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1. Apresentação

Esse Guia tem como fi nalidade orientar entidades públicas e privadas sobre a 

captação de recurso, bem como os tipos de transferências realizadas, as descri-

ções das ações pertinentes a essas transferências e modalidades de aplicação 

até o momento de fi rmatura (convênio, contrato de repasse ou fundo a fundo).

Esse material se reporta, exclusivamente, ao ano de exercício de 2010, no que 

tange as regras a ele vinculadas.

Seu conteúdo foi desenvolvido e produzido com a colaboração de toda a equipe 

do Fundo Nacional de Saúde (FNS), com destaque para a Diretoria-Executiva 

(DEFNS), a Coordenação Geral de Contratos e Convênios (CGCC), a Divisão e 

Manutenção de Suporte de Sistemas (DIMAS) e a Assessoria de Relações Insti-

tucionais (ASRI).

2. Fundo Nacional de Saúde (FNS)

O Fundo Nacional de Saúde (FNS) é o gestor fi nanceiro, na esfera federal, dos 

recursos do Sistema Único de Saúde (SUS). Sua missão é “contribuir para o for-

talecimento da cidadania, mediante a melhoria contínua do fi nanciamento das 

ações de saúde”.

Os recursos geridos pelo FNS destinam-se a prover, nos termos do artigo 2° da 

Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990, as despesas do Ministério da Saúde, de 

seus órgãos e entidades da administração indireta, bem como as despesas de 

transferência para a cobertura de ações e serviços de saúde a serem executados 

pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

Criado 24 de julho de 1969, o FNS passou por várias modifi cações. Dentre elas, 

vale destacar a promovida pelo Decreto Nº 3.964, de 10 de outubro de 2001, 

que veio a consolidá-lo como instituição indispensável para o fortalecimento do 

Sistema Único de Saúde (SUS), dando autenticidade às atividades desenvolvidas 

pela instituição, em especial, às transferências de recursos, por meio dos Fun-

dos Estaduais e Municipais de Saúde, e à celebração de convênios com órgãos 

e entidades.

O Decreto possibilita ainda o parcelamento de débitos, destes órgãos e entida-

des, junto ao Ministério da Saúde, e o fi nanciamento das ações de saúde para os 

governos estaduais e municipais, entidades fi lantrópicas, universidades e outras 

Instituições, além de consolidar as atividades de acompanhamento e prestação 

de contas dos convênios celebrados.

3. Tipos de Recursos

As dotações orçamentárias destinadas aos convênios e aos contratos de repas-

ses são alocadas no Orçamento Geral da União de duas maneiras:

3.1 Contemplação Nominal

Esse tipo de dotação é realizado por meio da proposta do Poder Executivo ou de 

emenda ao Orçamento, ou seja, em seus primeiros passos, o orçamento é um 

projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo. Durante análise no Congresso, 

são apresentadas emendas – propostas de alteração a um projeto de lei. Entre 

agosto, quando a proposta é enviada ao Congresso, e dezembro, quando é en-

cerrada a sessão legislativa, os parlamentares (deputados federais e senadores) 

podem, mediante apresentação de emendas, remanejar, incluir e cancelar gas-

tos conforme o que consideram necessário para o País. A liberação dar-se-á de 

acordo com o planejamento do Poder Executivo, observadas as disponibilidades 

fi nanceiras.
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3.2 Não Contemplação Explícita

É o Programa orçamentário destinado à captação de recurso, no qual as Enti-

dades Púbicas e Privadas têm a iniciativa de cadastrar uma proposta de projeto 

mediante um programa disponibilizado pelo órgão público concedente.

4. Tipos de Repasse

4.1 Transferência Fundo a Fundo

A Transferência Fundo a Fundo consiste no repasse regular e automático de 

valores aos Estados, Municípios e Distrito Federal, feito diretamente pelo Fundo 

Nacional de Saúde (FNS), que é o gestor fi nanceiro do Sistema Único de Saúde 

(SUS) na esfera federal. O processo deve estar em conformidade com a Norma 

Operacional Básica Nº 01/96 (NOB 01), a Norma Operacional da Assistência 

à Saúde Nº 01/02 (NOAS/01) e com as adequações contidas no Pacto de Ges-

tão/2006.

Nas Transferências Fundo a Fundo, os recursos fi nanceiros transferidos deverão 

ser movimentados em conta bancária específi ca, aberta pelo Fundo Nacional 

de Saúde, em nome dos respectivos Fundos de Saúde estaduais, municipais e 

do Distrito Federal.

4.2 Convênio

O Convênio é um tipo de transferência de recurso fi nanceiro, de dotação con-

signada no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, que tem como 

participantes, de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal 

direta ou indireta, e do outro lado, órgão ou entidade da administração pública 

federal, estadual, municipal, distrital ou ainda entidades privadas sem fi ns lucra-

tivos, visando à execução de programas de governo que envolvem a realização 

de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recípro-

co, em regime de mútua cooperação.

4.3 Contrato de Repasse

O Contrato de Repasse é o instrumento administrativo por meio do qual a 

transferência dos recursos fi nanceiros acontece por intermédio de instituição 

ou agente fi nanceiro público federal (Caixa Econômica Federal), atuando como 

mandatário da União. Ou seja, o órgão público descentraliza o crédito ao agen-

te fi nanceiro, ao qual cabe fi rmar e acompanhar o contrato com os órgãos fede-

rais, municipais, distritais e entidades privadas sem fi ns lucrativos.

5. Quem é Quem no Processo

5.1 Concedente

É o órgão ou entidade da administração pública federal direta ou indireta res-

ponsável pela transferência de recursos fi nanceiros ou pela descentralização dos 

créditos orçamentários destinados à execução do objeto do convênio.

5.2 Proponente

É o órgão ou entidade pública ou privada sem fi ns lucrativos credenciada que 

manifeste, por meio de proposta, interesse em fi rmar instrumento regulado 

pela Portaria Interministerial Nº 127/2008.
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5.3 Convenente

É o órgão ou entidade da administração pública direta e ou indireta, de qualquer 

esfera de governo, bem como entidade privada sem fi ns lucrativos, com o qual 

a administração pública pactua a execução de programa, projeto/atividade ou 

evento mediante celebração de convênio.

5.4 Contratante

É o órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta da União que 

pactua a execução de programa, projeto, atividade ou evento, por intermédio 

de instituição fi nanceira federal (mandatária), mediante a celebração de contra-

to de repasse.

5.5 Contratado

É o órgão ou entidade da administração pública direta e indireta, de qualquer 

esfera de governo, bem como entidade sem fi ns lucrativos, com o qual a admi-

nistração federal pactua a execução de contrato de repasse.

5.6 Interveniente

É o órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta de qualquer 

esfera de governo, ou entidade privada, que participa do convênio para mani-

festar consentimento ou assumir obrigações em nome próprio.

5.7 Responsável pelo Proponente

É a pessoa física que responde pelo órgão ou entidade privada sem fi ns lucrati-

vos, nesse caso, o dirigente máximo.

5.8 Representante do Proponente

É a pessoa física que responde pelo órgão ou entidade privada sem fi ns lucrati-

vos, no sistema.

6. O que Constitui o Processo

6.1 Código da Funcional Programática (CFP)

O Código da Funcional Programática (CFP) é um número de 17 dígitos que repre-

senta a “certidão de nascimento” de uma reserva de recurso para fazer face às 

despesas. Estes 17 dígitos (FF.SSS.PPPP.AAAA) signifi cam:

•FF – Função

•SSS – Subfunção

•PPPP – Programa

•AAAA – Ação

•LLLL – Localizador

Por exemplo, temos o CFP 10.301.1214.8581.0032, no qual: o número 10 repre-

senta a função “Saúde”; 301, a subfunção “Atenção Básica”; 1214, o programa 

“Atenção Básica em Saúde”; 8581, a ação “Estruturação de Rede de Serviço de 

Atenção Básica de Saúde”; e 0032, o localizador do estado do Espírito Santo.

6.2 Natureza de Despesa

A Natureza de Despesa dita a categoria econômica para a qual o recurso será 

destinado, ou seja, para quais fi ns será empregado o recurso.
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6.2.1 Corrente

Classifi cam-se, nessa categoria, todas as despesas que não contribuem direta-

mente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Também conhecida 

como custeio, seu Grupo de Natureza de Despesa (GND) é o 3.

6.2.2 Capital

Classifi cam-se, nessa categoria, todas as despesas que contribuem diretamente 

para a formação ou aquisição de um bem de capital. Também conhecida como 

investimento, seu Grupo de Natureza de Despesa (GND) é o 4.

6.3 Modalidade de Aplicação

As Modalidades de Aplicação indicam para qual setor, da esfera pública ou pri-

vada, o recurso será destinado. São as seguintes:

•Modalidade 30 – Estados e Distrito Federal

•Modalidade 40 – Municípios

•Modalidade 50 – Entidades privadas sem fi ns Lucrativos

•Modalidade 70 – Consórcios públicos

•Modalidade 90 – Aplicação direta (Federal)

6.4 Programa

É o instrumento de organização da ação governamental que visa à concretiza-

ção dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos 

no plano plurianual.

