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RESUMO 

Convênios estão sendo cada vez mais usados na implementação de 

programas e na prestação de serviços públicos, como uma ferramenta de 

administração para compartilhar poder e autoridade com os parceiros do 

governo na tomada de decisões. O objetivo deste estudo foi avaliar se a 

estrutura (framework) de governança dos convênios firmados entre o Estado do 

Rio de Janeiro e diversos municípios para a implantação de obras públicas tem 

sido adequada. Em particular, verificar se essas ações públicas 

descentralizadas atendem aos princípios da liderança, do interesse público, da 

transparência e da accountability, oferecendo, aos stakeholders e aos 

cidadãos, meios apropriados para que também exerçam o controle social sobre 

a execução das ações governamentais. Nesta pesquisa, foram examinadas as 

principais questões referentes à efetiva participação em convênios, 

identificados os atributos desejáveis desses acordos de cooperação, assim 

como algumas boas práticas de implementação. Na avaliação, constata-se que 

a accountability ao legislativo é fraca e que a boa governança nem sempre está 

assegurada, dada a reduzida capacidade de celebrar, acompanhar e fiscalizar 

a execução, assim como de avaliar os resultados e as prestações de contas. 
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ABSTRACT 

Collaborative arrangements are increasingly being used in public program and 

service delivery as a management tool and to share power and authority with 

the government's partners in making decisions. The objective of the study was 

to examine the adequacy of the governance framework for agreements signed 

between the Rio de Janeiro State Government and severa I counties for the 

implementation of public works. In particular, to verify if those decentralized 

public actions meet the principies of leadership, the public interest, 

transparency and accountability, providing to stakeholders and citizens, proper 

ways to exercise social control over the implementation of government 

actions.ln this research were examined the major issues related to effective 

participation in collaborative arrangements, identified desirable atlributes of 

agreements and good implementation practices. In the carried through 

evaluation, accountability to Legislative was often weak and good governance 

not always assured given the reduced ability to enter into, monitor and oversee 

the implementation, as well as to evaluate the results and benefits of accounts. 
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1 INTRODUÇÃO 

A implementação de políticas requer hoje a cooperação de várias 

agências, pertencentes a uma ou mais esferas de governo, além dos setores 

privado e não-governamental. Substitui-se, assim, a especialização de cada 

agência (dependendo da política a ser implementada), antes compatível com a 

setorialização das políticas públicas, por uma complexidade institucional muito 

maior, que requer a organização dessas agências em redes (network). 

Os legisladores, os dirigentes do governo e o público em geral 

desejam ter certeza de que os serviços públicos estão sendo prestados de 

forma eficiente, efetiva e econômica, e em conformidade com as leis e 

regulamentos oficiais. Também querem saber se os programas de governo 

estão alcançando os objetivos e resultados propostos e a que custo (inputs). 

Os administradores públicos, portanto, têm o compromisso de responder ao 

Legislativo e à sociedade por suas atividades e correspondentes resultados. 

Pela geração dos produtos (outputs) 1 da ação governamental, que por sua vez 

gerarão impactos (outcomes)2 numa dada situação. 

Cada vez mais as responsabilidades públicas passam para os níveis 

subnacionais de governo, normalmente com a idéia de aumentar a eficiência e 

a efetividade do provimento de determinado serviço e de favorecer a 

democratização do Estado, com a participação da sociedade civil. 

O pressuposto que orienta essa descentralização é que uma maior 

proximidade dos governos em relação aos cidadãos possibilita o aumento da 

accountability do sistema político, assim como da eficiência e da efetividade. 

Ao aproximar os formuladores dos implementadores, e, principalmente, estes 

dos cidadãos, melhoraria o fluxo de informações e a possibilidade de avaliação 

da qualidade da gestão pública. 

Na mesma linha, Abrucio (2006) supõe que a existência de múltiplos 

governos seria um estímulo para a busca de novas soluções administrativas, 

pois os gestores locais teriam a necessidade, em razão de uma cobrança mais 

intensa por parte da população, e a possibilidade, por causa da maior 

1 Produtos: representam a quantidade de bens ou serviços produzidos por um programa (GAD, 2007). 
2 Resultados: são os sucessos alcançados por um programa (GAD, 2007). 
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autonomia decisória, de encontrar saídas criativas e de acordo com as 

peculiaridades de cada circunscrição política. 

Nesse contexto, surgem novos tipos de ajustes, decorrentes de 

consenso, acordo, cooperação, e parcerias, em moldes que não se enquadram 

no padrão clássico de contrato administrativo, entre eles os convênios para 

desenvolvimento de atividades de interesse comum, mediante mútua 

colaboração. Segundo o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE

RJ), convênio seria um 

"instrumento para a formalização do acordo de vontades entre entidades 

do setor público de um mesmo ou de diferentes níveis de Governo (União, 

Estados, e Municípios). Ocasionalmente, entre entidades do setor público 

e Instituições do setor privado, com vistas à realização de programas de 

trabalho ou eventos de interesse recíproco, em regime de mútua 

cooperação" (TCE-RJ, 2003, p. 65). 

Esse sistema de cooperação, no entanto, tem sido alvo de fundadas 

críticas do tribunal, cujos trabalhos têm evidenciado falhas na gestão de 

convênios e fragilidade na supervisão por parte das secretarias estaduais, 

caracterizadas pela paralisação de diversas obras públicas, realizadas por 

transferências intergovernamentais voluntárias através de convênios (TCE-RJ, 

2006). 

No orçamento estadual, existem ações executadas com a 

transferência de recursos para os municípios. São as chamadas transferências 

intergovernamentais, que podem ser voluntárias ou obrigatórias. As 

transferências voluntárias não decorrem de determinação constitucional ou 

legal, sendo apenas a descentralização de recursos destinada à realização de 

ações cuja competência seja da União ou que tenham sido delegadas aos 

outros entes da federação, mas com encargos para a União. 

Os convênios da amostra que serão analisados neste trabalho, 

formalizados entre o Estado do Rio de Janeiro e os municípios para a 

realização de obras, por meio da Secretaria de Obras (SEOBRAS), 

demonstram a baixa efetividade desses acordos. Seja pelos resultados 

incipientes das ações, em conseqüência da precária articulação 

intergovernamental e da pulverização de recursos, em detrimento de ações 

estruturantes de maior impacto e efeito multiplicador sobre a população e a 
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região beneficiada; seja pelas deficiências e disfunções operacionais, que 

propiciam toda sorte de irregularidades na cadeia de execução das ações, tais 

como o desaparelhamento do Estado para acompanhar e fiscalizar a execução, 

as negligências funcionais, a pouca transparência e a insuficiência dos 

mecanismos de controle social. 

"As deficiências de capacitação e de conhecimento da norma prejudicam a 

qualidade técnica dos instrumentos de convênio. Sua celebração e 

execução têm sido precariamente avaliadas, acarretando baixa 

confiabilidade e controle sobre resultados alcançados" (TCE-RJ, 2006, p. 

63). 

Sendo assim, a questão a ser respondida pelo presente estudo é a 

seguinte: o governo do Estado do Rio de Janeiro, na condição de concedente, 

estabeleceu uma estrutura de governança apropriada para a descentralização 

de recursos aos municípios, na condição de convenentes, para a implantação 

de obras públicas? 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Ambiente em mudança 

A necessidade de aumentar a eficiência do Estado é uma imposição 

do processo de globalização, que acirrou a competição entre os países 

(BRESSER PEREIRA; SPINK, 2005). Surgiram novas formas de gestão, de 

tecnologia e de relações com o setor privado e a sociedade civil, modificando a 

administração e a governança do setor público, tornando-a mais complexa e 

criando outros desdobramentos para as noções tradicionais de accountability. 

O conceito de governança refere-se à capacidade do Estado de 

transformar as decisões políticas do governo em medidas administrativas 

elaboradas com consistência técnica e implementadas de forma efetiva. Os 

governos, independentemente do seu posicionamento político-ideológico e do 

seu programa, necessitam desta capacidade de governança (BRESSER 

PEREIRA, 1997a). 

11 



"Esta capacidade pode ser decomposta analiticamente em financeira, 

gerencial e técnica, todas importantes para a consecução das metas 

coletivas definidas que compõem o programa de um determinado governo, 

legitimado pelas urnas. [ ... ] são os próprios agentes públicos ou servidores 

do Estado que possibilitam a formulação/implementação correta das 

políticas públicas e representam a face deste diante da sociedade civil e do 

mercado, no setor de prestação de serviços diretos ao público" (ARAÚJO, 

2002, p. 6). 

A administração pública burocrática tornou-se obsoleta e as 

burocracias públicas estão sendo levadas cada vez mais a adotar uma 

abordagem gerencial (BRESSER PEREIRA; SPINK, 2005). Três características 

em particular demonstram claramente estas transformações: a priorização do 

conceito de flexibilidade, a descentralização e horizontalização das estruturas, 

e a organização em redes. 

O princípio da flexibilidade implica a tentativa de superar a rigidez 

burocrática e a orientação primária de maximização custo/benefício, e de 

admitir a interação com o ambiente social. Segundo Martins (2005, p. 10), "está 

relacionado à possibilidade de uma organização promover ajustes internos 

(regras, estrutura, tecnologia etc.) em função de uma mudança de contexto 

(novas demandas, disponibilidade de novos insumos e tecnologias etc.)". 

A descentralização e a horizontalização das estruturas significam 

autonomia de gestão (MARTINS, 2005) e tendem a romper com o princípio da 

hierarquia e com a ética da obediência, situados na base da neutralidade e da 

despolitização da burocracia. Para Tohá e Solari (1997), a descentralização 

aproxima o setor público de seus usuários e a criação de capacidade de 

governo (governança) no âmbito regional, estadual e municipal favorece não 

somente o vínculo entre Estado e cidadão, mas também a capacidade total do 

sistema de ser gerenciado nessa direção. Os autores afirmam ainda que "deste 

ponto de vista, a orientação ao usuário não compete somente à gestão, mas 

também à estrutura e à instituição do Estado" (TO HÁ; SOLARI, 1997, p. 89). 

As constantes mudanças ambientais, a evolução tecnológica e o 

ritmo progressivo de produção de informação, aliados à crescente 

complexidade do Estado e de suas relações com a sociedade, assim como as 
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demandas e anseios por moralidade e qualidade na administração pública, 

constituem grandes desafios para o controle externo. 

2.1.1 Um novo paradigma organizacional 

Nesse novo ambiente, muitos administradores estão redesenhando 

suas empresas rumo a um modelo conhecido como organização de 

aprendizagem. Essa estrutura (empresas informacionais) promove a 

comunicação e a colaboração, de modo que todos estejam engajados em 

identificar e solucionar problemas, permitindo que a organização 

constantemente experimente, melhore e aumente sua capacidade. A 

organização de aprendizagem baseia-se na igualdade, informação aberta, 

pouca hierarquia e uma cultura que estimule a adaptabilidade e a participação, 

possibilitando a eclosão de idéias, vindas de qualquer parte, que possuam 

ajudar a organização a aproveitar oportunidades e administrar crises. Em uma 

organização de aprendizagem, o valor essencial é a solução de problemas, em 

oposição à organização tradicional projetada para o desempenho (DAFT, 

2003). Com o novo paradigma organizacional, espera-se que os dirigentes 

reconheçam as necessidades das instituições e adaptem-se às demandas 

existentes. 

Os administradores públicos, à medida que se empenham rumo a 

uma organização de aprendizagem, estão descobrindo que certas dimensões 

específicas das instituições precisam mudar. Diante disso, há certa 

preocupação em implantar projetos de mudança organizacional, buscando uma 

maior adaptação e flexibilização da estrutura e das pessoas, para atuar nesse 

novo paradigma. 

Assim, a flexibilidade organizacional é uma tecnologia de gestão que 

preconiza a diferenciação integrada do processo de produção e organização do 

trabalho em função das demandas externas e internas à empresa, em uma 

trajetória de inovação tecnológica marcada pela incerteza em relação ao futuro. 

Quanto à organização do trabalho, de acordo com Tenório (2004), ela 

apresenta as seguintes características: 
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"a) Diminuição das diferenças hierárquicas e questionamentos das escalas 

intermediárias que passariam a desempenhar função de puro mando. 

b) Autonomia crescente dos indivíduos em relação ao conjunto do "sistema 

formal" da empresa, no que se refere às regras escritas, às normas etc. 

c) Simultaneamente existe uma imbricação crescente dos indivíduos nos 

grupos, aos conteúdos variados e às vezes confusos, que lhe são 

designados para que realizem uma tarefa globalmente definida. 

d) O questionamento das divisões funcionais tradicionais entre serviços 

especializados requer um novo tipo de competência baseada no controle 

(e na participação ativa) da circulação horizontal da informação, rápida e 

diretamente conectada com as exigências dos mercados. O modelo 

hierárquico em que domina a circulação vertical da informação tem-se 

desestabilizado" (TENÓRIO, 2004, p. 62). 

Na tentativa de orientar a função administrativa, identificam-se 

quatro elementos que visam uma maior eficiência na estrutura organizacional 

da Secretaria de Controle Externo (SGE): (1) tomada de decisão, (2) 

comunicação - criação e transferência do conhecimento e da informação, e (3) 

inserção de valores. 

2.1.2 Tomada de decisão 

Na literatura tradicional, é no topo da hierarquia que se processa a 

maior parte das decisões (MINTZBERG, 1995; GALBRAITH, 1977). 

Apresentam-se diversas justificativas para mostrar que as decisões 

centralizadas são as melhores. A mais óbvia: as decisões mais importantes são 

tomadas por pessoas mais capazes (BRESSER PEREIRA; MOTTA, 2004). 

Taylor (1979), por exemplo, argumenta que, com a centralização, há 

uniformidade de diretrizes e normas: 

"Quando os homens que se educaram no hábito de generalizar e investigar 

as leis se defrontam com grandes quantidades de problemas, como os 

existentes em cada ofício, que têm semelhanças gerais uns com os outros, 

é inevitável que tratem de agrupá-los em certo conjunto lógico e depois 
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determinem as leis ou normas gerais que orientam a solução dos mesmos" 

(TAYLOR, 1979, p. 78). 

Outra justificativa: as pessoas no topo possuem uma visão mais 

ampla dos interesses e das necessidades da organização como um todo, 

enquanto aquelas em nível hierárquico inferior teriam uma perspectiva mais 

paroquial. Última justificativa - as pessoas no topo da organização, por 

arcarem com maior responsabilidade pelo sucesso ou fracasso da empresa, 

estão mais motivadas a adotar melhores decisões do que as que se encontram 

abaixo delas na hierarquia. 

Em contrapartida, existem três motivos para que uma organização 

seja descentralizada: 3 primeiro - algumas vezes, pode-se transmitir a 

informação a um único centro de tomada de decisões, mas a falta de 

capacidade cognitiva (poder cerebral) impede que ela seja compreendida, e 

mesmo se dispusesse de um relatório escrito, contendo todas as informações, 

nunca teria tempo suficiente para estudá-los a fundo; segundo - permitir à 

organização uma resposta rápida às condições locais, pois a transmissão da 

informação do "terreno" para o centro de decisão leva muito tempo, 

prejudicando a solução de um problema específico; terceiro - a 

descentralização, por aumentar a autonomia local, estimula a motivação, 

fazendo com que pessoas criativas e inteligentes possuam uma margem de 

manobra considerável e permitindo que esses gestores alcancem a alta 

administração, onde as decisões mais difíceis devem ser tomadas 

(MINTZBERG, 1995). 

A centralização da autoridade não agrega valor: ocorrem problemas 

de comunicação e de tomada de decisões, pois gerentes em níveis inferiores 

na hierarquia necessitam constantemente consultar seus superiores. 

"Talvez o erro mais comum, cometido em matéria de concepção das 

organizações, seja o que consiste em centralizar as decisões logo que nos 

deparamos com limitações cognitivas. Os quadros dirigentes que têm a 

autoridade necessária para conceber a estrutura, constatam que se 

cometem erros nos níveis inferiores; e pensam assim fazer melhor, seja 

3 Quando as decisões são delegadas a níveis organizacionais mais baixos, são chamadas descentralizadas 
(GALBRAITH,1977). 
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porque se consideram mais competentes, seja porque pensam poder 

assim coordenar melhor as decisões" (MINTZBERG, 1995, p. 210). 

2.1.3 Comunicação 

o crescente interesse na criação e na transferência de 

conhecimento não é novo, e está estreitamente associado aos esforços das 

empresas em se tornarem organizações de aprendizagem. São definidas então 

duas abordagens distintas da administração do conhecimento. A primeira lida 

com a coleta e o compartilhamento do conhecimento explícito, e pode incluir 

propriedades intelectuais, como patentes e licenças, processos de trabalho, 

como políticas e procedimentos, informações específicas sobre clientes, 

mercados, fornecedores ou concorrentes, relatórios de inteligência competitiva, 

dados de benchmark, e assim por diante. A segunda abordagem concentra-se 

no aproveitamento da experiência e no know-how individual - conhecimento 

tácito (DAFT, 2003). Em ambas é crucial uma disposição cultural que incentive 

a colaboração e o compartilhamento do conhecimento. 

A avançada tecnologia da informação tem permitido que as 

organizações reduzam as camadas administrativas e descentralizem a tomada 

de decisões, possibilitando compartilhar conhecimento explícito de modo mais 

rápido e fácil. Conforme Roberts e Grabowski (2004), 

"- Equipamentos de telecomunicações globais, relativamente acessíveis e 

amplamente distribuídas, unindo as partes geograficamente dispersas de 

uma organização; 

- Tecnologias de apoio à decisão que imitam ou duplicam as capacidades 

humanas e permitem decisões rápidas baseadas em muita informação; 

- Tecnologias que permitem aos tomadores de decisão participarem de 

discussões bem remotas por meio de teleoperação, telepresença, 

aumentando, assim, a conectividade e a interdependência; 

- Tecnologias que permitem o desenvolvimento de comunidades virtuais e 

a participação de pessoas. 

Essas tecnologias obscurecem as fronteiras organizacionais e facilitam a 

criação de organizações virtuais" (Roberts e Grabowski, 2004, p. 326). 
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Quando maior for o volume de informações disponíveis, mais fácil 

será a resolução de problemas por parte daqueles que estão envolvidos 

diretamente com a produção. Nessa perspectiva, o tribunal pode melhorar a 

coordenação e a comunicação de suas subunidades e permitir uma 

participação maior dos funcionários. Tenório (2004) argumenta que: 

"A circulação de informações, favorecida em grande parte pelos 

equipamentos de base microeletrônica, contribuiria para uma maior 

participação porque superiores e subordinados hierarquicamente teriam 

conhecimento do que ocorre na empresa por conta do fato das 

informações serem tratadas de maneira mais coletiva. Quanto à gestão 

social nas relações homem-trabalho, a participação poderia ser efetivada 

no reconhecimento, pelos superiores hierárquicos, da competência" 

(TENÓRIO, 2004, p. 69). 

A tecnologia sempre desempenhou um papel-chave na tendência 

rumo à administração do conhecimento e ao compartilhamento de informações 

intra e interorganizacionais. Percebendo que o capital intelectual - aquilo que 

os funcionários sabem - significa hoje mais do qualquer outro recurso, as 

empresas procuram administrar o conhecimento da mesma forma que 

administram o fluxo de caixa, os recursos humanos ou as matérias-primas. A 

tecnologia da informação sustenta, assim, a administração de 

conhecimento e o compartilhamento amplo de informações, e geralmente 

está relacionada com as mudanças no modo como as organizações são 

projetadas e administradas (DAFT, 2003). 

A aprendizagem envolve também o conhecimento construído pelos 

erros e acertos do dia-a-dia, uma educação que, se apropriada, pode produzir 

valores a serem compartilhados com toda a organização. 

2.1.4 Inserção de valores 

A cultura corporativa diz respeito às normas do grupo e aos 

comportamentos que desenvolveu ao longo do tempo, e até mesmo a atitudes 
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inconscientes reforçadas por todos. "Em um nível mais profundo, cultura 

corporativa são os valores implicitamente compartilhados por um grupo de 

pessoas - o que é importante, o que é bom e o que é certo" (KOTIER, 1998, 

p. 132). A cultura corporativa mais adaptada ao ambiente turbulento deve 

assumir novas características, entre elas uma maior valorização dos atores 

sociais que interagem com a organização e um efetivo estímulo às iniciativas e 

à liderança. Esses fatores permitem a ampliação do foco organizacional e a 

mobilização de pessoas em todos os níveis para a solução de problemas. 

Outras características de uma cultura voltada à absorção de mudanças são 

identificadas por Kotter (1998): 

"[ ... ] um senso contínuo e relativamente alto de urgência. Uma tendência a 

trabalhar em grupo em toda a organização. Disposição de delegar muitas 

das funções administrativas aos níveis inferiores, em vez de executá-Ias 

apenas no nível mais alto. [ ... ] manter a parte interna da organização o 

mais simples e desobstruída possível [ ... ]. Um número mínimo de níveis na 

hierarquia. Uma quantidade mínima de burocracia na hierarquia" 

(KOTTER, 1998, p. 133-134). 

Com o delineamento do novo paradigma organizacional, surge o 

conceito de reação pró-ativa, ou seja, a organização não apenas reage às 

mudanças nos mercados em que atua, mas pretende influenciá-Ias. É esta a 

racionalidade econômica que embasa atualmente o planejamento empresarial 

(MOTI A, 1993). As organizações que seguem esta lógica são também 

denominadas empresas informacionais (MINTZBERG, 1995). 

A estratégia desenvolvida pelos dirigentes, de usar símbolos e 

elementos da cultura organizacional a fim de difundir os valores e significados 

relativos à sua visão de como a organização deve ser e de como os seus 

membros devem se portar, encontra oposição e resistência entre os gerentes 

de nível médio. De acordo com Motta (1993), 

"- à proposta dos dirigentes de criar, dentro de uma certa ordem, os 

gerentes médios opõem a criatividade na desordem, única forma de 

garantir sua autonomia e seu espaço; 
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- à referência ao consenso, por parte dos dirigentes, eles opõem o 

dissenso, que representa um meio de negociação aberta e não 

simplesmente uma fusão de interesses com o outro grupo; 

- os gerentes defendem um espírito inovador e empresarial na 

organização, que estimula a autonomia e a luta por mais espaço e 

influência. Esta proposta opõe-se ao espírito de integração e equipe 

defendido pelos dirigentes; 

- os gerentes opõem ao conceito de eficácia o conceito de eficiência; 

ou seja, defendem um bom resultado econômico global sem, no 

entanto, estarem comprometidos com os estritos objetivos anuais 

definidos a partir dos padrões fixados pelos dirigentes" (MOTTA, 

1993, p. 69). 

Nesse contexto, é significativa a figura do gerente pró-ativo, aquele 

que consegue antecipar e administrar o impacto das mudanças ambientais 

sobre as pessoas e sobre a estrutura organizacional, reinterpretando 

continuamente a realidade que o cerca e difundindo-a na organização (MOTI A, 

1993). 

A constante socialização e re-socialização dos empregados na 

empresa, a fim de fazer com que internalizem esta nova "visão de mundo" e 

estes novos elementos culturais (valores e significados), é um constante 

desafio, uma vez que permite à organização influenciar os comportamentos 

dos seus membros e controlar suas performances. Portanto, Motta (1993) 

acredita que 

''[. .. ] a tarefa de socialização, em um contexto de mudança constante, deve 

ser promovida de várias formas: a seleção é um método que com 

freqüência constitui instrumento poderoso. O treinamento, à medida que 

desenvolve as habilidades técnicas ligadas de modo direto a tarefas para o 

desempenho de funções, facilita a mudança de comportamento, em termos 

de atividades diretamente funcionais" (MOTI A, 1993, p. 69). 

As idiossincrasias dos líderes nesse ambiente dinâmico englobam o 

desafio ao status quo, o desenvolvimento de uma visão condizente com a 

realidade, a criação de estratégias para implementar essa visão, a 
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comunicação efusiva dessa visão no sentido de conquistar adeptos, a 

delegação de poder às pessoas que estão ao seu redor e a confiança nelas, 

para que possam criar e implementar aquela visão (KOTTER, 1998). Percebe

se que o líder é aquele que liga e esquenta os motores da transformação da 

cultura organizacional, para que as pessoas se engajem nessa corrida, ou seja, 

é ele quem conduz o processo de transformação da cultura. Salienta-se a 

importância da liderança no topo, responsável por criar uma visão global 

conectada pelas visões particulares das pessoas. A presença de muitos líderes 

é fortemente disseminada pela equipe que se encontra no topo, e isso é obtido 

alinhando-se as pessoas na mesma direção. 

Em resumo, a discussão precedente sugere que os esforços do TCE 

em melhorar o desempenho do controle externo, provavelmente, obterão 

resultados positivos quando a organização incorporar o compartilhamento de 

informações e de conhecimento sobre as melhores práticas e se a alta 

gerência estiver envolvida nesse processo (inserção de valores). 

A centralização na tomada de decisões vem sendo gradativamente 

abolida da esfera organizacional, pois a eficácia é maior à medida que os 

principais envolvidos têm liberdade para fazer suas próprias escolhas. 

Subjacente à descentralização no processo de tomada de decisão está a 

reunião de opiniões das partes envolvidas - não ocorrem escolhas unilaterais, 

mas sobressai uma escolha a partir do efeito sinérgico. 

Outro elemento é a comunicação como troca de informações e 

transmissão de significados. A valorização atual das pessoas e idéias na 

organização orienta a importância da comunicação. 

Partindo desses pontos, identificam-se algumas condições técnicas 

e humanas, necessárias ao processo de descentralização, que podem tornar a 

estrutura funcional da burocracia mais maleável e compatível com as 

necessidades ambientais atuais, bem como flexibilizar a postura de seus 

partícipes. Com isso, seria permitido ao indivíduo uma participação maior em 

termos de autonomia e responsabilidade no processo de tomada de decisão. 

