Realizar o registro de equipamentos e móveis com valor unitário
abaixo de R$ 1.000,00 do mesmo tipo num único registro fotográfico, por exemplo, conjunto de biombos, conjunto de mesas de escritório, conjunto de cadeiras de escritórios, conjunto de no-breaks, etc.;
Tais registros fotográficos terão validade desde que sejam comprovados por outros documentos (registro de tombamento, listagem de
equipamentos por local e declarações).
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OS REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEVEM SER REALIZADOS:
Após a instalação do equipamento; Após alocação do material
permanente; Após guarda do material de consumo; Durante a
realização da pesquisa, curso ou evento.
Poderá haver registro fora dos momentos mencionados acima, desde
que seja para facilitar a identificação dos elementos e características
dos equipamentos e materiais adquiridos.
Dúvidas e esclarecimentos devem ser encaminhadas para o Serviço
de Gestão de Convênios - SECON/PE por meio de ofício para o email conveniosnucleope@saude.gov.br.

O ENDEREÇAMENTO DO OFÍCIO DEVE SER:
ANA PAULA AMORIM BATISTA DA SILVA
Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em Pernambuco
Rua Prof. Aloísio Pessoa de Araújo, nº 75, Ed. Boa Viagem Corporate,
12º Andar, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51021-410.
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DECLARACÃO

DECLARAMOS, para fins de comprovacão junto ao Ministério da
Saude, que foi e/ou foram adquiridos
,
Tombamentos
, Séries
, com recursos do
Convenio
, conforme as especificacões contidas no Plano de
Trabalho Aprovado, instalados e colocados em funcionamento.

Recife,

de

de 202x

Responsavel pela Engenharia Clínica

Diretor da Unidade
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO
1. RELATÓRIO SITUACIONAL MINISTÉRIO DA SAÚDE
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2. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE
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3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FNDE
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
A) RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
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B) RELATÓRIO REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS
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C) SUGESTÃO DE MODELO PARA PLAQUETA COM N° DE CONVÊNIO
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CONSULTA A PLATAFORMA +BRASIL:
a) Solicitar a Assessoria de Convênios o acesso ao sistema, via
email, informando nome completo, CPF, matrícula e nº do
convênio:
Assessoria de convênio: paulo.cavalcante@upe.br
Site:https://idp.plataformamaisbrasil.gov.br/idp/?LLO=true
b) Consulta de Plano de Trabalho Aprovado, vigência, valores
do convênio:

PASSO 1:

PASSO 2:
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PASSO 3:

Rolar até o final da página para consultar a vigência, valores do
convênio, conta corrente, data da prestação de contas e gerar extrato
do Plano de Trabalho Aprovado.
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c) Consulta ao Plano de Trabalho Detalhado;

d) Consulta a liberação do recurso:
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e) Consulta as informações do Processo Licitatório:

f) Consulta a Ajuste do Plano de Trabalho:
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