6.5 Ação

As Ações são operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), que 

contribuem para atender ao objetivo de um programa. Incluem-se também no 

conceito de ação as transferências obrigatórias ou voluntárias para outros entes 

da federação e para pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subven-

ções, auxílios, contribuições, doações, etc e os fi nanciamentos.

6.6 Atividade

É um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, 

envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e 

permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção 

da ação de governo.

6.7 Projeto

É um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, 

envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta 

um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de go-

verno.

6.8 Produto

Destinado ao público-alvo, o Produto é um bem ou serviço que resulta da ação 

ou do investimento para a produção deste bem ou serviço. Cada ação deve ter 

um único produto. Em situação especial, expressa a quantidade de benefi ciários 

atendidos pela ação.

8 9



7. Modalidade X Ação (mais solicitadas)

7.1 Estados e Distrito Federal (modalidade 30)

Ação Descrição da Ação

20AE Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Aten-
ção Básica em Saúde

4525 Manutenção de Unidades de Saúde

6235 Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue

8535 Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde

8581 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica em Saúde

8628 Apoio ao Desenvolvimento da Graduação e Pós-Graduação Stricto e Latu 
Sensu em Áreas Estratégicas para o SUS

8721 Implementação da Regulação, Controle e Avaliação da Atenção à Saúde

8933 Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar

7.2 Municípios (modalidade 40)

Ação Descrição da Ação

20AE Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Aten-
ção Básica em Saúde

20B0 Atenção Especializada em Saúde Mental

4368 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos para Programas de 
Saúde Estratégicos

4382 Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças

4525 Manutenção de Unidades de Saúde

6235 Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue

8535 Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde

8581 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica em Saúde

8933 Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar

6.9 Contrapartida

Contrapartida é a participação que o proponente oferece para viabilizar a exe-

cução do objeto do convênio, de acordo com a sua capacidade fi nanceira ou 

operacional. A contrapartida do convenente poderá ser atendida por meio de 

recursos fi nanceiros, de bens ou de serviços, desde que economicamente men-

suráveis. Quando atendida por meio de bens ou de serviços, constará do convê-

nio cláusula que indique a forma de aferição da contrapartida, conforme deter-

minado no art. 7º do Decreto Nº 6.170/2007 e alterações. No caso das Entidades 

Privadas sem Fins Lucrativos, recomenda-se verifi car o disposto no art. 52 da 

Lei Nº 12.017/2009.

Percentuais de Participação em Contrapartida para Estados, 

Municípios e Distrito Federal

Situação
Municípios DF e Estados

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Até 50.000 habitantes 2% 4% — —

Das áreas PNDR, Sudene e Sudam e 
na Região Centro-Oeste - Sudeco

4% 8% 10% 20%

Demais casos 8% 40% 20% 40%
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8. Sistema de Gestão de Convênios 
e Contratos de Repasse (SICONV)

8.1 O que é o SICONV?

O SICONV é o sistema informatizado do Governo Federal no qual são registra-

dos todos os atos relativos ao processo de operacionalização de recursos por 

meio de convênios, contratos de repasses e termos de cooperação, desde a sua 

proposição e análise, passando por celebração, liberação de recursos e acompa-

nhamento da execução, até a prestação de contas.

As informações registradas no SICONV serão abertas à consulta pública na In-

ternet, pelo Portal de Convênios do Governo Federal (www.convenios.gov.br). O 

mesmo portal apresenta um “passo a passo” para cadastramento de proposta.

8.2 Credenciamento

O credenciamento no SICONV será realizado no botão INCLUIR PROPONENTE, 

uma única vez, pelo próprio interessado, diretamente no Portal de Convênios 

do Governo Federal - www.convenios.gov.br - (mais informações podem ser obti-

das em Manuais de Sistemas – Manual de Capacitação do Proponente), e deverá 

incluir as seguintes informações:

8.2.1 Instituições Públicas – nome, endereço da sede, endereço eletrônico e nú-

mero de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas jurídicas (CNPJ), bem como 

endereço residencial do responsável que assinará o instrumento.

8.2.2 Entidades Privadas sem Fins Lucrativos – razão social, endereço postal, en-

dereço eletrônico, número de inscrição do CNPJ, transcrição do objeto social 

da entidade atualizado, relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, 

com endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e CPF de 

cada um deles.

7.3 Entidades Privadas sem Fins Lucrativos (modalidade 50)

Conforme especifi cado no art. 36 da Lei Nº 12.017/2009, vale ressaltar que para 

esta modalidade será obrigatório o Certifi cado de Entidade Benefi cente de As-

sistência Social, expedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) 

ou por outro órgão competente, no que tange pleitear recursos a título de au-

xílio (previsto no parágrafo 6º, do art. 12, da Lei Nº 4.320/64).

Ação Descrição da Ação

20AE Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção 
Básica em Saúde

20B0 Atenção Especializada em Saúde Mental

4368 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos para Programas de Saúde 
Estratégicos

4370 Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portado-
res de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis

4525 Manutenção de Unidades de Saúde

6146 Pesquisa em Saúde e Avaliação de Novas Tecnologias para o SUS

6235 Vigilância, Prevenção e Controle da Dengue

7690 Estruturação dos Serviços de Hematologia e Hemoterapia

8535 Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde

8581 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica em Saúde

8670 Vigilância, Prevenção e Controle de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente 
Transmissíveis

8705 Ampliação das Práticas de Gestão Participativa, de Controle Social e de Educa-
ção em Saúde

Ação Descrição da Ação

8535 Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde

7.4 Consórcios (modalidade 70)
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anteriores ao credenciamento, emitida por 3 (três) autoridades do local de sua 

sede. Nas ações voltadas à educação, à assistência social e à saúde, as exigên-

cias previstas nos dois últimos itens poderão ser atendidas somente em relação 

ao exercício anterior.

8.3.3 Consórcios Públicos – O cadastramento consistirá na apresentação dos 

documentos referentes a sua qualifi cação jurídica, fi scal e previdenciária, bem 

como a sua capacidade técnica e operacional.

9. Como Iniciar o Cadastramento 
da Proposta via Emenda Parlamentar

Após a indicação do saldo existente da emenda para a entidade (procedimento 

que é realizado pelo parlamentar), o proponente receberá uma comunicação, 

por meio de correio eletrônico (e-mail) informando o valor da indicação, o código 

da funcional programática e como proceder no cadastramento das propostas.

Para todos os benefi ciários de Emenda Par-
lamentar – entrar no Módulo de Indicação de 
Objeto.

1º passo: Acessar o sítio do 

Fundo Nacional de Saúde 

(www.fns.saude.gov.br) e clicar 

no botão MÓDULO DE INDI-

CAÇÃO DE OBJETO para vin-

cular o valor da emenda ao 

objeto desejado, conforme 

fi guras 1, 2 e 3 a seguir.

8.3 Cadastramento

Para validação e efetivação do cadastro, que terá validade de 1 (um) ano, o 

órgão ou entidade pública ou privada sem fi ns lucrativos (proponente) deverá 

apresentar, no órgão ou entidade concedente ou nas unidades cadastradoras (a 

relação das unidades cadastradoras pode ser obtida no menu AJUDA do portal 

de convênios – www.convenios.gov.br) do Sistema de Cadastramento Unifi cado 

de Fornecedores Federais (SICAF) a ele vinculadas, os seguintes documentos:

8.3.1 Instituições Públicas – cópia autenticada dos documentos pessoais do re-

presentante, em especial, carteira de identidade e CPF; cópia autenticada do 

diploma eleitoral, acompanhada da publicação da portaria de nomeação ou 

do instrumento equivalente que delegue competência para representar o ente, 

órgão ou entidade pública quando for o caso; e cópia autenticada da ata da as-

sembleia que elegeu o corpo dirigente da entidade privada sem fi ns lucrativos, 

devidamente registrada no cartório competente, acompanhada do instrumento 

competente, com fi rma reconhecida e assinada pelo dirigente máximo, quando 

for o caso.

