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DECRETO N° 147/2013 

 

 

“Dispõe sobre condições gerais para celebração, 

execução e prestação de contas dos convênios de 

Subvenções e Auxílios concedidos a entidade sem 

fim lucrativo, pelo Poder Executivo Municipal, 

conforme disposto na CR/88, art. 199, §2º, Lei 

101/00 arts. 25 e 26, Lei 4320/64 arts. 13 e 16”.  

 

Art. 1°. A transferência de recursos pela Prefeitura 

Municipal, a título de subvenção ou auxílio, para órgãos ou 

instituições privadas sem fins lucrativos, objetivando a 

realização de programas de trabalho, projeto ou de outros 

eventos com duração determinada, será efetivada mediante a 

celebração de convênio nos termos deste Decreto. 

§1º - Para efeito do disposto neste Decreto, considera-se:  

I. Subvenção Social - Cobertura de despesas de instituições 

privadas de caráter assistencial ou cultural, sem 

finalidade lucrativa, visando à prestação de serviços 

essenciais de assistência social, cultural, médica e 

educacional, sempre que a suplementação de recursos de 

origem privada aplicados a esses objetivos, revelar-se mais 

econômica.  

a. O valor das subvenções, sempre que possível, será 

calculado com base em unidades de serviços efetivamente 

prestados ou postos à disposição dos interessados, 

obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente 

fixados, observado o disposto no art. 26 da Lei 

Complementar N° 101, de 2000.  

II. Auxílio - Recurso destinado a atender as despesas de 

investimentos ou inversões financeiras de outras esferas de 

governo ou de entidades privadas sem fins lucrativos, 

observado, respectivamente, o disposto nos arts. 25 e 26 da 

Lei Complementar nº 101, de 2000.  
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§2º - A transferência de recursos mediante convênio somente 

se efetivará se o convenente:  

I. Dispuser de condições para consecução do seu objeto e 

tenham atribuições regimentais ou estatutárias relacionadas 

com o objeto do convênio;  

II. Não estiver inscrito como inadimplente junto a 

Administração Pública Municipal;  

III. Atenda ao público de maneira direta e gratuita, nas 

áreas de Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura ou 

Esporte; salvo cobrança de valor simbólico para sua 

manutenção;  

IV. Realize atividades de natureza continuada.  

Art. 2°. O convênio será proposto pelo interessado à 

Secretaria Municipal responsável pelo programa, mediante a 

apresentação do Plano de Trabalho. 

Parágrafo Único – Depois de aprovado pela secretaria 

responsável, o Plano de Trabalho deverá ser remetido ao 

Prefeito, juntamente com requisição interna, que conste 

dotação orçamentária, para regular autorização do convênio.  

Art. 3°. Para formalização do convênio, o interessado 

deverá procurar a Diretoria de Convênios munido dos 

seguintes documentos:   

I. Certidão do INSS;  

II. Certidão negativa do FGTS;  

III. Certidão negativa da Fazenda Pública Municipal;  

IV. Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União;  

V. Certidão negativa da Fazenda Pública Estadual;  

VI. Cartão de CNPJ;  

VII. Declaração do cumprimento do disposto no inciso XXXIII 

do art.7º da CF/88;  

VIII. Estatuto da entidade;  
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IX. Ata de nomeação da diretoria;  

X. Cópia de Identidade e do CPF do representante legal da 

entidade;  

XI. Lei que declara a entidade de utilidade pública;  

XII. Declaração de inexistência de débito de prestação de 

contas emitida pela Diretoria de Prestação de Contas e 

Convênios;  

XIII. Extrato da conta corrente bancária específica em 

instituição financeira oficial, cujo saldo atualizado seja 

igual a zero;  

XIV. Declaração de regular funcionamento do exercício em 

curso, emitida por autoridade local que não seja o Prefeito 

do Município;  

XV. O convênio que tiver por objeto a execução de obras e 

benfeitorias deverá ser acompanhado de certidão de registro 

de imóvel do cartório competente ou declaração de posse 

mansa e pacífica.  

a - No caso de comodato, de cessão ou de permissão de uso, 

deverá o proprietário estar de acordo com a obra e a 

manutenção desta cessão, por período não inferior a dez 

anos, contados da data de assinatura do convênio.  

XVI. Alvará de funcionamento; 

XVII. Alvará Sanitário. 

§1º - Os documentos não poderão conter emendas ou rasuras 

que lhe prejudiquem a clareza, sendo observados também os 

prazos de validade desses documentos, não podendo estar 

expiradas tais datas.  

