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DECRETO Nº 13.493 DE 25 DE SETEMBRO DE 2014. 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2014, QUE 
REGULAMENTA A CELEBRAÇÃO DE 
CONVÊNIOS ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CASTELO E ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS 
LUCRATIVOS, QUE TENHAM POR OBJETO A 
EXECUÇÃO DE PROJETOS OU REALIZAÇÃO 
DE EVENTOS. 

  
O Prefeito Municipal de Castelo, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais e; 
  
- Considerando as exigências contidas nos artigos 31 e 74 da Constituição Federal, no parágrafo único 
do art. 54 e art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigos 29, 70, 76 e 77 da Constituição Estadual; 
Lei Orgânica do Município e a Resolução nº 227/2011 do TCE-ES; 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica aprovada a Instrução Normativa nº. 002/2014, que segue anexa como parte integrante do 
presente decreto.       
  
Parágrafo Único – A presente Instrução Normativa regulamenta a celebração de convênios entre o 
município de castelo e entidades privadas sem fins lucrativos, que tenham por objeto a execução de 
projetos ou realização de eventos. 
  
Art. 2º Todas as Instruções Normativas após sua aprovação e publicação deverão ser executadas e 
aplicadas pelas Unidades Administrativas. 
  
Art. 3º Caberá à Unidade Central de Controle Interno - UCCI prestar os esclarecimentos e orientações a 
respeito da aplicação dos dispositivos deste Decreto.  
  
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
GABINETE DO PREFEITO, 25 de setembro de 2014. 

 
JAIR FERRAÇO JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL
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INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº. 002/2014 
 

Regulamenta a celebração de convênios entre o 
município de Castelo e entidades privadas sem 
fins lucrativos, que tenham por objeto a 
execução de projetos ou realização de eventos. 

 
O Auditor Público Interno, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei 3.160 de 21 de março de 
2012, 
 
CONSIDERANDO a edição da Resolução do Tribunal de Contas, que trata da fiscalização das 
transferências voluntárias, 
 
CONSIDERANDO que o município mantém Convênios para repasse de recursos a diversas entidades, a 
título de Transferências Voluntárias Municipais, e que até o momento não dispõe de legislação específica 
sobre o assunto, 
 
CONSIDERANDO a necessidade deste ente governamental em regulamentar os procedimentos 
referentes à celebração de convênios entre o município e as entidades, bem como da fiscalização quanto 
à execução e prestação de contas destes convênios, 
 

RESOLVE: 
 

TITULO I  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
Art. 1º – A execução descentralizada de Programas de Trabalho a cargo de órgãos e entidades da 
Administração Pública Municipal, Direta e Indireta, na qualidade de concedente ou convenente, que 
envolva respectivamente a transferência ou o recebimento de recursos, objetivando a realização de 
programas de trabalho, projeto, atividade, ou de eventos com duração certa, será efetivada mediante a 
celebração de convênios ou instrumentos congêneres, nos termos desta Instrução Normativa, observada 
a legislação pertinente.  
 
§ 1º – Para fins desta Instrução Normativa, considera-se:  
 
I – convênio: instrumento qualquer que discipline o repasse ou o recebimento de recursos públicos e que 
tenha como partícipe a Prefeitura Municipal de Castelo e a entidade privada sem fins lucrativos, que 
esteja gerindo recursos do orçamento municipal, visando a execução de plano de trabalho, 
projeto/atividade ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação;  
II – concedente: órgão da administração pública municipal responsável pelo repasse de recursos 
financeiros ou pela descentralização de créditos orçamentários destinados à execução do objeto do 
convênio;  
III – convenente: organização particular com a qual a administração municipal pactua a execução de 
programa, projeto/atividade ou evento mediante a celebração de convênio;  
IV – interveniente: órgão da administração pública direta autárquica ou fundacional, empresa pública ou 
sociedade de economia mista, de qualquer esfera de governo, ou organização particular, que participa do 
convênio, para manifestar consentimento ou assumir obrigações em nome próprio;  
V – executor: organização particular de responsável direta pela execução do objeto do convênio;  
VI – subvenção social: transferência, que depende de autorização em lei específica a instituições públicas 
ou privadas sem fins lucrativos nas áreas de assistência social, médica e educacional, sempre que tal 
transferência se revelar mais econômica do que a realização dos referidos serviços pelo próprio 
Município. 
VII – despesas de custeio: transferências destinadas a cobrir despesas de custeio para atender à 
manutenção de entidades beneficiadas, seja de direito público ou privado; 
VIII – auxílio: investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado 
devam realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, segundo derivem 
diretamente da Lei de Orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as dotações para 
amortização da dívida pública.  
IX – termo aditivo: instrumento que tenha por objetivo a modificação de convênio já celebrado, 
formalizado durante sua vigência, vedada a alteração da natureza do objeto aprovado; 
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X – eventos em geral: festivais, festas, feiras, encontros, gincanas, exposições, competições, 
campeonatos, torneios, maratonas, fóruns, congressos, convenções, mostras e quaisquer outras 
manifestações recreativas, culturais, turístico religiosas, esportivas e artísticas.  
 
§ 2º – A descentralização da execução mediante convênio somente se efetivará para entes que 
disponham de condições para consecução do seu objeto e tenham atribuições regimentais ou estatutárias 
relacionadas com o mesmo.  
 

 
CAPÍTULO I  

DOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO  
 

Art. 2º – O convênio será proposto pela organização interessada, ao titular da Secretaria à qual o projeto 
será vinculado, para prévia aprovação, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:  
 
I – cópia do estatuto ou contrato social registrado no cartório competente e suas alterações; 
II – relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 
III– declaração da autoridade máxima da entidade informando que nenhuma das pessoas relacionadas no 
inciso II é dirigente, membro da diretoria ou integrante dos seguintes órgãos de administração: 
 
a) Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União, Estados e 
Municípios, e seus respectivos parentes, até o 3º grau civil; 
b) detentores de mandato eletivo municipal, estadual e federal, cujas funções sejam remuneradas, e seus 
respectivos parentes, até o 3º grau civil; 
c) detentores de cargos de Secretário Municipal, Estadual ou Ministro de Estado, ou a eles equiparados, e 
seus respectivos parentes, até o 3º grau civil; 
d) membro da diretoria de autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista, 
mantida ou administrada pelo poder público municipal, estadual ou federal. 
 