8.3.2 Entidades Privadas sem Fins Lucrativos – cópia do estatuto ou contrato social 

registrado no cartório competente e suas alterações; relação nominal atualiza-

da dos dirigentes da entidade com CPF; declaração do dirigente máximo da en-

tidade acerca da inexistência de dívidas com o poder público e de inscrição nos 

bancos públicos ou privados de proteção ao crédito; e declaração do dirigente 

máximo da entidade informando, para cada um dos dirigentes, se: “é membro 

do poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, do Ministério Público ou Tribunal 

de Contas da União” ou se respectivo cônjuge ou companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afi nidade até 2º grau “é servidor público vinculado 

ao órgão ou entidade concedente; prova de inscrição da entidade no CNPJ pelo 

prazo mínimo de 3 (três) anos; prova de regularidade com as Fazendas fede-

rais, estaduais e municipais e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS). Na forma da lei; comprovação da qualifi cação técnica e da capacidade 

operacional, mediante declaração de funcionamento regular nos 3 (três) anos 
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10. Como Inserir Proposta via Portaria no 
Sistema de Cadastro de Proposta Fundo a 
Fundo

Como já foi dito no item anterior, existem duas maneiras de acessar o Sistema 

de Cadastro de Proposta Fundo a Fundo. Nesse tópico será detalhado o “passo 

a passo” para acessar o sistema por meio da página principal do FNS. Dois pon-

tos valem ser ressaltados: o primeiro é a obrigatoriedade do CNPJ dos Fundos 

de Saúde, pois, sem a instituição deste, a proposta não poderá ser fi nalizada; 

e o segundo é que a entrada, para a inserção de proposta, é única, e, uma vez 

dentro do sistema, o proponente deverá escolher a opção desejada.

1. Entrar no sítio do FNS (www.fns.saude.gov.br) e clicar no botão SISTEMA DE 

CADASTRO DE PROPOSTA FUNDO A FUNDO, que se localiza na parte esquerda 

inferior da tela principal.

2. No acesso ao proponente, digitar o CNPJ e a senha e clicar no botão ACES-

SAR. Caso não tenha a senha, clicar no botão LEMBRAR SENHA, que a mesma 

será remetida ao endereço eletrônico (e-mail) cadastrado na base de dados do 

Ministério da Saúde. Para atualização dos dados cadastrais, entrar em contato 

com a Divisão de Convênios do Estado (DICON).

3. Selecionar o tipo da proposta que deseja cadastrar e clicar no botão NOVA 

PROPOSTA.

A partir daqui o proponente deverá seguir as orientações específi cas de cada 

Portaria.

10.1 Portaria Nº 1.020/2009 - Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA) / Sala de Estabilização (SE)

1. Escolher TIPO DE RECURSO e salvar a escolha.

Digitar o CNPJ e a senha. Caso a entidade 
não possua senha, clicar no botão “lembrar a 
senha” (a mesma será remetida para o e-mail 
cadastrado na base de dados do Ministério da 
Saúde). Para atualizar os dados cadastrais, 
entrar em contato com a Divisão de Con-
vênios no Estado (DICON).

Vincular o valor da emenda ao objeto e 
confi rmar a indicação, clicando no botão 
verde CONFIRMAR INDICAÇÃO DO(S) 
OBJETO(S).

2º passo: Após a vinculação do valor ao objeto, verifi car qual o sistema que será 

utilizado para o cadastramento da proposta. Para o exercício de 2010, existem 

dois ambientes para se inserir a proposta:

• O Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV), que 

pode ser acessado no www.convenios.gov.br; e

• O Sistema de Cadastro de Propostas 

Fundo a Fundo, que são as Portarias. 

Esse sistema pode ser acessado de duas 

maneiras: a primeira é pelo Módulo de 

Indicação de Objeto (fi gura 4) e a segun-

da é pela página principal do FNS (www.

fns.saude.gov.br). O link se localiza na par-

te esquerda inferior da tela principal. Clicar no sistema vinculado 
ao valor para fazer a inser-
ção da proposta.16 17
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6. Em DADOS BANCÁRIOS, selecionar banco e município.

7. Em DADOS DO CONTATO, incluir o CPF da pessoa responsável pelo cadastro.

8. Como último item, clicar em FINALIZAR PROPOSTA. Caso a proposta não es-

teja apta para fi nalização, o sistema listará quais itens deverão ser corrigidos.

10.3 Portaria Nº 2.226/2009 - Construção Nova - Unidade Básica 

de Saúde (UBS)

1. Escolher TIPO DE RECURSO e salvar a escolha.

2. No item INFORMAÇÃO DA PROPOSTA, selecionar UBS a ser construída e o 

CEP.

3. Em JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA, informar o número existente de Equipes de 

Saúde da Família ou daquelas a serem implantadas. Em seguida, inserir o nome 

da localidade a ser benefi ciada e o número de habitantes a serem assistidos. 

Clicar no botão SALVAR. Após procedimento, fazer justifi cativa técnica e salvar 

informação.

4. Em DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS, anexar cópia digitalizada dos documentos 

solicitados (o download dos Termos de Compromisso está disponível no lado 

esquerdo inferior da página).

5. Em DADOS BANCÁRIOS, selecionar banco e município.

6. Em DADOS DO CONTATO, incluir o CPF da pessoa responsável pelo cadastro.

7. Como último item, clicar em FINALIZAR PROPOSTA. Caso a proposta não es-

teja apta para fi nalização, o sistema listará quais itens deverão ser corrigidos.

2. No item INFORMAÇÃO DA PROPOSTA, selecionar a UPA/SE desejada para o 

município de abrangência, o local da construção, responder o questionário e 

salvar informações.

3. Em DADOS BANCÁRIOS, selecionar banco e município.

4. Em DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS, anexar todos os documentos listados.

5. Em DADOS DO CONTATO, incluir o CPF da pessoa responsável pelo cadastro.

6. Como último item, clicar em FINALIZAR PROPOSTA. Caso a proposta não es-

teja apta para fi nalização, o sistema listará quais itens deverão ser corrigidos.

10.2 Portaria Nº 2.198/2009 - Equipamentos e Material Permanente

1. Escolher TIPO DE RECURSO e salvar a escolha.

2. No item INFORMAÇÃO DA PROPOSTA, digitar o CNES e cadastrar a unidade 

assistida; preencher os dados da unidade assistida a ser benefi ciada; informar o 

complemento do endereço e selecionar o tipo de unidade; selecionar o objeto 

da aquisição e salvar o objeto solicitado.

3. Em JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA, selecionar a unidade assistida e informar o 

motivo da aquisição. Clicar no botão SALVAR.

4. Em CADASTRO DE ITENS, no campo NOME DO EQUIPAMENTO, digitar o nome 

do item, pesquisar e incluir. Preencher a fi cha do equipamento, digitar a especi-

fi cação técnica e SALVAR ITEM (fazer isso sucessivamente para todos os itens).

5. Em DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS, anexar documentos obrigatórios, não es-

quecendo que os Termos de Compromisso estão disponíveis no lado esquerdo 

inferior da página.
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TÉCNICA aguardando análise da área responsável.

• A proposta segue para análise, e deverá estar em consonância com critérios 

adotados pelo Ministério da Saúde para receber parecer favorável de Mérito e 

Técnico-Econômico.

• Mediante pareceres favoráveis, as propostas serão encaminhadas para publi-

cação em Portaria autorizando benefício.

• Após publicação de Portaria específi ca, a Secretaria Finalística encaminha o 

processo para o Fundo Nacional de Saúde.

• No FNS o processo recebe número de empenho e é organizado na programa-

ção de pagamento, no qual cabe a esta área a abertura da conta bancária para 

realizar o repasse do recurso.

11.2 Convênio

• Depois de cadastrada e enviada a proposta/plano de trabalho para análise, 

no SICONV, a proposta fi ca com status de PROPOSTA/PLANO DE TRABALHO 

ENVIADO PARA ANÁLISE.

• O Ministério da Saúde inicia a análise com o status de de PROPOSTA/PLANO 

DE TRABALHO EM ANÁLISE.

• A partir desse momento, a proposta é analisada pela área técnica responsá-

vel e, caso esteja em consonância com os critérios adotados pelo Ministério da 

Saúde, recebe parecer favorável de Mérito e Técnico-Econômico. Se não, entra 

em COMPLEMENTAÇÃO, e, depois de cumprida a diligência, segue no fl uxo de 

recebimento de pareceres favoráveis.

• Seguida a primeira etapa de análise técnica, a proposta segue para validação 

da Secretaria Finalística, na qual se transforma em processo e assim segue o 

10.4 Portaria Nº 969/2010 - Produto Médico de Uso Único

1. Em RECURSO DA PROPOSTA, selecionar emenda disponível.

2. No item INFORMAÇÃO DA PROPOSTA, digitar o número do CNES e pesquisar. 

Quando os dados da unidade assistida surgirem na tela, salvar a informação.

3. Em JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA, selecionar a unidade assistida e, no campo 

disponível, descrever a motivação da aquisição. Salvar a justifi cativa.

4. No item CADASTRO DE PRODUTO MÉDICO DE USO ÚNICO, selecionar a unida-

de assistida e, no campo abaixo, o item desejado. Apertar o botão PESQUISAR. 

Incluir o item desejado, preencher campo QUANTIDADE e UNIDADE e salvar pro-

duto. Para as próximas inserções, realizar o mesmo procedimento.

5. Em DADOS BANCÁRIOS, selecionar banco e município.

6. Em DADOS DO CONTATO, incluir o CPF da pessoa responsável pelo cadastro.

7. Como último item, clicar em FINALIZAR PROPOSTA. Caso a proposta não es-

teja apta para fi nalização, o sistema listará quais itens deverão ser corrigidos.