2.2 Reformas 

FUNDACÃO GETULIO VARGAS 
Biblioteca' M::'1rio !-1r-,nri'-íip :~;iilionsen 
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Em termos gerais, os motivos da reforma têm se originado em um 

contexto global. Kettl (2000) destaca seis aspectos dessa mudança, de caráter 

internacional: 

a) Produtividade: Trata-se de produzir mais serviços públicos por 

menos. Principalmente durante os períodos de crise econômica do início dos 

anos 1980, muitos governos enfrentaram um movimento de "corte de gastos" 

em razão do aumento dos investimentos em políticas de bem-estar social e da 

reduzida possibilidade de criação de novos impostos. Ocorreu um amplo 

desejo de se economizar e melhorar o desempenho, e, assim, tanto a 

qualidade do serviço quanto o aumento da produtividade têm sido metas 

amplamente defendidas. 

b) Service-orientation: Orientação da ação do Estado para o 

cidadão-usuário de seus serviços. 

c) Policy. Refere-se à melhoria da capacidade de formulação e 

gestão das políticas públicas, com mecanismos de participação do público-alvo 

no ciclo de políticas públicas, contemplando suas visões sobre a realidade em 

questão. Muitos governos, sob a liderança da Nova Zelândia, visaram a 

separação entre as secretarias formuladoras de políticas e as unidades 

executoras, bem como a contratualização da relação entre elas, baseada no 

desempenho de resultados (relação agente-principal), além de mecanismos de 

participação do público-alvo no ciclo de políticas públicas. 

d) Accountability: Ficou visível que algumas mudanças poderiam 

alterar o padrão de responsabilidade de diferentes atores políticos e 

administrativos. Trata-se então de como os governos podem melhorar sua 

habilidade de cumprir o que eles prometem. Da administração orientada para 

resultados, especialmente em outputs e outcomes, e não no controle de 

procedimentos (KETTL, 2000). Martins (2005) explica: 

"[ ... ] é colocar os fins acima dos meios; é superar obstáculos processuais 

para garantir o alcance dos objetivos. Um sistema de gestão pública 

orientado para resultados e focado no cliente é conformado em função das 

necessidades dos agentes públicos que aplicam os necessários recursos 

na consecução das atividades governamentais finalísticas. Uma forma de 

se subordinar os meios aos fins é se estabelecer uma relação contratual 
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entre gestores de recursos públicos e gestores de atividades que os 

empregam na produção de bens e serviços públicos" (MARTINS, 2005, p. 

8). 

e) Mercantilizar. Introduzir mecanismos de mercado 

(mercantilization) no setor público, acreditando que eles vão gerar eficiência e 

melhor desempenho, e reduzir o setor estatal tanto quanto possível, fazendo o 

máximo uso da privatização e da contratação externa (contracting-out). Os 

ativos públicos são vendidos e as atividades anteriormente desempenhadas 

por servidores são oferecidas aos setores comerciais e voluntários. 

f) Descentralização: Significa como fazer programas públicos mais 

responsivos e efetivos, e, na definição de Abrucio (2006), consiste em 

"[ ... ] um processo nitidamente político, circunscrito a um Estado nacional, 

que resulta da transferência (ou conquista) efetiva de poder decisório a 

governos subnacionais, que: a) adquirem autonomia para escolher seus 

governantes e legisladores, b) para comandar diretamente sua 

administração, c) para elaborar uma legislação referente às competências 

que lhes cabem e, por fim, d) para cuidar de sua estrutura tributária e 

financeira" (ABRUCIO, 2006, p. 78). 

Austrália, Estados Unidos, Nova Zelândia e Reino Unido foram os 

países que lideraram o novo paradigma da gestão pública contemporânea, 

que, em âmbito mundial, convencionou-se chamar de nova gestão pública 

(New Public Management - NPM), e "reinvenção" (Kettl, 2000). Uma maneira 

de classificar os esforços de reforma é considerar a realização das mudanças 

mais fundamentais nas estruturas e processos, por exemplo, mudando a 

orientação do processo orçamentário de insumo para produto; criando novos 

tipos de organização do setor público, como agências autõnomas; modificando 

o contrato de trabalho dos servidores públicos; criando mecanismos de 

mercado, privatização, privatização, gestão por contrato etc. (KETTL, 2000). 

A partir das demandas da sociedade e do NPM, à luz da discussão 

trazida por Martins (2007) e Bresser Pereira (2008), emerge a possibilidade de 

se estabelecerem diversos princípios, que, uma vez considerados na 
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modelagem de sistemas de gestão de recursos públicos específicos, 

contribuem para a promoção de sua efetividade. 

Para Martins (2007), o NPM coloca em relevo duas visões 

essencialmente complementares: a perspectiva estratégica ou finalística e a 

perspectiva-meio. O modelo estrutural de governança pública de Bresser 

Pereira (2008) denomina essas perspectivas como um aspecto organizacional 

e um aspecto gerencial ou de responsabilização. As iniciativas recentes de 

reforma do Estado em diversos países incluem ações nessas duas vertentes: 

"A perspectiva estratégica ou finalística lida com a questão dos novos 

papéis do Estado nas sociedades democráticas capitalistas 

progressivamente inseridas no contexto global, perspectiva esta que acena 

com um profundo processo de reordenamento institucional entre os 

domínios do Estado, mercado e terceiro setor" (MARTINS, 2005, p. 2). 

Em relação à primeira perspectiva, percebe-se a notável redefinição 

e mescla de papéis entre instâncias estatais, privadas e comunitárias. Esse 

processo vem sendo celebrado como a emergência do Estado-rede, que passa 

a ser visto como a dimensão essencial de uma rede de provimento de bens 

públicos e privados (MARTINS, 2005). 

"A perspectiva-meio lida com o modelo de gestão estatal em geral: a 

forma pela qual as finalidades são definidas (o modelo de formulação de 

políticas, de planejamento governamental etc.); a estrutura macro 

governamental e a tipologia institucional; os processos de provimento de 

serviços (qualidade dos serviços, atendimento etc.); a gestão dos recursos 

organizacionais (pessoas, recursos financeiros, materiais, logísticos, 

informacionais etc.)" (MARTINS, 2005). 

Quanto à segunda perspectiva, nota-se o surgimento de um padrão 

de administração pública diferenciado, em muitos aspectos, do modelo clássico 

de burocracia e potencializado pelo advento do governo eletrônico - "surge a 

necessidade de alinhar o modelo de gestão estatal às características dinâmicas 

dos novos contextos, o que impõe maior flexibilidade, ênfase em resultados, 

foco no cliente-cidadão e accountability" (MARTINS, 2005, p. 2). 

23 



o problema da capacidade gerencial do Estado, e, portanto, da 

reforma administrativa, passou a ser fundamental no cenário global. São 

grandes os impactos que se pretende alcançar, com a administração gerencial, 

no grau de accountability das instituições públicas, e aqui se abrem os nexos 

entre governança e governabilidade democrática. 

"A governança relaciona-se de forma mais direta com a reforma do 

aparelho, dado que o seu caráter é na essência instrumental (financeiro, 

administrativo e técnico) como salientado acima e que o grande objetivo da 

chamada reforma gerencial é aprimorá-Ia como capacidade de melhor 

formulação/implementação das políticas públicas" (ARAÚJO, 2002, p. 6). 

"Já a governabilidade relaciona-se de forma mais direta com a reforma do 

Estado, vista também como a redefinição das relações Estado-sociedade, 

Estado-mercado e entre os poderes ou funções do Estado (Executivo, 

Legislativo, Judiciário). ° sistema político-partidário, a forma de governo e 

o mecanismo de intermediação de interesses dominante em uma 

determinada sociedade (pluralista, corporativo, classista), dentre outros, 

constituem os principais fatores da reforma com os quais a governabilidade 

mantém uma relação mais estreita" (ARAÚJO, 2002, p. 7). 

o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, aprovado pelo 

governo em novembro de 1995, define um modelo e uma estratégia para a 

reorganização do aparelho do Estado. A reforma gerencial (NPM) 

implementada pelo então ministro Bresser Pereira, no governo FHC, propunha 

um conjunto de medidas de cunho administrativo-gerencial, com base na 

premissa de que as instituições públicas devem tornar-se mais "parecidas" com 

o mercado privado, considerado um ótimo alocador de recursos (PECI; 

CAVALCANTI,2005). 

O novo modelo busca o fortalecimento das funções de regulação e 

coordenação do Estado na esfera federal e a progressiva descentralização, 

para a sociedade e para os níveis estadual e municipal, das funções executivas 

no campo da prestação de serviços sociais e de infra-estrutura. 

Bresser Pereira (2007) denominou "modelo estrutural de governança 

pública" o modelo gerencial específico que inclui a reforma estrutural da 
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organização do Estado, além de grandes mudanças no processo de 

administração de pessoal e de alcance de objetivos. Ele é definido como: 

U[ ... ] um modelo histórico, porque existiu historicamente como tipo ideal, e 

porque em sua formulação usou-se um método histórico, derivado da 

experiência de países que empreenderam a reforma, e buscou-se 

generalizar a partir das principais características. Mas também é um 

modelo normativo, por que é impossível não ser normativo em questões 

que envolvem teoria política e políticas públicas - especificamente a 

reforma da organização do Estado. É um modelo de reforma que deve ser 

levado em conta por outros países em desenvolvimento como uma 

ferramenta para seu crescimento econômico. É um modelo estrutural 

porque, como veremos, não se limita a estratégias de gestão mas envolve 

mais do que mudanças organizacionais: implica mudanças na estrutura do 

Estado, porque envolve todo tipo de parcerias público-privadas, porque os 

serviços sociais e científicos que a sociedade exige que o Estado forneça 

são terceirizados para organizações não estatais. É um modelo de 

governança porque envolve outros atores, além do próprio governo, no 

processo de governar" (BRESSER PEREIRA, 2008, p. 134-135). 

Num diagnóstico ex post dos processos de reforma, Peci e 

Cavalcanti (2005) observam que os objetivos econômicos se sobrepuseram 

aos outros objetivos da reforma gerencial, relativos à consolidação da 

governança e governabilidade do Estado brasileiro. E acrescentam que, apesar 

de as estratégias recomendadas no Plano Diretor não terem sido 

implementadas em sua totalidade, tiveram um papel importante em termos de 

difusão "discursiva" dos principais conceitos da nova gestão pública (NPM). 

A maior contribuição da reforma administrativa está voltada à 

governança, através da adoção dos princípios orientadores da Administração 

Pública Gerencial (NPM), com destaque para os princípios da liderança, do 

interesse público, da accountability e da transparência. 

25 



2.3 Princípios orientadores da administração pública gerencial 

o governo estadual precisa administrar os riscos de participação em 

um convênio, assegurando liderança efetiva, enfocando o atendimento do 

interesse público, uma accountability efetiva e maior transparência. 

2.3.1 Assegurando liderança efetiva 

Montar e manter convênios constitui uma maneira alternativa de 

implementar programas e prestar serviços governamentais, e exige que o 

governo estadual compartilhe com os parceiros o seu gerenciamento e 

implementação. Esses convênios exigem esforço especial e não são facilmente 

estabelecidos ou mantidos. Dependem, em grande parte, da liderança 

demonstrada pelas partes-chave. 

A existência de governos descentralizados e a prestação de serviços 

também descentralizados geram sentimentos de responsabilidade pela coisa 

pública, a percepção de que há oportunidades locais e a possibilidade de 

accountability da liderança mais próxima. Contudo, levanta questões sobre a 

disponibilidade e a qualidade dos recursos locais, inclusive a existência de 

lideranças competentes e experientes, o desafio à liderança pÚblica em termos 

de suprimento e alocação de recursos, sem falar no desenvolvimento de 

líderes públicos de qualidade, de modo a aumentar a descentralização 

(SCHWELLA, 2005). 

A base para um convênio é a realização de tarefas mutuamente 

benéficas. Cada organização participante espera que o acordo leve um serviço 

melhor aos clientes ou outros benefícios à população local, que, sozinhas, elas 

não poderiam proporcionar. Para isso, o convênio necessita de liderança, a fim 

de que se possa visualizar a direção que os parceiros pretendem que o 

convênio siga e traduzir essa visão em realidade. Conforme Martins (2005, p. 

1), liderança executiva 

"[ ... ] está relacionado ao direcionamento estratégico de políticas e 

organizações públicas tendo como base o papel dos seus dirigentes no 
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sentido de estabelecer seus objetivos e arregimentar esforços internos e 

externos no sentido de implementá-los. Um tema de forte interesse 

relacionado à liderança executiva é o processo de formulação estratégica 

em organizações públicas." 

A identificação da liderança pode constituir um desafio. Não se deve 

presumir que o governo estadual irá sempre assumir esse papel, sobretudo 

quando outros níveis de governo estiverem envolvidos ou se certo número de 

parceiros estiverem contribuindo igualmente. Em lugar disso, a liderança 

precisa estar baseada em conhecimento, experiência e em certo nível de 

envolvimento, além de ser estabelecida por meio de ação, comprometimento e 

trabalho, em cooperação com outros parceiros (SPINK; MERRILL-SANDS, 

1999). 

2.3.1.1 Lidando com relações complexas 

Os convênios precisam sobrepujar muitos obstáculos, que vão da 

complexidade da atividade até diferenças de motivação ou assimetrias de 

informação entre os parceiros. Cada organização participante persegue metas 

relacionadas aos seus próprios interesses, bem como metas em comum, 

devido à necessidade de cooperar com o outro para juntos criarem valor 

(DUZERT, 2007). 

"A obrigação da responsabilização e a entidade a qual deve-se prestar 

contas revestem-se de uma importância especial, porque as partes podem 

ter expectativas e objetivos de desempenho diferentes, devido às 

disposições próprias de suas parcerias. Ademais, as modalidades e o grau 

de execução dos controles devem ser examinados também no que diz 

respeito à divisão das responsabilidades" (LOFFLER, 2000, p. 16). 

A teoria da agência, ou príncípa/-agent, segundo Martins (2005), 

enfoca transações (sociais, entre atores nas esferas tradicionais do Estado e 

do mercado, entre diferentes organizações etc.) a partir de uma relação do tipo 

contratado (agente) e contratante (dirigente). 

27 



De acordo com Martins (2005), o aumento dos custos de transação 

está relacionado à possibilidade de ocorrência de processos de seleção 

adversa (baixo padrão produtivo) e risco moral (auto-orientação). O autor 

recomenda a utilização de incentivos econõmicos para o aumento da eficiência 

dos agentes (por natureza, sujeitos a oportunismos do ócio, free riders, que 

precisam ser enquadrados em uma estrutura de induzimentos e contribuições, 

tais como sistemas de remuneração por desempenho). Uma expressiva 

limitação desta abordagem reside no pressuposto de que o agente principal 

detém uma escolha racional e tenta impor ou negociá-Ia com os parceiros, 

desconsiderando a hipótese do estabelecimento de relações espúrias e 

clientelistas entre ambos. 

É certamente válido tentar entender os problemas de governança e 

de accountability de parcerias intergovernamentais em termos de dirigente

agente e usar este quadro para projetar instituições que procurem realinhar 

incentivos divergentes e sublinhar os desequilíbrios de poder e informações 

nesse contexto (LOFFLER, 2000). 

"Especialmente no caso de parcerias verticais intergovernamentais, haverá 

geralmente um desequilíbrio de poder. Ainda que de uma perspectiva 

juridica todos os parceiros sejam autônomos, na realidade, pode haver 

uma relação de agente principal. Esse pode ser o caso em parcerias 

horizontais se um dos parceiros é política ou financeiramente mais forte do 

que o outro. A teoria do agente principal também indica assimetrias de 

informaçôes que podem existir entre as instituições de parceria (consórcio 

intergovernamental, por exemplo) e partes interessadas externas, tais 

como os órgãos legislativos e o público. A prestação de uma parceria 

intermunicipal para o governo central, por exemplo, pode ser incompleta ou 

interessada num esforço para obter alguma forma de subsfdio"(LOFFLER, 

2000, p. 16). 

2.3.3.2 Coordenando esforços entre parceiros e no governo federal 

O desenvolvimento recente dos Estados modernos levou ao 

crescimento do papel dos governos centrais, especialmente no que se refere à 

expansão das políticas sociais. Abrucio (2006), citando o caso dos sistemas 
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federais, afirma que, onde vigora uma soberania compartilhada, constituiu-se 

um processo negociado e extenso de shared decision making, ou seja, de 

compartilhamento de decisões e responsabilidades. A interdependência 

enfrenta aqui o problema da coordenação das ações de níveis de governo 

autônomos, aspecto-chave para entender a produção de políticas públicas em 

uma estrutura federativa contemporânea. 

A literatura sugere que estabelecer uma função de coordenação faz 

com que o convênio funcione melhor. O coordenador pode ser uma 

organização, uma pessoa ou um órgão, tal como uma junta ou comissão. A 

função começa com um claro entendimento da autonomia das organizações 

participantes, definindo com isso o escopo da ação de cada parte. Uma 

coordenação eficaz melhora então, gradativamente, o desempenho, evitando 

conflitos, arbitrando divergências e estabelecendo prioridades. Ela depende de 

boa comunicação e de sistemas de informação, visando o cumprimento 

voluntário. 

2.3.3.3 Gerando confiança 

A essência da colaboração é a confiança mútua entre as partes do 

convênio, e pouco pode ser realizado sem ela. O desenvolvimento da 

confiança depende da convicção de que cada uma tem a capacitação e os 

recursos necessários à realização da tarefa ou projeto e de que os parceiros 

farão o que disseram. Depende também do comprometimento e da boa fé 

demonstrada na formação e implementação de acordos e contratos. São 

resultado de honestidade sobre o que os parceiros da organização podem 

oferecer em termos de esforço (não esconder limitações), de dividir o sucesso 

com os outros parceiros e assumir responsabilidades pelos erros, de 

desenvolver um conjunto de valores em torno dos resultados esperados pela 

parceria e dos processos para sua continuidade. As partes no convênio 

precisam consultar plenamente umas às outras e compartilhar a tomada de 

decisões, para assegurar que seus interesses sejam considerados e, se 

possível, protegidos (SPINK; MERRILL-SANDS, 1999). 
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2.3.2 Accountability efetiva 

Como pode ser reduzido o risco de diluição ou dispersão da 
accountabilityem projetos conjuntos de prestação de serviços? 

O conceito de parcerias de desempenho do setor público sugere 
transformar relações ineficientes de responsabilização, entre órgãos externos 
de gestão e/ou o público (os principais) e as instituições de parceria (o agente), 
em relações contratuais responsabilizáveis e eficientes, que se baseiem nos 
seguintes elementos: 

"a) clareza de papéis e responsabilidades, inclusive a identificação de 

riscos; 

b) a especificação conjunta de expectativas de desempenho, inclusive 

o equilíbrio entre expectativas e capacidades; 

c) a prestação de informações válidas e confiáveis sobre o progresso 

realizado em comparação com os planos para os parceiros, o público e os 

respectivos órgãos de gestão; 

d) avaliações conjuntas sobre até que ponto os objetivos gerais 

previamente determinados têm sido alcançados; 

e) retroalimentação sobre a avaliação dos resultados e ajustes" 

(LOFFLER, 2000, p. 17) 

Com base em um modelo de administração gerencial, identifica-se 

um conjunto de elementos necessários para uma efetiva accountability. 

- expectativas claras e acordadas; 

- funções e responsabilidades claras; 

- expectativas e capacidades equilibradas; 

- exame, avaliação e auditoria razoáveis; 

- apresentação de relatórios com credibilidade. 
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2.3.2.1 Expectativas claras e acordadas, inclusive capacidades 
equilibradas 

Uma visão (missão) compartilhada, por escrito, sobre os objetivos 

em comum da política pública e os resultados essenciais buscados pelo 

convênio é absolutamente essencial para o seu êxito e uma primeira etapa 

necessária à sua implementação (SPINK; MERRILL-SANDS, 1999). Além 

disso, os aspectos operacionais precisam ser classificados e acordados. 

Quanto mais claramente identificados os objetivos e metas, as 

missões e estratégias a serem atingidas, assim como os responsáveis pelo seu 

alcance, em todos os níveis da organização, mais accountable será o arranjo 

organizacional (BEHN, 1998). O planejamento estratégico da instituição 

contratada deve, portanto, identificar, de forma clara e coerente com a polftica 

pública a ser implementada, a visão, a missão, os objetivos organizacionais 

(BRESSER PEREIRA, 1997b). 

Focalizar os resultados (outcomes) comuns a serem alcançados - e 

que tenham impacto direto no atendimento das demandas de seus 

clientes/usuários (BRESSER PEREIRA, 1997b) -, em lugar dos produtos 

(outputs) específicos, pode ser uma maneira poderosa de estabelecer e manter 

a colaboração. Os esforços e medidas adotadas para fazer com que os 

parceiros entrem em acordo sobre objetivos e resultados em comum podem 

ser usados para estabelecer o entendimento entre os parceiros, classificar 

funções e responsabilidades, encorajar a coordenação, permitir flexibilidade 

nas contribuições específicas de diferentes agentes e gerar confiança (SPINK; 

MERRILL-SANDS, 1999). 

Devem estar descritos claramente os objetivos em comum e a 

finalidade do convênio. Os objetivos devem descrever resultados gerais que se 

pretende alcançar para cumprir sua missão (BRESSER PEREIRA, 1997b). 

Qualquer declaração de valores, objetivos, finalidade ou visão serve como base 

para um contrato subsequente sobre resultados mais específicos e medições 

de desempenho. Sem acordo sobre objetivos em comum, razoavelmente 

claros, é improvável que o convênio tenha êxito. 
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o processo de definição dos objetivos estratégicos deve ser liderado 

pela alta administração e pelos gerentes dos macroprocessos (DAFT, 2003), 

mas é fundamental que haja participação de outros níveis da organização 

(SPINK; MERRILL-SANDS, 1999), tendo-se sempre em conta as demandas 

dos clientes/usuários (BEHN, 1998). Além disso, os objetivos precisam ser 

traduzidos em metas para cada unidade administrativa da instituição, de forma 

que toda a organização participe da construção dos resultados desejados 

(BRESSER PEREIRA, 1997b). 

Além de acordarem os objetivos em comum, é importante que os 

parceiros definam as metas sociais a serem buscadas (BRESSER PEREIRA, 

1997b). No acordo inicial, os parceiros precisam ser bastante específicos sobre 

esses resultados e, se necessário, assegurar que sejam totalmente explicitados 

em discussões ou convênios subseqüentes. Resultados sociais são benefícios, 

efeitos ou impactos sociais, diretos ou indiretos, que a instituição pretende 

atingir, ou atinge, independentemente de intenção, com a realização de sua 

missão e de seus objetivos e metas (BRESSER PEREIRA, 1997b). 

Para implementar um convênio, as partes responsáveis precisam ser 

envolvidas na definição inicial do problema, em sua resolução, na estrutura que 

vai ser usada para resolvê-lo e nas estratégias que poderão ser utilizadas para 

abordá-lo (SPINK; MERRILL-SANDS, 1999). Em convênios mais complexos, 

que duram vários anos, é necessária a função de planejamento. Muitas vezes, 

para que uma organização cumpra com efetividade sua missão, é 

imprescindível que suas ações decorram de um planejamento organizado e 

permanente, baseado nas polfticas e diretrizes públicas às quais a organização 

se vincula, no conhecimento das expectativas de clientes e usuários, e levando 

em conta as condições e meios de que dispõe (BRESSER PEREIRA, 1997b). 

Os parceiros também precisam entrar em acordo sobre as medições 

de desempenho a serem usadas para avaliar o que foi feito. Isso reduzirá a 

possibilidade de um desentendimento maior no futuro sobre se o convênio teve 

êxito ou não. As medições de desempenho podem variar - de indicadores 

quantitativos bastante específicos a declarações qualitativas mais gerais sobre 

o que tem de ocorrer para que o convênio seja considerado bem-sucedido 

(BRESSER PEREIRA, 1997b). 
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Além disso, os parceiros precisam acordar quais dados são 

necessários, definições-chave, e como serão colhidos para assegurar sua 

integridade. 

Os princípios operacionais a serem seguidos devem estar claros e 

acordados. Cada parceiro pode estar obrigado por exigências legislativas ou 

administrativas relacionadas a certos aspectos do convênio. A atenção ao 

processo quer dizer desenvolver e conseguir acordos em relação a 

determinadas diretivas ou coordenadas relacionadas com a comunicação entre 

os membros, tomada de decisão e abordagem da solução dos problemas, 

comunicação implfcita entre culturas diferentes, resolução de conflitos, lidar 

com desequilíbrios de poder e dar e receber feedback (as pessoas precisam 

saber se o seu comportamento afeta positiva ou negativamente o grupo de 

trabalho). 

O gerenciamento de recursos humanos deve ser igualmente 

abordado. Gerenciar bem as pessoas é crucial para o êxito, e um dos maiores 

desafios para sustentar a motivação e obter resultados com qualidade é a 

forma como as pessoas são reconhecidas pelo seu esforço. Nem todos os 

parceiros têm os mesmos incentivos e recompensas. O reconhecimento passa 

pela visibilidade, pela propriedade intelectual e pelos direitos de autor (SPINK; 

MERRILL-SANDS, 1999). As atribuições precisam ser estruturadas para 

resolução de conflitos de deveres. A valorização dos servidores também deve 

ser garantida pelo compartilhamento das informações, pelo investimento 

permanente em capacitação e pela disponibilidade de um espaço de 

participação, integrando-os ao processo de planejamento, no que diz respeito à 

elaboração de metas, definição de indicadores e concepção dos planos 

operacionais (BRESSER PEREIRA, 1997b). Quando um convênio proposto 

tiver implicações em termos de recursos humanos, elas devem ser abordadas 

logo e abertamente com todos os empregados que possam ser afetados, bem 

como seus representantes. 

Deve ser previsto um controle financeiro adequado. Geralmente, os 

convênios usam fundos públicos, servidores e outros recursos estaduais. O 

governo do estado é responsável pela administração desses recursos. Os 

outros parceiros também podem contribuir com recursos significativos. 

Conseqüentemente, é do interesse de todos acordar procedimentos e práticas 
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sadias de gerenciamento e controle financeiro, utilizando métodos diferentes e 

com disposições de transporte contábil ao final do ano. 

Interdependência e complementaridade: desde o momento da 

formação da parceria, as partes precisam se conscientizar de que são 

interdependentes. A interdependência é especialmente apropriada e 

necessária quando o desafio proposto é complexo e requer muitos 

conhecimentos de base, muita tecnologia e diversas especialidades. Cada 

parceiro deve contribuir com capacidades, conhecimentos ou recursos que 

complementem os demais (SPINK; MERRILL-SANDS, 1999). 