IV – prova de inscrição da entidade no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ pelo prazo 
mínimo de três anos; 
V – prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, bem como Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e Instituto Nacional de 
Seguridade Social – INSS, na forma da lei; 
VI – comprovação da qualificação técnica e da capacidade operacional, mediante declaração de 
funcionamento regular nos 3 (três) anos anteriores ao credenciamento, emitida pelo Conselho respectivo 
da área, acompanhada do Relatório de Atividades do ano anterior; 
VII – o projeto e o Plano de Trabalho devidamente assinados pelo Presidente da Entidade; 
VIII – comprovação de abertura ou de existência de conta corrente em instituição financeira oficial 
(BANESTES, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal) com a finalidade específica para 
movimentação dos recursos; 
IX – declaração de que não emprega menor; 
X – cópia da Lei Municipal reconhecendo a entidade como de Utilidade Pública; 
XI – declaração de inscrição no Conselho respectivo da área; 
XII – comprovação de que os recursos referentes à contrapartida para complementar a execução do 
objeto, quando previstos, estão devidamente assegurados, quando deverá constar no Plano de Trabalho 
o código da natureza da dotação da despesa do orçamento do convenente, salvo se o custo total do 
empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador;  
XIII – declaração expressa do proponente, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que não se 
encontra em mora e nem em débito junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 
Municipal, Estadual ou Federal, Direta e Indireta. 
 
Parágrafo único. Nas ações voltadas à educação, à assistência social e à saúde, as exigências previstas 
nos incisos V e VII do caput poderão ser atendidas somente em relação ao exercício anterior. 
 
Art. 3º – A situação de regularidade, para os efeitos desta Instrução Normativa, poderá ser comprovada 
mediante certidão negativa, por parte do beneficiário, de que se acha em dia quanto ao pagamento de 
tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de 
contas de recursos anteriormente dele recebidos, conforme previsto na alínea “a”, inciso IV, art. 25 da Lei 
Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, emitida pelo Departamento de Receita e Tributação 
Municipal. 
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§ 1º – Será exigida a comprovação de regularidade de que trata este artigo, para a liberação das parcelas, 
durante a vigência do instrumento.  
 
§ 2º – Quando se tratar de convênio plurianual que objetive a manutenção de programas, inclusive os de 
natureza assistencial, será exigida a comprovação da situação de regularidade de que trata este artigo, no 
início de cada exercício financeiro, antecedendo a emissão de empenho, para o custeio das despesas 
daquele ano. 
 
§ 3º – A situação de regularidade do convenente, para os efeitos desta Instrução Normativa, poderá ser 
comprovada mediante consulta a cadastro específico, que vier a ser instituído pelo Governo Municipal 
para esse fim. 
 
Art. 4º – Atendidas as exigências previstas nos artigos 2º e 3º, a Secretaria à qual o projeto está vinculado 
e a Procuradoria Geral do Município, segundo as suas respectivas competências, apreciarão o texto das 
minutas de convênio. 
 
Parágrafo único – Os instrumentos e respectivos aditivos, regidos pela Lei Federal nº 13.019/2014 e por 
esta Instrução Normativa, somente poderão ser celebrados após a aprovação pela autoridade 
competente, que se fundamentará nos pareceres das unidades referidas no “caput” deste artigo.  
 
Art. 5º – É vedado: 
 
I – celebrar convênio, efetuar transferência ou conceder benefícios sob qualquer modalidade, destinado a 
qualquer entidade, de direito público ou privado, que:  
 
a) esteja inadimplente com relação às exigências legais, em especial a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000;  
b) se encontre em débito junto à órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e 
Municipal, pertinente a obrigações fiscais, a contribuições legais ou a empréstimos e financiamentos 
devidos à União, Estado e Município;  
c) não disponha de previsão orçamentária de contrapartida, quando for o caso;  
d) não esteja em situação de regularidade com o Município, conforme definido no art. 3º desta Instrução 
Normativa;  
 
II – destinar recursos públicos como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com 
fins lucrativos.  
 
§1º – Considera-se em situação de inadimplência o convenente que:  
 
I – não apresentar a prestação de contas, final ou parcial, dos recursos recebidos, nos prazos estipulados 
por essa Instrução Normativa;  
II – não tiver a sua prestação de contas aprovada pelo concedente por qualquer fato que resulte em 
prejuízo ao erário; 
III – estiver em débito junto a órgão ou entidade, pertinente a obrigações fiscais ou a contribuições legais.  
 
§ 2º – Nas hipóteses dos incisos I e II do parágrafo anterior, a entidade, se tiver outro administrador que 
não o faltoso, e uma vez comprovada a instauração da devida tomada de contas,  com imediata inscrição, 
pelo Grupo Financeiro Setorial – GFS ou órgão equivalente, do potencial responsável em conta de ativo 
“Diversos Responsáveis”, poderá ser liberada para receber novas transferências, mediante suspensão da 
inadimplência por ato expresso do ordenador de despesa do órgão concedente. 
 
Art. 6º – Os recursos derivados de transferências voluntárias mediante convênios não podem ser 
aplicados em pagamentos, a qualquer título, inclusive encargos, a servidor ou empregado público, 
integrante de quadro de pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta de 
despesa de pessoal ativo, inativo e pensionista. 
  

CAPÍTULO II  
DA FORMALIZAÇÃO  

 
Art. 7º – O convênio conterá, expressa e obrigatoriamente, cláusulas estabelecendo:  
 



 
 
 

Prefeitura Municipal de Castelo 
Av. Nossa Senhora da Penha, 103 ‐ Centro | Cep: 29360‐000 ‐ Castelo/ES | Tel.: +55 28 3542‐2124 | 8526 

 
 

I – o objeto e seus elementos característicos com a descrição detalhada, objetiva, clara e precisa do que 
se pretende realizar ou obter, em consonância com o Plano de Trabalho, que integrará o Convênio 
independentemente de transcrição;  
II – a obrigação de cada um dos partícipes, inclusive a contrapartida, quando couber;  
III – a vigência, que deve ser fixada de acordo com o prazo previsto para a consecução do objeto 
expresso e em função das metas estabelecidas;  
IV – a obrigação do concedente de prorrogar a vigência do convênio, por meio de Termo Aditivo, quando 
houver atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado;  
V – a prerrogativa do Município, exercida pelo órgão responsável pelo programa, de conservar a 
autoridade exercer controle e fiscalização sobre a execução, bem como de assumir ou transferir a 
responsabilidade pelo mesmo, no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, de modo 
a evitar a descontinuidade do serviço;  
VI – a liberação de recursos, obedecendo ao cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho; 
VII – a obrigatoriedade do convenente de apresentar relatórios de execução físico-financeira e prestar 
contas dos recursos recebidos, na forma prevista no Capítulo VII, desta Instrução Normativa;  
VIII – a faculdade aos partícipes para denunciá-lo ou rescindi-lo, a qualquer tempo, imputando-se-lhes as 
responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que tenham vigido e creditando-se-lhes, 
igualmente os benefícios adquiridos no mesmo período; 
IX – a obrigatoriedade de restituição de eventual saldo de recursos, inclusive os rendimentos da aplicação 
financeira, ao concedente ou ao Tesouro Municipal, conforme o caso, na data de sua conclusão ou 
extinção;  
X – o compromisso do convenente de restituir ao concedente, devidamente corrigido, o valor transferido 
atualizado monetariamente, desde a data do recebimento, acrescido de juros legais, na forma da 
legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Municipal, nos seguintes casos:  
 
a) quando não for executado o objeto do convênio;  
b) quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas parcial ou final; e 
c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida no convênio. 
  