11. Procedimentos Adotados 
Após a Inserção da Proposta

11.1 Fundo a Fundo

• Depois de cadastrada e enviada para análise (no Sistema de Cadastro de Pro-

posta Fundo a Fundo), a proposta fi ca com status de ENVIADA PARA A ÁREA 
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12. Vedações para Celebrar Convênios 
e Contratos de Repasse

12.1 Órgãos e Entidades Públicas 

(Municípios, Estados e Distrito Federal)

• Com órgãos e entidades da administração pública direta e indireta dos 

municípios, estados e Distrito Federal, cujo valor seja inferior a R$ 100.000,00 

(cem mil reais).

12.2 Entidades Privadas sem Fins Lucrativos

• Nos casos em que o agente político de Poder Executivo, Legislativo ou Judici-

ário do Ministério Público, tanto quanto dirigente de órgão ou entidade da ad-

ministração pública, de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge 

ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afi nidade, 

até o segundo grau, seja integrante de seu quadro dirigente.

• Que esteja em mora, inadimplente com outros convênios ou contratos de 

repasse celebrados com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, 

ou irregular em qualquer das exigências da Portaria Nº 127, de 29 de maio de 

2008, e alterações.

• Para construções novas, conclusão de obra em andamento cujo início tenha 

ocorrido após o exercício de 2000 e ampliação do projeto original.

• A não apresentação do Certifi cado de Entidade Benefi cente de Assistência 

Social, expedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) ou por 

outro órgão competente, para recebimento de recurso de investimento.

• Cujo objeto social não se relacione às características do programa ou que 

não disponha de condições técnicas para executar o convênio ou contrato de 

repasse.

fl uxo para recebimento de autorização de celebração de convênio pela Secreta-

ria-Executiva.

• Recebida a autorização, o processo segue para o Fundo Nacional de Saúde, 

onde é emitida nota de empenho e fi rmatura do convênio (concedente x propo-

nente).

11.3 Contrato de Repasse

• Depois de cadastrada e enviada a proposta/plano de trabalho para análise, 

no SICONV, a proposta fi ca com status de PROPOSTA/PLANO DE TRABALHO 

ENVIADO PARA ANÁLISE.

• O Ministério da Saúde inicia a análise com o status de PROPOSTA/PLANO DE 

TRABALHO EM ANÁLISE.

• A partir desse momento, a proposta é analisada pela área técnica responsável 

e, caso esteja em consonância com os critérios adotados pelo Ministério da Saú-

de, recebe parecer favorável de Mérito. Se não, entra em COMPLEMENTAÇÃO, 

e, depois de cumprida a diligência, segue no fl uxo de recebimento de pareceres 

favoráveis.

• Após a primeira etapa de análise técnica, a proposta vai para a validação da 

Secretaria Finalística, e assim segue o fl uxo para recebimento de autorização de 

descentralização de crédito para o contratante (CEF).

• A proposta segue para o Fundo Nacional de Saúde, onde é emitida nota de 

crédito.

• A CEF, após receber o crédito, adota providências junto ao proponente quan-

to à fi rmatura do contrato de repasse.

• O contratante, após receber o crédito, adota providências junto ao proponen-

te quanto à fi rmatura do contrato de repasse.
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Considerando a Política Nacional de Humanização e suas diretrizes relativas aos 

serviços de urgência;

Considerando as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde – Pactos pela 

Vida, em Defesa do SUS e de Gestão, conforme a Portaria Nº 399/GM/MS, de 22 

de fevereiro de 2006, notadamente no que diz respeito às responsabilidades do 

Termo de Compromisso de Gestão Federal, Estaduais e Municipais;

Considerando a Portaria Nº 648/GM/MS, de 28 de março de 2006, da Política 

Nacional de Atenção Básica, que em seu Anexo, item 5, estabelece como carac-

terística do processo de trabalho das equipes neste nível de atenção a realiza-

ção de primeiro atendimento às urgências médicas e odontológicas;

Considerando a necessidade de garantir atendimento de urgência oportuno e 

qualifi cado na conformação de Redes Regionalizadas de Atenção à Saúde;

Considerando a expansão da Rede Nacional SAMU 192 e a necessidade de dar 

retaguarda adequadamente estruturada, qualifi cada e pactuada ao atendimen-

to pré-hospitalar móvel;

Considerando a necessidade de aprimorar as condições para a implementação 

de todos os componentes da Política Nacional de Atenção às Urgências;

Considerando a Portaria Nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, com as al-

terações e os acréscimos estabelecidos pela Portaria Nº 837/GM/MS, de 23 de 

abril de 2009; e

Considerando a prioridade de pactuação de diretrizes para fi nanciamento de 

ações voltadas à organização da rede de atenção à urgência e emergência, re-

solve:

Art. 1º Criar mecanismos para implantação do componente pré-hospitalar fi xo 

das Redes de Atenção Integral às Urgências em conformidade com a Política 

Nacional de Atenção às Urgências.

13. Anexos

13.1 Legislação Pertinente às Transferências Fundo a Fundo

13.1.1 Portaria Nº 1.020/09 – Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Sala de 

Estabilização (SE)

Portaria Nº 1.020, 13 de maio de 2009.

Estabelece diretrizes para a implantação 

do componente pré-hospitalar fi xo para 

a organização de redes locorregionais de 

atenção integral às urgências em confor-

midade com a Política Nacional de Atenção 

às Urgências.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem 

os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e Considerando o 

perfi l de morbimortalidade do Brasil onde os quadros relativos às urgências são 

de alta relevância epidemiológica e social;

Considerando a Portaria Nº 2.048, de 5 de novembro de 2002, que institui o Re-

gulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência;

Considerando a Portaria Nº 1.863/GM/MS, de 29 de setembro de 2003, que ins-

titui a Política Nacional de Atenção às Urgências, em cujo art. 2º, item 2, deter-

mina que sejam consubstanciadas as diretrizes de regionalização da atenção às 

urgências, mediante adequação criteriosa da distribuição dos recursos assisten-

ciais, conferindo concretude ao dimensionamento e a implantação de sistemas 

estaduais, regionais e municipais e respectivas redes de atenção, e que no seu 

art. 3º, item 2, prevê a “organização de redes locorregionais de atenção integral 

às urgências”;
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de saúde de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde/

Saúde da Família e a Rede Hospitalar, devendo com estas compor uma rede 

organizada de atenção às urgências.

§ 1º São competências/responsabilidades da UPA:

I – funcionar nas 24 horas do dia, em todos os dias da semana;

II – acolher os pacientes e seus familiares sempre que buscarem atendimento na 

UPA;

III – implantar processo de Acolhimento com Classifi cação de Risco, conside-

rando a identifi cação do paciente que necessite de tratamento imediato, esta-

belecendo o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento em sala 

específi ca para tal atividade e garantindo atendimento ordenado de acordo com 

o grau de sofrimento ou a gravidade do caso;

IV – estabelecer e adotar protocolos de atendimento clínico, de triagem e de 

procedimentos administrativos;

V – articular-se com a Estratégia de Saúde da Família, Atenção Básica, SAMU 

192, unidades hospitalares, unidades de apoio diagnóstico e terapêutico e com 

outros serviços de atenção à saúde do sistema locorregional, construindo fl uxos 

coerentes e efetivos de referência e contrarreferência e ordenando os fl uxos de 

referência através das Centrais de Regulação Médica de Urgências e complexos 

reguladores instalados;

VI – possuir equipe interdisciplinar compatível com seu porte;

VIII – prestar atendimento resolutivo e qualifi cado aos pacientes acometidos por 

quadros agudos ou agudizados de natureza clínica, e prestar primeiro atendi-

mento aos casos de natureza cirúrgica ou de trauma, estabilizando os pacientes 

e realizando a investigação diagnóstica inicial, defi nindo, em todos os casos, 

a necessidade ou não, de encaminhamento a serviços hospitalares de maior 

complexidade;

§ 1º São integrantes do componente pré-hospitalar fi xo de que trata o caput 

deste artigo:

I – Unidades de Pronto Atendimento – UPA; e

II – Salas de Estabilização – SE.

§ 2º As Unidades de Pronto Atendimento – UPA e as Salas de Estabilização – SE 

devem ser implantadas em locais/unidades estratégicos para a confi guração 

das redes de atenção à urgência, com acolhimento e classifi cação de risco em 

todas as unidades, em conformidade com as diretrizes da Política Nacional de 

Atenção às Urgências.

§ 3º As UPA e as SE devem atender às orientações gerais, diretrizes e parâmetros 

estabelecidos na presente Portaria e na Política Nacional de Atenção às Urgên-

cias e, especialmente:

I – quanto aos fl uxos e estrutura física mínimas defi nidas para UPA, por porte, 

atender ao estabelecido no Anexo I a esta Portaria;

II – quanto ao mobiliário, materiais e equipamentos mínimos exigíveis, por por-

te, atender ao estabelecido no Anexo II a esta Portaria;

III – quanto à estrutura física, mobiliário, materiais e equipamentos mínimos 

defi nidos para a SE, atender o estabelecido no Anexo III a esta Portaria; e

IV – quanto à caracterização visual das unidades, conforme modelo disponível 

no portal http://www.saude.gov.br do Ministério da Saúde.