§2º - Além dos documentos descritos, poderão ser exigidos 

outros a critério da Administração.  

Art. 4°. É vedado:  

I. Celebrar convênio, efetuar transferência, ou conceder 

benefícios sob qualquer modalidade, destinado a órgão ou 

entidade de direito privado sem fins lucrativos, que esteja 

em mora ou inadimplente;  
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II. Destinar recursos públicos, auxílios ou subvenções às 

instituições privadas com fins lucrativos;  

III. Destinar recursos de qualquer espécie para sindicatos 

de servidores públicos, associações ou clubes de servidores 

públicos, excetuados as destinações de recursos que tenham 

sido objeto de autorização legal.  

§1º - Considera-se em situação de inadimplência, o 

conveniado que:  

I. Não apresentar a prestação de contas, final ou parcial, 

dos recursos recebidos, nos prazos estipulados por este 

Decreto; 

II. Não tiver sua prestação de contas aprovada pela 

concedente, por qualquer fato que resulte prejuízo ao 

erário;  

III. Estiver em débito junto a Prefeitura Municipal.  

§2º - Nas hipóteses dos incisos I e II do parágrafo 

anterior, a entidade, se tiver outro administrador que não 

o faltoso, e uma vez comprovada à instauração da tomada de 

contas especial, poderá ser liberada para receber novas 

transferências, mediante suspensão de inadimplência por ato 

expresso do Prefeito Municipal.  

Art. 5°. A formalização do convênio terá abertura de 

processo administrativo próprio, com justificativa expressa 

quanto ao interesse público.  

Art. 6°. O convênio conterá obrigatoriamente e de forma 

expressa, cláusulas estabelecendo:  

I. O objeto e seus elementos característicos com a 

descrição detalhada, objetiva, clara e precisa, do que 

pretende realizar ou obter de acordo com o Plano de 

Trabalho;  

II. A obrigação de cada um dos partícipes, inclusive a 

contrapartida, se houver;  

III. A vigência na qual deverá estar compreendido o prazo 

previsto para a execução do objeto em função das metas 

estabelecidas no plano de trabalho;  
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IV. A obrigatoriedade recebida, de o conveniado prestar 

contas dos recursos;  

V. A obrigatoriedade de cumprimento deste Decreto em sua 

totalidade;  

VI. O compromisso de o conveniado restituir ao concedente o 

valor transferido atualizado monetariamente, desde a data 

do recebimento, acrescidos de juros legais, nos seguintes 

casos:  

a) Quando não for executado o objeto de avença;  

b) Quando não for apresentada, contas parcial ou final; no 

prazo exigido; 

c) Quando os recursos forem estabelecidos no convênio 

utilizados em finalidades diversas; 

VII. O compromisso do conveniado de movimentar os recursos 

em conta bancária específica;  

VIII. A possibilidade da concedente ou convenente de 

prorrogar, por termo aditivo, dentro do prazo pré 

determinado no convênio, mediante justificativa e aceitação 

mútua;  

IX. A obrigação da concedente de prorrogar “de ofício” a 

vigência do convênio, quando houver atraso na liberação dos 

recursos, limitada à prorrogação ao exato período do atraso 

verificado;  

X. Quando o convênio compreender a aquisição de 

equipamentos e materiais permanentes, será obrigatória a 

determinação do destino a ser dado aos bens remanescentes 

na data da extinção do acordo ou ajuste.  

XI. Identificação da lei municipal que autoriza a concessão 

da subvenção e/ou auxílio; 

XII. Dotação orçamentária utilizada para o repasse;  

XIII. Identificação e assinatura do gestor do convênio e da 

secretaria a qual se vincula;  

XIV. Da obrigação de registro fotográfico antes, durante e 

após a realização da ação; 
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XV. Do controle de frequência de alunos para os casos em 

que os recursos do convênio forem utilizados para aplicação 

de treinamentos e cursos.  