XI – o compromisso do convenente de recolher à conta do concedente o valor da contrapartida corrigida 
monetariamente, quando não comprovar a sua aplicação na consecução do objeto do convênio, 
considerando-se para tanto o percentual que representa a contrapartida no pacto firmado; 
XII – o compromisso do convenente de recolher à conta do concedente o valor correspondente a 
rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação do 
recurso e sua utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto, ainda que não 
tenha feito aplicação;  
XIII – a indicação, quando for o caso, de cada parcela da despesa relativa à parte a ser executada em 
exercícios futuros, com a declaração de que serão indicados em Termos Aditivos os créditos e empenhos 
ou nota de movimentação de crédito para sua cobertura; 
XIV – a indicação de que os recursos, para atender às despesas em exercícios futuros, no caso de 
investimento, estão consignados no plano plurianual, ou em prévia lei que o autorize e fixe o montante 
das dotações, que, anualmente, constarão do orçamento, durante o prazo de sua execução;  
XV – as obrigações do interveniente e do executor, quando houver;  
XVI – o livre acesso de servidores do Sistema de Controle Interno do concedente, a qualquer tempo e 
lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, quando 
em missão de fiscalização ou auditoria;  
XVII – o compromisso do convenente de movimentar os recursos em conta bancária específica;  
XVIII – a indicação do foro para dirimir dúvidas decorrentes de sua execução; 
XIX – a obrigatoriedade de aditamento do convênio ou Plano de Trabalho, caso este seja alterado 
mediante proposta do convenente, devidamente justificada, a ser apresentada no prazo máximo de 30 
(trinta) dias antes do término de sua vigência, levando-se em conta o tempo necessário para análise e 
decisão. 
 
Art. 8º – As parcerias deverão ser executadas com estrita observância das cláusulas pactuadas, sendo 
vedado: 
 
I - realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar; 
II - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas 
hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; 
III - modificar o objeto, exceto no caso de ampliação de metas, desde que seja previamente aprovada a 
adequação do plano de trabalho pela administração pública; 
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IV - (VETADO); 
V - utilizar, ainda que em caráter emergencial, recursos para finalidade diversa da estabelecida no plano 
de trabalho; 
VI - realizar despesa em data anterior à vigência da parceria; 
VII - efetuar pagamento em data posterior à vigência da parceria, salvo se expressamente autorizado pela 
autoridade competente da administração pública; 
VIII - transferir recursos para clubes, associações de servidores, partidos políticos ou quaisquer entidades 
congêneres; 
IX - realizar despesas com: 
 
a) multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora dos 
prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública na liberação de recursos financeiros; 
b) publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da parceria, de 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou 
imagens que caracterizem promoção pessoal; 
c) pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade civil que não atendam às exigências 
do art. 46; 
d) obras que caracterizem a ampliação de área construída ou a instalação de novas estruturas físicas. 
 
Art. 9º – Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria, desde que aprovadas no plano de 
trabalho, as despesas com: 
 
I - remuneração da equipe dimensionada no plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da 
organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, podendo contemplar as despesas com 
pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, 
décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais, desde que 
tais valores: 
 
a) correspondam às atividades previstas para a consecução do objeto e à qualificação técnica necessária 
para a execução da função a ser desempenhada; 
b) sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua e não superior ao teto do Poder 
Executivo; 
c) sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetiva e exclusivamente dedicado à parceria celebrada; 
 
II - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do 
objeto da parceria assim o exija; 
III - multas e encargos vinculados a atraso no cumprimento de obrigações previstas nos planos de 
trabalho e de execução financeira, em consequência do inadimplemento da administração pública em 
liberar, tempestivamente, as parcelas acordadas; 
IV - aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços de 
adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais. 
 
§ 1º. A remuneração de equipe de trabalho com recursos transferidos pela administração pública não gera 
vínculo trabalhista com o ente transferidor. 
 
§ 2º. A inadimplência da organização da sociedade civil em relação aos encargos trabalhistas não 
transfere à União a responsabilidade por seu pagamento. 
 
§ 3º. Serão detalhados, no plano de trabalho, os valores dos impostos, contribuições sociais, Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo-terceiro salário, salários proporcionais, verbas 
rescisórias e demais encargos sociais incidentes sobre as atividades previstas para a execução do objeto, 
de responsabilidade da entidade, a serem pagos com os recursos transferidos por meio da parceria, 
durante sua vigência. 
 
§ 4º. Não se incluem na previsão do § 3º os tributos de natureza direta e personalíssima que onerem a 
entidade. 
 
Art. 10 - O plano de trabalho poderá incluir o pagamento de custos indiretos necessários à execução do 
objeto, em proporção nunca superior a 15% (quinze por cento) do valor total da parceria, desde que tais 
custos sejam decorrentes exclusivamente de sua realização e que: 
 
I - sejam necessários e proporcionais ao cumprimento do objeto; 
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II - fique demonstrada, no plano de trabalho, a vinculação entre a realização do objeto e os custos 
adicionais pagos, bem como a proporcionalidade entre o valor pago e o percentual de custo aprovado 
para a execução do objeto; 
III - tais custos proporcionais não sejam pagos por qualquer outro instrumento de parceria. 
 
§ 1º Os custos indiretos proporcionais de que trata este artigo podem incluir despesas de internet, 
transporte, aluguel e telefone, bem como remunerações de serviços contábeis e de assessoria jurídica, 
nos termos do caput, sempre que tenham por objeto o plano de trabalho pactuado com a administração 
pública. 
 
§ 2º Despesas com auditoria externa contratada pela organização da sociedade civil, mesmo que 
relacionadas com a execução do termo de fomento e/ou de colaboração, não podem ser incluídas nos 
custos indiretos de que trata o caput deste artigo. 
 