§ 4º As ações das UPA e das SE devem ser incluídas nos Planos de Atenção às 

Urgências, de acordo com o Plano Diretor Regional – PDR do Estado respectivo, 

conforme determinam o Pacto pela Saúde e a Portaria Nº 1.864/GM/MS, de 

2003.

Art. 2º Defi nir como Unidade de Pronto Atendimento – UPA o estabelecimento 
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XVII – contrarreferenciar para os demais serviços de atenção integrantes da rede 
proporcionando continuidade ao tratamento com impacto positivo no quadro 
de saúde individual e coletivo;

XVIII – solicitar retaguarda técnica ao SAMU 192, sempre que a gravidade/com-
plexidade dos casos ultrapassarem a capacidade instalada da Unidade; e

XIX – garantir apoio técnico e logístico para o bom funcionamento da Unidade.

§ 2º As UPA são classifi cadas em três (3) diferentes portes, de acordo com a 
população da região a ser coberta, a capacidade instalada – área física, número 
de leitos disponíveis, recursos humanos e a capacidade diária de realizar atendi-
mentos médicos, conforme defi nido no quadro abaixo:

Art.3º Defi nir como Sala de Estabilização – SE a estrutura que, compondo a rede 
organizada de atenção às urgências, funcione como local de estabilização de 
pacientes, para posteriormente referenciá-los para a rede de atenção à saúde.

§ 1º A SE deve ser localizada em unidades/serviços da rede de atenção que 
ocupem posição estratégica em relação à rede de suporte ao SAMU e devem 
confi gurar pontos de apoio ao atendimento, transporte e/ou transferência de 
pacientes críticos/graves nas localidades onde o SAMU tem caráter regional, 
em locais/Municípios com grande extensão territorial de característica rural ou 
com isolamento geográfi co de comunidades e em regiões com cobertura popu-
lacional menor que 50.000 habitantes.

§ 2º A SE poderá ser instalada em unidades de menor porte destinadas à in-
teriorização dos cuidados urgentes, sendo aceitável a presença de apenas um 
médico previamente treinado e habilitado para o atendimento das urgências 
mais frequentemente observadas em cada localidade.

§ 3º A SE deve ser implantada observando os parâmetros do quadro abaixo:

Serviço/
Unidade

População 
da Região 
de Cober-

tura

Área 
Física

Nº de Aten-
dimentos 

Médicos em 
24 Horas

Nº Mínimo 
de Médicos 
por Plantão

Nº Mínimo 
de Leitos de 
Observação

SE
Menor que 
50.000 
habitantes

25 m² Demanda

1 médico 
generalista 
habilitado em 
urgências

Nenhum ou 
menos que 5 
leitos

IX – fornecer retaguarda às urgências atendidas pela Atenção Básica;

X – funcionar como local de estabilização de pacientes atendidos pelo SAMU 192;

XI – realizar consulta médica em regime de pronto atendimento aos casos de menor gra-

vidade;

XII – realizar atendimentos e procedimentos médicos e de enfermagem adequa-

dos aos casos críticos ou de maior gravidade;

XIII – prestar apoio diagnóstico (realização de Raios X, exames laboratoriais, 

eletrocardiograma) e terapêutico nas 24 horas do dia;

XIV – manter pacientes em observação, por período de até 24 horas, para eluci-

dação diagnóstica e/ou estabilização clínica;

XV – encaminhar para internação em serviços hospitalares os pacientes que não 

tiverem suas queixas resolvidas nas 24 horas de observação acima mencionada 

por meio do Complexo Regulador;

XVI – prover atendimento e/ou referenciamento adequado a um serviço de saú-

de hierarquizado, regulado e integrado à rede locorregional de urgência, a partir 

da complexidade clínica e traumática do usuário;

UPA
População da 

Região
de Cobertura

Área 
Física

Nº de Aten-
dimentos 

Médicos em 
24 Horas

Nº Mínimo de 
Médicos por 

Plantão

Nº Mínimo 
de Leitos de 
Observação

Porte I
50.000 a 100.000 
habitantes

700 m²
50 a 150 

pacientes

2 médicos sendo um 
pediatra e um clínico

5 – 8 leitos

Porte II
100.001 a 200.000 
habitantes

1.000 m²
151 a 300 

pacientes

4 médicos distribuí-
dos entre pediatras e 
clínicos gerais

9 – 12 leitos

Porte III
200.001 a 300.000 
habitantes

1.300 m²
301 a 450 

pacientes

6 médicos distribuí-
dos entre pediatras e 
clínicos gerais

13 – 20 leitos
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e autorizada pela Secretaria de Atenção à Saúde; e

III – terceira parcela, equivalente a 25% do valor total aprovado: após a conclu-

são da edifi cação da unidade, e a apresentação do respectivo atestado, assinado 

por profi ssional habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia – CREA, ratifi cado pelo gestor local e pela CIB, e autorizado pela 

Secretaria de Atenção à Saúde.

Parágrafo Único. Em caso da não aplicação dos recursos ou do descumprimento, 

por parte do benefi ciário, das metas propostas e dos compromissos assumidos, 

os respectivos recursos deverão ser imediatamente devolvidos ao FNS, acresci-

dos da correção prevista em lei, cuja determinação decorrerá das fi scalizações 

promovidas pelos órgãos de controle interno, compreendendo os componentes 

do Sistema Nacional de Auditoria do SUS – SNA, em cada nível de gestão, e a 

Controladoria Geral da União – CGU.

Art. 6º Defi nir que, para a habilitação aos recursos de incentivo fi nanceiro de 

investimento para implantação de UPA e de SE, de que trata o art. 4º desta Por-

taria, os gestores do SUS deverão submeter ao Ministério da Saúde/Secretaria 

de Atenção a Saúde proposta de implantação dessas unidades.

§ 1º A proposta de que trata o caput deste artigo deverá ser elaborada pelos 

respectivos gestores do SUS, tendo como base as diretrizes estabelecidas pelo 

Plano Estadual de Atendimento às Urgências e Emergências, pela Política Na-

cional de Atenção às Urgências e pela presente Portaria.

§ 2º A proposta deve conter:

I – o quantitativo populacional a ser coberto pela UPA e ou pela SE, devendo 

esse quantitativo ser compatível com os quantitativos e os respectivos portes 

de UPA estabelecidos pela presente Portaria;

II – o compromisso formal do respectivo gestor de prover a UPA e/ou a SE com 

equipe horizontal de gestão da Unidade, sendo de responsabilidade dos gestores 

Porte
Incentivo Financeiro (edifi cação/mobiliário, materiais 

e equipamentos)

SE R$  77.500,00

UPA Porte I R$  1.400.000,00

UPA Porte II R$  2.000.000,00

UPA Porte III R$  2.600.000,00

Art. 4º Instituir incentivo fi nanceiro de investimento para implantação das UPA 

e das SE, nos respectivos valores abaixo estabelecidos:

§ 1º O incentivo de que trata o caput deste artigo diz respeito ao valor máxi-

mo a ser repassado pelo Ministério da Saúde para implantação das respectivas 

unidades, compreendendo a área física e mobiliário, materiais e equipamentos 

mínimos, de acordo com o respectivo porte, conforme defi nido nesta Portaria.

§ 2º Na eventualidade de as propostas apresentadas pelos gestores serem maio-

res que o estabelecido no caput deste artigo, a diferença deverá correr por con-

ta dos gestores locais, de acordo com pactuação na CIB.

§ 3º Poderão habilitar-se ao repasse do incentivo fi nanceiro de que trata o caput 

deste artigo aqueles gestores que tiverem suas propostas aprovadas e com as 

unidades habilitadas ao investimento pelo Ministério da Saúde, conforme o es-

tabelecido no art. 6º desta Portaria.

Art. 5º Estabelecer que o repasse dos incentivos fi nanceiros para investimento 

de que trata esta Portaria seja realizado pelo Fundo Nacional de Saúde – FNS, 

de forma regular e automática, na forma abaixo defi nida:

I – primeira parcela, equivalente a 10% do valor total aprovado: após a publica-

ção da portaria específi ca de habilitação;

II – segunda parcela, equivalente a 65% do valor total aprovado: mediante apre-

sentação da respectiva ordem de início do serviço, assinada por profi ssional 

habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 

CREA, ratifi cada pelo gestor local e pela Comissão Intergestores Bipartite – CIB, 
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X – declaração do gestor local da exclusividade de aplicação dos recursos fi nan-

ceiros repassados pela União para implantação da UPA e da SE, garantindo a 

execução esses recursos para este fi m.