2.3.2.2 Funções e responsabilidades claras 
Dada a interdependência da parceria, é preciso desde o início 

estabelecer funções e responsabilidades claras, por escrito, espelhando os 

interesses e capacitações de cada parceiro, bem como os interesses comuns 

(SPINK; MERRILL-SANDS, 1999). Eles são essenciais para a accountability. 

"Responsabilidade compartilhada" significa que os parceiros 

respondem coletivamente pelo êxito e operação do convênio e, assim, 

compartilham a accountability. Desenvolver uma forte noção de 

responsabilidade e estabelecer metas individuais para alcançar os resultados é 

um forte fator motivacional para manter o sentido de responsabilidade dos 

parceiros (SPINK; MERRILL-SANDS, 1999). Não basta a noção de que os 

parceiros devem ter boa vontade no cumprimento de suas responsabilidades. A 

parceria deve estabelecer um sistema de normas e sanções, que devem ser 

aplicadas aos membros que não cumprem suas responsabilidades (SPINK; 

MERRILL-SANDS, 1999). 

Essa "responsabilidade compartilhada" significa apenas que mais 

partes podem ser responsabilizadas, e de nenhuma maneira diminui a 

accountability do governo por suas próprias obrigações no convênio. 

É fundamental que haja um processo explícito de tomada de decisão 

(SPINK; MERRILL-SANDS, 1999). As parcerias de sucesso têm claros acordos 

sobre como tomar decisões. O processo deve permitir uma participação ativa e 

consensual e ser, simultaneamente, eficiente. Deve, portanto, haver acordo 

explícito sobre os documentos e relatórios que precisam ser fornecidos, sobre 
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quem deve ser envolvido na tomada da decisão e sobre o prazo em que as 

decisões têm de ser tomadas. 

2.3.2.3 Mecanismos para apresentação de relatórios com credibilidade ao 
Legislativo e ao público 

Inicialmente, é importante destacar que as Normas de Auditoria 

Governamental, revisão 2007, do United States Government Accountability 

Office (US-GAO), mais conhecidas como Yellow Book, proporcionaram 

orientação profissional a todos os países e instituições superiores de auditoria 

(escritórios, controladorias gerais, órgãos superiores de controle, tribunais de 

contas e instituições equivalentes), que desenvolveram suas próprias normas, 

segundo suas necessidades e situações específicas. Ofereceram também 

instruções sobre o cumprimento das normas de auditoria governamental 

relativas aos padrões de relatório sobre controle interno, em auditorias de 

organizações subordinadas às exigências da lei Sarbanes-Oxley, 4 publicada 

em maio de 2005. 

Uma disposição adequada sobre relatórios de auditoria, levando à 

sua apresentação oportuna, é essencial para a accountability em um convênio, 

por aumentar a credibilidade e confiabilidade da informação fornecida pelos 

dirigentes do organismo auditado (GAO , 2007). 

Os parceiros reportam-se uns aos outros e aos seus respectivos 

órgãos diretores, tanto individual como coletivamente, assim como àqueles 

afetados pela parceria. Assim, uma declaração sobre a apresentação de 

relatórios necessários é essencial para a accountability efetiva perante os 

órgãos dirigentes, bem como para fins de administração e coordenação do 

convênio. 

A função dos relatórios é prover tanto o ministério supervisor quanto 

a instituição, de informações acerca do grau de atingimento das metas 

acordadas, conforme os indicadores definidos e a sistemática de avaliação 

4 Lei americana assinada em 30 de julho de 2002 pelos senadores Paul Sarbanes (democrata de Maryland) 
e Michael Oxley (republicano de Ohio). Motivada por escândalos financeiros coorporativos, foi redigida 
com o objetivo de evitar o esvaziamento dos investimentos financeiros e a fuga dos investidores, causada 
pela aparente insegurança a respeito da governança adequada das empresas. A lei Sarbanes-Oxley 
(Sarbox ou SOX), busca garantir a elaboração de mecanismos confiáveis de auditoria e segurança nas 
empresas, incluindo regras para a criação de comitês e comissões encarregadas de supervisionar suas 
atividades e operações, de modo a mitigar riscos aos negócios, evitar a ocorrência de fraudes e identificar 
quando elas ocorrem, preservando a transparência na gestão das empresas. 
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traçada. Há duas espécies de relatórios: parciais (tri ou quadrimestrais) e 

anuais (BRESSER PEREIRA, 1997b). Devem ser fornecidas, então, 

informações apropriadas aos que supervisionam suas ações e ao público, 

visando prestar contas dos recursos utilizados para executar os programas de 

governo, assim como dos seus resultados. 

Para assegurar que esses relatórios sejam levados a apreciação 

pelo Poder Legislativo, deve-se fazer clara referência a eles nos documentos 

de estimativas do departamento responsável, que são os Relatórios sobre 

Planos e Prioridades e os Relatórios de Desempenho Departamental. Existem, 

inclusive, procedimentos estabelecidos que permitem que comissões 

parlamentares os examinem (GAO, 2007). 

As auditorias governamentais também constituem um elemento

chave para que o governo cumpra seu dever de accountability (GAO, 2007). 

Os parceiros precisam acordar um mecanismo para monitorar o 

andamento das atividades coletivas e avaliar o desempenho e os resultados. ° 
uso, pelo governo, de auditoria interna e avaliação de programa pode constituir 

tal mecanismo. Os requisitos para auditoria e avaliação, incluindo a respectiva 

apresentação de relatórios, podem ser melhor expostos em contratos de 

contribuição e protocolos de entendimento entre parceiros no convênio. 

As auditorias contábeis e financeiras contribuem para que os 

governos sejam mais responsáveis no uso dos recursos públicos. Elas devem 

apresentar informações sobre o controle interno, o cumprimento das leis e 

regulamentos oficiais, e sobre as cláusulas ou condições de contratos e 

convênios de subvenção relacionados com transações contábeis, sistemas e 

processos (GAO, 2007). 

As auditorias operacionais ou de desempenho também auxiliam na 

accountability dos governantes quanto ao uso dos recursos públicos e o 

fornecimento de serviços. Proporcionam avaliação do desempenho e da gestão 

dos programas de governo, confrontados com critérios objetivos ou avaliações 

sobre as melhores práticas e outras informações. Apresentam subsídios para a 

melhoria das operações, para facilitar o processo de decisão, melhorar o 

monitoramento da gestão ou iniciar ações corretivas, contribuindo para a 

accountability pública (GAO, 2007). 
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É essencial estabelecer e manter um controle interno efetivo, para 

garantir o cumprimento dos objetivos e metas apropriados; para que se utilizem 

os recursos de forma econômica, eficiente e efetiva, e para que eles estejam 

protegidos; para que se cumpram as leis e regulamentos; e para que se 

obtenham, mantenham e divulguem, corretamente, informações fidedignas 

(GAO, 2007). 

A monitoração é cada vez mais reconhecida como parte integrante 

de uma administração sadia. Os gerentes reúnem e analisam informações que 

lhes permitirão medir o andamento, segundo os objetivos, e ajustar o 

planejamento e a implementação do programa. 

A relação de accountability pretende ser positiva e estabelecida de 

tal forma que as organizações participantes possam usá-Ia para melhorar o 

desempenho - o seu próprio e o do convênio como um todo. Por exemplo, se o 

acordo especificar mecanismos para examinar o desempenho e demandar 

aprendizado institucional, os parceiros precisam fazer isso funcionar na prática. 

Se as expectativas, claramente, não estiverem sendo atendidas, é preciso 

adotar ações corretivas, e o processo de coordenação precisa acolher esses 

ajustes. 

É importante que os convênios incluam procedimentos específicos, 

tais como mecanismos de resolução de controvérsias, que cada parte possa 

seguir se as coisas derem errado. Eles podem incluir, por exemplo, a 

possibilidade de recorrer a órgãos independentes para avaliar casos de 

desentendimento, e, por fim, devem proporcionar maneiras de se rescindir o 

convênio, se necessário. As disposições para rescisão também precisam 

assegurar que os fundos e bens públicos, inclusive a venda de quaisquer 

desses bens, estejam salvaguardados. 

As partes precisam acordar sobre disposições apropriadas no que 

diz respeito à auditoria externa ao convênio. Uma exigência de auditoria 

financeira é muitas vezes encontrada em acordos desse tipo, mas, 

considerando-se que há finalidades públicas envolvidas, poderão ser 

necessárias auditorias de custo-benefício e uma avaliação independente das 

informações de desempenho. É preciso igualmente determinar quem deve 

fazer as auditorias. 
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2.3.3 Servindo ao interesse público 

Trata-se de conseguir que os interesses dos cidadãos estejam 

diariamente no centro da atuação pública, ou seja, os objetivos devem ser de 

fato alcançados. Para a nova gestão pública, a sociedade tem interesse tanto 

na escolha das metas quanto em sua consecução. Portanto, qualquer 

mecanismo de accountability deve permitir que o público participe do debate 

sobre a escolha das metas, assim como do seu acompanhamento e avaliação 

(BEHN, 1998). 

O uso de convênio geralmente está vinculado ao desejo de melhoria 

e maior economicidade na implementação de programas e prestação de 

serviços públicos, e ao longo do tempo ele deve realizar os resultados 

pretendidos. 

Um convênio pode aprimorar a flexibilidade, a economicidade e a 

participação dos cidadãos na implementação de programas e na prestação de 

serviços. No entanto, alcançar esse objetivo geral de maior eficiência não deve 

comprometer o objetivo de alcançar os resultados pretendidos. 

"A ênfase da nova gestão pública em alcançar metas específicas pode ter 

um efeito importante na atitude do público com respeito ao seu 

descontentamento com o governo, o que ele recebe não compensa o 

dinheiro gasto pelo seu governo, e que seu governo não consegue 

produzir resultados. Se isso é verdade, então o enfoque nos resultados - e 

a criação de um sistema de acompanhamento que dramatize os resultados 

alcançados ou não por diferentes agências - pode influenciar a opinião 

pública. Ao produzir resultados específicos - ao atingir metas específicas e 

preestabelecidas - as agências públicas podem começar a convencer os 

cidadãos de que o desempenho do governo não é uma contradição" 

(BEHN, 1998, p. 37 ). 

Equilibrar os objetivos de eficiência, eficácia e accountability não é o 

bastante. Além disso, os valores públicos precisam ser mantidos, assegurando 

que os serviços e benefícios sejam prestados de maneira justa, imparcial e 

eqüitativa, em conformidade com valores tradicionais do serviço público. 

A adoção do "foco no cidadão" apresenta-se como um elemento 

central de reorganização do Estado, entre os princípios do modelo gerencial. 
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Não somente a prestação de serviços é reestruturada, mas se pretende que 

todo o funcionamento do aparelho estatal se redirecione e suas prioridades 

mudem a partir das demandas entendidas como prioritárias para os cidadãos. 

2.4 Maior transparência 

É importante que o governo assegure uma transparência apropriada 

na prestação de serviços ao público. Por um lado, ela responde à necessidade 

de informação dos cidadãos sobre os negócios públicos, para que exerçam 

seus direitos com conhecimento de causa (DUZERT, 2007). Possibilita-se, 

assim, que qualquer cidadão (na qualidade de contribuinte ou fornecedor, em 

última instância, dos recursos públicos) possa, a qualquer tempo e mediante 

fácil acesso, saber o que está sendo feito com os recursos públicos, tanto por 

parte dos órgãos gestores quanto dos finalísticos, que os investiram no 

provimento dos serviços (MARTINS, 2005). Por outro, a transparência impõe 

aos dirigentes um dever de responsabilidade - que outros possam "dar uma 

olhada" no que eles fazem parece ser a melhor garantia de respeito ao 

mandato que lhes foi entregue (DUZERT, 2007). 

A prestação de serviços por meio de convênios muitas vezes exige 

maior transparência do que a prestação de serviços de forma tradicional, em 

departamentos governamentais. Há diversas razões para isso: primeiro, o 

envolvimento de diversos parceiros pode tornar difícil para os cidadãos 

saberem quem é responsável por fazer o quê, salvo se cuidados adicionais 

forem tomados para comunicar bem essa situação. Em uma rede cooperativa -

na verdade, uma rede cooperativa de burocracias -, não é fácil identificar o 

indivíduo, ou mesmo os indivíduos (BEHN, 1998). Segundo, as disposições da 

lei sobre o acesso a informações e relatórios de prestação de contas, que se 

aplicam ao governo estadual, podem não se estender a organizações de 

parceria, limitando os dados disponíveis, a não ser que o convênio aborde 

especificamente essa questão. 

Os auditores governamentais devem submeter seus relatórios aos 

dirigentes responsáveis do organismo auditado e da organização que tenham 

solicitado ou contratado a auditoria, inclusive entidades de financiamento 

externo, tais como os órgãos legislativos, a menos que restrições o impeçam. 
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Devem também enviar cópia a outros dirigentes que tenham poder de 

fiscalização ou a responsabilidade de atuar sobre os achados e 

recomendações de auditoria, bem como a terceiros autorizados a receber tais 

relatórios. A menos que seja de uso restrito, em decorrência de lei ou 

regulamento, ou contenha informação privilegiada ou confidencial, os auditores 

devem explicitar que há cópias disponíveis para conhecimento público. Os 

auditores não governamentais devem esclarecer, com a parte contratante, as 

responsabilidades de distribuição do relatório e observar o que for estabelecido 

nesse sentido (GAO, 2007). 

2.5 Papel do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ) 

Cumpre destacar, inicialmente, que a atuação do tribunal, para 

verificação da regularidade da aplicação de recursos descentralizados 

mediante transferências voluntárias, realiza-se, basicamente, por meio de dois 

procedimentos: o julgamento de tomadas de contas especiais e a fiscalização, 

de iniciativa própria ou decorrente de representações e denúncias, que são 

processos de iniciativa das autoridades e de qualquer cidadão. 

As tomadas de contas especiais são instauradas pelos próprios 

órgãos concedentes, nos casos de omissão no dever de prestar contas ou de 

dano ao erário, bem como por determinação do TCE-RJ. Suas principais 

desvantagens são o fato de tratarem de irregularidades já consumadas e a 

demora na remessa dos autos ao tribunal. 

As auditorias e outros instrumentos de fiscalização, levados a efeito 

por iniciativa própria do TCE-RJ ou em decorrência de representações e 

denúncias, têm-se mostrado mais eficazes no combate às ocorrências de 

fraudes e· desvios, porque, normalmente, referem-se a fatos mais 

contemporâneos. 

Verifica-se a importância crescente das auditorias operacionais e 

das avaliações de programas, que, ao contribuírem para a melhoria de 

desempenho dos entes públicos e para um aproveitamento mais racional dos 

recursos, permitem resgatar o papel de controle como uma das funções da 
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administração e atendem ao anseio social por um funcionamento mais eficiente 

do poder público. 

Essas atividades, chamadas de auditorias de desempenho, 

assumem um papel cada vez mais relevante. Nas entidades que as realizam 

há mais tempo, como as dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, elas já 

são a atividade de maior destaque, chegando a ocupar 85% da força de 

trabalho. 

A auditoria de natureza operacional é a modalidade de controle que 

mais se desenvolveu nas últimas décadas e teve um importante papel na 

modernização das instituições públicas em países como Reino Unido, Estados 

Unidos e Canadá. É possível distinguir dois ramos desse tipo de auditoria: 

desempenho operacional e avaliação de programas. Enquanto a primeira 

destina-se a examinar a ação de órgãos e entidades jurisdicionadas quanto aos 

aspectos de economicidade, eficiência e eficácia, a segunda busca analisar a 

efetividade dos programas e projetos governamentais. 

A auditoria de desempenho baseia-se no princípio de que ao gestor 

público cabe o dever de prestar contas de suas atividades à sociedade 

(accountability). Ocupa-se, portanto, da avaliação de fatores relacionados à 

qualidade da gestão e busca aferir até que ponto esses administradores 

gerenciam os recursos sob sua responsabilidade com economia e eficiência, e 

se as atividades e programas implementados atingem os objetivos pretendidos 

e as metas esperadas (TCU, 2008). 

A institucionalização da auditoria de desempenho, como uma 

dimensão da atividade burocrática, afeta a atuação dos órgãos centrais de 

auditoria, usualmente denominados entidades fiscalizadoras superiores (EFS). 

Essas organizações têm sua origem na realização de auditorias tradicionais de 

regularidade, com a finalidade de promover a accountability de legalidade. 

Muitas delas já vêm realizando auditorias de eficiência há algum tempo (um 

tipo de auditoria de desempenho). Várias EFS têm inclusive diversificado suas 

ações de controle e avançado na área de avaliação de programas nas últimas 

décadas. Essas organizações objetivam expandir as atividades de auditoria de 

desempenho, realizando uma gama mais diversificada de estilos dessa espécie 

de auditoria. Dependendo da situação inicial em que se encontra a EFS, o 

compromisso com a auditoria de desempenho pode acarretar mudanças 
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significativas em diferentes níveis da organização, incluindo a missão 

institucional, as identidades profissionais, os procedimentos e o estilo de 

trabalho. A auditoria de desempenho é, de fato, avaliação: ela envolve a 

produção ou revisão de instrumental de julgamento, como, por exemplo, sobre 

o nível de otimização dos processos produtivos e do desenho dos programas 

(BARZELAY, 1996). 

Elas parecem variar conforme quatro dimensões-chave: unidade de 

análise, modalidade de revisão, abrangência da avaliação e foco do trabalho. 

Com base nas informações colhidas no Simpósio da OCDE e em outras fontes, 

Barzelay (1996) identifica sete tipos de auditoria de desempenho, que podem 

ser caracterizados conforme a Figura abaixo: 

Figura- Tipos de auditoria de desempenho 

llpo Unldldl di Aníllsl Modalldldo AbI'IInglncla da F oco do Tnlbalho 
di Rwlsio Avallaçlo 

,lludltaia da Eficiência Função organizado- tJSpgQllo Aspactosda Idantilicar opa1unidad9s de 
naI, processo ou alo- oparações gO'l8lTB- diminuir o rusto orçamardírio 
mento de programe mentaiI ou de tsroaius para a produçio dos rasuIIados. 

,llud/lo1a de EfGtlvI- PoIlII ca, prognlma 011 .,.peção Aapodos ",lecionado. Avaliar o Il'!1)seto da, polltlcas 
dado de Progama e191TM11llD s~niflc:ativo do daeanho la da pôblcas, 1MII.8 MtlvDade do 

do proglllma operaçlo do p'oglllma programa 

,lludbla da Capa- OrganlzaçAo nspeçllo Aquela CJIO afeta o Avaliar a eapacttade de alnglr 
cidada de Ga-lI1da- dasllmpanho da. objallvos gonérlool da aeono-
lJ19I1b de 09sempenho funçlias administrativas mia, eIIdb:ia e Gllellcla 

Audltaiade Organização .luditala Informaçio g4lrada Valdir /atestar a precisão da 
1ofalnfIç000deo-n- p".medld.do jnbrm~ oflll'lldda pela 
penho dllsanpenbol_sWmas organlzaçlo 

do ralatórlo 

AtlaliaçAo de Risco Progntma nspeçlo Tocbs OIS ~ cb Identificar os prirlQpall riscos de 
desllllho o a int8rrupçlo do programa 11 suas 
operaçllo do p'ograma fonlo 

R9Yisllo da M91hor Um setor miro, Pesquisa Aspactosda Formul. norm. espaállcas 
PIátioa de Gestão processo genêrico 011 organlzaçio a para • melhor prili ca de gastio; 

tunçaocomum oparaçIo progl8lll8 NIIe1aro dCIS:= ràatNo 
dos SOUx8S PII' dpantal 

ReYldo Gentl da OrganlzaçAo nspeçllo AspgctJs sGlGCbna.do& Avaliar a CapllCttade da 
Gestlo da estrullllll organiza- organtzaçlio para rumprlr com 

cionat, sistemas" pro- sua missio no IIJ(lII'Crdo d9 
gramas suas oom~. lagais 

Fonte: BARZELA Y, 1996, p. 46. 

A medida que a auditoria de desempenho se tornar mais 

institucionalizada, o nível da atividade deve aumentar e, provavelmente, será 

seguido pela criação de subdivisões distintas ou pela expansão das "linhas de 

produto". A ampliação dessas linhas para incluir as auditorias de efetividade de 

programa, por outro lado, amplia a missão, o papel e a estratégia 
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organizacional dos órgãos de auditoria de orientação tradicional (BARZELA Y, 

1996). 

As diversas iniciativas implementadas pelo TCE, com vistas à 

implantação da modalidade de auditoria operacional ou auditoria de 

desempenho, evidenciam o compromisso institucional com o permanente 

aperfeiçoamento das funções de controle. 

Entretanto, o TCE ainda não foi aparelhado para atuar 

completamente na avaliação do desempenho dos programas de governo e das 

unidades e órgãos jurisdicionados, no tocante aos seus objetivos, metas e 

prioridades, bem como no que se refere à alocação e uso dos recursos 

disponíveis. Percebe-se, então, que a atuação do TCE espelha a situação 

encontrada na administração pública, isto é, o controle prioriza o enfoque da 

conformidade legal. 

O controle baseado na prestação de contas não se presta à análise 

de programas, pois é um instrumento voltado para a legalidade e conformidade 

dos processos de trabalho ou dos atos administrativos. A abordagem feita pela 

avaliação dos programas, ao contrário, tem a vantagem de favorecer o controle 

sobre os resultados em suas diferentes dimensões (eficácia, eficiência, 

efetividade, qualidade e custos), e permite avaliação da gestão em nível 

governamental. 

3 RESUL lADOS DA PESQUISA 

Os princípios da liderança, accountability, transparência e interesse 

público são importantes ferramentas de governança que os gerentes públicos e 

titulares de mandato eletivo podem usar na concepção e operação de parcerias 

intergovernamentais. Neste capítulo, avalia-se a gestão dos convênios 

firmados entre o Estado do Rio de Janeiro, por meio da SEGAB e da SEIG, e 

diversos municípios. Nesse sentido, foram verificados os seguintes aspectos: 

- Necessidade de liderança - orientação é limitada; 

- Muitos dos mecanismos essenciais de acountability não estão 

sendo aplicados; 

- Mecanismos de proteção do interesse público são fracos; 
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- Transparência necessita de atenção; 

Espera-se da gestão dos convênios accountability e transparência, 

ou seja, quão claras e diretas são as linhas de responsabilidade na 

determinação e coordenação da estratégia e da execução das decisões. 

3.1 Necessidade de liderança - orientação é limitada 

Após entrevistas com o dirigente da SEOBRAS (Anexo 3) e análises dos 

relatórios de execução orçamentária/acompanhamento e de prestações de 

contas, observou-se que a secretaria não dispunha de critérios gerais de 

distribuição claramente definidos em termos normativos, capazes de 

fornecerem subsídios para a seleção de projetos a serem executados e para o 

monitoramento, mediante transferências de recursos por convênios. Segundo o 

entrevistado, 

"Via de regra vão sendo selecionados os projetos já existentes e que 

aguardavam a liberação de recursos, não importando a fonte de recursos. 

A despeito de eventuais interferências político-partidárias, obrigatoriamente 

há uma serie de critérios que tendem ser respeitados de forma a ficarem 

enquadrados na legislação pertinente." 

Ressalte-se que a transferência de recursos do governo do estado (na 

condição de concedente) utiliza critérios específicos, estabelecidos mediante 

portarias, manuais, roteiros e outros documentos formais, para a análise e 

habilitação de propostas de convênios em geral. A secretaria se vale também 

das normas gerais, a exemplo da IN STN 01/97 e da lei 8.666/93. 

O governo do estadoS dispõe de um manual para apresentação de 

projetos, disponibilizado inclusive pela internet. Nele são encontrados os 

princípios gerais para a elaboração de projetos encaminhados por iniciativa 

própria, a qualquer tempo, no governo. Estão organizados em três etapas: 

elaboração e apresentação de projetos; análise e aprovação de projetos; e 

5 Mais especificamente, o Escritório de Gerenciamento de Projetos do Governo do Rio (EGP-Rio), criado 
em 8 de agosto de 2007, com a finalidade de acompanhar a implementação dos Projetos Estruturantes do 
Rio de Janeiro, na gestão de convênios. Ver <http://www.egprio.rj.gov.br/default.php>. 
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celebração de convênios. Entretanto, não são apresentados critérios para o 

acompanhamento e fiscalização dos ajustes, nem para a seleção das 

propostas apresentadas mediante análise técnica e julgamento. 

Mesmo que a SEOBRAS disponha de manuais para apresentação de 

projetos contendo, inclusive, os critérios de seleção, eles não estão disponíveis 

na internet. Contudo, a publicação on-line é absolutamente necessária para 

que qualquer interessado, em qualquer parte do Estado, possa ter acesso às 

informações, garantindo uma ampla divulgação. 

Muito dos problemas organizacionais de agente-principal (dirigente

agente) não são resolvidos mediante um sistema formal de monitoração e 

responsabilidade. São baseados numa mistura de mecanismos formais e 

normas informais (FUKUYAMA, 2004). 

Os mecanismos formais ou contratos jurídicos 

U[ ... ] tentam prever o máximo possível de contingências futuras, ou 

estabelecer acordos sobre pagamentos de compensação ex ante caso o 

contrato não possa ser cumprido. Dessa forma, os contratos jurídicos 

permitem a ameaça crível de um acerto jurídico de custo, relativamente, 

baixo. Evidentemente, isso não é possível num mundo de informações 

incompletas e racionalidade limitada, portanto, na realidade, os contratos 

jurídicos não são plenamente específicos, e exigem algum grau de 

confiança" (LOFFLER, 2000, p. 30). 

E, ao contrário, as normas informais ou contratos informais 

''[. .. ] são completamente baseados na confiança com relação a riscos 

endógenos (dada sua falta de aplicabilidade jurídica). Sua lógica é muito 

diferente: eles não especificam o conjunto de contingências 

economicamente relevantes mas, antes, se baseiam na absorção de riscos 

por meio do estabelecimento de estruturas de incentivo apropriadas" 

(LOFFLER, 2000, p. 30). 

Apesar de LOffler (2000) acreditar que os contratos informais 

significariam acertos jurídicos de alto custo em casos de disputa, para ele "Isso 
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não exclui o uso complementar de contratos não jurídicos de desempenho" 

(LOFFLER, 2000, p. 31). 

