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EXECUÇÃO              

Houve descumprimento pelas partes das cláusulas pactuadas ou da legislação 
pertinente?  Art. 22 (vedação)  

         

O concedente efetuou ações de fiscalização durante o prazo regulamentar de 
execução/prestação de contas do convênio?  Art. 23  

         

Caso o convenente seja estado ou município e tenha havido a necessidade de nova 
descentralização (subconvênio), esta obedeceu ao pactuado na IN STN/01/97?   Art. 25  

         

O convenente celebrou convênio com mais de uma instituição para o mesmo objeto 
sem se tratar de ações complementares?  

Art. 25, parágrafo único 
(vedação)  

         

O convenente (mesmo que entidade privada)  sujeitou-se às disposições da Lei n.º 
8666/93?  

Art. 27 e Art. 27, 
parágrafo único  

         

Houve utilização de recursos em desacordo com o Plano de Trabalho  Art. 36, inciso I (vedação)           

Foi obedecida a vigência do convênio na execução das ações?  Art. 22 combinado com o 
Art. 7º, inciso III  

         

Foram realizadas despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar?  Art. 22 combinado com o 
Art. 8º, inciso I (vedação)  

         

Foi efetuado pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer 
espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros de órgãos ou 
de entidades da Administração Pública Federal, estadual, municipal ou do Distrito 
Federal, que esteja lotado ou em exercício em qualquer dos entes partícipes?  
obs: Verificar na LDO do exercício em tela se existe vedação à contratação de  
qualquer servidor público (inclusive de não partícipes do convênio – caso da LDO-
2001)  

Art. 22 combinado com o 
Art. 8.º, Inciso II 

(vedação)  

         

Foi executado aditamento com alteração do objeto, ou das metas?  
Art. 22 combinado com o 

Art. 8.º, Inciso III 
(vedação)  

         

Foram utilizados recursos em finalidade diversa da estabelecida no respectivo 
instrumento, ainda que em caráter de emergência?  

Art. 22 combinado com o 
Art. 8.º, Inciso IV 

(vedação)  

         

Foram realizadas despesas em data anterior ou posterior à sua vigência?  
Art. 22 combinado com o 

Art. 8.º, Inciso V 
(vedação)  

         

Foram verificados efeitos financeiros retroativos à vigência do convênio?  
Art. 22 combinado com o 

Art. 8.º, Inciso VI 
(vedação)  

         

Foram realizadas despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção 
monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos?  

Art. 22 combinado com o 
Art. 8.º, Inciso VII 

(vedação)  

         

Foram realizadas transferências de recursos para clubes, associações de servidores 
ou quaisquer entidades congêneres, excetuadas creches e escolas para o 
atendimento pré-escolar?  

Art. 22 combinado com o 
Art. 8.º, Inciso VIII 

(vedação)  

         

Foram realizadas despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou 
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos? 

Art. 22 combinado com o 
Art. 8.º, Inciso IX 

(vedação)  

         

CONTRAPARTIDA              

Caso a contrapartida tenha sido prevista através bens e serviços, são eles 
economicamente mensuráveis?  Art. 2.º, § 2.º  
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Os recursos referentes à contrapartida (quando prevista) estão devidamente 
assegurados?  Art. 2.º, § 3.º  

         

   Art. 22  combinado com o 
Art. 7º, inciso II  

         

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA              

Caso o beneficiário do convênio seja integrante da administração pública (de 
qualquer esfera   de   governo ) ,  a   transferência  concedida   foi   incluída  em  seu  
orçamento?  

Art. 2.º, § 4.º  
         

FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO              

O termo de convênio foi assinado pelos partícipes e por duas testemunhas 
devidamente qualificadas?  Art. 10  

         

   
ALTERAÇÃO DOS CONVÊNIOS (TERMOS ADITIVOS)              

Foi efetuado aditamento do convênio com o intuito de alterar seu objeto (modificação 
da finalidade), mesmo que parcialmente?  Art. 15, § 1.º (vedação)  

         

As alterações efetuadas no Plano de Trabalho foram previamente apreciadas pelo 
setor técnico e submetidas à aprovação do concedente?  Art. 15, § 1.º  

         

As alterações efetuadas foram registradas pelo concedente no SIAFI?  Art. 16           

PUBLICAÇÃO              

O extrato do convênio, bem como seus aditivos, foram publicados no DOU até o 5.º 
dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura?  Art. 17  

         

O extrato do convênio, bem como seus aditivos, foram publicados no DOU no prazo 
de vinte dias a contar da data de sua assinatura?  Art. 17  

         

O extrato do convênio/aditivos publicados, contém os seguintes elementos:              

- espécie, número, e valor do instrumento?  Art. 17, Inciso I           

- denominação, domicílio e inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do 
Ministério da Fazenda-CGC/MF dos partícipes e nome e inscrição no Cadastro 
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda-CPF/MF dos signatários?  

Art. 17, Inciso II  
         

- resumo do objeto?  Art. 17, Inciso III           

- crédito pelo qual correrá a despesa, número e data da Nota de Empenho ou 
Nota de Movimentação de Crédito?  Art. 17, Inciso IV  

         

- valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso e, se for o 
caso, o  previsto para exercícios subseqüentes, bem como o da contrapartida 
que o convenente se obriga a aplicar?  