Art. 7º. É vedada a inclusão, tolerância ou admissão, nos 

convênios, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade 

do agente, condições que permitam:  

I. Realização de despesas a título de taxa ou comissão 

de administração, de gerência ou similar;  

II. Pagamento, a qualquer título, a servidor ou 

empregado público, integrante de quadro pessoal de 

órgão ou entidade pública da administração;  

III. Utilização do recurso em finalidade diversa da 

estabelecida no objeto;  

IV. Realização de despesas fora das datas previstas no 

Plano de trabalho;  

V. Realização de despesas com multas, juros ou 

correção monetária, inclusive, referentes a 

pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, 

ressalvadas as hipóteses constantes na legislação 

específica;  

VI. Transferência de recursos para associações de 

servidores ou quaisquer entidades congêneres;  

VII. Realização de despesas com publicidade, salvo de 

caráter educativo, informativo ou de orientação 

social, das quais não constem nomes, símbolos ou 

imagens que caracterizem promoção pessoal de 

autoridades ou servidores públicos.  

Art. 8°. É nulo e de nenhum efeito o convênio verbal 

realizado com o Município.  

Art. 9°. Assinarão, obrigatoriamente, o termo de convênio 

os partícipes, duas testemunhas devidamente qualificadas e 

o interveniente, se houver.  

Art. 10. O convênio, bem como o plano de trabalho somente 

poderá ser alterado mediante proposta do convenente, 

devidamente justificada, a ser apresentada antes do término 

de sua vigência.  

Parágrafo Único – Qualquer alteração no convênio ou plano 

de trabalho deverá ser feita antes da realização do gasto.  
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Art. 11. É vedado o aditamento de convênio com o intuito de 

troca do seu objeto.  

Art. 12. É obrigatória a publicação dos convênios, 

quaisquer que sejam os seus valores, no órgão oficial dos 

Poderes do Município, observando os seguintes requisitos:  

I. Número do convênio;  

II. Nome da concedente;  

III. Valor do convênio;  

IV. Objeto do convênio;  

V. Nome do conveniado;  

VI. Prazo de vigência;  

VII. Dotação orçamentária.  

 

Art. 13. Os recursos provenientes do convênio, bem como o 

resultado de sua aplicação financeira, deverão ser 

utilizados exclusivamente no objeto do convênio, sendo 

vedado seu emprego em finalidade diversa, ainda que em 

caráter de emergência e com posterior cobertura.  

 

Art. 14. Nenhuma Secretaria poderá celebrar convênio com 

mais de uma instituição para o mesmo objeto, exceto quando 

se tratar de ações complementares, o que deverá ficar 

consignado no respectivo convênio.  

 

Art. 15. Caso a Instituição mantenha mais de um convênio 

com a Prefeitura, não será permitida a utilização dos 

recursos de um convênio para cobrir despesas de outro(s) 

convênio (os).  

 

Parágrafo único – É vedada a utilização dos recursos da 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco – Minas 

Gerais para cobrir acordos ou indenizações trabalhistas 

homologados na justiça.  
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Art. 16. As compras com os recursos públicos oriundos de 

subvenções e auxílios serão realizadas seguindo os 

seguintes critérios:  

I. Toda compra deve ser realizada com o fornecedor do ramo, 

que fornecer a proposta mais vantajosa;  

II. Todo serviço prestado e todo material entregue devem 

ser acompanhados de nota fiscal;  

III. O RPA (Recibos de Pagamento a Autônomo) só será aceito 

se comprovado o registro de autônomo do prestador de 

serviços;  

IV. Os pagamentos deverão ser realizados através de 

transferência online ou cheques nominais cruzados com 

depósito em conta corrente do fornecedor ou do 

representante legal deste;  

V. Toda compra de materiais ou serviços cujas entregas 

serão parceladas, deve ser acompanhada de contrato 

administrativo simplificado (ANEXO IX);  

VI. A Instituição conveniada fará a retenção do ISSQN dos 

serviços prestados no Município, conforme Código Tributário 

Municipal, repassando os valores à Fazenda Municipal;  

VII. É vedada a participação dos membros da diretoria 

executiva da entidade e de seus conselheiros, nos processos 

de compra e prestação de serviços figurando como 

fornecedores.  

Art. 17. Sendo o conveniado entidade privada sem fins 

lucrativos, recebendo recursos públicos, observando a Lei 

8.666/93, adotando os procedimentos estabelecidos pela 

referida Lei.  

Art. 18. A prestação de contas deverá ser encaminhada 

através de ofício, que deverá necessariamente fazer menção 

aos documentos anexados e a data de entrega, e, caso haja 

alguma justificativa a ser feita, deverá circunstanciada e, 

comprobatória.  

Art. 19. Em caso de convênio com mais de uma liberação 

financeira, o convenente apresentará ao concedente, quando 

assim exigido, prestação de contas parcial e o Relatório de 
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execução físico-financeiro pertinente a cada uma das 

parcelas de recursos liberados, que será composta, no que 

couber, dos demais documentos especificados. 