Fukuyama (2004, p. 88) acrescenta que "o capital social - normas que 

promovem o comportamento cooperativo - substitui elaborados sistemas 

formais de incentivo". Os profissionais são motivados a darem o melhor de si 

com base em padrões interiores de comportamento, que eliminam a 

necessidade de as organizações manterem um forte controle sobre sua 

postura, além dos necessários incentivos monetários. "As normas informais 

funcionam melhor quando suplementam, em vez de substituir, as estruturas 

formais de incentivo" (FUKUYAMA, 2004, p. 90). 

A discussão precedente sugere que os esforços dos parceiros em 

melhorar o desempenho do convênio provavelmente obterão resultados 

positivos quando a organização envolver o compartilhamento de informações e 

de conhecimento sobre as melhores práticas e se quando a alta gerência 

estiver envolvida no processo (infusão de valores). Subjacente à 

descentralização no processo de tomada de decisão está a reunião de opiniões 

das partes envolvidas; não ocorrem escolhas unilaterais, mas sobressai uma 

delas a partir do efeito sinérgico. Outro elemento é a comunicação como troca 

de informações e transmissão de significados. Como vimos, a valorização atual 

das pessoas e idéias na organização orienta a importância da comunicação. 

3.2 Informações de desempenho não estão ocorrendo 

Embora se tenha constatado a prestação de contas de diversos 

convênios, verifica-se que as práticas de medição de desempenho necessitam 

maior atenção e que a apresentação de relatórios ao público e ao Legislativo é 

inexistente. 

3.2.1 Planos de trabalho incompletos, vagos e sem as 

expectativas específicas de desempenho 

O plano de trabalho tem a responsabilidade de estabelecer os 

objetivos ajustados em quantidade e qualidade. Nesse sentido, não devem ser 

acolhidos pelo concedente planos de trabalho incompletos, vagos e sem os 
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requisitos essenciais para permitir a identificação do objeto ajustado. Esse 

mesmo plano deve constar da prestação de contas, a fim de que o órgão 

repassador dos recursos possa aferir se o objeto da prestação de contas 

corresponde ao que fundamentou o pedido, sob pena de as contas não serem 

aprovadas. 

O conceito de parcerias de desempenho reconhece que todo o 

campo da accountability está estreitamente interligado com a capacidade de 

estabelecer metas de desempenho e de medi-Ias (LOFFLER, 2000). 

No que se refere à especificação conjunta de expectativas de 

desempenho, verifica-se, em muitos convênios, a apresentação de planos de 

trabalho incompletos, insuficientemente detalhados, sem os requisitos 

essenciais e elementos necessários para caracterizar de modo preciso os 

serviços e bens a serem contratados ou produzidos, sem a demonstração da 

viabilidade técnica do projeto, sem a descrição das etapas e formas de 

execução, sem a especificação dos custos envolvidos em cada uma e omissos 

com relação aos documentos que devem ser fornecidos pela convenente para 

comprovar a execução do objeto. 

Os objetos6 não são definidos com precisão. Foram detectados 

convênios com objetivos abrangentes, com foco no produto (output), faltando

lhes especificação detalhada, objetiva, clara e precisa do que se pretende 

realizar ou obter como resultado concreto (outcomes), o que lhes confere 

inconsistências e objetivos de caráter difuso. Há objetos descritos de forma 

vaga, que permitem a readequação indefinida do plano de trabalho por meio da 

inclusão de novas metas, possibilitando inúmeros aditivos e prorrogações 

sucessivas do convênio (por exemplo, nos processos do TCE-RJ n. 110.118-

2/07 e 112.882-8/06), conforme a vontade dos gestores. Como resultado, essa 

prática impede que se estabeleça correspondência e compatibilidade entre o 

objeto do convênio e o objetivo do programa e da ação governamental a que 

está vinculado. 

No geral, as metas de desempenho dos convênios da amostra são 

demasiadamente genéricas e abrangentes, não demonstrando com clareza as 

6 o objeto do contrato de gestão é a pactuação de resultados entre uma parte contratante, o poder público, 
e outra parte contratada, seja instituição estatal ou não-estatal. Essa cláusula deverá contemplar, de forma 
clara, o contexto institucional do setor de atuação da instituição contratada. 
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ações que serão desenvolvidas, nem trazendo informações que permitam 

avaliar os objetivos que se pretendem atingir, como serão realizadas as ações 

e o que se obterá, concretamente, em termos de produtos ou serviços a serem 

prestados à comunidade. 

A fragilidade do projeto básico e do plano de trabalho foi detectada 

em diversos municípios. Em inúmeros convênios, eles não discriminaram 

detalhadamente as atividades a serem desenvolvidas ou os mecanismos de 

acompanhamento, monitoramento e avaliação. O cronograma de execução não 

contêm informações suficientes sobre os objetivos a serem alcançados, os 

resultados esperados ou as atividades a serem desenvolvidas. Há, inclusive, 

planos de trabalho em que sequer foram estabelecidos instrumentos de 

avaliação dos resultados, impossibilitando aferir a validade social e econômica 

das ações executadas. 

Essas deficiências devem ser sanadas antes da celebração dos 

ajustes, pois impedem que o próprio órgão concedente avalie de maneira 

precisa os aspectos técnicos e a adequação financeira das propostas que lhe 

foram submetidas. 

Segundo o art. 6 do decreto-lei n. 200/67, o planejamento é um dos 

princípios a que as atividades da administração pública deverão obedecer. 

Dessa forma, distinguem-se as duas principais fases em que o planejamento 

de uma obra pública é essencial: ao decidir sobre a inclusão do projeto no 

orçamento público e ao licitar/contratar. Para a realização de obras, seria 

necessário saber se os recursos estão sendo alocados em quantia suficiente 

para cumprir seu planejamento e se as metas físicas estão sendo alcançadas, 

o que não é possível pelos meios disponíveis atualmente. 

Na ausência de planejamento, faltam elementos técnicos para a 

definição dos valores de referência e dos prazos necessários à implantação da 

obra, apresentados em forma de cronograma físico-financeiro. Assim, a 

programação de desembolso prevista no plano de trabalho de um convênio 

acaba sendo definida arbitrariamente, mostrando-se muitas vezes incompatível 

com a complexidade técnica do projeto e, conseqüentemente, insuficiente ou 

inadequada ao bom andamento e à conclusão da obra. 

A ausência de clareza nos desdobramentos das metas e das ações 

que efetivamente serão implementadas redundam em cronogramas de 
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desembolso irreais, sem correlaçao entre as etapas de execuçao física e os 

aportes requeridos, de modo a quantificar realisticamente, ao longo do tempo, 

as parcelas de recursos necessárias, favorecendo, assim, a liberaçao 

excessiva ou insuficiente de recursos, em prejuízo da racionalidade 

administrativa e dos serviços que se pretende disponibilizar à populaçao. 

"Deve haver entendimento e acordo mútuo sobre os objetivos buscados e 

sobre o que cada parte pode aportar para a consecução dos objetivos 

desejados. No caso de uma distribuição desigual de poder político e 

financeiro, há o risco de que a parte mais forte imponha metas de 

desempenho sobre as outras partes contratantes" (LOFFLER, 2000, p. 18). 

3.2.2 Prestação de informações válidas e confiáveis sobre o 

progresso realizado, em comparação com os planos, para os parceiros, o 

públiCO e os respectivos órgãos de gestão 

As prestações de contas encaminhadas pelo convenente consistem 

nos documentos que devem demonstrar, formalmente, a execuçao do ajuste, 

sem prejuízo de inspeções in loco para verificar materialmente a realizaçao do 

objeto ajustado. A prestaçao de contas nao consiste em mera formalidade. 

Deve estar acompanhada, no mínimo, dos documentos relacionados a diversos 

dispositivos legais (lei federal n. 8.666/93 e instruçao normativa n. 1, 

STN/1997). 

Compete, pois, ao concedente verificar a integralidade da prestaçao 

de contas e realizar as diligências com vistas a completá-Ia. Também lhe cabe, 

em caso de constataçao de irregularidades, instaurar a competente tomada de 

contas especial, a fim de apurar os fatos, identificar os responsáveis e 

quantificar o débito. 

Além da prestaçao de contas oportuna por parte do convenente, há 

de se verificar também a tempestividade do concedente na análise dos 

documentos encaminhados para comprovar a regular aplicaçao dos recursos 

recebidos do estado por meio de convênio. 

A análise intempestiva das prestações de contas é um problema 

crônico na gestao dos convênios da amostra. 
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Alguns municípios convenentes apresentam prestações de contas 

incompletas. Em apenas 23 (15%) dos convênios firmados da amostra foram 

fornecidas prestações de contas. 

3.2.3 Execução financeira 

A execução financeira encontra-se no centro da prestação de contas 

dos recursos recebidos por meio de convênios, pois não basta a execução do 

objeto. Há de se verificar que o objetivo consagrado no ajuste foi realizado com 

os recursos a ele destinados, sob pena de não se ter o nexo necessário entre 

receitas e despesas, a fim de aprovar a competente prestação de contas. 

Nesse escopo, deve ser observada a movimentação dos recursos 

em conta bancária específica, as despesas devem ocorrer após a regular 

liquidação suportada por documentos fiscais idôneos, os recursos devem ser 

aplicados no mercado financeiro para preservar seu valor, as contrapartidas 

devem ser depositadas e movimentadas na conta determinada, nos termos do 

cronograma financeiro. 

Observa-se que os dados constantes de relatórios de prestação de 

contas já encaminhados pelo TCE-RJ demonstram a execução financeira dos 

convênios, entretanto não constam informações e justificativas sobre eventuais 

mudanças de objetivos, metas e outros fatores importantes para se avaliar o 

desempenho institucional dos parceiros, que tenham ocorrido durante o 

período abrangido pelo convênio. Também não se constatou a existência de 

procedimentos de avaliação dos resultados alcançados em termos de 

benefícios, impactos econômicos ou sociais, ou, ainda, no tocante à satisfação 

do público-alvo em relação ao objeto implementado. 

Concluído o objeto do convênio e apresentados os documentos, são 

procedidas as análises técnica e financeira sobre as prestações de contas junto 

à secretaria. 

Quanto à análise financeira, as unidades gestoras da secretaria têm 

se pautado na conferência do relatório de cumprimento do objeto, no relatório 

de execução físico-financeira (mesmo quando não contém todos os itens 

detalhados), no demonstrativo de execução da receita e despesa, relação de 

pagamentos efetuados, extrato e respectiva conciliação bancária. 
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Em relação a esses documentos, a análise efetuada pelo setor 

financeiro limita-se ao seu correto preenchimento. Freqüentemente, quando 

estes itens não vêm preenchidos corretamente, sua simples substituição tende 

a sanar qualquer problema. 

No que se refere à credibilidade das informações, constata-se que, 

em quase todos os convênios celebrados, não há registros de verificação dos 

documentos arquivados pelo município beneficiário dos recursos, tais como 

notais fiscais, faturas e recibos, pautando-se a análise das prestações de 

contas apenas na relação de pagamentos preenchida pelo convenente. 

Tudo de que dispõe o ordenador de despesas para aprovação das 

prestações de contas dos convênios são demonstrativos e relações de 

pagamentos preenchidas pelos próprios beneficiários dos recursos, sem 

qualquer confrontação com documentos comprobatórios das despesas 

efetuadas. 

Dada a fragilidade das verificações utilizadas para a aprovação final 

das contas dos convênios, o ordenador de despesas termina por aprová-Ias 

com base em pareceres que não aferem, com a devida exatidão, a boa e 

regular aplicação dos recursos. 

Outro aspecto identificado é a ausência de exames que permitam 

aferir a boa e regular aplicação dos recursos transferidos. Nesse sentido, 

destacam-se a falta de fiscalização sobre a execução, relatada em outro item 

desta pesquisa, e a não verificação da comprovação das despesas. Verifica-se 

que a grande maioria dos convênios celebrados constantes da amostra não 

sofre qualquer tipo de fiscalização sobre sua execução local. 

Considera-se imprescindível, já que inexiste a formação e as 

atividades de uma função gerencial - por exemplo, um "Comitê de Divulgação" 

_,
7 o exame de documentos comprobatórios fiscais ou equivalentes durante o 

exame das prestações de contas, pois eles respaldam todas as despesas 

efetuadas, consoante sua previsão no plano de trabalho, e são os únicos 

documentos comprobatórios das despesas. 

7 A seção 302 da lei determina que os diretores executivos e os diretores financeiros certifiquem-se de que 
os controles e procedimentos de divulgação são apropriados e eficazes. É um dos controles mais 
importantes que uma companhia pode implementar para assegurar que seus registros sejam claros, 
precisos, pontuais e completos. 
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Isto posto, consideram-se insuficientes as rotinas utilizadas para 

aprovação da prestação de contas e emissão do parecer final, uma vez que 

não se encontram calcadas em procedimentos que possibilitem aferir a boa e 

regular aplicação dos recursos. 

A ausência de tais procedimentos revela fraquezas, tais como: a não 

comprovação das despesas; a ausência de verificação da credibilidade dos 

documentos, como notas fiscais, contratos e procedimentos licitatórios 

adotados, quando em inspeção in loco de convênio; a falta de posicionamento 

sobre irregularidades verificadas e justificadas pelo convenente sem amparo 

legal; a demora na apreciação de prestações de contas parciais sem a 

preocupação quanto à boa e regular aplicação dos recursos recebidos 

anteriormente, a fim de fazer jus a liberações futuras; a demora na apreciação 

de prestações de contas finais e sua aprovação sem adoção de procedimentos 

de fiscalização que permitam apurar a veracidade das informações dos 

documentos apresentados. 

3.2.4 Informações compartilhadas 

Em parcerias do setor público não apenas incluem a necessidade de 

prestação de contas ao respectivo órgão de direção e ao público, mas também 

aos parceiros. As informações necessárias a essas partes interessadas podem 

ser diferentes. Existe sempre um risco considerável de que o processo de 

monitoramento se torne tão absorvente que obscureça os objetivos primordiais 

das parcerias. Outra dificuldade da prestação em parcerias é que, em geral, os 

dados têm de ser coletados em diferentes fontes. Muitas vezes as leis sobre 

privacidade e proteção das informações só permitem a um nível específico de 

governo o acesso a certos dados, de modo que são necessárias mudanças 

legislativas para integrar diferentes níveis de governo. 

As avaliações técnicas de execução e atingimento dos objetivos dos 

convênios (IN STN n. 1/1997, art. 30, parágrafo 1°, inciso I) são superficiais, 

realizadas sobre relatórios apresentados pelas convenentes, sem evidência de 

averiguações mais aprofundadas quanto à consistência das informações. 

Baseiam-se tão somente nos dados corriqueiros das prestações de contas, 
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sem o suporte de relatórios de fiscalização e/ou acompanhamento local da 

execução do objeto. 

3.3 Muitos dos mecanismos essenciais de accountability não 

estão sendo aplicados 

Esperam-se dos convênios avaliações conjuntas sobre até que 

ponto os objetivos gerais previamente determinados têm sido alcançados; 

clareza de papéis e responsabilidades, inclusive a identificação de riscos; boa 

estrutura de gerenciamento, bem-definida para gerenciar o arranjo; 

acompanhamento/monitoramento, em que o governo pode avaliar o alcance do 

que é esperado; mecanismos para resolução de conflitos - Dispute resolutions; 

apropriada avaliação do sucesso do arranjo; procedimentos razoáveis para 

lidar com aspectos de não performance; e um regime apropriado de auditorias. 

No entanto, verificou-se o seguinte: 

3.3.1 Inadequada avaliação da capacidade do parceiro para 

consecução do objeto 

Quanto ao equilíbrio entre expectativas de desempenho e 

capacidades, observa-se a inexistência ou deficiência da análise técnica sobre 

a viabilidade de execução do objeto conveniado, a capacidade do convenente 

de realizá-lo e a real necessidade local de receber o beneffcio, trazendo 

prejuízos que vão desde a inexecução até a completa inutilidade do objeto para 

a comunidade. 

Em nenhum dos convênios analisados foi evidenciada a 

preocupação dos órgãos concedentes (SEIG e SEGAB) em avaliar a 

qualificação técnica e as condições (operacional, administrativa, experiência, 

pessoal qualificado etc.) dos municípios convenentes para consecução dos 

objetos propostos. Essa qualificação, completamente omitida nos pareceres de 

análise técnica das proposições, é quase sempre dada como liquida e certa, 

independentemente do objeto pactuado. 

Em grande parte das parcerias não se faz qualquer análise 

detalhada e documentada da viabilidade técnica, dos custos envolvidos, da 

53 



exeqüibilidade, das demandas reais e dos beneffcios esperados mediante a 

celebração dos convênios. A ausência de restrições às deficiências dos planos 

de trabalho, associada às inconsistências entre os pareceres e os elementos 

constantes do processo, sugerem um padrão de análise tão somente pro 

forma. 

Por meio da análise dos processos selecionados, percebe-se que as 

análises técnicas e jurídicas8 são superficiais e pouco satisfatórias, como 

dissemos, meramente pro forma, colocando a administração em diversas 

situações de risco, entre as quais se pode destacar: a celebração de convênios 

que não atendem à finalidade pública ou aos objetivos da ação governamental 

(obras paralisadas, por exemplo); pactuações por meio de instrumentos 

viciados e/ou com riscos jurídicos implícitos; prejuízos ou danos ao erário pela 

malversação ou desvio de recursos públicos, em conseqüência de custos 

inexeqUlvels ou superdimensionados, inexecuções, execuções parciais ou 

imperfeitas, seja por inexperiência, má-fé, falta de condições ou inépcia das 

entidades convenentes. 

A adequada análise técnica das proposições, certificando-se da 

consistência dos planos de trabalho, da adequabilidade de seus custos e das 

condições das entidades convenentes para executá-los, da viabilidade técnica, 

da exeqüibilidade, das demandas reais e dos benefícios esperados mediante a 

celebração dos convênios, constitui a validação do planejamento da ação a ser 

executada e torna viável o monitoramento e a avaliação objetiva de sua 

execução, dos resultados alcançados e das respectivas prestações de contas. 

3.3.2 Omissão dos concedentes sobre as irregularidades nos 

convênios 

A inexistência de uma sistemática de avaliação das capacidades dos 

parceiros em fazer cumprir suas responsabilidades coloca os convênios em 

risco, especialmente se o ajuste não prevê as medidas implementadas e a 

implementar com vistas ao saneamento de eventuais disfunções estruturais ou 

situacionais que prejudicaram ou inviabilizaram o alcance dos objetivos e 

8 Cabe a Assessoria Jurídica dos municípios tão somente apreciar a minuta dos convênios. 
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metas pretendidas, inclusive aquelas de competência de outras unidades da 

administração pública. 

Mesmo quando as irregularidades são evidentes, ou até mesmo se 

são comunicadas pelo corpo técnico, prestações de contas encaminhadas ao 

TCE-RJ demonstram que alguns concedentes deixam de adotar medidas 

preventivas com vistas a evitar prejuízo aos cofres do estado. Salienta-se que 

as normas e cláusulas dos convênios prevêem, se forem identificadas 

irregularidades, hipóteses de suspensão na liberação de recursos, de rescisão 

do convênio e de instauração de tomada de contas especial. No entanto, foi 

verificada a omissão na adoção dessas providências. Apenas um processo de 

convênio foi encaminhado à Auditoria Geral do Estado com abertura de tomada 

de contas. 

3.3.3 Ausência de mecanismos para o monitoramento 

estratégico dos convênios 

Os convênios devem realizar avaliações conjuntas para se certificar 

de que os objetivos gerais, previamente determinados, têm sido alcançados. 

A principal intenção ao se abordar essa questão foi verificar se os 

convênios são fiscalizados pela SEOBRAS no que diz respeito à correta 

aplicação dos recursos transferidos. Trata-se, então, de problemas voltados à 

fase de fiscalização e acompanhamento. A execução do objeto é condição sine 

qua non para a aprovação da regularidade das contas. Além disso, a execução 

deve ocorrer nos termos quantitativos e qualitativos do plano de trabalho 

previamente encaminhado à celebração do ajuste. 

Cabe mencionar que a execução física há de observar o cronograma 

físico-financeiro encaminhado ao concedente, até mesmo para que os 

partícipes possam controlar a regular aplicação dos recursos e verificar o nexo 

entre receita e despesa. Essas irregularidades conduzem à não aprovação da 

prestação de contas dos recursos recebidos por meio de convênios celebrados 

com o estado, o que deve ser evitado pelos partícipes. 

Os convênios celebrados pelo estado com a intervenção das 

extintas secretarias aqui examinadas, prevêem a fiscalização dos convênios, 
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exercida pelos órgãos ou entidades concedentes dos recursos, no prazo 

regulamentar de execução e/ou prestação de contas do convênio, sem prejuízo 

da atuação dos órgãos de controle interno e externo. Entretanto, verificou-se 

que ela é praticamente inexistente, seja por carência de pessoal em número e 

com qualificação técnica para fazê-Ia, ou porque o resultado não é confiável, 

devido à falta de parâmetros técnicos e financeiros adequados, que deveriam 

constar do plano de trabalho. 

Ocorre que, nos documentos analisados na amostra, identificou-se a 

inexecução ou execução parcial do objeto, atraso na execução, descompasso 

entre execução financeira e execução física, redução do objeto sem a redução 

dos recursos e sem a autorização do concedente. 

Também não se constatou a existência de procedimentos de 

avaliação dos resultados alcançados em termos de benefícios, impactos 

econômicos e sociais ou, ainda, no tocante à satisfação do público-alvo em 

relação ao objeto implementado. 

As inspeções do TCE-RJ (2004) têm apontado que também a fase 

de acompanhamento e fiscalização pelos entes concedentes é precária, 

aprofundando ainda mais a já reduzida expectativa de controle por parte das 

entidades convenentes e impedindo a adoção de medidas tempestivas para 

corrigir a série de conseqüências nefastas que podem resultar, tais como o 

risco de descumprimento do objeto por inexecuções, execuções parciais ou 

imperfeitas (obras paralisadas ou inacabadas). 

A falta de aparelhamento dos órgãos e entidades estaduais para 

fiscalizar e acompanhar a execução dos convênios celebrados e analisar as 

prestações de contas correspondentes tem sido recorrentemente apontada em 

relatórios e decisões do TCE-RJ (2004). 

Na realidade, verifica-se através da análise dos processos que não 

existem critérios definidos para a seleção dos convênios a serem 

acompanhados/fiscalizados e praticamente inexiste o acompanhamento in loco 

dos convênios celebrados. Não foram encontradas evidências de que a 

SEOBRAS tenha exercido, satisfatoriamente, sua função gerencial 

fiscalizadora, visto que não há registros de relatórios de acompanhamento nos 

demais processos de prestação de contas. 
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Diversos outros dispositivos legais, emanados de normas 

financeiras, orçamentárias e operacionais, ao tratarem da transferência de 

recursos públicos, por meio de convênios, acordos, ajustes e outros 

instrumentos congêneres, ressaltam a necessidade, o dever e a importância do 

acompanhamento in loco de sua execução. É o caso do art. 10, parágrafo 6°, 

do decreto-lei n. 200/67, e do art. 116, parágrafo 3°, inciso I, da lei n. 8.666/93. 

O acompanhamento, supervisão e fiscalização da execução dos 

convênios, têm sido prejudicados devido à insuficiência de recursos humanos e 

à baixa disponibilidade financeira para execução desses procedimentos, 

conforme os relatórios de inspeção do TCE-RJ. No entanto, as restrições 

impostas só contribuem para a ineficiência no controle da aplicação dos 

recursos repassados e para o aumento das incertezas quanto à sua efetiva 

aplicação em consonância com os objetivos propostos. 

O monitoramento intensivo da evolução dos contratos e dos seus 

custos, do cumprimento dos prazos e da avaliação dos seus impactos permite 

conhecer o andamento dos empreendimentos e adotar medidas que possam 

contribuir para o adequado aproveitamento dos recursos transferidos por 

convênios de obras (suplementação de valores para os projetos de maior ritmo 

de desenvolvimento em detrimento daqueles que enfrentam problemas de 

execução - atrasos na elaboração de projetos básicos e nas licitações, 

embargos diversos etc.). 

Constata-se, portanto, que o monitoramento intensivo constitui-se 

em uma importante ferramenta de gerenciamento orçamentário e financeiro de 

uma obra, permitindo a tomada de decisão diante de entraves e garantindo, por 

conseguinte, seu bom andamento. 

3.3.4 Criando um regime efetivo de auditoria para convênios 

Mesmo reconhecendo os diversos dispositivos legais existentes, faz

se necessário acentuar a importância da atuação articulada e da interação dos 

órgãos de controle (interno e externo), para que se apresentem resultados mais 

efetivos no controle da descentralização de recursos públicos. Observa-se uma 

atuação fragmentada, em que cada órgão aguarda a conclusão da ação do 
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outro para poder agir. Verifica-se a redundância de esforços, de sistemas e de 

bases de dados. 

A Auditoria Geral do Estado (AGE), órgão central de controle interno, 

emite parecer conclusivo com indicação de regularidade ou irregularidade das 

contas, como se mostrou antes, e a Coordenadoria de Contabilidade Analítica 

da referida secretaria efetua as análises com sugestão de impugnação ou não 

das despesas. 

Tradicionalmente, o controle externo pelo Tribunal de Contas é uma 

via de que dispõe o Legislativo para garantir accountability dos gastos e dos 

atos praticados por administradores. Os processos de inspeção ordinária 

realizados pelo TCE-RJ, nos contratos de execução das obras contempladas 

nos convênios, dos municípios escolhidos dentro dos critérios de relevância 

material e social, são apuradas múltiplas impropriedades. Deve ser ressaltado 

que o processo de contas constitui-se no principal elo entre as atividades de 

controle externo e de controle interno das secretarias estaduais, tendo em vista 

que se trata de uma relação de trabalho de natureza obrigatória. 

A formação de um Comitê de Auditoria com as instâncias 

especializadas em cada órgão, realmente envolvidas no trato das questões, 

pode desenhar soluções e estratégias de atuação coordenada e integrada, 

além de agregar valor real ao processo, por meio da supervisão objetiva e de 

uma perspectiva experiente: deve revisar os relatórios financeiros para ver se 

estão completos e precisos, e propiciar discussões entre a administração e os 

auditores externos e internos acerca de questões relativas a qualidade e 

integridade. Pode, ainda, assumir um papel importante na resolução de 

discordâncias mais significativas e cuidar da implementação de seus controles 

internos, oferecendo incentivos à coordenação dos trabalhos da rede de 

controle, conferindo maior autonomia à atuação dos órgãos de controle interno 

e buscando mais objetividade na condução de seus trabalhos. 