§ 3º A seleção e a contratação pela organização da sociedade civil de equipe envolvida na execução do 
termo de fomento e/ou de colaboração deverão observar os princípios da administração pública previstos 
no caput do art. 37 da Constituição Federal. 
 
§ 4º A organização da sociedade civil deverá dar ampla transparência aos valores pagos a título de 
remuneração de sua equipe de trabalho vinculada à execução do termo de fomento ou de colaboração. 
 
§ 5º Não poderão fazer jus à remuneração de que trata este artigo pessoas naturais que tenham sido 
condenadas por crimes: 
 
I - contra a administração pública ou o patrimônio público; 
II - eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; 
III - de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 
 
§ 6º O pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com 
recursos destinados pela administração pública não gera vínculo trabalhista com o poder público. 
 
§ 7º A inadimplência da organização da sociedade civil em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento nem poderá 
onerar o objeto do termo de fomento ou de colaboração ou restringir a sua execução. 
 
§ 8º Quando os custos indiretos forem pagos também por outras fontes, a organização da sociedade civil 
deve apresentar a memória de cálculo do rateio da despesa, vedada a duplicidade ou a sobreposição de 
fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela dos custos indiretos. 
 

CAPÍTULO III  
DA ALTERAÇÃO  

 
Art. 11 – O convênio, ou Plano de Trabalho, este quando se tratar de destinação por Portaria Municipal, 
somente poderá ser alterado mediante proposta do convenente, devidamente justificada, a ser 
apresentada no prazo máximo de 30 (trinta) dias antes do término de sua vigência, levando-se em conta o 
tempo necessário para análise e decisão. 
 
§ 1º É vedado o aditamento de convênio com o intuito de alterar o seu objeto, entendido como tal a 
modificação ainda que parcial, da finalidade definida no correspondente Plano de Trabalho, configurando 
mudança do objeto (lato sensu), mesmo que não haja alteração da classificação econômica da despesa.  
 
§ 2º Excepcionalmente, quando se tratar apenas de alteração da programação de execução do convênio, 
admitir-se-á ao órgão ou entidade executora propor a reformulação do Plano de Trabalho, que será 
previamente apreciada pelo setor técnico e submetida à aprovação do Conselho Municipal da Secretaria a 
qual o projeto está vinculado.  
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CAPÍTULO IV  
DA PUBLICAÇÃO  

 
Art. 12 – A eficácia dos convênios e de seus aditivos, qualquer que seja o seu valor, fica condicionada à 
publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município, que será providenciada pela entidade 
concedente, contendo os seguintes elementos:  
 
I – número do instrumento do convênio;  
II – resumo do objeto;  
III – valor total;  
IV – valor e espécie da contrapartida, quando houver;  
V – dotação orçamentária; e  
VI – prazo de vigência e data da assinatura.  
 

CAPÍTULO V  
DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS  

 
Art. 13 – A liberação de recursos financeiros, em decorrência de convênio, se dará através de depósito no 
Banco BANESTES, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. 
 
Art. 14 – Os recursos serão mantidos em conta bancária específica, somente sendo permitidos saques 
para o pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, mediante cheque nominativo ao credor 
ou ordem bancária, ou para aplicação no mercado financeiro.  
 
§ 1º – Os recursos transferidos, enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente 
aplicados:  
 
I – em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou 
superior a um mês; e  
II – em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título 
da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.  
 
§ 2º Os rendimentos das aplicações financeiras poderão ser utilizados, desde que autorizado por meio de 
Termo Aditivo, e serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do Convênio ou da Transferência, estando 
sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.  
 
§ 3º As receitas oriundas dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro não poderão ser 
computadas como contrapartida, devida pelo convenente.  
 
Art. 15 – A transferência de recursos financeiros destinados ao cumprimento do objeto do convênio 
obedecerá ao Plano de Trabalho previamente aprovado, tendo por base o cronograma de desembolso, 
cuja elaboração terá como parâmetro para a definição das parcelas o detalhamento da execução física do 
objeto e a programação financeira do Governo Municipal.  
 
§ 1º A prestação de contas do recurso deverá ser encaminhado para análise contábil ao setor de 
Contabilidade no prazo de 30 dias da conclusão do Convênio, que não ultrapassará o exercício financeiro, 
denúncia, rescisão ou extinção, considerando que as parcelas serão liberadas do seguinte modo: 
 
a) a 1ª (parcela) de liberação de recursos será automática; 
b) a 2ª (segunda) parcela de liberação será condicionada à apresentação da prestação de contas da 
parcela anterior; 
c) os demais repasses financeiros ficam condicionados à efetiva aprovação da prestação de contas da 
parcela anterior repassada;  
 
§ 2º Caso a liberação dos recursos seja efetuada em duas parcelas, a liberação da primeira parcela será 
automática, e a liberação da segunda parcela estará condicionada à efetiva aprovação da prestação de 
contas da parcela anterior repassada. 
 
§ 3º Os recursos correspondentes a cada convênio poderão ser liberados de uma só vez, quando assim o 
recomendarem razões técnicas e de economicidade, mas, em regra, a liberação deve ocorrer em 
parcelas.  
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§ 4º A liberação das parcelas do convênio será suspensa até a correção das impropriedades ocorridas, 
nos casos a seguir especificados:  
 
I – quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, 
na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização local, realizados 
periodicamente pela entidade ou órgão concedente através dos setores de Controle Interno e a 
Secretaria/Órgão responsável pelo projeto;  
II – quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no 
cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de 
Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio, ou 
inadimplemento do executor com relação à outras cláusulas conveniais básicas;  
III – quando o convenente ou executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo 
concedente dos recursos ou pelos setores de Controle Interno, Contabilidade ou Secretaria/Órgão 
responsável pelo projeto; 
IV – quando for descumprida, pelo convenente ou executor, qualquer cláusula ou condição do convênio.  
 
§ 5º A liberação das parcelas do convênio será suspensa definitivamente na hipótese de sua rescisão.  
 
§ 6º Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos financeiros 
remanescentes, devidamente corrigidos – inclusive os provenientes das receitas obtidas em aplicações 
financeiras realizadas – serão devolvidos ao órgão ou entidade concedente, no prazo improrrogável de 30 
(trinta) dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas do responsável, 
providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade concedente. 
 

CAPÍTULO VI  
DA EXECUÇÃO 

 
Art. 16 – O convênio deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas 
e a legislação pertinente, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.  
 
Art. 17 – A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo concedente, dentro do prazo regulamentar de 
execução/prestação de contas do convênio, ficando assegurado a seus agentes qualificados o poder 
discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas com relação às disfunções porventura 
havidas na execução.  
 
Art. 18 – A Secretaria à qual o projeto está vinculado deverá acompanhar a execução do convênio. 
 