Parágrafo Único - Havendo mais de uma liberação, a 

subsequente ficará condicionada à comprovação de que os 

recursos anteriormente liberados foram rigorosamente 

aplicados no objeto do convênio e à aprovação da prestação 

de contas da parcela recebida.  

Art. 20. Os convenentes que receberem recursos, na forma 

estabelecida neste Decreto, ficarão sujeitos à apresentação 

da prestação de contas final dos recursos recebidos e da 

contrapartida aplicada.  

§ 1 º - A prestação de contas será apresentada em 

documentos originais ou cópias autenticadas, juntados em 

pasta, composta e ordenada da seguinte forma:  

I. Ofício de Encaminhamento;  

II. Resumo geral de receitas e despesas, no qual os valores 

dos documentos apresentados devem conferir com os cheques 

emitidos ou débitos em conta conforme extrato bancário 

mensal;  

III. Cópias do processo licitatório (quando houver);  

IV. Nos casos de subvenção para pagamento de pessoal, 

deverão ser anexadas a folha de pagamento e as guias 

originais ou autenticadas dos comprovantes de recolhimento 

dos encargos sociais (FGTS E INSS);  

V. No caso de aplicação financeira dos recursos, é 

indispensável à apresentação do extrato de rendimento;  

VI. Extratos bancários, da conta corrente específica;  

VII. Quando da conclusão total da obra, apresentar 

documento hábil expedido pelo Poder Público Municipal em 

relação á liberação da obra para uso e utilização para os 

fins autorizados ("habite-se” ou documento correspondente);  

VIII. Comprovante de devolução do saldo financeiro não 

utilizado quando houver;  
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IX. Relatório fotográfico, exceto em caso de despesas de 

manutenção da própria entidade;  

X. Outros documentos comprobatórios do efetivo cumprimento 

das obrigações assumidas por meio do convênio.  

§ 2º - As notas fiscais, cupons fiscais, recibos com valor 

fiscal e quaisquer outros documentos comprobatórios de 

despesas deverão ser emitidos em nome da conveniada e com 

seu endereço.  

§ 3 º - A prestação de contas será entregue a Diretoria de 

Prestação de Contas e Convênios do Município, obedecidas às 

regras deste Decreto, e seguirá o seguinte procedimento:  

§4º - Será devolvida a entidade convenente, sem análise de 

sua regularidade, a prestação de contas encaminhada em 

desacordo com o estabelecido neste Decreto.  

Art. 21. Cheque, saques indevidos e outras despesas não 

acobertadas pelo convênio, devem constar de justificativa e 

comprovante de depósito referente à reposição, podendo a 

Administração aplicar as penalidades cabíveis.  

Art. 22. Constitui motivo para rescisão do convênio 

independente do instrumento de sua formalização, a 

inadimplência de quaisquer cláusulas pactuadas, quando 

constarem as seguintes situações:  

I. Utilização do recurso em desacordo com o plano de 

trabalho;  

II. Falta de apresentação de prestação de contas parcial, 

nos prazos estabelecidos;  

III. Interesse público;  

IV. Por interesse de ambas as partes, mediante notificação 

mínima com 30 (trinta) dias de antecedência.  

Art. 23. A Tomada de Contas Especial visa a apuração dos 

fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do 

dano, por determinação do Controle Interno ou TCE, quando:  

I. Não for apresentada a prestação de contas no prazo de 

até 30 dias concedido em notificação pela concedente;  
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II. Não for aprovada a prestação de contas, em decorrência 

de:  

a. Não execução total do objeto;  

b. Desvio de finalidade;  

c. Não cumprimento de recursos de contrapartida;  

d. Ocorrer qualquer outro fato do qual resulte prejuízo ao 

erário.  

Art. 24. A instauração da Tomada de Contas Especial 

determinará providências saneadoras, assinalado o prazo de 

no máximo 30(trinta) dias, para que apresente sua prestação 

de contas ou recolha o valor do débito imputado, acrescidos 

de correção monetária e juros de mora, bem como, as 

justificativas e as alegações de defesa julgadas 

necessárias pelo notificado, nos casos em que a prestação 

de contas tenha sido aprovada.  

Art. 25. Este Decreto entra em vigor nesta data.  

 

Visconde do Rio Branco, 26 de Setembro de 2013. 

 

Iran Silva Couri 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 