§ 3º Uma vez elaborada e devidamente instruída conforme o estabelecido no 

parágrafo imediatamente anterior, a proposta deve ser submetida à apreciação 

dos Colegiados de Gestão Regional – CGR, se houver, e da – CIB, para avaliação 

e aprovação.

§ 4º Uma vez aprovada pela CIB, a proposta deve ser encaminhada ao Ministério 

da Saúde/Secretaria de Atenção à Saúde para avaliação e aprovação, devendo, 

para tanto, ser utilizado o Sistema de Proposta de Projetos, disponível no sítio 

eletrônico do Fundo Nacional de Saúde.

§ 5º Uma vez aprovada a proposta pelo Ministério da Saúde, será emitida Por-

taria específi ca de habilitação, o que a torna apta ao recebimento dos recursos 

necessários à construção e à aquisição dos equipamentos.

Art. 7º Defi nir que as despesas de custeio dessas unidades sejam de responsabi-

lidade compartilhada, de forma tripartite, entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios.

§ 1º O Ministério da Saúde repassará, a título de participação no custeio mensal 

das respectivas unidades, os valores abaixo discriminados:

Porte Valor Para Custeio/Mês

SE R$  35.000,00

UPA Porte I R$  100.000,00

UPA Porte II R$  175.000,00

UPA Porte III R$  250.000,00

a defi nição de estratégias que visem garantir retaguarda médica, de enferma-

gem nas 24 horas e de pessoal técnico e de apoio administrativo, possibilitando 

o primeiro atendimento/estabilização a pacientes acometidos por qualquer tipo 

de urgência;

III – a demonstração da existência, na área de cobertura da UPA/SE, de SAMU-

192 implantado e habilitado, e, na ausência deste, apresentação de plano/pro-

posta de implantação de SAMU, dentro do prazo de implantação da UPA/SE;

IV – a demonstração de cobertura da Estratégia de Saúde da Família de no mí-

nimo 50% na área de abrangência de cada UPA, ou a apresentação de plano e 

do respectivo compromisso de implantação dessa cobertura no prazo máximo 

de 2 anos;

V – as grades de referência e contrarreferência pactuadas em nível locorregio-

nal com as Unidades de Atenção Básica/Saúde da Família, como também com 

os hospitais de retaguarda, o Serviço Móvel de Atendimento às Urgências e o 

transporte sanitário (quando houver);

VI – a garantia de retaguarda hospitalar, mediante a apresentação de compro-

misso formalmente estabelecido pelas unidades de referência, em que estas 

aceitam essa referência e comprometem-se com o adequado acolhimento e 

atendimento dos casos encaminhados pelas Centrais Reguladoras dos SAMU de 

cada localidade e em articulação com os Complexos Reguladores instalados;

VII – a adesão ao Pacto Pela Saúde e a estruturação do Colegiado de Gestão 

Regional ou a demonstração do processo de adesão/estruturação em curso;

VIII – o ato de designação da Coordenação para a Rede de Urgência, conforme 

a Portaria Nº 2.048/02/GM (Resolução SES ou SMS), IX – documento estabele-

cendo as metas, plano de aplicação dos recursos e previsão de início e fi m da 

execução das ações para implantação da UPA e da SE, bem como da conclusão 

das etapas ou fases programadas; e
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III – 10.302.1220.8535 – Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em 

Saúde.

Art. 9º Defi nir, para os efeitos do disposto nesta Portaria, que o Distrito Federal 

seja tratado como Estado, no que couber, e de acordo com as suas peculiarida-

des de ente federado, nos termos da Constituição.

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11.  Fica revogada Portaria Nº 2.922/GM/MS, de 2 de dezembro de 2008, 

publicada no Diário Ofi cial da União Nº 17, pág. 33, sem prejuízo dos fi nancia-

mentos concedidos durante a vigência da Portaria.

JOSÉ GOMES TEMPORÃO

Anexos da Portaria disponíveis em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/

gm/2009/prt1020_13_05_2009.html>

13.1.2 Portaria Nº 2.198/09 – Equipamento e Material Permanente

Portaria Nº 2.198, 17 de setembro de 2009.

Dispõe sobre a Transferência Fundo a Fun-

do de recursos federais a Estados, Distrito 

Federal e Municípios, destinados à aquisi-

ção de equipamentos e material perma-

nente para o Programa de Atenção Bási-

ca de Saúde, da Assistência Ambulatorial 

e Hospitalar Especializada e da Segurança 

Transfusional e Qualidade do Sangue e He-

moderivados.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o 

inciso II do parágrafo único do art. 87, da Constituição, e

§ 2º Para recebimento dos valores relacionados ao custeio, o gestor deverá de-

monstrar o início do funcionamento da unidade, o que gerará a publicação, pelo 

Ministério da Saúde, de portaria específi ca de habilitação da Unidade para fi ns 

de torná-la apta ao recebimento do custeio.

§ 3º Habilitada a unidade, o FNS repassará, de forma regular e automática, os 

recursos destinados a despesas com custeio aos respectivos fundos de saúde, 

para manutenção dos serviços efetivamente implantados e habilitados, deven-

do compor o bloco de fi nanciamento da Atenção de Média e Alta Complexidade 

Ambulatorial e Hospitalar.

§ 4º A complementação dos recursos necessários ao custeio das Unidades é de 

responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e do Municípios, em conformi-

dade com a pactuação estabelecida na respectiva CIB, e deverá estar expressa 

nas propostas enviadas ao Ministério da Saúde.

§ 5º É obrigatória a alimentação dos Sistemas de Informação do SUS – SIA e SIH 

– com os dados de produção de serviços das unidades habilitadas, mesmo que 

não geradores de pagamento de procedimentos por produção, fi cando esta-

belecido que a não alimentação dos bancos de dados nacionais por três meses 

consecutivos ou quatro meses alternados implicará a suspensão do repasse de 

recursos de custeio.

Art. 8º Defi nir que os recursos orçamentários de que trata esta Portaria corram 

por conta do orçamento do Ministério da Saúde, onerando o Programa de Tra-

balho 1220 – Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada, nas seguintes 

ações:

I – 10.302.1220.8933 – Serviço de Atenção às Urgências e Emergências na Rede 

Hospitalar;

II – 10.302.1220.8585 – Atenção à Saúde da População para Procedimentos de 

Média e Alta Complexidade; e
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I – tipo;

II – descrição técnica;

III – características técnicas/acessórios; e

IV – valor estimado do equipamento.

Art. 2º As propostas de projetos referentes ao fi nanciamento de equipamentos 

de que trata esta Portaria deverão:

I – ser cadastradas pelos respectivos gestores do SUS no Sistema de Propostas 

de Projetos, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde, www.

fns.saude.gov.br, cabendo à Secretaria de Atenção à Saúde a avaliação quanto ao 

mérito e à Secretaria-Executiva a avaliação econômico-fi nanceira;

II – estar em consonância com o estabelecido no Plano Diretor de Investimento 

– PDI das unidades federativas, além de integrar o Plano de Saúde. 

III – guardar estrita consonância com a natureza do Estabelecimento Assisten-

cial de Saúde – EAS constante do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde – CNES;

IV – destinar-se obrigatoriamente a equipar as Unidades Assistenciais próprias 

estaduais, municipais e do Distrito Federal e da Rede de Hemocentros do país; e

V – guardar estrita consonância com os normativos vigentes sobre procedimen-

tos e serviços especializados.

Art. 3º Cada projeto terá a sua formalização efetivada pelo Ministério da Saúde, 

mediante edição de portaria, na qual estarão defi nidos a vigência e o valor a ser 

transferido.

Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde – FNS repassará os recursos fi nanceiros em 

parcela única, na modalidade fundo a fundo, para os Fundos de Saúde Estaduais, 

Considerando a Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos fi nanceiros na área da saúde;

Considerando o Decreto Nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, que regulamenta o 

Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do Sistema Único de Saúde;

Considerando o Decreto Nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre 

os instrumentos para acompanhar a conformidade da aplicação dos recursos 

transferidos à programação dos serviços e ações constantes dos planos de saú-

de; e

Considerando a Portaria Nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007 e a Portaria Nº 

837/GM, de 23 de abril de 2009, que regulamenta o fi nanciamento e a trans-

ferência dos recursos federais para as ações e serviços de saúde, na forma de 

blocos de fi nanciamento, com o respectivo monitoramento e controle, resolve:

Art. 1º A liberação dos recursos fi nanceiros destinados à aquisição de equipa-

mentos e material permanente para compor o Programa da Atenção Básica de 

Saúde, e da Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada e da Seguran-

ça Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados dar-se-á de forma 

automática, do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, 

Municipais e do Distrito Federal.

§ 1º O fi nanciamento dos bens de que trata esta Portaria refere-se a equipamen-

tos médico-hospitalares, materiais permanentes e unidades móveis de saúde 

relacionados no sítio eletrônico www.saude.gov.br; no menu “profi ssional e ges-

tor”, no campo “aquisição de equipamentos”.