Art. 19 – A Administração Pública Municipal não poderá celebrar convênio com mais de uma instituição 
para o mesmo objeto, exceto quando se tratar de ações complementares, o que deverá ficar consignado 
no respectivo convênio, delimitando-se as parcelas referentes de responsabilidade deste e as que devam 
ser executadas à conta do outro instrumento.  
 

CAPÍTULO VII  
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  

 
Art. 20 – A prestação de contas parcial é aquela pertinente a cada uma das parcelas de recursos 
liberados e será composta da documentação especificada no art. 24 desta Instrução Normativa. 
 
Art. 21 – A prestação de contas parcial, em especial o Relatório de Execução Físico-Financeira, será 
analisada observando-se os critérios dispostos no art. 24.  
 
Art. 22 – As prestações de contas serão encaminhadas e analisadas pelos órgãos da administração direta 
competentes da Prefeitura Municipal de Castelo e também pelo Conselho Municipal ao qual a Convenente 
está vinculada, que, detectando qualquer irregularidade, notificarão imediatamente ao responsável legal 
da Conveniada para que o mesmo proceda a regularização em 05 (cinco) dias úteis. 
 
Parágrafo único – Sendo constatada irregularidade na utilização dos recursos financeiros pela 
Concedente, esta comunicará ao Convenente, o qual deverá ressarcir o erário municipal imediatamente, 
sob pena de devolução do valor utilizado irregularmente acrescido de multa de 30% (trinta por cento) do 
valor a ser devolvido, além de juros de 1% (um por cento) ao mês, calculados até a data do efetivo 
ressarcimento aos cofres municipais, sem prejuízo das demais responsabilidades penais, civis e 
administrativas. 
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Art. 23 – Decorrido o prazo imputado ao convenente para que proceda a regularização e tendo este não 
sanado as irregularidades, a Secretaria/Órgão ao qual o projeto está vinculado deverá solicitar ao Prefeito 
Municipal a suspensão imediata da liberação de novos repasses, devendo comunicar aos setores de 
Controle Interno e Contabilidade, que por sua vez recomendarão ao Chefe do Executivo a instauração do 
processo de tomada de contas para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação 
do dano, comunicando o fato ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 

 
Art. 24 – O órgão ou entidade que receber recursos, na forma estabelecida nesta Instrução Normativa, 
ficará sujeito a apresentar prestação de contas do recurso recebido, acompanhada de:  
 
I – Ofício de encaminhamento, destinado ao Departamento de Contabilidade, contendo o número da 
parcela que está prestando conta; 
II – Balancete de Prestação de Contas devidamente assinado pelo responsável da entidade e tesoureiro; 
III – Comprovantes das despesas realizadas, em original e primeira via ou fotocópia autenticada da 
mesma, preenchidos com clareza, na ordem cronológica, não sendo aceitos com rasuras, emendas ou 
com preenchimento irregular, contendo datas e assinaturas de recebimentos pelos fornecedores, bem 
como o número do convênio; 
IV – Original do Recibo de Pagamento de Autônomo – RPA, se for o caso, contendo o número da carteira 
de identidade e CPF, acompanhado das guias autenticadas de recolhimentos tributários previstos na 
legislação própria; 
V – Extrato bancário com a movimentação completa do período, desde a data do repasse até a saída dos 
cheques, sendo que no caso de cheques não compensados, deverá ser efetuada a conciliação bancária; 
VI – Conciliação Bancária; 
VII – Cópia da folha de pagamento e das guias autenticadas dos pagamentos dos encargos 
previdenciários e trabalhistas (INSS, FGTS, PIS e outros), independente do recurso utilizado no 
pagamento, bem como cópia da GFIP (Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
e Informações à Previdência Social) correspondente. 
 
§ 1º O saldo financeiro não utilizado até a data limite de 28 (vinte e oito) de dezembro de cada exercício 
financeiro pelo beneficiário da subvenção social, contribuição ou repasse deverá ser recolhido através de 
DAM (Documento de Arrecadação Municipal) aos cofres públicos municipais até o último dia útil do 
mesmo exercício financeiro. 
 
§ 2º A solicitação para liberação da última parcela dos repasses deverá ser protocolada até o dia 30 
(trinta) de novembro de cada exercício (ano), para que a prestação de contas correspondente seja 
protocolada até o último dia útil do mesmo exercício financeiro. 
 
§ 3º Cada cheque deve corresponder a um único fornecedor, ou seja, não é permitido pagar com um só 
cheque empresas com CNPJ diferentes, mesmo que elas tenham em comum algum dos proprietários/ 
sócios. 
 
§ 4º No caso de pagamento da folha de pessoal com recursos municipais e os recolhimentos dos 
encargos trabalhistas (INSS, FGTS, IRRF e outros) com recursos próprios da entidade, a prestação de 
contas daquele mês deverá conter uma observação em relação ao pagamento com recursos próprios, 
devendo encaminhar as cópias autenticadas de todas as guias trabalhistas e da GFIP para comprovação 
dos recolhimentos e informações prestadas aos órgãos correspondentes. 
 
§ 5º Os convênios, bem como respectivos Planos de Trabalho e Prestações de Contas, serão mantidos 
em arquivo em boa ordem, no setor de convênios do órgão concedente, à disposição dos órgãos de 
controle interno e externo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da aprovação da prestação ou tomada 
de contas, do gestor do órgão ou entidade concedente, relativa ao exercício da concessão.  
 
§ 6º Na hipótese de o convenente utilizar serviços de contabilidade de terceiros, a documentação deverá 
ficar arquivada nas dependências do convenente, pelo prazo fixado no parágrafo anterior.  
 
Art. 25 – A prestação de contas parcial ou final será analisada e avaliada na unidade técnica responsável 
pelo programa do órgão ou entidade concedente que emitirá parecer sob os seguintes aspectos:  
 
I – técnico – quanto à execução física e atingimento dos objetivos do convênio, podendo o setor 
competente valer-se de laudos de vistoria ou de informações obtidas junto a autoridades públicas do local 
de execução do convênio; 
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II – contábil – quanto à análise contábil dos recursos do convênio 
III – financeiro – quanto à correta e regular aplicação dos recursos do convênio.  
 
Art. 26 – O valor remanescente do saldo de parcela de recursos financeiros liberados pelo município de 
Castelo e não totalmente utilizados pela Convenente até 25 (vinte e cinco) de novembro de cada ano, 
deverá ser devolvido aos cofres públicos até o dia 29 (vinte e nove) de novembro do mesmo ano, por 
meio de depósito em conta corrente do município, a ser informada pelo Departamento de Contabilidade. 
 