Existem também oportunidades de melhoria nos órgãos de controle 

quanto ao compartilhamento de conhecimentos e informações, para encontrar 

sinergias e expandir metodologias. 
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3.4 Mecanismos de proteção do interesse público são fracos 

Finalmente, é importante que se trabalhe com base nos resultados 

da avaliação a fim de fechar a cadeia de responsabilização. O problema é que, 

em muitas parcerias do setor público, falta a responsabilização política direta. 

Isso significa que, mesmo no caso de baixo desempenho persistente de uma 

parceria, os cidadãos não têm meios de votar por uma mudança de liderança. 

Na maioria dos casos, além disso, não há uma competição de mercado, que 

poderia melhorar, especialmente, a competitividade de parcerias de produção 

conjunta. Em geral, o público é mal-informado sobre os resultados de uma 

atividade de parceria. Assim, elas devem se tornar mais transparentes para o 

público, o que pode ser feito por meio da consulta aos cidadãos e de seu 

envolvimento na definição de indicadores de desempenho, bem como de uma 

comunicação efetiva ao público dos resultados das atividades de parceria. 

Apesar da significativa melhoria dos trabalhos realizados, a estrutura 

dos órgãos fiscalizadores, seja de controle interno ou externo, não permitem a 

fiscalização de cem por cento dos convênios celebrados. Mesmo quando isso 

acontece, a fiscalização objetiva é quase que exclusivamente a aferição dos 

aspectos legais e de execução financeira, em detrimento da avaliação da 

utilidade e do atingimento dos objetivos sociais da transferência voluntária. 

Assim, a construção da escola é mais importante do que não haver aulas por 

falta de recursos humanos e materiais; a avaliação da construção do posto de 

saúde sobrepõe-se à inexistência de médicos para o atendimento; a aquisição 

do ônibus é mais relevante do que o fato de não trafegar por falta de peças; a 

compra do aparelho de saúde é fiscalizada, não importando se está inoperante 

por ausência de pessoal qualificado. 

Somente com o desenvolvimento e a institucionalização de 

mecanismos de controle social se terá mais eficácia na fiscalização da 

aplicação dos recursos públicos. Entre outras, a constituição de conselhos 

municipais formados por moradores dos municípios beneficiados; a 

aproximação dos órgãos de controle da população, ensinando-a a bem 

fiscalizar os recursos públicos e disponibilizando canais de comunicação de 

irregularidades, são medidas eficazes de controle da coisa pública pela 

sociedade. 
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3.5 Transparência necessita de atenção 

Faltam informações disponíveis e transparência sobre as obras que estão 

sendo realizadas. A população do estado precisa saber como está sendo aplicado o 

dinheiro público. Não é razoável paralisar um projeto em andamento sem dar 

conhecimento ao cidadão dos motivos da interrupção. É preciso haver transparência 

na atuação do governo estadual no planejamento, aprovação e acompanhamento de 

obras que utilizam recursos do orçamento do estado, inclusive das que são 

realizadas por convênios com municípios e outras entidades. 

A SEOBRAS ainda não dispõe de um canal de acesso às informações 

sobre suas obras, e os municípios possuem apenas informações pontuais sobre 

alguns projetos em sua página na internet. 

O Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFEM), como vimos, 

criado pelo governo do estado do Rio de Janeiro em 1997, é o principal instrumento 

utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, 

financeira e patrimonial do governo estadual. Seus principais objetivos são: 

- prover mecanismos adequados ao controle diário da execução 

orçamentária, financeira e patrimonial aos órgãos da administração pública; 

- fornecer meios para agilizar a programação financeira, otimizando a 

utilização dos recursos do tesouro estadual, por meio da unificação dos recursos de 

caixa do governo estadual; 

- permitir que a contabilidade pública seja fonte segura e tempestiva de 

informações gerenciais destinadas a todos os níveis da administração pública 

estadual; 

- padronizar métodos e rotinas de trabalho relativas à gestão dos recursos 

públicos, sem implicar rigidez ou restrição a essa atividade, uma vez que 

permanecem sob total controle do ordenador de despesa de cada unidade gestora; 

- permitir o controle da dívida interna e externa; 

- integrar e compatibilizar as informações no âmbito do governo estadual; 

- proporcionar a transparência dos gastos do governo estadual. 

O SIAFEM abrange desde o registro do orçamento inicial da receita e 

despesa em todas as unidades gestoras (UG) até a emissão das demonstrações 
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contábeis mensais e anuais, além dos procedimentos específicos de encerramento e 

abertura de exercício. A qualquer momento, é possível emitir as demonstrações 

contábeis e conhecer os saldos orçamentários e financeiros da UG, mas esse 

sistema ainda não é utilizado como um instrumento que possibilite implementar 

rotinas de fiscalização em prol da transparência nos negócios do poder público. 

O acompanhamento de uma obra requer a comparação de sua evolução 

física e financeira com o cronograma previsto, bem como a verificação do 

cumprimento dos termos pactuados para sua execução, tais como objeto, prazo, 

preços etc. Assim sendo, conclui-se que a análise depende do acesso a dados 

relativos aos contratos, mas, diante do exposto, verificam-se limitações para a 

utilização do SIAFEM no controle de obras públicas. 

A primeira é a dificuldade de relacionar as informações dos convênios 

com as respectivas obras/contratos de execução (não permite identificar as parcelas 

destinadas a cada uma das obras neles incluídas) e de avaliar o seu andamento. 

Sobre os convênios, também é importante observar que a 

descentralização dos recursos é feita conforme cronograma físico-financeiro próprio, 

diferente do estabelecido no contrato de execução da obra, tendo em vista as 

finalidades distintas desses certames. Portanto, é comum que o repasse do recurso 

ao ente beneficiado antecipe-se em relação ao desenvolvimento frsico da obra, 

visando dar ao contratado (empreiteira) garantias para a execução das etapas 

programadas. Nesses casos, ainda que o ajuste tenha por objeto uma obra 

específica, a análise dos dados do convênio poderá induzir a conclusões 

equivocadas e superestimadas quanto ao real estágio do empreendimento. 

A segunda limitação do SIAFEM referente a obras públicas é a ausência 

de parâmetros para análise da movimentação de recursos. Como o sistema não 

dispõe do cronograma físico-financeiro dos empreendimentos, não é possível avaliar 

se o fluxo orçamentário e financeiro realizado está adequado ao previsto. 

Verifica-se, portanto, que o SIAFEM não oferece informações 

consistentes para o acompanhamento da execução de obras públicas, podendo ser 

utilizado apenas de forma complementar nos casos em que os programas de 

trabalho ou os convênios se relacionam a obras específicas. 

SIG - Acesso pela internet 

O Sistema de Informações Gerenciais (SIG) é o módulo de consulta do 

SIAFEM e uma importante ferramenta de pesquisa, que permite ao usuário uma 
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análise detalhada da execução orçamentária da receita e da despesa, além de 

prestar informações específicas para o preenchimento de relatórios e solicitações 

afins. 

o SIG-Internet, gerenciado pela Contadoria Geral do Estado, é atualizado 

diariamente, por meio da extração dos dados após o fechamento do SIAFEM. 

Assim, suas informações coincidem com as do SIAFEM, referentes ao fechamento 

da véspera. Utilizando o SIG, é possível extrair informações referentes às seguintes 

opções de consulta: 

Relatório da despesa - Dotação inicial, dotação atual, despesa 

autorizada, despesa empenhada, liquidada e paga, crédito disponível, indisponível, 

descentralizações de créditos, créditos adicionais, restos a pagar, e controle 

financeiro da despesa paga e a pagar. 

Relatório da receita - Receita prevista, receita arrecadada e receita a 

arrecadar. 

Módulo de convênios - Lista os convênios de receita e despesa e suas 

inconsistências. 

Manual de Orientação do Sistema de Informações Gerenciais - SIG-NET 

Obrigações a pagar - Neste módulo, o usuário pode consultar seus 

empenhos a liquidar e seus empenhos liquidados a pagar, por fonte de recursos, 

detalhando por nota de empenho e favorecido. ~ também neste item que, no 

encerramento do exercício, é feita a elaboração da conciliação bancária e o checklist 

eletrônico das etapas a serem cumpridas, para fins de inscrição de restos a pagar. 

Permite que o usuário verifique a sua disponibilidade financeira e o valor que será 

inscrito em restos a pagar processados e não processados. 

Documental - Permite ao usuário consultar informações da nota de 

empenho, como favorecido, tipo de licitação e processo, bem como ver o número de 

empenhos em fase de implantação, ainda não disponível para todos. 

O SIG consiste, portanto, em uma forma de obter as informações 

registradas no SIAFEM, permitindo ao usuário definir seus critérios de consulta e 

detalhar a informação desejada de acordo com suas necessidades. 

Dessa maneira, a SEOBRAS e os municípios da amostra ainda não 

disponibilizam canais de acesso que propiciem à sociedade a obtenção de 

informações sobre todas as obras públicas em andamento. Em decorrência de os 

dados estarem dispersos, para se ter informações sobre uma determinada obra é 
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preciso saber se é executada diretamente pelo estado ou mediante transferência de 

recursos. Ainda que se tenha a informação de que a obra é executada por outros 

entes municipais, é preciso saber ainda se o instrumento firmado é um convênio, 

para se conseguir identificar onde podem estar disponíveis os seus dados. 

Para que a sociedade possa acompanhar as obras dos convênios em 

andamento, é necessário fornecer algumas informações que fazem parte de sua 

execução, mas geralmente não estão listadas em relações de convênios e contratos, 

tais como valor e estágio em que se encontra o andamento físico da obra, 

cronograma de parcelas solicitadas ou liberadas, motivos de paralisação, entre 

outras. 

A tecnologia de informação propicia disponibilizar, em páginas eletrônica, 

dados sobre todos os projetos com recursos do orçamento em andamento no 

estado, para promover a transparência do processo de planejamento, aprovação, 

contratação e acompanhamento das obras. 

4 CONCLUSÃO 

A medida que mais recursos públicos estaduais, do contribuinte, estão 

sendo despendidos em convênios, os riscos associados exigem maior atenção. 

Reconhecendo a necessidade de gerenciar esses riscos, o presente estudo examinou 

uma série de questões referentes à efetiva participação em convênios. Na avaliação 

realizada, verifica-se a necessidade de liderança, a ausência de diversos mecanismos 

de accountability, pouca atenção à proteção do interesse público e transparência 

insuficiente. 

Foram constatados problemas de liderança que, de alguma forma, 

comprometem a eficácia na implementação de políticas públicas preordenadas ao 

atingimento de objetivos sociais, uma vez que se verificou o não atendimento a 

critérios transparentes e objetivos de seleção e aprovação das propostas, prescindindo 

de uma adequada avaliação de indicadores sociais e econômicos aptos a orientar uma 

aplicação mais eficaz e coordenada do dinheiro público. 

No exame dos convênios selecionados para o estudo, foram identificadas 

diversas dificuldades relativas à análise dos projetos, sendo que muitas delas 

contribuem para irregularidades nas fases posteriores, como falhas de execução, de 

apresentação e de análise da prestação de contas, ausência de pareceres técnicos e 
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jurídicos ou pareceres superficiais, falta de verificação da qualificação e da capacidade 

da entidade para executar o objeto conveniado, falta de critérios para a seleção dos 

municípios e ausência de manifestação acerca da oportunidade e da conveniência da 

celebração dos ajustes. 

A normatização da obrigatoriedade de os órgãos concedentes 

estabelecerem critérios objetivos para a escolha dos parceiros que receberão recursos 

estaduais e de os gestores justificarem a escolha de determinado município para 

celebração de convênios, indicando os motivos e demonstrando o interesse público 

envolvido na parceria, reduziria essas irregularidades. 

Na avaliação realizada, constata-se que a accountability ao legislativo é 

fraca e que a boa governança nem sempre está assegurada. A ausência de alguns 

mecanismos de accountability foram evidenciados devido aos seguintes aspectos: má 

elaboração dos projetos básicos, insuficiência na fiscalização da execução dos objetos 

pactuados, irregularidades nos procedimentos licitatórios executados pelos municípios 

e irregularidades na execução financeira dos convênios. 

No primeiro aspecto, relativo à má-elaboração dos projetos básicos 

apresentados, foram detectados problemas como a falta de precisão na definição dos 

objetos, a elaboração de cronogramas irreais, sem correlação entre a previsão de 

realização das despesas e a execução do objeto, e projetos básicos insuficientemente 

detalhados. O planejamento, nesse contexto, é um elemento imprescindível para se 

fixarem os padrões de controle e aferição de resultados, sem os quais fica 

absolutamente comprometida a atuação dos órgãos que, por dever constitucional, 

velam pelo patrimônio público, como, por exemplo, o Tribunal de Contas, o Ministério 

Público e a Auditoria Geral do Estado. A necessidade e a obrigatoriedade do 

planejamento das obras para fins de licitação e contratação estão claramente definidas 

na lei n. 8.666/93. Entretanto, apesar das exigências prescritas na legislação, as 

irregularidades relacionadas à falta de um planejamento adequado das obras na fase 

de licitação e contratação ocasionam vários danos à sociedade - empreendimentos de 

baixa qualidade, aditivos nos prazos de execução das obras, onerando e retardando o 

atingimento do benefício planejado, e, especialmente, a permanência de obras 

inacabadas. 

No que tange à fiscalização da execução dos convênios, verificou-se que é 

praticamente inexistente. O estudo indica como causa desse problema a falta de 

recursos humanos e de qualificação técnica, assim como o fato de seus resultados 

não serem confiáveis, devido à ausência de parâmetros técnicos e financeiros 
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adequados, que deveriam constar dos planos de trabalho. Mesmo quando realizada, a 

fiscalização objetiva, quase que exclusivamente, a aferiçao dos aspectos legais e de 

execução financeira, em detrimento da avaliação dos resultados e dos benefícios 

alcançados (quantitativos e qualitativos), bem como da aferição da satisfação do 

público-alvo em relação ao objeto implementado. 

o terceiro aspecto diz respeito a irregularidades em procedimentos 

licitatórios realizados pelos municípios. As irregularidades verificadas na pesquisa 

demonstram o despreparo na utilização das verbas públicas por parte dos municípios, 

sendo identificados procedimentos licitatórios e de contratação realizados de forma 

precária e, inclusive, indícios de fraudes em licitações. Grande parte desses 

problemas é causada pela avaliação inadequada da capacidade dos convenentes para 

executar os projetos apresentados. 

Outro aspecto que caracteriza a fragilidade da gestão de convênios está 

assentado na avaliação do alcance dos objetivos e das metas pretendidas, parciais 

e/ou totais. Conforme salientado no Relatório, o desenvolvimento do controle social 

em muito contribuirá para a maior eficácia na aplicação e controle dos recursos 

descentralizados. A prestação de contas, no sistema jurídico brasileiro, é ampla e 

irrestrita, segundo a Constituição Federal (art. 70, parágrafo único, e art. 71, incisos I e 

11). No entanto, a ausência de um grande número de prestações de contas de 

responsáveis pelos convênios, apontada neste estudo, provoca uma indesejável 

lacuna de accountabi/ity na administração pública estadual, além da sensação de não

vigilância dos atos dos gestores, com prejuízo para a expectativa de controle. Além 

disso, inexistem procedimentos de avaliação de resultados em termos de benefícios, 

impactos econômicos ou sociais, ou relativos ao nível de satisfação do público-alvo. 

Com o descontrole dos recursos reservados às transferências voluntárias, 

torna-se impossível assegurar o alcance do interesse público. A accountability efetiva 

significa que o governo estadual continua respondendo, perante o Legislativo, pelo uso 

de recursos e prerrogativas públicas, mas compartilha com seus parceiros a 

responsabilidade, perante o público, pelos resultados. A descentralização da execução 

de políticas públicas, em que estejam presentes interesses tanto do município como 

do estado, presume coordenação, monitoramento e controle das ações por parte dos 

órgãos e entidades estaduais responsáveis pelos respectivos programas. A 

transparência exige que o governo estadual divulgue o máximo de informações sobre 

os convênios que celebra com parceiros. 

65 



o estudo identificou ainda uma série de atributos desejáveis na 

descentralização de recursos em convênios. Os parceiros precisam ser muito claros 

sobre os resultados esperados em relação aos objetivos em comum, sobre as funções 

e responsabilidades, e sobre as disposições quanto à apresentação de relatórios, 

avaliações e auditorias. Também devem ser estabelecidos procedimentos 

operacionais, inclusive para o gerenciamento de recursos humanos e controle 

financeiro. 

É importante que esses atributos sejam acompanhados por boas práticas de 

implementação. Além de estipularem disposições sobre a apresentação de relatórios, 

o governo estadual e seus parceiros precisam assegurar que relatórios de 

desempenho descrevam com credibilidade os resultados alcançados e os relacionem 

aos recursos usados e às ações empreendidas. 
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ANEXO A - METODOLOGIA 

Tipo de pesquisa 

Quanto aos fins, a pesquisa será descritiva e explicativa. Descritiva, 

porque visa descrever percepções, dificuldades, expectativas e opiniões dos 

servidores acerca dos convênios. Explicativa, a fim de debater o assunto, 

esclarecer dúvidas e colher opinião desses funcionários sobre os ajustes 

necessários à estrutura de governança dos recursos transferidos por meio de 

convênios. 

Em relação aos meios, será bibliográfica, documental e de campo: 

para a fundamentação teórico-metodológica recorrerá ao uso de livros, 

revistas, jornais, internet, dissertações e teses; se valerá de documentos 

internos do TCE que digam respeito ao objeto de estudo e que não são 

acessíveis ao público em geral (por exemplo, o SCAP - Sistema de Controle e 

Acompanhamento de Processos); e coletará dados primários no próprio 

tribunal. 

Universo e amostra 

A partir do SCAP, do TCE, realizou-se a extração de dados 

referentes a convênios de obras entre os órgãos da administração estadual e 

os municípios, firmados no período de 1999 a 2008. As obras fazem parte de 

convênios e programas de desenvolvimento, assim como de programas de 

trabalho de órgãos/entidades governamentais que realizam obras e/ou serviços 

de engenharia: 

SEIG - Programa Nova Baixada - Obras na região da Baixada 

Fluminense (composta pelos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, 

Japeri, Magé, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, São João de Meriti e 

Mesquita), visando: (a) a melhoria das condições de saúde, segurança, 

educação e emprego para a população; e (b) melhorias na ocupação do solo, 

com a execução de obras de drenagem e infra-estrutura sanitária na bacia do 

rio Iguaçu, sujeita a inundações freqüentes que acarretam perdas econômicas. 
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SEIG - PADEM - Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos 

Municípios - visa repassar, através de convênios, dotação do Governo do 

Estado para as prefeituras, buscando melhorar a infra-estrutura dos municípios. 

SEIG - Projeto GOLAÇO - Objetiva promover o esporte amador, a 

educação para a cidadania e o desenvolvimento humano, democrático e 

integral dos jovens, dentro de suas comunidades, com a implantação de 

campos de futebol nas comunidades carentes. 

DER-RJ - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do 

Estado do Rio de Janeiro - Visa executar um plano de viação e conservação 

das estradas, incluindo um projeto de substituição de pontes e revestimento, 

construção e melhoramentos em diversas vias. 

EMOP - Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro -

Tem como missão assegurar aos projetos governamentais a prestação de 

serviços, mediante a construção, transformação e manutenção dos bens 

públicos voltados ao bem-estar social. 

Foram encontrados mais de trezentos convênios constituídos no 

TCE-RJ, celebrados entre DER/RJ, SEIG e SEGAB e os municípios. Trata-se, 

portanto, de um universo muito amplo para ser examinado. 

A partir dessa listagem inicial, foram selecionados os convênios 

formalizados pelas extintas Secretaria de Estado de Integração Governamental 

do Estado do Rio de Janeiro - SEIG e Secretaria Executiva do Gabinete da 

Governadora do Estado do Rio de Janeiro - SEGAB, atual Secretaria de 

Estado de Obras - SEOBRAS, pelo fato de serem as responsáveis pela 

orientação, coordenação e supervisão da política estadual de obras públicas e 

de saneamento nas instituições de sua área de competência. 

Outras atribuições da SEOBRAS: 

- Cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos, atos e demais 

normas pertinentes aos setores de sua atribuição; 

- Formular planos e programas em sua área de competência, 

observadas as determinações governamentais; 

- Programar, coordenar e controlar a execução das obras públicas e 

de saneamento do estado, em sua área de competência, e participar da 

programação e coordenação das atividades de saneamento e infra-estrutura 

urbana a serem executadas; 
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- Elaborar e propor planos, programas e projetos relativos às obras 

públicas e de saneamento, e acompanhar as ações referentes a sua execução; 

- Aprovar preços para execução de estudos, serviços, obras e taxas 

de serviço; 

- Buscar novos modelos de financiamento que assegurem, 

primordialmente, recursos para obras públicas e de saneamento; 

- Buscar novos modelos de financiamento que assegurem, 

primordialmente, recursos para obras públicas e saneamento; 

- Cooperar com as autoridades públicas, entidades públicas ou 

privadas que tenham interesse no desenvolvimento das atividades 

relacionadas ao setor de obras públicas e de saneamento; 

- Firmar convênios, acordos, contratos e demais instrumentos de 

atos reguladores com órgãos públicos ou entidades federais, estaduais, 

municipais, privadas e pessoas físicas; 

- Consolidar mecanismos de articulação institucional entre as 

esferas de governo, visando à integração do planejamento e da gestão, e à 

viabilidade de projetos e obras públicas e de saneamento de interesse 

estratégico para o estado do Rio de Janeiro; 

- Representar-se, como membro efetivo, nos conselhos de 

administração e fiscal das unidades vinculadas, por delegação do governador, 

quando for o caso; 

- Representar-se em conselhos, comissões, câmaras técnicas, 

plenários, grupos de trabalho, em articulação com órgãos das esferas federal, 

estadual, municipal, entidades públicas e privadas, entidades do terceiro setor, 

instituições nacionais e internacionais; 

- Exercer outras atividades correlatas. 

Instituições que compõem a estrutura da Secretaria de Estado de 

Obras: 

- Conselhos Vinculados; 

- Conselho Deliberativo do Programa PROSANEAR; 

- Conselho Estadual de Política Urbana (CONEPURB); 

- Conselho Consultivo para o Desenvolvimento da Baixada 

Fluminense; 
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- Entidades Vinculadas; 

- Companhia Estadual de Aguas e Esgotos (CEDAE); 

- Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do 

Rio de Janeiro (DER); 

- Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP); 

- Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEEA); 

- Fundos Vinculados; 

- Fundo de Programas e Projetos Prioritários (FPPP); e 

- Fundo de Desenvolvimento Metropolitano (FDM). 

As Tabelas 1 a 6 (Anexo A) apresentam os convênios escolhidos 

para análise. É importante ressaltar desde já que os dados informados foram 

obtidos nos processos constituídos no TCE-RJ e nem sempre refletem a 

realidade da situação das obras e dos acordos até a data desta pesquisa. 

É importante lembrar que a análise desses acordos não produz 

resultados estatísticos, apenas exemplifica as falhas verificadas na gestão de 

convênios. 

Na relação acima citada, destacam-se (Anexo B) as prestações de 

contas analisadas pelo TCE-RJ e os processos de inspeção ordinária 

realizados pelo TCE-RJ por meio de sua Coordenadoria de Auditoria de Obras 

e Serviços de Engenharia Municipal (CAM). As inspeções referem-se aos 

contratos de execução das obras contempladas nos convênios dos municípios 

escolhidos segundo os critérios de relevância material e social e destacados 

nos cronogramas de inspeção dos exercícios de 1999 a 2008, nos quais foram 

apuradas diversas irregularidades. Os relatórios consolidados sobre as obras 

fiscalizadas subsidiarão as análises e conclusões acerca das deficiências nos 

convênios. 

No que diz respeito às prestações de contas de convênios dessa 

natureza, elas são apresentadas pelo chefe do Poder Executivo Municipal à 

Secretaria de Estado ou à entidade que celebrou o instrumento jurídico, e 

submetidas, preliminarmente, à Coordenadoria de Contabilidade Analítica da 

referida secretaria, que as analisa e sugere a impugnação ou não das 

despesas. 

Deve-se ressaltar também que o órgão central de controle interno, 

no caso a Auditoria Geral do Estado (AGE), emite parecer conclusivo com 
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indicação de regularidade ou irregularidade das contas. Após a certificação da 

AGE, o processo é encaminhado ao secretário competente para remessa ao 

Tribunal de Contas. Da relação de 156 convênios, apenas 23 (15%) foram 

encaminhados para prestação de contas. 

Convêm destacar que a Coordenadoria de Auditoria de Obras e 

Serviços de Engenharia Municipal emite pronunciamento nos processos de 

prestação de contas de convênios com municípios, tendo como objeto obras e 

serviços de engenharia, informando se elas foram ou não contempladas nas 

inspeções realizadas nos municípios.9 

Seleção de sujeitos 

Os sujeitos deste estudo serão assessores de autoridades do TCE

RJ, bem como servidores lotados em sua Secretaria de Controle Externo, 

especialmente da CAM, além dos dirigentes da Secretaria de Obras, por 

estarem envolvidos no processo de contratação e execução dos convênios. 

Coleta de dados 

Durante a fase de planejamento, buscou-se efetuar uma análise 

preliminar do objeto de estudo, entender a estrutura dos arranjos institucionais 

dos convênios e a legislação pertinente sobre o assunto tratado, e coletar 

dados que contribuíssem para as entrevistas que seriam feitas. Realizou-se, 

então, pesquisas de dados junto ao SIAFEM/SIG e à Subsecretaria de Obras 

do TCE-RJ (SSO), a fim de efetuar um levantamento do montante de recursos 

investidos em convênios nos últimos quatro exercícios. As estratégias 

metodológicas de coleta de dados foram pesquisas no SIAFEM/SIG e demais 

sistemas de jurisprudência do tribunal, assim como o exame de processos de 

contas que continham informações sobre os convênios. 