Art. 17, Inciso V  
         

- prazo de vigência e data da assinatura?  Art. 17, Inciso VI           

- código da Unidade Gestora, da gestão e classificação funcional programática 
e econômica, correspondente aos respectivos créditos?  Art. 17, Inciso VII  

         

LIBERAÇÃO DOS RECURSOS              

Caso o convenente seja órgão ou entidade da Administração Pública Federal, não 
integrante da conta única, ou instiuição de direito privado, os recursos estão sendo 
geridos no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal?  

Art. 18, Inciso III  
         

Caso o convenente seja da Administração Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, 
os recursos estão sendo geridos no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou 
nos bancos oficiais estaduais? (caso negativo verificar § 1.º e 2.º do Art. 18)  

Art. 18, Inciso IV  
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Caso o convenente não integre à conta única, os recursos estão sendo mantidos em 
conta bancária específica para o convênio?  Art. 20  

         

Todos os saques efetuados na conta citada no item anterior referem-se ao 
pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho (mediante cheque 
nominativo ao credor ou OB) ou a aplicações no mercado financeiro?  

Art. 20  
         

Caso o convenente seja estado, DF ou município, entidades a eles vinculada ou 
entidade particular, os recursos transferidos, enquanto não aplicados na sua 
finalidade, foram devidamente aplicados em caderneta de poupança de instituição 
financeira oficial (se a previsão do uso for superior a 30 dias) ou em fundo de 
aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em 
títulos da dívida pública federal (para prazos menores)?  

Art. 20, § 1.º, Incisos I e II  

         

Os rendimentos das aplicações financeiras foram aplicados no objeto do convênio?  Art. 20, § 2.º           

Os rendimentos das aplicações financeiras foram computados como contrapartida do 
convenente?  Art. 20, § 3.º (vedação)  

         

Caso o convenente pertença à Administração Pública Federal, Direta ou seja 
entidade da Administração Indireta os recursos recebidos (em decorrência da 
descentralização de créditos) foram aplicados no mercado financeiro?  

Art. 20, § 4.º (vedação)  
         

Os recursos foram transferidos conforme previsto no Plano de Trabalho previamente 
aprovado (cronograma de desembolso)?  Art. 21  

         

Caso a liberação de recursos tenha ocorrido em três ou mais parcelas, foi 
apresentada prestação de contas parcial da primeira parcela para a liberação da 
terceira e assim sucessivamente?  

Art. 21, § 2;º  
         

Houve liberação de parcelas antes da correção de impropriedades verificadas (p.ex.: 
desvio de finalidade, falta de prestação de contas parcial, descumprimento de 
cláusula, etc.)?  

Art. 21, § 4;º Incisos I, II e 
III (vedação)  

         

Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, os saldos 
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas em 
aplicações financeiras realizadas, foram devolvidos ao órgão ou entidade 
concedente, no prazo improrrogável de 30(trinta) dias do evento?  

Art. 21, § 6;º  
         

Caso a resposta anterior tenha sido negativa, foi determinada imediatamente, pela 
autoridade competente do órgão ou entidade concedente, a  instauração de tomada 
de contas especial?  

Art. 21, § 6;º  
         

FORMALIZAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO – Anexo I do Termo de Convênio              

Constam do Plano de Trabalho (que obrigatoriamente deverá ser elaborado pelo 
Convenente) as seguintes informações:     

         

- Razões que justifiquem a celebração do convênio?  Art. 2.º, Inciso I           

- Descrição completa do objeto a ser executado?  Art. 2.º, Inciso II           

- Descrição das metas a serem atingidas, qualitativa e quantitativamente?  Art. 2.º, Inciso III           

- Etapas ou fases da execução do objeto, com previsão de início e fim?  Art. 2.º, Inciso IV           

- Plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo concedente e a 
contrapartida financeira do proponente, se for o caso, para cada projeto ou 
evento?  

Art. 2.º, Inciso V  
         

- cronograma de desembolso?  Art. 2.º, Inciso VI           

- declaração do convenente de que não está em situação de mora ou de 
inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 
Federal Direta e Indireta?  

Art. 2.º, Inciso VII  
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- comprovação do exercício pleno da propriedade do imóvel, mediante certidão 
de registro no cartório de imóvel, quando o convênio tiver por objeto a execução 
de obras, ou benfeitorias no  mesmo?  