§ 2º Os pedidos de aquisição dos equipamentos e materiais permanentes deve-

rão ser encaminhados sob a forma de “propostas de projetos”, os quais, com o 

objetivo de permitir a avaliação da adequação desses equipamentos e materiais 

às ações e serviços oferecidos, bem como às tecnologias solicitadas, deverão 

conter:
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Parágrafo Único. A documentação administrativa e fi scal deverá ser mantida 

em arquivo do benefi ciário pelo período mínimo legal exigido.

Art. 8º Os recursos transferidos serão movimentados sob a fi scalização do res-

pectivo Conselho de Saúde, sem prejuízo da fi scalização exercida pelos órgãos 

do sistema de controle interno do Poder Executivo e pelo Tribunal de Contas da 

União, conforme o disposto no art. 3º do Decreto Nº 1.232, de 1994.

Art. 9º A comprovação da aplicação dos recursos transferidos será analisada 

com base no relatório de gestão previsto na Lei Nº 8.142, de 1990, no Decreto Nº 

1.651, de 1995, e na Portaria Nº 3.176/GM, de 24 de dezembro de 2008.

Art. 10. O Sistema Nacional de Auditoria, com fundamento nos relatórios de 

gestão, acompanhará a conformidade da aplicação dos recursos transferidos, 

nos termos do disposto no art. 5º do Decreto Nº 1.232, de 1994.

Art. 11. Os equipamentos adquiridos deverão ser inseridos no Cadastro Nacional 

de Estabelecimentos de Saúde – CNES.

Art. 12. Os recursos orçamentários objeto desta Portaria correrão por conta do 

orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar os seguintes Programas de 

Trabalho:

I – 10.301.1214.8581 – Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de 

Saúde;

II – 10.301.1214.8730 – Atenção Básica em Saúde Bucal;

III – 10.302.1220.8535 – Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em 

Saúde;

IV – 10.302.1220.8933 – Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede 

Hospitalar; e

V – 10.303.1291.7690 – Estruturação de Serviços de Hematologia e Hemoterapia.

Municipais e do Distrito Federal, após serem atendidas as seguintes condições:

I – homologação da Proposta pelo Colegiado de Gestão Regional – CGR, se hou-

ver, e pela Comissão Intergestores Bipartite – CIB;

II – aprovação quanto ao mérito e dos valores propostos para os equipamentos 

e materiais permanentes solicitados, conforme o § 2º do art. 1º desta Portaria.

§ 1º Os recursos fi nanceiros transferidos, deverão ser movimentados em conta 

bancária específi ca aberta pelo Fundo Nacional de Saúde em nome dos respec-

tivos Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal.

§ 2º Enquanto os recursos não forem investidos na sua fi nalidade, deverão, obri-

gatoriamente, ser aplicados em caderneta de poupança, devendo seus rendi-

mentos ser utilizados no próprio projeto.

Art. 5º O Ministério da Saúde terá o prazo de até 60 (sessenta) dias para a emis-

são dos pareceres de mérito e econômico-fi nanceiros, contados a partir da data 

de publicação da portaria a que se refere o art. 3º.

§ 1º Os gestores estaduais, municipais e do DF, benefi ciários dos projetos, terão 

até 30 de março de 2010 para adequar suas propostas.

§ 2º As propostas não adequadas no prazo estabelecido terão suas respectivas 

habilitações automaticamente revogadas.

Art. 6º A execução do objeto deverá ocorrer no prazo de até 12 (doze) meses, 

contados a partir da data do recebimento dos recursos. Não havendo execução 

total ou parcial do objeto no prazo estabelecido, os recursos deverão ser restitu-

ídos ao Fundo Nacional de Saúde – FNS, no prazo máximo de 30 dias, acrescidos 

dos respectivos rendimentos.

Art. 7º A execução física do projeto aprovado deverá atender às exigências legais 

concernentes à licitação a que estão sujeitas todas as despesas da Administra-

ção Pública.
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Considerando os resultados da pesquisa Saúde da Família no Brasil: Situação 

atual e perspectivas – estudo amostral 2008, resolve:

Art. 1º Instituir, no âmbito da Política Nacional de Atenção Básica, o Plano Na-

cional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde.

§ 1º O Plano ora instituído tem por objetivo criar mecanismos que possibilitem 

o fi nanciamento da construção de Unidades Básicas de Saúde como forma de 

prover infraestrutura adequada às Equipes de Saúde da Família – ESF para a 

melhoria do desempenho de suas ações e estimular a implantação de novas 

equipes.

§ 2º O Plano é constituído por 2 (dois) componentes defi nidos, em conformidade 

com o quantitativo populacional de cada Município, com base no estabelecido 

pela Resolução Nº8, de 27 de agosto de 2008, da Fundação Instituto Brasileiro 

de Geografi a e Estatística – IBGE, de acordo com o que segue:

I – Componente I: implantação de UBS em Municípios com população de até 

50.000 (cinquenta mil) habitantes;

II – Componente II: implantação de UBS em Municípios com população de mais 

de 50.000 (cinquenta mil) habitantes.

§ 3º O Ministério da Saúde estabelecerá, a cada ano, os recursos fi nanceiros que 

serão destinados ao Plano Nacional ora instituído, quantitativo de UBS a serem 

fi nanciadas/construídas e os critérios de habilitação para cada Componente.

§ 4º As UBS construídas no âmbito deste Plano deverão, obrigatoriamente, abri-

gar Equipes de Saúde da Família a serem identifi cadas de acordo com os pa-

drões visuais do Programa Saúde da Família estabelecidos pelo Ministério da 

Saúde e que se encontram disponíveis para consulta no sítio eletrônico www.

saude.gov.br/dab.

Art. 2º Defi nir 2 (dois) Portes de UBS a serem construídas/fi nanciadas pelo Plano 

Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde:

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ GOMES TEMPORÃO

13.1.3 Portaria Nº 2.226/09 – Construção de novas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS)

Portaria Nº 2.226, 18 de setembro de 2009.

Institui, no âmbito da Política Nacional de 

Atenção Básica, o Plano Nacional de Implan-

tação de Unidades Básicas de Saúde para 

Equipes de Saúde da Família.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e

Considerando a Portaria Nº648/GM, de 28 de março de 2006, que aprova a Po-

lítica Nacional de Atenção Básica;

Considerando a Portaria Nº204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta 

o fi nanciamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os ser-

viços de saúde, na forma de blocos de fi nanciamento, com o respectivo moni-

toramento e controle;

Considerando a Portaria Nº837/GM, de 23 de abril de 2009, que insere o Bloco 

de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde na composição dos blocos de 

fi nanciamento relativos à transferência de recursos federais para as ações e os 

serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS;

Considerando a necessidade de aprimorar a estrutura física das Unidades Bási-

cas de Saúde para o melhor desempenho das ações das Equipes;

Considerando a necessidade de expansão da Atenção Primária à Saúde por meio 

da implantação de novas Equipes de Saúde da Família em grandes Municípios; e
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tos), devendo manter a proporcionalidade área física/ ambientes previstos para 

a UBS de Porte II; e

c) assumir compromisso de instalar nesta UBS quantitativo de ESF proporcional 

à área a ser construída, de acordo com os parâmetros de equipe x ambientes 

estabelecidos para a UBS de Porte II.

§ 5º Na situação prevista no § 4º, o valor do fi nanciamento será calculado com 

base no valor previsto por m² de edifi cação da UBS de Porte II, mantendo-se, 

assim, a proporcionalidade do fi nanciamento.

Art. 4º Estabelecer os seguintes critérios para utilização das UBS a serem fi nan-

ciadas/construídas, segundo a cobertura de Saúde da Família, necessidade de 

Equipes e segundo o Componente do Plano:

I – Componente I

a) Município com a cobertura de Saúde da Família igual ou superior a 70% (se-

tenta por cento): poderá utilizar a UBS para instalação de ESF já existente ou 

para nova ESF a ser implantada;

b) Município com a cobertura de Saúde da Família menor que 70% (setenta por 

cento): somente poderá utilizar a UBS para instalação de nova ESF a ser implan-

tada;

II – Componente II

a) Município com a cobertura de Saúde da Família igual ou superior a 50% (cin-

quenta por cento): poderá utilizar a UBS para instalação de ESF já existentes ou 

para novas ESF a serem implantadas;

b) Município com a cobertura de Saúde da Família menor que 50% (cinquenta por 

cento): somente poderá utilizar a UBS para instalação de novas ESF a serem im-

plantadas;

I – UBS Porte I – UBS destinada e apta a abrigar 1 (uma) Equipe de Saúde da Família; e

II – UBS Porte II – UBS destinada e apta abrigar, no mínimo, 3 (três) Equipes de 

Saúde da Família.

Parágrafo Único. As UBS deverão contar, no mínimo, respectivamente para o 

Porte I e Porte II, com área física e distribuição de ambientes estabelecidos, 

conforme estabelecido no Anexo a esta Portaria.