CAPÍTULO VIII  
DA RESCISÃO  

 
Art. 27 – Constitui motivo para rescisão do convênio independentemente do instrumento de sua 
formalização, o inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas, particularmente quando 
constatadas as seguintes situações:  
 
I – utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;  
II – falta de apresentação das Prestações de Contas Parciais e Final, nos prazos estabelecidos.  
 
Art. 28 – O convênio poderá ser rescindido por motivo de infração legal ou convencional, respeitando-se 
as atividades em andamento, respondendo o partícipe que lhe der causa, pelas obrigações assumidas até 
então. 

 
CAPÍTULO IX  

DA TOMADA DE CONTAS  
 

Art. 29 – Será instaurada a competente Tomada de Contas visando a apuração dos fatos, identificação 
dos responsáveis e quantificação do dano, por determinação do gestor do órgão concedente, quando:  
 
I – não for apresentada a prestação de contas no prazo de até 30 dias concedido em notificação pelo 
concedente;  
II – não for aprovada a prestação de contas, apesar de eventuais justificativas apresentadas pelo 
convenente, em decorrência de:  
 
a) não execução total do objeto pactuado;  
b) atingimento parcial dos objetivos avençados;  
c) desvio de finalidade;  
d) impugnação de despesas;  
e) não cumprimento dos recursos da contrapartida, se for o caso;  
f) não aplicação de rendimentos de aplicações financeiras no objeto pactuado.  
 
III – ocorrer qualquer outro fato do qual resulte prejuízo ao erário.  
 
§ 1º A instauração da Tomada de Contas, obedecida a norma específica, será precedida ainda de 
providências saneadoras por parte do concedente e da notificação do responsável, assinalando prazo de, 
no máximo, 30 (trinta) dias, para que apresente a prestação de contas ou recolha o valor do débito 
imputado, acrescido de correção monetária e juros de mora, bem como as justificativas e as alegações de 
defesa julgadas necessárias pelo notificado, nos casos em que a prestação de contas não tenha sido 
aprovada.  
 
§ 2º Instaurada a Tomada de Contas e havendo a apresentação, embora intempestiva, da prestação de 
contas ou recolhimento do débito imputado, inclusive gravames legais, poderão ocorrer as seguintes 
hipóteses:  
 
I – no caso da apresentação da prestação de contas ou recolhimento integral do débito imputado, antes 
do encaminhamento da Tomada de Contas ao Tribunal de Contas do Estado, deverá ser dada a baixa do 
registro de inadimplência pelo setor de Contabilidade, por solicitação do ordenador de despesa e:  
 
a) aprovada a prestação de contas ou comprovado o recolhimento, tal circunstância deverá ser 
imediatamente comunicada ao setor de Contabilidade, visando ao arquivamento do processo e à 
manutenção da baixa da inadimplência, sem prejuízo de ser dado conhecimento do fato ao Tribunal de 
Contas do Estado, em relatório de atividade do gestor, quando da tomada ou prestação de contas anual 
do ordenador de despesas do órgão/entidade concedente;  
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b) não aprovada a prestação de contas, o fato deverá ser comunicado ao setor de Contabilidade para a 
reinscrição da inadimplência, devendo o ordenador dar prosseguimento ao processo de Tomada de 
Contas e providenciar, após a sua conclusão, o encaminhamento ao Tribunal de Contas, sob pena de 
responsabilidade.  
 
II – no caso da apresentação da prestação de contas ou recolhimento integral do débito imputado, após o 
encaminhamento da Tomada de Contas ao Tribunal de Contas do Estado, proceder-se-á, também, a baixa 
da inadimplência, e:  
 
a) sendo aprovada a prestação de contas ou comprovado o recolhimento, tal circunstância deverá ser 
imediatamente comunicada ao setor de Contabilidade para manutenção da baixa da inadimplência e ao 
Tribunal de Contas do Estado para apreciação e apuração de responsabilidade, no que couber.  
b) não sendo aprovada a prestação de contas o fato deverá ser comunicado ao setor de Contabilidade 
para a reinscrição da inadimplência.  

 
Castelo, 25 de setembro de 2014. 

 
WAGNER JOSÉ INACIO 
Auditor Público Interno 

 
JAIR FERRAÇO JÚNIOR 

Prefeito Municipal 
 
 

          ANEXO I – PLANO DE TRABALHO 
 
 
1 – DADOS CADASTRAIS 
Órgão/Entidade Proponente 
 
 

CNPJ 
 
 

Endereço:  
 
Cidade 
 

UF 
 

CEP 
 

DDD/Telefone 
 

E.A

Conta Corrente 
 

Banco 
 

Agência
 

Praça de Pagamento 
 

Nome do Responsável 
 

CPF 
 

RG/Órgão Expedidor
 

Cargo 
 

Função
 

Matricula 

Endereço 
 

CEP 
 

 
2 – OUTROS PARTÍCIPES 
Nome 
 

CNPJ/CPF
 

E.A.
 

Endereço 
 

CEP
 

 
3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO 
Título do Projeto  Execução

Início:                     Término: 
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: 
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JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO 
 

 
4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 

Meta 
 

Etapa 
Fase 

Especificação 
 

Indicador Físico Duração 

Unidade Quant. Início Término 
      

 
 

       

       

 
5 – PLANO DE APLICAÇÃO 

Natureza da Despesa 
 Total Concedente Proponente 

Código Especificação 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

    

 
 

    

Total Geral    
 
6 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
CONCEDENTE 

Meta Jan Fev Mar Abr Mai Jun 
 
 
 

  
R$  R$  R$  R$  

 
R$  

Meta Jul Ago Set Out Nov Dez 
 
 
 

 
R$  

 
R$  R$  R$  R$  
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PROPONENTE (Contrapartida) 
Meta Jan Fev Mar Abr Mai Jun 
 
 
 

   

Meta Jun Ago Set Out Nov Dez 
 
 
 

   

 
7 – DECLARAÇÃO 
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à  Prefeitura 
Municipal de Castelo, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou 
situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgãos ou entidade da Administração 
Pública Federal, Estadual ou Municipal que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações 
consignadas nos orçamentos da Municipais, na forma deste Plano de Atendimento (Plano de trabalho). 
 
PEDE DEFERIMENTO 
 
 
                                                                                   __________________________ 
Castelo, ES,    de      de 2013.                                            
               Local e Data                                                                    Presidente  
 

 
8 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 
APROVADO 
 
 
 
 
 
 
       Castelo, Es ___/____/2013                                              _____________________ 
                   Local e Data                                                                    Concedente
 
 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 
Plano de Trabalho 

 
1. DADOS CADASTRAIS 
ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE - Indicar o nome do órgão/entidade interessada na execução de 
programa, projeto ou evento. 
 