Art. 2.º, Inciso VIII  
         

Integra o Plano de Trabalho a especificação completa do bem a ser produzido ou  
adquirido e, no caso de obras ou serviços, o projeto básico?  Art. 2.º, § 1.º  

         

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL              

A prestação de contas final apresentada contém os seguintes documentos:              

- Relatório de cumprimento do objeto  Art. 28, caput           

- Plano de Trabalho - Anexo I - fls. 1/3, 2/3 e 3/3?  Art. 28, Inciso I           

- cópia do Termo de Convênio ou Termo Simplificado de Convênio, com a 
indicação da data de sua publicação - Anexo II?  Art. 28, Inciso II  

         

- Relatório de Execução Físico-Financeira - Anexo III?  (é dispensável para as 
parcelas que já tenham sido objeto de prestação de contas parciais)  Art. 28, Inciso III  

         

- Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa, evidenciando os recursos 
recebidos em transferências, a contrapartida,  os rendimentos auferidos da 
aplicação dos recursos no mercado financeiro, quando for o caso e os saldos - 
Anexo IV? (é dispensável para as parcelas que já tenham sido objeto de 
prestação de contas parciais)  

Art. 28, Inciso IV  

         

- Caso não seja membro da Administração Direta ou Indireta do Governo 
Federal, a Relação de Pagamentos - Anexo V? (é dispensável para as parcelas 
que já tenham sido objeto de prestação de contas parciais)  

Art. 28, Inciso V  
         

- Caso não seja membro da Administração Direta ou Indireta do Governo 
Federal, a Relação de Bens (adquiridos, produzidos ou construídos com 
recursos da União) - Anexo VI? (é dispensável para as parcelas que já tenham 
sido objeto de prestação de contas parciais)  

Art. 28, Inciso VI  
         

- Caso não seja membro da Administração Direta ou Indireta do Governo 
Federal, o extrato da conta bancária específica do período do recebimento da 
1ª parcela até o último pagamento e  conciliação bancária, quando for o caso? 
(é dispensável para  as  parcelas  que  já  tenham   sido   objeto  de  prestação 
de contas parciais)  

Art. 28, Inciso VII  

         

- cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o instrumento objetivar 
a execução de obra ou serviço de engenharia? (é dispensável para as parcelas 
que já tenham sido objeto de prestação de contas parciais)  

Art. 28, Inciso VIII  
         

- Caso não seja membro da Administração Direta ou Indireta do Governo 
Federal, o comprovante de recolhimento do saldo de  recursos, à conta 
indicada pelo concedente, ou DARF, quando recolhido ao Tesouro Nacional?  

Art. 28, Inciso IX  
         

- Caso não seja membro da Administração Direta ou Indireta do Governo 
Federal, a cópia do despacho adjudicatório e homologação das licitações 
realizadas ou justificativa para sua dispensa ou inexigibilidade, com o 
respectivo embasamento legal, quando o convenente pertencer à 
Administração Pública? (é dispensável para as parcelas que já tenham sido 
objeto de prestação de contas parciais)  

Art. 28, Inciso X  

         

A prestação de contas e o Relatório de Execução Físico-Financeira demonstraram a 
execução da contrapartida?  Art 28, § 4.º  

         

A prestação de contas final foi apresentada à unidade concedente até a data final da 
vigência do contrato? (Caso a vigência ultrapasse o final do exercício financeiro, até 
28/02 do ano subsequente à prestação de contas final dos recursos recebidos no 
exercício anterior)  

Art 28, § 5.º  
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As despesas foram comprovadas mediante documentos originais fiscais ou 
equivalentes?  Art. 30  

         

As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios 
foram emitidos em nome do convenente (executor) e estão devidamente 
identificados com referência ao título e ao número do convênio?  

Art. 30  
         

Os documentos comprobatórios das despesas estão mantidos em arquivo em boa 
ordem, no próprio local onde foram contabilizados?  Art 30, § 1.º  

         

Os documentos comprobatórios das despesas estão à disposição dos órgãos de 
controle pelo prazo de 5 anos, contados da aprovação da prestação de contas?  Art. 30, § 1.º  

         

O concedente pronunciou-se pela aprovação ou não da prestação de contas 
apresentada?  Art. 31  

         

Caso a prestação de contas tenha sido aprovada, o concedente efetuou o devido 
lançamento no cadastro do SIAFI?  Art. 31, § 3.º  

         

Caso a prestação de contas não tenha sido aprovada, estando exauridas todas as 
providências cabíveis, o ordenador de despesas registrou o fato no cadastro de 
convênios do SIAFI, encaminhando  o processo ao órgão de contabilidade analítica a 
que estiver jurisdicionado, para instauração de tomada de contas especial?  

Art. 30, § 4.º  
         

No caso de instauração de tomada de contas especial pelo órgão de contabilidade 
analítica, o processo foi encaminhado ao órgão de controle interno para os exames 
de auditoria previstos na legislação?  

Art. 30, § 6.º  
         

Caso a prestação de contas não tenha sido encaminhada no prazo convencionado, o 
concedente assinou o prazo de 30 dias para sua apresentação, ou recolhimento dos 
recursos, comunicando o fato ao órgão de controle interno de sua jurisdição ou 
equivalente?  

Art. 30, § 7.º  
         

Caso não tenha havido a devida comprovação da aplicação da contrapartida, bem 
como dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro, o concedente adotou as 
providências previstas na legislação?  

Art. 30, § 9.º  
         

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL              

Caso a liberação de recursos tenha ocorrido em três ou mais parcelas, foi 
apresentada prestação de contas parcial da primeira parcela para a liberação da 
terceira e assim sucessivamente?  

Art. 32 combinado com 
Art.  21, § 2;º  

         

 