9 Uma relação desses processos é apresentada na referência 07, às fls. 397-403, do documento do TCE-RJ 
n.9.651-0/06. 
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ANEXO B - TABELAS DESCRITIVAS DOS CONVÊNIOS 

Tabela 1 Situação dos convênios com prestação de contas 
encaminhadas ao TCE-RJ 

in~rD rAN:f"~~~i:t:~C~IO 
~ •......•.. -' ~;. . .. ~-_.; .~"-' .. _~._-",---'-"-.; ; .. 

I I I' ,i CONVNIO 81/04 30/03/04 COOPERACAO 

I 113.724-8/07 i 107832 I I 2004 . SEIG CABO FRIO ! I I TECNICA FINANCEIRA 

I..... "1'·· .. L-..................... -......... -.-....... - ...... -......... ; ..... -. .... --... ---... - ................................ -..... .-.. -...... - .... . 
i 

.... ----..... -.-... ---- ····-1 
I i CONVENIO 101104 FIRMADO EM 

'1 2004 I SEIG SAOPEDRODA! 30/03/04VALORR$684.210,53PROC I ALDEIA I ADM 33/367/04 VISA A COOPERACAO _-'+___ _~ncNICA E FINANCEIRA 

'I I CONVENIO DE COOPERACAO 

I
' I MUNICIPIO 1 TECNICA E FINACEIRA PARA OBRAS 

L.. 

10822717 

I 
113.726-6/07 

103.727-6/06 114711 6 I 2001 I SEGAB I ARMACAO DE i CONSTRUCAO E MONTAGEM CRECHE 
I I BUZIOS I PARA 100 CRIANCAS COM 572 M2 R$ 

1--1- j-t---------l:=:~ ~::~o::---------1 
i I MUNICIPIO I COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA 105.243-8/03 
, 102530 6 2002 SEGAB BOM JESUS DO ! EXECUCAO OBRAS CAPEAMENTO 115.924-0/05 

I ITABAPOANA I ASFALTICO R$ 1.465.876,00 I 
. --. ·1 ....... 1-............... ..-........... -................... -.. ---.. -.. )--.. -.--... --............. ---................. -.-...... -.-............. ---.. - --.............. -.-.. ---.--.-..... -.j 

I' I I I i~~~~~~~~~~~~RACAO I 

I 
MUNICIPIO I REFORMA E ACRESCIMO ESCOLA 

101321 I 6 2002 i SEGAB 1 LAJE DO I MUNICIPAL MAESTRO MASINI E 112.126-1/06 
, MURIAE ! QUlSICAO DE 02 ONIBUS PARA 

r- -~~I-···- t--- -j==:~:~~-
, I ' 

i.

' 103001 I 21 2002 SEGAB MMUIRANICCEIPMAIO i COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA 
! CONSTRUCAO ESCOLA MUNICIPAL 

1 
I R$ 347.813,00 PROC ADM 30/607/01 

1
,
.-......... .- ............ j--. . .... -.... .. .... -- ...... .- ................ L.-.... --... --........ -............... -.. -.. .- .. -.......... --.... . 

I ' MUNICIPIO 
110067 7 2002 SEGAB NATIVIDADE 

I 
1102756 2 

i 
20021 SEGAB 

MUNICIPIO 
NOVA 
FRIBURGO 

'I I CONVENIO COOPERACAO TECNICA i FINANCEIRA 05/07/02 

I 
I CONVE~~~~~:~;~02 P/ COO;~CA~-
I TECNICA FINANCEIRA P/ EXECUCAO 
[ DE OBRAS VLR R$10.845.519,00 PROC 
i ADM 33/870/01 

............... - ....... -.. - ............. -.-.. ...i 

100.449-3/05 
103.426-8/03 I 

..---- ..... ---.... ·· .. -.... -----1 

111.180-6/04 
100.528-5/05 

I 
......................................... _ ....... __ ....... . .. .J 

102.207-5/04 
115.925-6/06 

~---+--~--4-----4----------.+I~~~~~~~~~--------+-------------~ 
I ! CONVENIO FIRMADO EM 

I I 
'I' 26/I2IOlVISANDOCOOPERACAO 
, TECNICA E FINANCEIRA 

100853

1

2 /2002

1

1 
SEGAB ~~I~ I ~~~~g~c:3..~~ cgEESCOLAS 

SUL I ATENDIMENTOCOMVALOR 
! ESTIMADO DE R$ 937.010,00 PROC 
I ADM 33/964/01 

117.261-4/02 
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(Continuação) 

r~:fFo ÓR~MUNIC~O_ -l':~~-~-~LO'---~!~J 
I ! i I! MUNICIPIO ',' CONVENIO COOPERACAO TECNICA 

:
',. 110065 I 9 2002 I' SEGAB I PARATY ! FINANCEIRA 05107/02 

I I! i 
···-····--····,--··--···1··--·····"1·············-·····-l··-···-······· .. ·- .. ··· . ···········-·!· .. CONVENIÕ·OE2õ.12.0 1 P/···················· .. ·············- ..... -.-........... -.....--. 

I 
I 

I 
! COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA 

10022811 2002, SEGAB MUNICÍPIO I (DER-RJEMUNICIPIOQUATIS)REFAS 103.235-7/03 
i ! QUA TIS i OBRAS REDE DRENAGEM E ESGOTO 

I l i I ! SANIT ARIO - VLR R$ 1.182.022,00 
"'--"1" ··-·1··-····· ... --- -- .-- ------ ----I.. -----.o ----- -.o - - -. ------.o _.o. -.o -.o 

, I1 I I CONVENIO DE 05.07.02 P/ 
I I I MUNICIPIO , COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA 

'

1110361 12002 SEGAB QUEIMADOS : P/OBRASBAIRROSAOCRISTOVAOR$ 115.234-1104 I 
.~~I ____ *i ______ tl __________ -+i~3~56_.6_7=1~,00~P_R=OC __ A=D~M-=3_3/~OOO_~77_1_1O_2 __ -+ ______________ ~ 

!~---I' i ! I CONVENIO FIRMADO EM 28/12/01 

I
,' I : VISANDO COOPERACAO TECNICA E 

, I' ! FINANCEIRA P/CONSTRUCAO DE 
100852 II 8 I 2002 SEGAB I MUNICIPIO RIO i QUADRA POLIESPORTIVA EM LIDICE - 100.475-2/05 

I 
I i CLARO i RUA AURELINAO PORTUGAL-2 

I I I I DISTRITO - NO VALOR ESTIMADO DE I 
···I--t---I-·+-···------····j-~~~~g-~b~~g:j~I~:~~~~~- ··----····-··-····------------1 

'I 1 I P/CONSTRUCAO QUADRA 
105087 4 2004 I SEGAB MUNICIPIO RIO i POLIESPORTIVA EM LIDICE - R. 100.475-2/05 

I
I I CLARO I AURELINAO PORTUGAL-2 DISTRITO -

I 
i VALORESTIMADOR$763.771,00 

. , ! (RECONSTITUIDO PROC TCE 100.852-

r~084Q:rr~, I 1==,:- : :~~::=P:C~OTECN'CA-- ffi=r--~ 
! I I I SEGAB I SAO FIDELIS 127/06/01 :~~:~~~~~~~ 
1---· 1--- r 1- --··-j------···------I-CONVENIC;-DEis:l:fõ)"pj ........... ___ __ Jº7.:~44~!'QL ----------1 
I I I MUNICIPIO I COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA 
, I SEGAB SAO ! P/ AQUISICAO EQUIPAMENTOS 106.937-8/03 l::[ ~JI __ '_ _!:.~~~:~_ .. Jj~~~i~~11~1~~EZA R$~_~:::~~: __ ... __ ..... _ .. _J 
!,. II I CONVENIO DE 08.02.02 P/ I MUNICIPIO i 
I I I SAO i COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA 105.291-5/03 I' 

'1 102000 7 2002 I SEGAB ! P/ ESTRUTURACAO SETOR 
. FRANCISCO I MANUTENCAO E ILUMINCACAO 014.449-8/04 I 

1-.. --... _ .. -... _____ . __ I._ ... ___ .~~~~'.:~~~ __ J.~UBLIC~!~~AD~.~~~!. .. I-~~~!..-.-.- .. -.-.. --.... --.----.------~ 
I I 107.373-3/03 I 

~_~: _S:~_. ==-_r:~=:-==--_::i~J 
!, I CONVENIO COOPERACAO TECNICA I 

,Ijll~:~-=-I~~III~ª~;:-=:-I I ITABAPOANA FINANCEIRA PARA VIABILIZACAO DE i 
I TRANSPORTE ESCOLAR I 
I ' 

.............. ---........ - --.. --.o ---.. .---1 

I ! 114626 
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(Continuação) 

E:-D ~NoI6Ro:-~i-I::-~-~:v~LO-'-_ -5~~~~S'1 
10«>221 20041 SEIO ,NlLOPOLlS 1:~;;;;o~~g~ -:::~=::,- -'l +r -I t~:: ADM3~3~"': __ 

110.536-6/05 
111.863-2/05 110406 11 2004 I SEIO r1~~ I CONVENIO CELEBRADO EM 05/07/2001 

L---J __ .. ..1. . ......... ____ L 
! 

23 

Tabela 2 - Convênios encerrados e denunciados sem repasse estadual 

1:~:J,l~I:l::;~~ :UN~CÍP~~-~---'-'-'r-:-"-· --.-.----,..,--.----.,.,--.--.---,-.. -.,.--..,-.. ---------.. --li 
;' '!. I 

: I ,. j MUNICIPIO CONVENIO FIRMADO EM 05/07/2002 VISANDO CONSTRUCAO DO I 

I ;! i 

110964010 bOO4 iSEIO NOVA IOUACU CONVENIO 117/04 P/ CONSTRUCAO CASS POPULARES R$ 5.473.684,21 
I 'I i i lPROC ADM 33/340/04 r-"'---'" ··-·j"""-·······-·t-·······--···-- .-- -- ---- - -- -.-- ' .... - -- -.-... -.... -. - -- -. - --. -.. -.--- -. ----- - --.. -- ___ o -- - .-.---••• - -- - •• --- - - --1 
! 1087511812004 iSEIO BOM JESUS DE CONVENIO 103/04 DE 30/03/04 COOP TECN E FINANCEIRA PARA : 
1 I I! ITABAPOANA f'CONSTRUCAO CASAS POPULARES I l_ -. ___ --..!-._ _ __ _ _ ____ .. __ ___ ____ ____ _ _____________ . ____ ._ _ __________________________ . _______ . ___ : 
I I I ! i 
! 111473' 1 12004 !SEIO BOM JESUS DE jCONVENIO FIRMADO EM 30/03/04 PROC ADM 33/284/04 VISA AS ; 
, I I I ITABAPOANA AQUISICAO DE BENS E EQUIPAMENTOS I 
, 1 II 1147415 l2OO4ISEIO BOM JESUS DE CONVENIO FIRMADO EM 30/03/04 PROC ADM 33/303/04 VISA A 

l----.-.~.J.--4-.-.. -...... ~:.~~~~?~~~ .. _____ . CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 
I I! ! CONVENIO 017/04 FIRMADO EM 30/03/04 VISANDO COOPERACAO 
11059931

1
7 l2004 !SEIO BOM JESUS DO ITECNICAIFINANCEIRA P/AQUISICAO BENS, EQUIPAMENTOS, 
,I I ITABAPOANA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS PAVIM, INFRAESTRUTURA EM 
I I I P.M.BOM JESUS DE IT ABAPOANA 

Fonte: Referência 07, fls. 373-396, documento do TCE-RJ n. 9.651-0/06 

Os convênios acima expiraram por decurso de prazo ou foram 

encerrados; não havendo nenhum repasse estadual, não há prestação de 

contas. 
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Tabela 3 - Processo encaminhado à Auditoria Geral do Estado com 
abertura de tomada de contas 

1~~~.··-.!~.~+~~"':~~ b~~~~v::;- - - ----fMAD-:DE~~s:.1 
i I I I. . .' . I i__ __. __ I 

i i I I ~ I I! i ICONVENIODE 18.12.01 P/COOPERACAOTECNICA I' I! 

i1oo21li8 :2002 iSEGAB ARARUAMAIFINANCEIRA DAS OBRAS CONSTRUCAO CRECHE R$ 104.052-6/06 i 
1 I I i 1365.266,00 i j 
L ...... __ ......... .I. .. w.l. ___ ..... .i.._ ....... __ ..... ___ ..... __ ._ ... _ ........ _ .. _1.. ...... _ ............ ___ .. ," .... ___ ....... _ .... ____ ._ .. "" .... __ ..... ____ ...... _ ....... __ ... _ ..... __ . __ ............. __ ...... " ... _ ... _ ..... 1 .... ___ .......... _._ ....... __ . ___ ..... _. __ .. __ ._. ___ J 
Fonte: Referência 07, fls. 373-396, documento do TCE-RJ n. 9.651-0106 

A tomada de contas foi instaurada pela então Secretaria de Estado 

de Integração Governamental (SEIG), para apuração de possíveis 

irregularidades na execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos 

Municípios (PADEM), porque se constatou a não apresentação da prestação 

de contas do convênio. 

Tabela 4 - Processos em vias de remessa para a Auditoria Geral de 
Estado 

·_··_{\"··~·····~~..,·· .... ·-·\·_·~·····~: .. ··: .. ·7;~;~···-7>:~ .. -:"'.:~'~:-.. _ .............. :-...... -. 

c~~Io'~ OBJETOFvÁLÓR 
·:-····~7-":r~·-:-::--:;iG,-·.,::J 

.......•. '] ., 
, 
! ! I 1 

! ! I I I CONVENIO DE 08.02.02 PI COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA 
'102524? i2002SEGAB iMUNICIPIO PARACAMBI OBRAS RECAPEAMENTO R$ 3.532.893,00 PROC ADM 33/962/01 

I i . , 

I II I I 
I I I I I 
11 0085416 12002 ISEGAB !MUNICIPIO PIRAI 

! ! I I I 
I_~+ 1 __ -

i I I I 
110124818 2002 SEGAB MUNICIPIO PIRAI 

I i 
I I 

CONVENIO FIRMADO EM 28/12/01 VISANDO COOPERACAO 
TECNICAlFINANCEIRA P/AMLIACAO/REFORMA ESCOLA NOVA 
ESPERANCANO VALOR ESTIMADO DE R$ 150.000,00 PROC ADM 
3n37;101 

CONVENIO FIRMADO EM 28/12/01 VISANDO COOPERACAO 
TECNICAlFINANCEIRA P/CONSTRUCAO DA ESCOLA FUNDAMENTAL 
EM ARROZAL - VALOR ESTIMADO DE R$ 450.000,00 

1---" ... -+ r---.... ---.-... ------------"----... ----. -
!107337h 1'20041SEIG ITAOCARA CONVENIO 68/04 30103/04 COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA 
,I I 

[- ---- +- -- --- ------ - j ----.. -- --- -- ------ CONVENIO 054/04 FIRMADO EM 30103/2004 VISANDO AQUISICAO DE 

Ii 07312: I 12004 SEIG IMIGUEL PEREIRA BENS, EQUIPAMENTOS E EXECUCAO DE OBRAS PAVIMENT ACAO 
! I' ElOU REDES DE DRENAGEM 

i109337:5 !2004 SEIG IMIGUEL PEREIRA CONVENIO N° 11104 ASS. EM 30.03.04 REF PROC ADM N" 33/000.333120041 
I I I'! TENDO PI OBJETO A COOP. TECNICA E FINANCEIRA ! r -- i -- --~ -.. --, -- ---- -- - --- .. --.---..... -- -.--.. -.. -.. -.... --...... -...... ---.. -........... ---... ----................. -.. --.. -....... -.. -............ -.... -.-.-.. --....... --.--.--............ -.-..... -... -.----··-1 
I I EIG I CONVENIO 090/04 PI EXECUCAO OBRAS E SERVICOS DE . 

[I 0825~ t 12004 

... ___ I~A:~_~ DO_ S~~ ..... _ .......... _ ~.:~~.~.~~~.~.~~_7~_~=:~.~_~~~_~~~==:.~.~ ... =:.~~ .... __ .. _ ... ~ ... _ ... _J 
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['Ti ···········1 .... "'1- .....-. 
i OO4ISEIG IPORCIUNCULA 

":'0679812 bo~~t:;:··t::~:::~·_········ 
! 'i I I 
. I I i I 
:108318:2 2004 SEIG i,QUEIMADOS 
I . 

(Continuação) 

CONVENIO 124/04 PI AQUISICAO BENS PROC ADM 33/1196/04 

CONVENIO 036/04 FIRMADO EM 30103/04 VISANDO EXECUCAO DE 
OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO DE PORTO REAL. 

CONVENIO 091/04 DE 30103/04 PROC ADM 33/145/04 VALOR R$ 

268.343,75 VISA A COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA 

i 1 ,I 

! i CONVENIO 094/04 PI AQUISICAO BENS SERV INFRAESTRUTURA R$ ,i 
10820811 '1'2004 !SEIG !RIO CLARO I 1 1 I 113.780,00 PROC ADM 33/158/04 i 

! i ···t·······I····················· I ·--···· -..........._ .... - ...... ......................................... ......... ........................ .... .. ............. . .... _ .. _-.... .. -........ .... -..........-., 
1109635:5 i2004 'SEIG ISAO FIDELIS CONVENIO 115/04 PI AQUISICAO BENS R$ 2.3983561,82 PROC ADM 

I·--········-···j·····!·-········-·········l· ............................. -...... ~~~.~~~..... ........ _............................. .. - .. -... - ...... - ... -........ _-.. ...... _._-...... .J 
!1104081912004 SEIG iSAQUAREMA CONVENIO 123/04 
. I I I 

~ i 
I i I, 1 

110750718 !2oo4 ISEIG IMENDES 

L_ • ..LJ._L.L. ... . ... 
Fonte: Referência 07, fls. 373-396, documento do TCE-RJ n. 9.651-0106 

Tabela 5 - Convênios aguardando prestação de contas, em fase de 
processamento 

iPR;;'; F~O::O~~b>JO .. ', 'I~~IO~~-::V";'---' -, -, , :!'>;·X .'!fi'!?::;':~ 
~.- - "i'\-- "-1' ". _. . ... , -' . - '. ----·"1 ... _~ -- .. , "-.-- --.. '. _. _ .. ,- '"'' --.• - --.~., -'-'---1 
lI0873014 120041SEIG BARRA MANSA ICONVENIO 104 FIRMADO EM 30/03/04 VISA A COOPERACAOI 
I i I ! ITECNICA E FINANCEIRA PROC ADM 33//305/04 VALOR R$4.105.263,16 ! 

I 241 io i2004 iSEIG PARA TY ~ICONVENIO 112/04 COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA 30/03104 li! 

I 1 i ! .......... .. .. _._. __ ............. ..,,,,,_............ . ... _ ....................... " ... __ ..... _-_ ............................. __ ....... __ ........ H ....... "_ .............. ___ ..... ,.._._ ••• _ •••• _ ••• - ... -.-••••••••• -_ .... _ ••• _-........ __ •••• , .. ···i 

1I07836j7120041SEIG QUISSAMA 'CONVENIO 80/04 30/03/04 COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA 

1-········, r·-······· .... ~:~··;~~~··~··~~LE D ...................................... ········································1 

jl07833j5120041SEIG RIO PRETO ICONVENIO 84/04 30/03/04 COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA I 
1·-···_·-······I······j··-·······1"··· .. ·············· ........................ -... - .............. -............... _ ............ 1 ............ __ ............................ - •....... _ ............. - ..•..... - ..... _ .•........... ·-···--······-···-·····-·--··-·-····-·--·····-··-1 

!.109993;115112004 !SEIG VOLTA REDONDA CONVENIO 119/04 FIRMADO EM 30103/04 PROC ADM 33/384/04 V ALORI 
R$1.368.421,05 VISA A COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA ! I i __ I 

Fonte: Referência 07, fls. 373-396, documento do TCE-RJ n. 9.651-0106 
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Tabela 6 - Convênios em vigência com prestação de contas parcial, sem a 
conclusão do objeto pactuado 

F:::I:J;~~;~~[[~~:~:~-'--~l 
! .. -.-.. ~ ...... _" .. -. ···,·--...... ·-l·-·"·-...... ·-.... l·~---··-·-·-·--~ ...... ~-.. ~~--·~-"~-._.~.--~-.~-... --.----.. __ .. -:..--... -----.-""''''--.----.,---=-... -~,~.--~-.. --,.,..-. _o. "-'"1 

1105772 1120041SEIG ANGRA DOS REIS iCONVENIO 007/04 P/ CONSTRUCAO CASA POPUlARES R$ 2.052.631,58 ! 
!_______ 1 _____________ j_________ _________ ~~~oc _~~~~'.:_5~'.~________ .________ ____________________ 1 

1108531 612004 SEIG ANGRA DOS REIS lCONVENIO 047/04 FIRMADO EM 30.03.04 i 
~.--..... --... -..... -f-·-·-·-.. · ........................... (.-...... --................ -----..... -----.-.. -.. -.-.-·--·--·f-·-.. ---.. ·-·-.... ----·--··--.. ·-·---· .... -·-.. ·.. .. ... -.-... -.... -.......... -.. -... -.-.-. ...-.-.... -... -.----.--.-.--1 

II 10231 4 120041SEIG IANGRA DOS REIS lcoNVENIOO 120/04 P/ AQUISICAO EQUIPAMENTOS E SERV II 

i I I I IINFRAESTRUTURA PROC ADM 33/300/04 

1-- ...... ..I---..... L ... -..----1.-- .... -.... ...............-.j.---...------------....... -.--.----.-- ... -. . ......... -... ----... --.-------------! 
, i I I I 
1i 07569 6 i20041SEIG IAPERIBE !CONVENIO 056/04 NO VALOR DE R$ 540.072,75 FIRMADO EM 
I I i I 130/03/2004 PROC ADM 33/00030112004 i 

:28 :12~SE:r=~ -12~~;trif~~r~1 
l-----. -I---L--\------ -- ...-------L---- ..... ---------.-- ------ -- ------- ------ ---- ..I 

I I I I j I 
1114382 9 12oo5 1SEIG BARRA DO PIRAI CONVENIO 01105 DE 13/10/05 PROC ADM E-33/413/05 P/ COOPERACAO ! 
! I I j ITECNICO-FINANCEIRA VALOR R$ 2.300.000,00 i 

I;-~;;~~-- ~1;~'1~;I~-·I;~~-;:~~~----.. -----F~~~EN;~~;;~4 R~~:;~-;;~:~;-;;~-~~~_;3/3~; .... - -I 
r······ .............. -'1 ............. ! .............. ··i-·-············-···································· .......................... ,..................................... ... -...........-.. ............. - .... --- ......... ··--··················-···-··· .. -····--·---·-··1 
. i I I I 

,i I 'IICONVENIO 045/04 FIRMADO EM 30/03/04 VISANDO COOPERACAO I' , 
1107262 o 12oo41SEIG IBOM JARDIM ITECNICAlFINANCEIRA P/AQUISICAO DE BENS. EQUIPAMENTOS, 

i 1 'I iEXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA, 

! I I! /PAVIMENTACAOIREDES DRENAGEM 

!--.... ·--.... --.. --.. ~--.. ·--·l-·-.... -...... · .. L-..... ---.. -.-.... ---.. ----..... ---... -J-.--.. --.. -.-.. ------.---.------.-.-.-............ -... --.. -.. -.---.. -.. -................. -... -.... ---.. -.------l 
i I;!! ! 
! 1 j j I I i I !CONVENIO 030/04 FIRMADO EM 30/03/04 VISANDO EXECUCAO OBRASI 
1106603 112004jSEIG ICABOFRIO IINFRA-ESTRUTURA,PAVIMENTACAOElOUREDESDEDRENAGEM ! 

I I I I !ESGOTO SANITARIO DIVERSOS LOGRADOUROS DE CABO FRIO. 
. I I I 

~ II I ~--------------------; 
! I ICACHOEIRAS DE ICONVENIO 039/04 DE 30/03/04 ENTRE A SEIG E PREF MUN DE 
1106795 0

1

'2004 SEIG MACACU ICOCHOEIRAS DE MACACU VISANDO A COOP FINANCEIRA E 
I I ,TECNICA 

I 

i 112OO41SEIG ICACHOEIRAS DE ICONVENIO 71104 PARA COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA R$ 
jI07690 I '[MACACU 1684.210,53 PROC ADM 33/000310/04 i 
1 ... _ ....... _. __ .............. 1... .... __ .. _ .............................. __ .. _ .... _. __ .. _ .... __ .. __ ... _ .. _ ........... _._1 ........ _. __ ._ ...... _ .. _ .. ___ .. ____ ..... _ .. _____ .. _._ ...... _ ..... _._._._ ...... _._ .. _. ___ ..... _._ .... _ .. _. ___ ... ____ .. __ ---..J 
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i: 
; 

!PROC DAN 

(Continuação) 

... __ ........ _--_ ..... _ ... -..................... - ..... _ ...... ...,. ........ :-.. _" ...... , .. :-.... , 
I 

CONWNIO -OBJETO. VALOR i ... :.: .... , .. ".,:. ":':. .. . 1 

. __ ..... . _ ..... :_ ...... ~ ............ ~;:_ ... :._:.;., .. _.·~L..... . .... ___ ........... ....... _ ...... _ ..... _. .:..;J 
, CONVENIO 026/04 FIRMADO EM 30/03/04 VISA COOP TEC E FINAN P/ ! 

I
' AQUISICAO BENS EQUIP EXEC DE OBRAS E SERV DE INFRAEST 

IPAVIMEN ElOU REDES DE DRENAG ESG SANIT AGUA POT EDFICA 

1106197 2!2004iSEIG iCAMBUCI IDIVERLOGRADOU ! 

! I'! I I ! 
! I I I i 
~---------l--L---.. -f-.----.... _---.. ---.. ---.+----.. --.. -------.-.. -.---... -... ---.. -------.-----.-.. -----.---~ 
! I I I i 
: i iCONVENIO 050/04 FIRMADO EM 30/03/04 VISANDO COOPERACAO I 
Ii 07259 3/2004SEIG CAMBUCI ITECNICAlFINANCEIRA P/CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO I 

~__ tTC:R:TI=DE RS 684210."____ _,~ 
li 05901 4 '2004 !SEIG ICANTAGALO ICONVENIO 012/04 FIRMADO EM 30/03/2004 VISANDO COOPERACAO i 
. i I I !TECNICA E FINANCEIRA PROC ADM 33/313/04 ! 