CNPJ. - Indicar o número de inscrição do órgão/entidade proponente no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica. 
 
ENDEREÇO - Indicar o endereço completo do órgão/entidade proponente (rua, número, bairro, etc.) 
 
CIDADE- Mencionar o nome da cidade onde esteja situado o órgão/entidade proponente. 
 
UF - Mencionar a sigla da unidade da federação a qual pertença a cidade indicada. 
 
CEP - Mencionar o código do endereçamento postal da cidade mencionada. 
 
DDD/TELEFONE - Registrar o código DDD e número do telefone onde esteja situado o órgão/entidade 
proponente. 
 
E.A - Registrar a esfera administrativa (federal, estadual, municipal, privada) a qual pertença o 
órgão/entidade proponente. 
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CONTA CORRENTE - Registrar o número da conta bancária do órgão/entidade proponente. 
 
BANCO - Indicar o código do banco ao qual esteja vinculada a conta-corrente específica para o convênio. 
 
AGÊNCIA - Indicar o código da agência do banco. 
 
PRAÇA DE PAGAMENTO - Indicar o nome da cidade onde se localiza a agência. 
 
NOME DO RESPONSÁVEL - Registrar o nome do responsável pelo órgão/entidade 
proponente. 
 
CPF - Registrar o número da inscrição do responsável no Cadastro de Pessoas Físicas. 
 
C.I./ÓRGÃO EXPEDIDOR - Registrar o número da carteira de identidade do responsável, sigla do órgão 
expedidor e unidade da federação. 
 
CARGO - Registrar o cargo do responsável. 
 
FUNÇÃO - Indicar a função do responsável. 
 
ENDEREÇO - Indicar o endereço completo do responsável (rua, número, bairro, etc.). 
 
CEP - Registrar o código do endereçamento postal do domicílio do responsável. 
 
2. OUTROS PARTICIPES 
Registrar o nome de outros órgãos ou entidade, que participarão do convênio como executor ou 
interveniente. 
 
NOME - Indicar o nome do órgão ou entidade. 
 
CGC ou CPF - Indicar o número de inscrição. 
 
EA - Registrar a esfera administrativa a qual pertença o interveniente ou executor. 
 
ENDEREÇO - Registrar o endereço completo do interveniente ou executor, rua, número, bairro, cidade, 
UF. 
 
CEP - Registrar o código do endereçamento postal do interveniente ou executor. 
Obs.: Se o campo for insuficiente para identificar outros participes o proponente poderá relacioná-los em 
documento a parte, do qual constarão os dados acima. 
 
3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
TÍTULO DO PROJETO - Indicar o título do projeto ou evento a ser executado. 
 
PERÍODO DE EXECUÇÃO - Indicar as datas de início e término da execução. 
 
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO - Descrever o produto final do projeto, programa ou evento. 
 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO - Descrever com clareza e sucintamente as razões que levaram à 
proposição, evidenciando os benefícios econômicos e sociais a serem alcançados pela comunidade, a 
localização geográfica a ser atendida, bem como os resultados a serem obtidos com a realização do 
projeto, programa ou evento. 
 
2- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 
Permite visualizar a implementação de um projeto em suas metas, etapas ou fases, os respectivos 
indicadores físicos e prazos correspondentes a cada uma delas. 
 
META – Indicar como meta os elementos que compõe o objeto (detalhamento dos objetivos do projeto de 
forma quantificável) 
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ETAPA /FASE – quantificar/ enumerar as ações que serão desenvolvidas com os recursos recebidos. 
 
ESPECIFICAÇÃO – Relacionar os elementos característicos da meta, etapa ou fase. 
 
INDICADOR FÍSISCO – Refere-se à qualificação e quantificação física do produto de cada meta, etapa 
ou fase. 
 
UNIDADE – Indicar a unidade de medida que melhor caracterize o produto de cada meta, etapa ou fase. 
 
QUANTIDADE- Indicar a quantidade prevista para  cada unidade de medida. 
 
DURAÇÃO – Refere-se ao prazo previsto para a implementação de cada meta, etapa ou fase. 
 
PLANO DE APLICAÇÃO  
 
Refere-se ao desdobramento da dotação e a sua consequente utilização em diversas espécies de gastos, 
porem, correspondentes aos elementos de despesas de acordo com a legislação vigente. 
 
NATUREZA DA DESPESA -  Refere-se ao elemento de despesa corresponde a aplicação dos recursos 
orçamentários. 
 
CÓDIGO – Registrar o código referente a cada elemento de despesa. 
 
ESPECIFICAÇÃO – Registrar o elemento de despesa correspondente a cada código. 
 
TOTAL – Registrar o valor em unidade, por elemento de despesa 
 
CONCEDENTE – Registrar o valor do recurso orçamentário a ser transferido. 
 
TOTAL – Indicar os valores atribuídos aos elementos de despesa. 
 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  
 
Refere-se ao desdobramento da aplicação dos recursos financeiros em parcelas mensais de acordo com 
a previsão de execução das metas do projeto, se for o caso.  
 
META – Indicar o numero de ordem sequencial da meta. 
 
CONCEDENTE – Registrar o valor mensal a ser transferido pelo órgão. 
 

 
ANEXO II – DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA (MODELO EM ANEXO) 

 
ANEXO III – RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS (MODELO EM ANEXO) 

 
ANEXO IV – MODELO DE RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 

 
Executor Convênio nº 

 

Ações Programadas 

 
 
 
 
 

Ações Executadas 
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Benefícios Alcançados 

 
 
 
 
 

Principais Obstáculos 

 
 
 
 
 

Unidade Executora – Assinatura Responsabilidade pela Execução 
– Assinatura 
 
 
 

 
PASSO A PASSO 

 
Procedimentos para celebração de convênios e concessão de recursos 
 
1 – RESPONSABILIDADES DA ENTIDADE SOLICITANTE 
 
1.1 – O Presidente da Entidade deverá encaminhar ofício à Secretaria/Órgão a qual o projeto será 
vinculado, manifestando interesse na celebração de convênio, para obtenção de recurso de subvenção 
social, auxílio, contribuição ou outras fontes de recursos. 
 
1.2 – O ofício deverá ser protocolado no setor de Protocolo da Prefeitura de Castelo e deverá ser 
acompanhado dos seguintes documentos: 
 
I – cópia do estatuto e contrato social registrado no cartório competente e suas alterações; 
II – relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 
III – declaração do dirigente máximo da entidade acerca da inexistência de dívida com o Poder Público e 
de inscrição nos bancos de dados públicos ou privados de proteção ao crédito; 
IV – declaração da autoridade máxima da entidade informando que nenhuma das pessoas relacionadas 
no inciso II é dirigente, membro da diretoria ou integrante dos seguintes órgãos de administração: 
 
a) Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público da União, Estados e 
Municípios, e seus respectivos parentes, até o 3º grau civil; 
b) detentores de mandato eletivo municipal, estadual e federal, cujas funções sejam remuneradas, e seus 
respectivos parentes, até o 3º grau civil; 
c) detentores de cargos de Secretário Municipal, Estadual ou Ministro de Estado, ou a eles equiparados, e 
seus respectivos parentes, até o 3º grau civil; 
d) membro da diretoria de autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista, 
mantida ou administrada pelo poder público municipal, estadual ou federal. 
 
V – prova de inscrição da entidade no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ pelo prazo 
mínimo de três anos; 
VI – prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, bem como Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e Instituto Nacional de 
Seguridade Social – INSS, na forma da lei; e  
VII – comprovação da qualificação técnica e da capacidade operacional, mediante declaração de 
funcionamento regular nos 3 (três) anos anteriores ao credenciamento, emitida por 3 (três) autoridades do 
local de sua sede, acompanhada do Relatório de Atividades do ano anterior; 
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Parágrafo único. Nas ações voltadas à educação, à assistência social e à saúde, as exigências previstas 
nos incisos V e VII do caput poderão ser atendidas somente em relação ao exercício anterior. 
 
VIII – o projeto e o Plano de Trabalho devidamente assinados pelo Presidente da Entidade; 
IX – comprovação de abertura ou de existência de conta corrente em instituição financeira oficial 
(BANESTES, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal) com a finalidade específica para 
movimentação dos recursos; 
X – declaração de que não emprega menor; 
XI – cópia da Lei Municipal reconhecendo a entidade como de Utilidade Pública; 
XII – declaração de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social de Castelo (COMASC), para 
entidades sem fins lucrativos que prestam serviços sociais na área de assistência social, conforme art. 9º 
da Lei Federal nº. 8.742/93 (LOAS). 
XIII – comprovação de que os recursos referentes à contrapartida para complementar a execução do 
objeto, quando previstos, estão devidamente assegurados, quando deverá constar no Plano de Trabalho 
o código da natureza da dotação da despesa do orçamento do convenente, salvo se o custo total do 
empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador;  
XIV – declaração expressa do proponente, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que não se 
encontra em mora e nem em débito junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 
Estadual Direta e Indireta;  
 
2 – RESPONSABILIDADES DA (S) SECRETARIA (S) 
 
2.1 – A Secretaria e o Conselho Municipal ao qual o projeto está vinculado deverão analisar a 
conveniência da celebração do convênio e a viabilidade de execução do disposto no Plano de Trabalho. 
 
2.2 – Não deve ser aprovado o Plano de Trabalho que contemple os itens abaixo: 
 
I – Realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar; 
II – Pagamento a qualquer título, a servidor ou empregado público, integrante de quadro de pessoal de 
órgão ou entidade pública da Administração Direta ou Indireta, por serviços de consultoria ou assistência 
técnica; 
III – Utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no respectivo instrumento, ainda que 
em caráter de emergência; 
IV – Realização de despesa em data anterior ou posterior à vigência; 
V – Atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos; 
VI – Realização de pagamentos com multas, juros e correções monetárias, referentes ao pagamento ou 
recolhimento fora dos prazos; 
VII – Realização de despesa com publicidade, salvo de caráter educativo, informativo ou de orientação 
social, dos quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoa de 
autoridades ou serviços públicos. 
 
3 – RESPONSABILIDADES DO SETOR DE CONVÊNIOS DO ÓRGÃO CONCEDENTE 
 
3.1 – Controlar e acompanhar, juntamente com as Secretarias Municipais, a tramitação de propostas de 
convênios de organizações civis e entes governamentais e processos de prestação de contas; 
 
3.2 – Conferir os documentos encaminhados pela Secretaria e se estão com todos os documentos 
necessários para análise do pleito; 
 
3.3 – Encaminhar o processo de celebração de convênio para o Gabinete do Prefeito para assinatura; 
 
3.4 – Encaminhar para a Contabilidade o processo de celebração de convênio para verificação da 
regularidade fiscal e da prestação de contas do ano anterior; 
 
3.5 – Encaminhar para a Controladoria os processos de convênios, bem como os processos de Prestação 
de Contas, para constatação de alguma falha ou omissão; 
 
3.6 – Finalizado o procedimento, arquivar os processos de convênios e prestação de contas para controle 
e acompanhamento. 
 
3.7 – Os convênios, bem como respectivos Planos de Trabalho e Prestações de Contas, serão mantidos 
em arquivo em boa ordem, no setor de convênios do órgão concedente, à disposição dos órgãos de 
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controle interno e externo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da aprovação da prestação ou tomada 
de contas, do gestor do órgão ou entidade concedente, relativa ao exercício da concessão.  
 
4 – RESPONSABILIDADES DA PROCURADORIA 
 
4.1 – Emitir parecer jurídico quanto à possibilidade jurídica da realização do convênio; 
 
4.2 – Elaborar as cláusulas da minuta do convênio com base na Lei, no Plano de Trabalho e nesta 
Instrução Normativa; 
 
4.3 – Encaminhar a minuta para aprovação da Secretaria/ Órgão responsável pelo projeto e aprovada a 
minuta, elaborar o Convênio, encaminhando posteriormente ao setor de convênios. 
 
5 – RESPONSABILIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 
 
5.1 – Assinar as vias do Convênio e encaminhar à Secretaria de Administração para publicação; 
 
5.2 – Remeter o processo ao setor de Contabilidade; 
 
6 – RESPONSABILIDADES DA CONTABILIDADE 
 
6.1 – Atestar a aprovação das prestações de contas do exercício anterior ao ano de celebração do 
convênio; 
 
6.2 – Devolver o processo e as vias da Nota de Empenho para o setor de Convênios; 
 
6.3 – Realizar empenho e imprimir a Nota de Empenho; 
 
6.4 – Analisar mensalmente a prestação de contas de cada entidade/ instituição para liberação do 
pagamento das parcelas posteriores; 
 
6.5 – Informar conta para depósito do valor remanescente do saldo de parcela de recursos financeiros, 
caso haja. 
 

Castelo, ES, 25 de setembro de 2014. 
 

WAGNER JOSÉ INACIO 
Auditor Público Interno 

 
JOSÉ GIORDANO ZANCHETTO 

Secretário Municipal de Administração 
 