1--·..--·-·· -(---..j--.-............... l··_ .. ·_ .. ··... __ ·······__ .. _·_______I __ ··_·_ .. ___________ __ ·_-- ...... - ........ -..-------------.-..----.--.. -- --....----!! 
li 07317 I !2004ISEIG ICANTAGALO !CONVENIO 60/04 30/03/04 COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA 
~ .... -__ -............ -.... "'J ......... -..... L ....... -........ ...J ..... -.-.---............ -._ ...... ___ ....... _ .. _ .. _ .. 1_ .... ___ .. _ ........... _ ......... _ .......... _ ... _ .... _ ...... -----.. -...... -....... --........... -... ---.... ----------.. --...... -...... - .. -..... -.J 
! ! I I I 

II~:.::~_ ... 21:~t=~~-I=~ ... ~~=~~.~--- .. --....r~~~=~ .. ~-~4:~-=~~PERACA~~=~~=~ ~~~~=:~ 30KJ3/04
j p 09240 612004 !SEIG ICARAPEBUS jCONVENIO 1i 0/04 COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA 30/03/04 I 

1---ri . ··I----~'--I--~--'---'- ,~- ,-----I 
! 108228 I i2OO4 jSEIG ICARDOSO MOREIRA CONVENIO 089/04 FIRMADO EM 30/03/04 VALOR R$684.2JO,53 PROC 

I I ADM 33/286/04 VISA A COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA 

1 I I 

:::::: :t:i:;:-~:~:~~::j·=~~~~~:~~~~:~~;~! 
~-++~-T"':"--- ~OCA~3~~ ____ • ______ .~ 
!105602 o !2004 ISEIG ICOMENDADOR LEVY jCONVENIO 001/04 P/ CONSTRUCAO CASA POPULARES PROC ADM I 
! I I IGASPARIAN 133/291/04 ! 
I!. 1 

I I I '105985 02004 SEIG ICOMENDADOR LEVY ICONVENIO 016/04 P/ AQUISICAO BENS R$ 526.315,79 PROC ADM I 
: IGASPARIAN 33/289/04 I 
f--- - -- --- ,--- -I - -... f- ---- --- - ... ----- ----- - ------- .-- -- .. ----- - -- -- -- ---- --- - -- ---- ----- ------------1 
I I I! ICONVENIO 032/04 FIRMADO EM 30/03/04 VISANDO EXECUCAO DE i 

ll~7% J~CG_ F~~:~:DE_J~~!~~=:=~NrrA~~~~:OON:~:O:EJ 
!
1107820 812004lsEIG ICONCEICAO DE CONVENIO 87/04 30/03/04 COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA PARA I 

I I' MACABU CONSTRUCAO CASAS POPULARES ! , I 

~f;;t;~ ..... ~~;~;~~.-. ···~~~~~~~-;;~;~·~OOPERACA~ .. ~~~·;~~;~~~~;;;~~~-~;~- ...... --'''i 
! I ! 

i I I CONVENIO 061/04 P/ EXECUCAO OBRAS DIVERSAS R$ 1.105.263,10 I 
1107348 o 12004ISEIG CORDEIRO !PROC ADM 33/257/04 I 
~------ --.. --1' ............ -.... -.--.--------------- ···-----1~o~~;~~;~~-------····-·-·-·······_---- ... --...... ---.-... -----.. --. -------... -----
t~~:.::~.~:~.~.=~~_J~~~~._~~~ .. _.___L ........ _........._ .. _ ...................... _ ....... ___ .........._ ... __ .. .. ___ ..... __ ....... _ .. _ ... __ .. _ .... __._ ... 1 
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(Continuação) 

Ea:- :~}~~ ___ ~~-~-v~o.-===-___ J 
I
I I I ICONVENIO 109/04 DE 30/03/04 COOP TECN E FINANC PI CONSTR , 
i I" ICASAS POPULARES C/31M2 CADA UNID, AQUISIC BENS,EQUIP,EXEC I ,I eBRAS E SERV INFRA-ESTRUT, PAVIMENT, ETC (PROC ADM ! 

6 bOO4ISEIG IDUAS BARRAS 133/000319/04) (R$ 686.834,90) . 
1 I ! 
'I I 

~ -~--j --j----J--------------
1106807 I I IENG PAULO DE [CONVENIO 041/04 FIRMADO EM 30103/04 VISANDO EXECUCAO DE 
! 9

1
2004 SEIG IFRONTIN IOBRAS ESGOTAMENTO SANITARIO NO DE ENG.PAULO DE FRONTIN., 

f"" .. I._......L....... .. _ .. ___ ... _ . l .. -.-.. . ... .... ""- ....- ... --. . .. -.--. -.. .. . .. -... -.... 1 

p07951 3120041SEIG I:~:;~LO DE ICONVENIO 065/04 FIRMADO EM 30.06.04 
I-·· .... ··--··jl .... · .......... ·j·· ..... I·-.......... ·-.. ·--.. · .... -···-.. · ...... · .. - .. ·r-···· .... ·--.. ····· .. · .... -.-..... -...... -....... -.................... -..... - .. ·· .. ·· .. ·-··· .... ·· .. ·· .. ··-····-··--·· .. · .. ·--.. ·-··-.. -.. ·-1 

i I I 
I 1 I I ICONVENIO 038/04 PI AQUISICAO DE BENS EQUIPAMENTOS 
! I 06780 5[12004 ['SEIG jlGUABA GRANDE !EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA R$ 

I '1,2.631.578,05PROC ADM 33/00032212003 

I' I I 1 .. · .. ·-·-·-- .. r .. -.... II .. -.. -·--.. 1"'··-····· .. -··-· .. · .. ··-·-· .. ·] ...... _ ......................................... --....... -............................................... ·--.. -.... · .. ·· ...... ·-·-.. -.... --.... · .............. ·-...... -·-··-.. ··1 

I I I I ICONVENIO 10704 DE 30/03/04 COOP TECN E FINANC PI CONSTR I 
'109307 O !2004 'SEIG 'IGUABA GRANDE ICASAS POPULARES C/31M2 CADA UNID, AQUISIC BENS,EQUIP,EXEC I i 1 i I IOBRAS E SERV INFRA-ESTRUT, PAVIMENT, ETC (PROC ADM I 

L -lJ ~ _ r~3~~~ ~ 716052,19) _ _ ... _. ____ .. _. ____ _ .... ___ ~ 
I I i I I 

1107863 O 120041SEIG IITAOCARA !CONVENIO 086/04 DE 30103104 VALOR ESTIMADO R$1.385.618,75 VISA! 
I t 1 IA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES I 

.... 'j ... - .. I.. ............... -... --.... --.. - .. -j .......... --.-.. -.... -.. -...... -... -........ -......... -.-.. -...................... -.... -...... -.-..... -... -..... -.--- .. --.. -.J 

i::: :F;~:::-I:;::: ___ _I~~~~:~:~~~ªN::--; 
:1073: _ f:rE:-F~~- -----f~~~~----- ---1 
h 05596 51[20041SEIG ILAJE DO MURIAE I~~:C~I~ ~::~=~~~S~~~~~;~:~~A~~~~~~ - Nol 

I VALOR TOTAL DE R$ 682.247,50 I 

1.._........ -+---.. 1 .. -.-- - --.---.-.- -. -.-. --.. -.-.. ----.. -... -.. - -.-- ....... ---.. - ...... -.-.-.... - ........... -.--..... -.. --... -.-..... ) 

I I I ICONVENIO 01012004 FIRMADO ~M 30/03/04 PI AQUISICAO DE BENS, 
1105793 512004'SEIG LAJE DO MURlAE iEQUIPAMENTOS, EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS R$315.789,47 

i I J'PROC ADM 33/000.287/2004 I 
1 , J I 
i .. - .. ---- -1'-............ -............... -. , .............. -....... -....... -...... -.-_ ... - 1·-.. ·······--·· .... ·····--·· ................. _ ............ - ... - ...... - .. · .. -·· .... - .. -·-·-·-·-·--··-·---·1 

535 2 i20041SEIG ILAJE DO MURIAE ICONVENIO 092/04 FIRMADO EM 30.03.2004 I ..+1.. 1 .. _.. ... _ .. _ .... __..... 1..... ... _....._.__ .... _..._.. ... _·....··_ .. ···_····_--·····1 
108209 5 bOO4 ISEIG IMACUCO !cONVENIO 045/04 PI AQUISICAO BENS SERV INFRAESTRUTURA R$ 11 

j I 1137.633,18 PROCADM331146/04 

I········ ·· .. ·· ...... ····-1·-.... ·..1 .. ···· .. ······ ...................................1'... ... - ..................... -......... - ................... - ··· .. ········ .... ···- ... · .. ··· ..... ··-· .. · .... ···-l 
!105612 512004:SEIG MANGARATIBA !CONVENIO 006/04 . 

I " ....... J..J..........L ...... __ ........................ _ ...... _.L ....... _ .................... . 

I 
1109306 
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(Continuação) 

"'~T-'--:' --.- ... ----.. - .. . ..... ... ... . .... ....] 

f ... _.,_"., ... ____ •.... '.'l.D ...... fA ...... N_ .... O ..... 1,-' _~~~~I::!'j~:'~~ .. :.~.:_.j~~±~~.~;,:=~~~~~~~.~~~~~,....-.. .. -... L,-.-.. "_.. .......... ___ ........ ," __ ..••. ,..1 

I 
!CONVENIO 77/04 30/03/04 COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA PARA ! 

9 '2OO4I'SEIG IMARICA IAQUISICAO BENS ! 

I' i 
!107819 

I I t 

1107868 o 1
12004 

~SEIG IliMARICA II'CONVENIO 078/04 DE 30/03/04 VALOR ESTIMADO R$684.21 0,53 VISA A i 
, CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES ! 
I.i ! 

~--~~-- I I 
1106026 ! ! -----r IICONVENIO 020/04 P/ AQUISICAO BENS RSI.052.631,58 PROC ADM 

7 i20041SEIG IMENDES 133/329/04 i 
~ .. _._ ........ _ ......... -...... ~ ... -.... --.I· ............... --...... 1 ...... --...... ---..... -.. ·.·.-·.......... . .. .l..--... -...... -... -.-.... -.. --.. -.. ---.. --.-........ -.... -.-... - ......... -... -.--.. -...... -.. -..... -.. -.-... -.......... -..... -.... --.. -..... ·····-·-··1 

i I I I i 1106865 I i2004jSElG MIRACEMA 1~~~V3~!~:~~~IRMADO EM 30/0312004 R$I.OOO.OOO,OO PROC I 
i-·········--·····-- ··-l-·-··+---·-···--··r--··-···---····-··---·······- ······-1···--··-·---·····-··········--·--·--·-··-····----........... -.-...... -.. -.. - .. -..... ---.-... -.... --........ - ..... -.... --.--.-.-..... -................ -- ···--·-··-····1 

I~~:: ··:(~:~I:~ .... ~~~:~Z~~::PZ::;-ICAEFmANC~RA .-; 
I-------L--. L_. _______ ._____. __ + __ ----........ --.. -.. -.-.. --.. -.-.----.. -............ -... -................. -.-.. -..... ---.... -... -- .- .. -.. -.-- .-.. -.--..... -.-... .--1 

!:~:::-jll~:~~~::=~-111:::~~=:-:=:::=;-:::~ ~ I .... _1 __ .__1 ___ ._.______.___ IA CO~S_TRU~AO~E C~S~~ P~~~LARES __ ; 

!109604 6]2004 SEIG INILOPOLIS ICONVENIO 116/04 COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA • 
I·· "-'''-'-''-''.- . 1" -....... .. -.• -.• -..•••• -j..------.-.... - ....... -.--.... - .-.j----...... -... -.--.... ---.-- .... --- ---...... ······-·····-·-·· .. ··----·--·····-··--·-·---··------1 

i I I iCONVENIO N" \08/04 ASS. EM 30.03.04 REF PROC ADM N" ! 

1109338 'j':r rARAmA 
00 SUL . .I"AlOO'"I2OO4.::' PiOS': ~C(X)P 1<CNIC~EFINANCEU(AJ 

! .!, I,CONVENIO 073/04 DE 30/03/04 PROC ADM 33/343/04 VALOR 
1\07705 2 i2OO4 iSEIG IPARATY iRS684.210,53 VISA A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 

1...-····-· .... L·l·'·········-·--·····+·······--·····-·-··-·······-·····--···--····-··········f-·······················-.-....... -.. -........... -.-.-.... -........ --.... -.................. --.... -.......... -... ---.-.---...... -.-.-·--·········---··········-··-···-·-··-····--·-········1 

1106765 5 bOO4 SEIG IPATY DO ALFERES ICONVENIO 37/04 30/03/04 COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA ! 
i·-···-···-·····-···· ..... +---... ·······-··--·--r-·-------··----··--··--·-----t----··-------.---.----.---...... - .... -.-.-.---.. ------..... ----.---·-----... ·--·-i 
1\07336 7120041SEIG I'PATY DO ALFERES ICONVENIO 69/04 30/03/04 COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA I 

i . I I 
1111453 I bOO4ISEIG !PETROPOLIS ICONVENIO 122/04 P/ CONSTRUCAO CASAS POPULARES - PROC ADM I 

r·-·I-+·····-----~~;~~,;;;,;;~;~;~-;;;;.~;:·--1 
1106782 312004 'SEIG PINHEIRAL iAQUISICAO DE BENS EQUIPAMENTOS EXEC OBRAS E SERV NO MUN I 
; I !PINHEIRAL I 
1····---·-····---· _ .. [i ___ o .-.-•••• --.-••••••• --•• ----.-.---•• ---••• -- ••• ----.--.-j--.. -... -.--.--.-... --....... -.---.. -.. ---.-.-............ --...... -..... -.-.... -.. --.. --... --.. -.. -······---·····---·-1 
1\07866 2,2004 !SElGPINHEIRAL ICONVENIO 083/04 DE 30/03/04 VALOR ESTIMADO RS688.015,87 VISA A i 

r.:;o-; I::l,~- f;=--·_·t::::~~~:: ::-:-:::~ :::::.~ 
1 

I I I I I 
1105771 7 i200411SEIG IPIRAI iCONVENIO 13/04 30/03/04 COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA 

l.... .. _ .. _ ..• _ .... _ .. ..1 _____ .. _ .... _ ........ _._.,_._ .. ____ ._._ ..... _______ .. _...J. ___ .... __ . _______ ._ .. _ .. _ ... __ .... _. ___ ._ .. ____ .. ___ ....... ____ ._ .. __ .. _. __ . __ ... __ ... ____ ... _. __ . __ ..... ___ . ...J 
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(Continuação) 

_r~~~~:o--v~:.~~-=~:.~ 
ICONVENTO 29/04 30/03/04 COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA 1 

I . 
, 

1107831 7
1
2004ISEIG PORTO REAL iCONVENIO 88/04 30/03/04 COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA ! 

i·"'-·"'·"'-"'·· ....... - + .... -.-... -+ ... -..... -... . .... -... _ .. -.......... -.- .. ----.. --........ + ......... --.. ---...................... -..... ---......... -..... -.-.-.................... -..................... -.-...... --.... -....... -.......... --.... -....... -.. -.··-···1 
!106579 412004lsEIG iQUATIS ICONVENIO 024/04 PI AQUISICAO BENS R$ 794.736,84 PROC ADM I 

tl:~~~-t:~- . ___ j~=;~~~~~;:~A~=:=~= 
'11108211 2 I G I T [CONVENIO 046/04 PI AQUISICAO BENS SERV INFRAESTRUTURA R$ 
I 8

1 

004ISEI I
QUA IS ; 115.636,25 PROC ADM 33/115104 

r"'· ······r·······l····· .. .... ... 1-····· .... [ ............ _ .. -.._ .......... --..... ...................... ...... -...... . ....... ······-···· ... ····· ... ··- ... ············---1 
I ! 1·1 ICONVENIO 042/04 PARA COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA . 
1106954 812004 iSEIG QUEIMADOS I'PARA AQUISICAO DE BENS, EQUIPAMENTOS, EXECUCAO DE OBRAS I 
i ~I I E SERVICOS DE ESTRUTURA, PAVIMENTACAO i 
I I ! 

~oFs~~=+~==~=-----=:=====:~ 
I ICONVENIO FIRMADO EM 25107/05 PI DESENVOLVIMENTO DO i 

115444 o r0051SEIG RESENDE [PROGRAMA PRO-INFRA PROC ADM E-/11738/02 VALOR R$ 1.081.530,001 

T··········I··· ... ···· ... ····--I-· ............. -...... - ..... -. -···r-· ...... · ............... -... -...... _ ........................................... --·······-·· ...... ·· ...... ······· ... ·-·_· ... · ......... ··· ... ·· ... ···1 

1108225 912004 ISEIG I
RIo 

BONITO !cONVENIO 102104 FIRMADO EM 30/03/04 VALOR R$1.232.674,18 PROC 
I ,I II ['ADM 33/284/04 VISA A COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA 

I 'I 
1-... _ ...... - ·· ... j ... -·-j-·- ... ·-r·······_-... · ... ·-··· ... ···-···· ... ·-· ... ··_-·-...... ··1-··· ... ···---·-··-·-············-·······_··· ...... · ... -· ... · ... ·-...................... - ..... - ...... - ........ _ ........ _ .. - .... -.......... - ........ - .... --...... j 

i ·1· 1 I !108322 3 2004'SEIG ·RIO BONITO iCONVENIO 100/04 DE 30/03/04 PROC ADM 33/267/04 VALOR R$ 
I_! II 12.106.363,82 VISA A COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA 

i------I--!I ± i 
1106074 412004:SEIG 'RIO CLARO !CONVENIO 019/04 PI AQUISICAO BENS PROC ADM 33/258/04 ! 
i···· ...... ··· ... ······ ..... ·[· ... +...··········· ... ·····1-·· ... ·......···· ................ + ......... -........................ -........... -....... -.............. .............. ................................................................... --.................... .... -.......... , 

[I I I i i [I iCONVENIO 106/04 FIRMADO EM 30104/04 VISA A COOPERACAO I 
1109215 112004 'SEIG iRIO CLARO iTECNICA E FINANCEIRA VALOR ESTIMADO R$684.211,00 PROC ADM I 

"---L ---+::'-------1 
1107313 512004 SEIG RIO DAS FLORES ICONVENIO 064/04 FIRMADO EM 30103/04 VISANDO CONSTRUCAO DE I 

~l-I--- ---f~PO~~----------J 
! 1 08223 I 12004 SEIG RIO DAS FLORES ICONVENIO 098/04 FIRMADO EM 30103/04 VALOR R$526.315,79 PROC I IADM 33/355/04 VISA A COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA 

I 
112003 SEIG RIO DE JANEIRO !~~~~;~:ARA REALIZACAO DE ACOES GOVERNAMENTAIS 

.L____ 1 I ... ... _ .. -...... -........... - --...................... - ...... _-.. -._...... . .......... _-...... - ............. _ .................. - ............. _ ........ _ ..... ·-·--·-·--·· ... · ... ···-... ···--... - ... ·-i 

",!

1105792 I 2004 SEIG SANTA MARIA I CONVENIO 008/2004 FIRMADO EM 30/04/04 PI CONSTRUCAO DE ,I 

I 
1 DALENA ICASAS POPULARES R$ 677.399,54 PROC ADM 33/000.249/2004 i 

l... ........ _ .......................................... ..i.. . ................ _ ................ _ .......................... 1 ....... - ............. - ..................... - ................................................................................... _ ...................................... _ ...................................................................................... ..1 

il08281 
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(Continuação) 

IPROC f~-;;-~~~;:-- co~lo -OruElú - VALOR ----- --- ~.:.~ 
1-· .. ·"···-··:- ·····1··············· ···--·········r-······· .. ·-··~:'.···-·· ···-····· .. /CÕNVENIõ·õõ9/64··PIRMÁoo·EM30/03120õ4-VISÁNOO··COOPERACÃO-···· 
, I I 'ISANTA MARIA i,TECNICA E FINANCEIRA PROC ADM 33/750/04 
1105902 8 :2004 ISEIG IMADALENA I 

I-.---.-----.~- ... l-.-.j.-.-.---.---.--.--+-.--.. -_ .... -----.-.-.... . .................. -... -... -.-.. --.- ···· __ · __ ·_···· _____ --ll! 
:107316 7120041SEIG ISANTO ANTONIO DE ICONVENIO 66/04 30/03/04 COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA 

I I I IPADUA I -------------------1 

1107835 312004 SEIG lSANTO ANTONIO DE ICONVENIO 79/04 30/03/04 COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA ' 

l--------.. --L...--..- :~~~-.... --.-.--.. ------..j-----.. ------- .. ---............--.-..... --- .. --....... -.--...--.... ---.-- .... -J 
~~ ff~~EL~ __ ~N\'ENJ~~-'-""'-"'~~~~~c~_1 
1
1105830 912004 iSEIG ISAO FRANCISCO DE ICONVENIO 14/04 COOPERACAO TECNICA FINANCEIRA 30/03/04 i 
! I! 1fT ABAPOANA I i 

~-·1:j:~1~~~c:~~=:::=:cAO==-~~:E:~ 
.. !I0957I I i SAO JOAO DE MERITI ICONVENIO 114/04 FIRMADO EM 30/03/04 VISA A COOPERACAO i 
! 3 ,2004 'I

SEIG 
ITECNICA E FINANCEIRA PROC ADM 33/365/04 VALOR R$ 1.368.421,05 I 

, I 1 il i 1-·-- .---- 1. __ • -- --- - -----.---------- - . -- ---- --------.. - --- .-- -- ---.------------ ------ - . -- '-- ----.- -l' 
l' ~'4~ ~~OO4JElG _ (AO JO~::E MER~1~~~'~ PIPAV~~AC~O~E =~_UR~S-:~OC _ ~ 
!107269 812004 SEIG ISAO JOSE DO VALE DOjCONVENIO 053/2004 R$ 220 34719 PROC ADM 33/000358/2004 i r-t- ---···F~-----------:- ----------1 
:1106228 7

1

1

1

'2004/'SEIG IISAO PEDRO DA jCONVENIO 023/04 FIRMADO EM 30/03/04 VISANDO COOPERACAO 

I 
ALDEIA 'TECNICAlFINANCEIRA P/OBRAS DE DRENAGEM 

11073(l3 I I SAO SEBASTIAO DO I o l2004
1

SEIG IALTO 

ICONVENIO 067/04 FIRMADO EM 30/03/04 VISANDO COOPERACAO 
ITECNICAIFINANCEIRA P/QUISICAO DE BENS, EQUIPAMENTOS, 
[EXECUCACO DE OBRAS REDES DRENAGEM 

1-····--··· .... ······1···-1-- --··1-·-··-·--·-··---····-···-·-···- --.. --.. -------... ---....... -..... -.. ... ---.. ·······-·--·-··-····----···-··· .. ·----· .. --·--1 

t-E[~:::=--,~:::::::::-::D:::~~:~::'-1 
i ,R$684.2IO,53 VISA A CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 

... --.. -.. -. "-'-'--'--'-"'--.... -.... -.... --.. J ...... -......... -... -_ .. -.----.----.. -.--... -.--..... --............... -.-.-... -.. -.--...... . .. _ .... __ .. __ . __ ... _. ___ .1
1

: 

2004 SEIG ~APUCAIA ICONVENIO 99/04 DE 30/03/04 . 

I 
i-··----
!I08436 

, I I ! I ICONVENIO 057/04 FIRMADO EM 30103/04 VISANDO COOPERACAO I 
1107304 412004

1

1SEIG ,SAQUAREMA ITECNICAlFINANCEIRA P/CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NO I 
I I ~ 'IVALOR ESTIMADO DE R$ 894.736,84 I 
I I i 1-----' __ L ___ .. ! ___ .__ -··------···------···-1--··-·--------·--· .. --·---···--· ___ .. __ ..... ___ ._ .. __ .. ___ ... ___ ._ ..... _. __ . _____ ._.J 

i 
1 
07040 ~ .. I=~J~.:~~ ...... .I~~~~~~ .. _._._. __ .. _ .. f~~~~~~._~=:.~ .. =~~~3/04 COOPE~.:_~~ .. ~:~'.:~_~.~~~:_~~ ... _. __ .. _J 
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(Continuação) 
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Municipio 

Fonte 

Maricá 

Proc. TCE-RJ N" 
103.937-3/06 

Maricá 

Proc. TCE-RJ W. 
103.937-3/06 

Casimiro de Abreu 

Proc. TCE-RJ N" 
214.257-1/05 

Proc. TCE-RJ N" 
107.735-2/04 

Três Rios 

Proc. TCE-RJ N" 
232.667-4/02 

Mesquita 

Proc. TCE-RJ N° 

ANEXO C - Quadro de resultados 
Objeto 

Tem por objetivo a cooperação técnica e financeira para a 
aquisição de bens, equipamentos, execução de obras e 
serviços de infra-estrutura, pavimentação e/ou rede de 
drenagem, esgoto sanitário, água potável e edificações em 
diversos logradouros, que geraram 04 licitações distintas, 
conforme listado a seguir: 

Logradouros: 

Observações 

A cláusula que trata 'do objeto' tem redação genérica; 

Projeto básico ausente, incompleto elou com informações 
insuficientes 1 Metas do cronograma de execução 
insuficientemente descritas 1 Desconformidade do 
cronograma de desembolso 1 Inexistência de análises de 
custo detalhadas do objeto conveniado; 

Ruas pavimentadas, não constam do respectivo Plano de 
Rua José Fortes da Silva (antiga Rua Rio de Janeiro); Trabalho; 

Rua Ismael Barros de Figueiredo (antiga Rua Três Ri;os) Ruas especificadas como sendo as que seriam 
pavimentadas, não constam do respectivo Plano de 

Rua Álvaro F. de Almeida (antiga Rua Campos); Trabalho. 

Av. Alcebiades Gonçalves Mataruna (antiga Avenida 
Niterói); 

Rua Vereador Luis AntÔnio da Cunha, Bairro Flamengo; 

Rua Uirapurus, Bairro Flamengo; 

Av. Portinari, Bairro Itapeba, Tomada de Preços; 

Av. Eugênio José Dias (antiga Rua Palmira F. de 
Carvalho); 

Trecho da Estrada Velha de Marica. 

Tem por objetivo a cooperação técnica e financeira para a 
aquisição de bens, equipamentos, execução de obras e 
serviços de infra-estrutura, pavimentação e/ou rede de 
drenagem, esgoto sanitário, água potável e edificações em 
diversos logradouros, que geraram 03 licitações distintas, 
conforme listado a seguir: 

Pavimentação e drenagem da Rua Marquês de Maricá; 

Pavimentaç!io e drenagem da Travessa Senhor do 
Bonfim; 

Construção de casas populares no Bairro Camburi; 

Construç!io do Sistema individual e Coletivo com rede 
coletora de efluentes domésticos. 

Cooperação técnica e financeira para a aquisição de bens, 
equipamentos, execuç!io de obras e serviços de infra
estrutura, pavimentaç!io e/ou rede de drenagem, esgoto 
sanitário, água potável e edificações em diversos 
logradouros do Municlpio Casimiro de Abreu. 

Convênio cooperaç!io técnica. 

Trata-se da Licitaç!io por Convite, nO 0512001, realizada 
pela Fundaç!io DER-RJ, na qual a empresa vencedora foi 
a Delta Construções S.A., tendo como objeto Obras de 
Reforma das Instalações da Prefeitura e a da Câmara 
Municipal de Mesquita - Municlpio de Mesquita. 

A cláusula que trata 'do objeto' tem redaç!io genérica; 

Consolidaç!io dos diferentes objetos do convênio, que 
envolve pavimentaç!io e drenagem de ruas, bem como 
construção de casas e construç!io de rede coletora de 
efluentes domésticos; 

Ruas especificadas como sendo as que seriam 
pavimentadas, nllo constam do respectivo Plano de 
Trabalho; 

Projeto básico ausente, incompleto e/ou com informações 
insuficientes 1 Metas do cronograma de execução 
insuficientemente descritas 1 Desconformidade do 
cronograma de desembolso 1 Inexistência de análises de 
custo detalhadas do objeto conveniado. 

A cláusula que trata 'do objeto' tem redaçllo genérica; 

Ausência da especificaçllo do regime de execução da obra; 

Projeto básico ausente, incompleto elou com informações 
insuficientes 1 Metas do cronograma de execuçllo 
insuficientemente descritas 1 Desconformidade do 
cronograma de desembolso 1 Inexistência de análises de 
custo detalhadas do objeto conveniado. 

A cláusula que trata 'do objeto' tem redação genérica; 

Projeto básico precário. 

Conversão da inspeç!io em Tomada de Contas, Citaçllo 
Solidária da fiscalizaç!io e dos diretores responsáveis pela 
empresa construtora para que apresentem defesa pelo dano 
ao erário, Notificaçllo Pessoal pelo n!io cumprimento da 
meta a ser atingida de Construçllo do Complexo 
Administrativo da Prefeitura Municipal de Mesquita, e 
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103.937-3/06 

Cabo Frio 

Proc. TCE-RJ N" 

107.832-1/04 

Proc. TCE-RJ N° 

I 13.724-8/07 

"A refonna do Prédio da Prefeitura de Mesquita, na 
Baixada Fluminense, não aconteceu. ( ... ) . Enquanto isso, 
a sede propriamente dita, que estava sendo erguida com 
recursos do Departamento de Estradas de Rodagem 
(DER) do estado, corre risco de virar um prédio 
fantasma." 

Trata o presente processo de Prestação de Contas do 
Convênio n° 081/04, no valor total correspondente a R$ 
684.210,53 (seiscentos e oitenta e quatro mil, duzentos e 
dez reais e cinqüenta e três centavos), celebrado entre o 
Estado do Rio de Janeiro através da então Secretaria de 
Estado de Integração Governamental -SEIG, com a 
interveniência da Secretaria de Estado de Habitação -
SEH, e o Municipio de Cabo Frio. 

Silo Pedro da Aldeia Trata o presente processo de Prestação de Contas do 
Convênio nO 101/04, no valor total correspondente a 

Proc. TCE-RJ N" R$ 684.210,53 (seiscentos e oitenta e quatro mil, 
duzentos e dez reais e cinqüenta e três centavos), 

108.227-7/04 celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro através 
da então Secretaria de Estado de Integraçllo 

Proc. TCE-RJ N° Governamental-SEIG, com a interveniência da 
Secretaria de Estado de Habitaçllo - SEH, e o 

113.726-6/07 Municipio de São Pedro da Aldeia. 

Bom Jesus do 
Itabapoana 

Proc. TCE-RJ N" 

102.530-6/02 

Proc. TCE-RJ N° 

115.924-0/05 

Nova Friburgo 

Proc. TCE-RJ N° 
240.474-5/03: 

Convênio celebrado entre a então Secretaria Executiva do 
Gabinete do Governador - SEGAB (atual Secretaria de 
Estado de Integração Governamental - SEIG) e a 
Prefeitura Municipal de Bom Jesus do ltabapoana, em 
08.02.02, referente ao valor de R$ 659.786,13 (seiscentos 
e cinqüenta e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e 
treze centavos). 

OBJETO = Cooperação técnica e financeira, para 
execução de obras de capeamento asfâltico em diversos 
logradouros, confonne detalhamento constante no "Plano 
de Atendimento" - anexo I (Clâusula Primeira). 

Contrato n° : S/no Objeto: Refonna e adaptação da 
Praça Demerval Barbosa Moreira; 

Contrato nO : S/no Objeto: Construção de Quadra 
Esportiva Coberta em Cordoeira; 

(Continuação) 

Comunicação com Detenninações relacionadas à execução 
da obra e do cumprimento do convênio, quanto também ao 
atendimento de fonnalidades de cadastro junto a esta Corte. 

Situação f1sica (2110612005) 

Descentralização de execução a entidade que não dispOe de 
condições para consecução do objeto: A obra encontrava-se 
paralisada, por ocasião da visita desta equipe de inspeção 
ocorrida em 17/0312006. De uma maneira geral, que foram 
executados os serviços de estrutura, alvenaria, cobertura, 
revestimento, e parte das instalações elétricas e hidràulicas, 
aproximadamente 85% do prédio. 

Estado de abandono em que se encontra o empreendimento. 

Situação financeira 

Confonne extraldo do relatório de Inspeção Ordinária, 
realizada no perlodo de 13/06/05 a 23/06/05, pela 
Coordenadoria de Auditoria de Obras e Serviços de 
Engenharia Municipal - CAM, foram pagos 55,26% (R$ 
6.176.434,14) do valor total inicialmente contratado. 

Prestação de contas sem elementos exigidos: necessidade da 
apresentação de documento indispensâvel para a regular 
julgamento das contas, consubstanciado no Certificado de 
Auditoria acompanhado do respectivo parecer conclusivo -
Auditoria-Geral do Estado-AGE. 

Projeto bâsico ausente, incompleto e/ou com infonnações 
insuficientes / Metas do cronograma de execuçllo 
insuficientemente descritas / Desconfonnidade do 
cronograma de desembolso / Inexistência de anâlises de 
custo detalhadas do objeto conveniado. 

Plano de trabalho idêntico aos de outros convênio, inclusive 
com o Mesmo valor. 

A c1âusula que trata 'do objeto' tem redação genérica; 

Prestação de contas sem elementos exigidos: necessidade da 
apresentação de documento indispensâvel para a regular 
julgamento das contas, consubstanciado no Certificado de 
Auditoria acompanhado do respectivo parecer conclusivo -
Auditoria-Geral do Estado-AGE; 

Projeto bâsico ausente, incompleto e!ou com infonnações 
insuficientes / Metas do cronograma de execução 
insuficientemente descritas / Desconfonnidade do 
cronograma de desembolso / Inexistência de anâlises de 
custo detalhadas do objeto conveniado; 

Plano de trabalho idêntico aos de outros convênio, inclusive 
com o Mesmo valor. 

A clâusula que trata 'do objeto' tem redação genérica; 

Descumprimento do dispositivo das regras norteadoras da 
Lei Federal n. ° 8.666/93, em especial a contida em seu artigo 
116, § 4°. 

Alteração contratual sem as devidas justificativas sem o 
pacto do tenno aditivo; 

Descumprimento de detenninações plenârias: 
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Contrato n° : S/no Objeto: Construção de Escolas 
moduladas em Campo do Coelho, São Geraldo e Olaria. 

( Continuação) 

"Não envio tempestivo, a esta Corte, de contratos de obras e 
serviços de engenharia, licitadas na modalidade tomada de 
preços ou concorrência, conforme previsto na Deliberação 
TCE no 191/95" (Procs. TCE 241.090-6/00; 240.312-9/02; 
240.245-0/02); 

"Não realização de termos aditivos de prazo e/ou preços, 
antes do término do contrato, conforme art. 90 da Del. TCE 
no 191/95" (Proc. TCE no 241.090-6/00); 

"Não elaboração das devidas alterações contratuais, por 
modificações de serviços ou quantitativos nas obras, 
conforme prevê o artigo 65, inciso I, alfneas "a" e "b", da 
Lei Federal 8.666/93" (Proc. TCE no 241.090-6/(0). 

São Pedro da Aldeia PRESTAÇAO DE CONTAS 
EXERcíCIO - 2004 

DE GESTAO: Foi anulado o montante de RS 1.208.098,83, referente a 

Proc. TCE-RJ W 

209.798-8/05 

Duas Barras 

Proc. TCE-RJ W 

209.826-1/05 

Trajano de Moraes 

Proc. TCE-RJ N° 

214.410-5/05 

PRESTAÇAO DE CONTAS DE ADMINISTRAÇAO 
FINANCEIRA: EXERCÍCIO - 2004 

PRESTAÇAO DE CO~TAS DE ADMINISTRAÇAO 
FINANCEIRA: EXERCICIO - 2004 

despesas do Convênio PADEM, do primeiro quadrimestre, 
pois os recursos para a execuçllo não foram repassados à 
Prefeitura na totalidade. As anulações no montante de RS 
1.679.031,46 se referem a anulações de saldos de empenhos 
por estimativa e global de despesas contraídas no primeiro 
quadrimestre, porém com abrangência em todo o exerclcio. 

Os recursos do PADEMI2004 que deixaram de ser 
repassados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, da 
Ordem de RS 1.220.000,00: 

"Notadamente, o principio do equilfbrio Orçamentário e 
financeiro da Prefeitura Municipal de Duas Barras, questão 
primordial por uma ação planejada norteou nossas ações, 
infelizmente, os convênios firmados com o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro e, em virtude do não repasse 
financeiro quase determinou inadimplência por nossa parte 
quanto às inovações da Lei Complementar 10112000 
entretanto, sabiamente, a Corte de Contas entendeu que 
essas despesas não deveriam ser consideradas, uma vez 
comprovado o descumprimento por parte do órgão 
Concedente nas questões financeiras inseridas no pacto 
firmado com o Município de Duas Barras." (Proc. TCE-RJ 
N° 209.826-1105). 

Os convênios oriundos de recursos do PADEM nllo puderam 
ser honrados por nllo terem ingressado os recursos estaduais 
nos cofres municipais, fato que gerou a anulação dos 
empenhos das firmas Ms Macro Sólida Construtora Ltda 
(RS331.756,27 e RSI36.802,(0), W G Neves Trajano 
Material de Construçllo (R$193.879,00) e Fraenge 
Administração e Reformas Ltda. (RS547.368,34), fatos que 
estariam respaldados na documentação anexa. 
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ANEXO O - Entrevista 

Entrevista: Cláudio Maximiano, Superintendente de Programas, Secretaria de Estado de 

Obras do Estado do Rio de Janeiro. 

Data: 16 de outubro de 2008 

GESTÃO DE CONVÊNIOS FORMALIZADOS COM OS 

MUNICÍPIOS PARA A IMPLANTA CÃO DE OBRAS PÚBLICAS 

1 - Estão definidos os critérios para as transferências voluntárias? 

- Intuito de verificar como foram selecionados os projetos e quais critérios 

foram observados pela unidade técnica para a emissão dos pareceres técnicos favoráveis 

aos mesmos. Via de regra vão sendo selecionados os projetos já existentes e que 

aguardavam a liberação de recursos, não importando a fonte de recursos. A despeito de 

eventuais interferências político-paltidarias, obrigatoriamente há uma serie de critérios 

que tendem ser respeitados de forma a ficarem enquadrados na legislação peltinente. 

- A escolha dos Municípios foi feita com base em critérios objetivos, com 

adequada motivação e a publicidade? Ainda que haja eventual interferência, os 

municípios, com suas respectivas necessidades, têm de estar enquadrados dentro dos 

parâmetros técnicos da fonte financiadora. Caso contrário os projetos não podem ser 

aprovados. 

- Existem critérios objetivos e a utilização de documentos normativos, 

manuais ou roteiros? Os órgãos financiadores e co-financiadores dos projetos sempre 

dispõem de critérios de elegibilidade. Além disso, em alguns casos, existem 

Decretos, Resoluções, etc. que também definem critérios de seleção de projetos em 

função de características ambientais, sócio-econômicas, etc. 

- Critérios específicos para a seleção de projetos a serem atendidos 

mediante transferências voluntárias, definidos em um manual, de maneira formal (além 

das normas gerais Lei de Licitações). Sinceramente, não me lembro de ter visto 

documento específico sobre o assunto. 
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- Roteiros de análise de propostas. Como dito anteriormente normalmente 

os órgãos já dispõem desses roteiros, os quais balizam as análises e aprovações dos 

projetos. 

- Manuais dirigidos ao público externo, para apresentação de projetos. No 

caso específico do PAC Favelas, por exemplo, foram feitas audiências públicas quando 

do desenho do projeto e da licitação das obras nas quais foram apresentados os projetos 

às Comunidades a serem beneficiadas. Além disso, praticamente todas as obras 

financiadas, por exemplo, pelo Ministério das Cidades têm um Componente 

denominado Trabalho Social, que é executado antes, durante e um período após a 

conclusão das obras. A equipe do Trabalho Social, com técnicas específicas, apresenta à 

Comunidade beneficiada as etapas da obra, as dificuldades durante a fase de execução, 

importância da manutenção e preservação dos investimentos. Todo esse Trabalho Social 

é orientado pelas normas do Caderno de Orientação do Trabalho Social daquele 

Ministério. 

2 - Está disciplinado, de forma objetiva e clara, o trâmite dos 

processos de convênios? 

- Necessidade de se verificar o grau de organização na área de transferências 

voluntária de recursos por convênio. O trâmite ocorre normalmente, confonne o já 

desenvolvido pelo órgão. 

- Identificar os principais atores desse processo. Os principais atores são 

aqueles envolvidos com a gestão do órgão, ou seja, a coordenação e a parte técnica. 

- Verificar o trâmite dos processos de convênios. Os convênios tramita.m em 

c.ontormidade com a legislação vigente, agregando os trâm ites de cada tonte 

ílnanciadora específica. 

3 - Os pareceres técnicos, emitidos para subsidiar a aprovação dos 

projetos apresentados, são precedidos de análise criteriosa das propostas? 

- Verificar se a SEOBRAS (extinta SEIG e SEGAB) considera, em sua 

análise prévia à realização de convênios, aspectos como viabilidade técnica, custo, 

exeqüibilidade, a existência de demandas reais e os beneficios esperados mediante a 

celebração. A aprovação dos projetos, visando celebrar convênios, etc., considera todos 
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esses aspectos. de forma que possam ser realizados os procedimentos licitatórios e a 

execução das obras como conseqüência. 

- As condições da convenente para consecução do objeto foram 

devidamente avaliadas? Caso a capacidade instalada não seja suficiente, são tomadas 

medidas administrativas para os devidos ajustes. No aspecto técnico, por exemplo, há 

contratação de empresa para a prestação de serviços de assistência técnica, quando são 

necessários. Sob o aspecto orçamentário-financeiro, evidentemente, é o primeiro critério 

a ser analisado, pois, caso contrário, não será possível viabilizar o empreendimento. 

- Houve adequada apreciação e avaliação do Plano de Trabalho pela área 

técnica do órgão concedente? Certamente. Sem essa etapa o concedente não aprova os 

recursos. O escopo. o prazo e os recursos têm de estar compatíveis com o Programa a 

que o Convênio estiver vinculado. 

4 - O órgão dispõe de critérios definidos para a seleção dos convênios a 

serem fiscalizados? 

- Verificar se os convênios são fiscalizados pela SEOBRAS, quanto à 

correta aplicação dos recursos transferidos. Existem setores na Secretaria que fazem 

esse acampamento paripasu. tendo em vista que os Convênios são objeto de análise e 

auditoria por parte de órgãos de controle externo. 

- Análise financeira. A contrapartida prevista no termo de convênio está 

adequadamente sendo executada? Se a Contrapartida não for aplicada, a concedente não 

libera a parte do repasse, inviabilizando assim o pagamento pelos serviços prestados. 

- Prevêem efetivos acompanhamentos de execução. O objeto do convênio 

está sendo integralmente realizado e os bens adquiridos e os serviços e obras 

contratados estão sendo efetivamente recebidos/executados e de acordo com as 

especificações e exigências legais? Para cada Contrato de Obras é nomeada uma 

Comissão de Fiscalização que tcm pcrfis profissionais adequados para a fiscalização do 

objeto contratado. 

- São encontrados relatórios de acompanhamento. Para cada mcdição de 

obras são emitidos, dentre outros, os scguintes documentos: Relatórios de 

Ac,ompanhamcnto e Fotográfico. Relatório Físico-financeiro e Mcmória de Cálculo. 
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- Prevêem o acompanhamento como condição à liberação de parcelas de 

recursos, assim como apresentação periódica de prestações de contas incluindo a 

apresentação de notas fiscais referentes às despesas incorridas. Certamente. A liberação 

de novos recursos fica condicionada à prestação de contas de parcelas anteriores 

devidamente atestadas pela Fiscalização e após serem cumpridos todos os ritos de 

prestação de contas dos órgãos envolvidos. 

- O acompanhamento, a supervisão e a fiscalização da execução dos 

Convênios, têm sido prejudicados devido à insuficiência de recursos humanos e à baixa 

disponibilidade financeira para execução de tais procedimentos. Como dito 

anteriormente, sempre que necessário, há contratação de serviços de Assistência 

Técnica, a fim de que estes possam dar suporte no que for necessário. Esses recursos 

são disponibilizados no momento da celebração do Convênio. 

- O órgão concedente fiscalizou de forma satisfatória a execução do 

convênio? O objeto do convênio foi efetivamente realizado e em estrito cumprimento do 

Plano de Trabalho aprovado? A cada prestação de contas e nas visitas técnicas que são 

realizadas, o concedente acompanha e avalia a execução do Convênio. Caso não 

concorde com a 19uma etapa, novos recursos não são repassados. Caso o Plano de 

Trabalho não seja cumprido, os repasses são automaticamente interrompidos. 

- Os resultados obtidos são compatíveis com os propósitos do convênio? Via 

de regra sim, e nem poderia ser de outra forma. Entretanto, às vezes a realidade no 

campo exige correções no projeto mas que de maneira alguma conflitam com os 

propósitos do convênio. 

- Acompanhamento no local "in loco" de todos os convênios celebrados? 

relatórios de acompanhamento? Todas as obras têm acompanhamento in locu e 

constante por parte da Fiscalização. Somente dessa maneira é possível acompanhar pari 

passu o andamento das obras de forma que seja verificado se o que está sendo 

executado está de acordo com o previsto no Projeto. Além disso, os órgãos co

financiadores também fazem o acompanhamento das obras dentro dos parâmetros por 

eles estabelecidos. 

- Constam dos processos de convênios, cópias dos relatórios de 

fiscalização ou relatórios técnicos concernentes à execução do objeto, evidenciando a 

data em que foram realizadas visitas ao local da execução e os aspectos observados? 
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Sem esses documentos não é possível fazer os pagamentos pelos serviços prestados. 

Todos esses relatórios têm de estar, inclusive, atestados pela Fiscalização do 

Contrato. As observações dos pontos de vistas técnico, operacional e administrativo 

são apontadas nesses documentos. 

5 - O órgão dispõe de rotinas para aprovação das prestações de contas e 

emissão do parecer final, calcadas em procedimentos que possibilitem aferir a boa 

e regular aplicação dos recursos? 

_ Verificar se há controle dos recursos repassados por convênios. Sempre há 

o controle, como condição para novas liberações. 

_ Análise financeira O financeiro é liberado somente se existir lastro 

orçamentário. 

_ Verificação da comprovação das despesas, a apresentação de todas as 

notas fiscais, faturas e recibos correspondentes, periodicamente, independentemente da 

obrigação de prestações de contas parciais previstas. Independentemente de auditorias 

ou controle externo, todas essas etapas são cumpridas como condição para novas 

liberações. 

_ Foram adotadas as medidas previstas nas normas aplicáveis (glosa de 

despesas, rescisão/suspensão do convênio, instauração de tomada de contas especial), 

em caso de irregularidades na prestação de contas? Caso esta situação ocorra será 

aplicada a legislação vigente pertinente ao assunto e que diz respeito, inicialmente, à 

Fiscalização do Contrato. 
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7 GLOSSÁRIO 

As transferências voluntárias são definidas no art. 25 da lei 

complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF), como sendo a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente 

da federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não 

decorra de determinação constitucional, legal, ou de recursos destinados ao 

Sistema Único de Saúde. Essas transferências são formalizadas por meio de 

termos de convênio e contratos de repasse. As transferências de recursos para 

as entidades privadas sem fins lucrativos, as denominadas organizações não

governamentais, embora não inseridas no conceito legal acima mencionado e 

não incluídas neste estudo, também são realizadas por meio de convênios e 

contratos de repasse, e ainda mediante termos de parceria, dependendo da 

qualificação da ONG. 

Convênio - qualquer instrumento que discipline a transferência de 

recursos públicos e tenha como partícipe um órgão da administração pública 

federal direta, autárquica ou fundacional, empresa pública ou sociedade de 

economia mista que esteja gerindo recursos dos orçamentos da União, visando 

à execução de programas de trabalho, projeto/atividade ou evento de interesse 

recíproco, em regime de mútua cooperação. 

Concedente - órgão da administração pública federal direta, 

autárquica ou fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista, 

responsável pela transferência dos recursos financeiros ou pela 

descentralização dos créditos orçamentários destinados à execução do objeto 

do convênio. 

Convenente - órgão da administração pública direta, autárquica ou 

fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista, de qualquer 

esfera de governo, ou organização particular, com a qual a administração 

federal pactue a execução de programa, projeto/atividade ou evento mediante 

celebração de convênio. 

Interveniente - órgão da administração pública direta, autárquica ou 

fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista, de qualquer 
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esfera de governo, ou organização particular, que participe de convênio para 

manifestar consentimento ou assumir obrigações em nome próprio. 

Executor - órgão da administração pública federal direta, autárquica 

ou fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista, de qualquer 

esfera de governo, ou organização particular, responsável direta pela execução 

do objeto do convênio (TCE-RJ, 2003). 

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 (TCE-RJ, 2003). 

Objeto - o produto final do convênio, observados o programa de 

trabalho e suas finalidades (TCE-RJ, 2003). 

Objetivos - devem descrever os resultados gerais que a instituição 

pretende alcançar para cumprir sua missão e que tenham impacto direto no 

atendimento das demandas de seus clientes/usuários (BRESSER PEREIRA, 

1997b ). 

Meta - parcela quantificável do objeto. 

Obras e serviços de engenharia - assim apresentada no art. 6 da 

lei federal n. 8.666/93: 

I. Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, 

realizada por execução direta ou indireta. 

11. Serviço - Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de 

interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, 

montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, 

transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico

profissionais. 

Processo de contas - processo de trabalho do controle externo 

destinado a avaliar a conformidade e o desempenho da gestão dos 

responsáveis, com base em um conjunto de documentos, informações e 

demonstrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou 

patrimonial, obtidos direta ou indiretamente (TCU, 2008). 

Tomada de contas - processo de contas relativo à avaliação da 

gestão dos responsáveis por unidades jurisdiCionadas da administração federal 

direta (TCU, 2008). 
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Prestação de contas - processo de contas relativo à avaliação da 

gestão dos responsáveis por unidades jurisdicionadas da administração federal 

indireta e por aquelas não classificadas como integrantes da administração 

federal direta (TeU, 2008). 

Risco - suscetibilidade de ocorrência de eventos que afetam 

negativamente a realização dos objetivos das unidades jurisdicionadas (TeU, 

2008). 

Materialidade - representatividade dos valores orçamentários, 

financeiros e patrimoniais colocados à disposição dos gestores e/ou do volume 

de bens e valores efetivamente geridos (TeU, 2008). 

Relevância - importância social ou econômica das ações 

desenvolvidas pelas unidades jurisdicionadas para a administração pública 

federal ou para a sociedade, em razão das funções, programas, projetos e 

atividades sob a responsabilidade de seus gestores, assim como dos bens que 

produzem e dos serviços que prestam à população (TeU, 2008). 

Exame da conformidade - análise da legalidade, legitimidade e 

economicidade da gestão em relação a padrões normativos e operacionais, 

expressos nas normas e regulamentos aplicáveis, e da capacidade dos 

controles internos de identificar e corrigir falhas e irregularidades (TeU, 2008). 

Exame do desempenho - análise da eficácia, eficiência, efetividade 

e economicidade da gestão em relação a padrões administrativos e gerenciais, 

expressos em metas e resultados negociados com a administração superior ou 

definidos nas leis orçamentárias, e da capacidade dos controles internos de 

minimizar riscos e evitar falhas e irregularidades (TeU, 2008). 

Controles internos - conjunto de atividades, planos, métodos, 

indicadores e procedimentos interligados, utilizados com vistas a assegurar a 

conformidade dos atos de gestão e concorrer para que os objetivos e metas 

estabelecidos para as unidades jurisdicionadas sejam alcançados (TeU, 2008). 

Órgãos de controle interno - unidades administrativas integrantes 

dos sistemas de controle interno da administração pública, incumbidos, entre 

outras funções, da verificação da consistência e da qualidade dos controles 

internos, bem como do apoio às atividades de controle externo exercidas pelo 

tribunal (TeU, 2008). 
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