Art. 3º Estabelecer que o valor dos recursos fi nanceiros a ser destinado pelo Mi-

nistério da Saúde para o fi nanciamento da construção de cada UBS, de acordo 

com seu respectivo Porte, seja de:

I – UBS de Porte I: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); e

II – UBS de Porte II: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

§ 1º Caso o custo da construção da UBS seja superior ao repasse a ser efetuado 

pelo Ministério da Saúde, conforme defi nido no caput deste artigo, a diferença 

deverá correr por conta do Município.

§ 2º No Componente I, somente serão fi nanciadas UBS de Porte I, conforme 

defi nido no art. 2º desta Portaria.

§ 3º No Componente II, poderão ser fi nanciadas UBS de Porte I ou II, conforme 

defi nido no art. 2º desta Portaria.

§ 4º Nos Municípios integrantes do Componente II, o Ministério da Saúde pode-

rá autorizar o fi nanciamento para construção de UBS com área física diferente 

da estabelecida para a UBS de Porte II, devendo o Município, neste caso:

a) justifi car a necessidade da construção de unidade maior ou menor do que a 

prevista;

b) informar a área física que pretende construir (área em m² e ambientes previs-
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o Município ou o Distrito Federal ao recebimento do fi nanciamento previsto 

no Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde.

Art. 7º Estabelecer que, uma vez publicada a portaria de habilitação de que 

trata o artigo supra, o repasse dos recursos fi nanceiros para investimento de 

que trata esta Portaria deva ser realizado pelo Fundo Nacional de Saúde – FNS 

ao Fundo Municipal de Saúde ou Fundo de Saúde do Distrito Federal, na forma 

abaixo defi nida:

I – primeira parcela, equivalente a 10% do valor total aprovado: após a publica-

ção da portaria específi ca de habilitação;

II – a segunda parcela, equivalente a 65% do valor total aprovado: mediante a 

apresentação da respectiva ordem de início do serviço, assinada por profi ssional 

habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 

CREA, ratifi cada pelo gestor local e pela CIB, e autorizada pelo Departamento 

de Atenção Básica, da Secretaria de Atenção à Saúde; e

III – terceira parcela, equivalente a 25% do valor total aprovado: após a conclu-

são da edifi cação da unidade, e a apresentação do respectivo atestado, assinado 

por profi ssional habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia – CREA, ratifi cado pelo gestor local e pela CIB e autorizada pelo 

Departamento de Atenção Básica, da Secretaria de Atenção à Saúde.

Parágrafo Único. Em caso da não aplicação dos recursos ou do descumprimen-

to, por parte do Município, das metas propostas e dos compromissos assumi-

dos, os respectivos recursos deverão ser devolvidos ao FNS, acrescidos da corre-

ção prevista em lei, cuja determinação decorrerá das fi scalizações promovidas 

pelos órgãos de controle interno, compreendendo os componentes do Sistema 

Nacional de Auditoria do SUS – SNA, em cada nível de gestão, e a Controladoria 

Geral da União – CGU.

Art. 8º Defi nir que os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, façam 

parte do Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde e que corram por 

Art. 5º Determinar que, para pleitear a habilitação ao fi nanciamento previsto 

no Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde, o Município 

interessado ou o Distrito Federal, segundo seu respectivo Componente, deve 

cadastrar sua proposta no “Sistema UBS” do sítio eletrônico do Fundo Nacional 

de Saúde, http://www.fns.saude.gov.br, onde deve constar:

I – localização da UBS a ser construída;

II – número de ESF a serem implantadas nesta UBS (existentes ou novas);

III – número de novas ESF a serem implantadas nesta UBS (informação obriga-

tória para Municípios do Componente I com cobertura menor que 70%, e nos do 

Componente II com cobertura menor que 50%);

IV – comunidades a serem beneficiadas e número de habitantes a serem 

assistidos nesta UBS;

V – justifi cativa técnica demonstrando a relevância da ação;

VI – termo de compromisso em que o Município se responsabilize por equipar a 

UBS minimamente dentro do padrão constante no Manual de Estrutura Física das 

UBS do Ministério da Saúde disponível no sítio eletrônico www.saude.gov.br/dab;

VII – termo de compromisso em que o Município se responsabilize pela expan-

são da Estratégia de Saúde da Família na proporção do número de equipes a 

serem alocadas na nova UBS (obrigatório para Municípios do Componente I 

com cobertura menor que 70%, e nos dos Componentes II e III com cobertura 

menor que 50%); e

VIII – justifi cativas e informações requeridas no § 4º do art. 3º desta Portaria (so-

mente para Municípios do Componente II que pleitearem UBS com área maior/

menor que a defi nida para a de Porte II).

Art. 6º Defi nir que o Ministério da Saúde, após análise e aprovação da pro-

posta de que trata o artigo supra, publique portaria específi ca habilitando 
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Considerando a Portaria Nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, e a Portaria 

Nº 837/GM, de 23 de abril de 2009, que regulamenta o fi nanciamento e a trans-

ferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de 

blocos de fi nanciamento, com o respectivo monitoramento e controle;

Considerando a Resolução RDC Nº 185, de 22 de outubro de 2001, da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, que trata do registro, alteração, revalidação e 

cancelamento do registro de produtos médicos; e

Considerando a imprescindibilidade de garantir maior segurança, qualidade dos 

produtos médicos de uso único a serem adquiridos, ao menor custo possível, 

promovendo efi ciência e efi cácia na utilização dos recursos públicos, resolve:

Art. 1º Determinar que o repasse dos recursos fi nanceiros destinados à aquisição 

de produtos médicos de uso único para os Estados, Distrito Federal e Municípios 

dar-se-á de forma automática, do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de 

Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal.

§ 1º São considerados produtos médicos de uso único, de acordo com a Re-

solução RDC Nº 185, Anexo I, Item 13.4, de 22 de outubro de 2001, da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, qualquer produto médico destinado a ser usa-

do na prevenção, diagnóstico, terapia, reabilitação ou anticoncepção, utilizável 

somente uma vez, segundo especifi cado pelo fabricante.

§ 2º O fi nanciamento dos itens de que trata esta Portaria refere-se à aquisição 

dos produtos médicos de uso único relacionados no sitio eletrônico www.fns.

saude.gov.br do Ministério da Saúde.

§ 3º Os pedidos de aquisição dos produtos deverão ser encaminhados sob forma 

de “propostas de projetos”.

Art. 2º As propostas de projetos referentes ao fi nanciamento de produtos médi-

cos de uso único de que trata esta Portaria deverão:

I – ser cadastradas pelos respectivos gestores do SUS no Sistema de Proposta 

conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Tra-

balho 10.301.1214.8581 – Ação: Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica 

de Saúde.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ GOMES TEMPORÃO

Anexos da Portaria disponíveis em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/

gm/2009/prt2226_18_09_2009_rep.html>

13.1.4 Portaria Nº 969/10 – Produto Médico de Uso Único

Portaria Nº 969, de 29 de abril de 2010.

Dispõe sobre a transferência Fundo a Fun-

do de recursos federais a Estados, Distrito 

Federal e Municípios destinados à aquisição 

de produtos médicos de uso único.

A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, INTERINA, no uso de suas atribuições que 

lhe confere o art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos fi nanceiros na área da saúde;

Considerando o Decreto Nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre 

as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo 

Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito 

Federal;

Considerando o Decreto Nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, que regulamenta o 

Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do Sistema Único de Saúde;
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tados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo compor o bloco de fi nan-

ciamento da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, 

na forma do que dispõe o art. 5º da Portaria Nº 204/GM, de 2007, com suas 

alterações.

§ 1º Para a liberação dos recursos a proposta deverá ter aprovação quanto ao 

mérito e valores propostos para os produtos apresentados, conforme critérios 

defi nidos no art. 2º desta Portaria.

§ 2º A aquisição de produtos médicos de uso único deverá ser realizada de acordo 

com a relação aprovada pelo Ministério da Saúde e disponível no sítio do FNS.

§ 3º Os recursos fi nanceiros transferidos deverão ser movimentados em conta 

bancária específi ca aberta pelo Fundo Nacional de Saúde em nome dos respec-

tivos Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal.

§ 4º Enquanto os recursos não forem investidos na sua fi nalidade, deverão, obri-

gatoriamente, ser aplicados em caderneta de poupança, devendo seus rendi-

mentos ser utilizados no próprio projeto.

Art. 5º A execução do objeto deverá ocorrer no prazo de até 12 (doze) meses, 

contados a partir da data do recebimento dos recursos. Não havendo execução 

total ou parcial do objeto no prazo estabelecido, os recursos deverão ser restitu-

ídos ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), no prazo máximo de 30 dias, acrescidos 

dos respectivos rendimentos.

Parágrafo Único. Concluída a execução e efetivados os pagamentos, o saldo 

remanescente, acrescido dos rendimentos, deverão ser restituídos ao Fundo Na-

cional de Saúde no prazo de até 30 (trinta) dias.

Art. 6º A execução do projeto aprovado deverá atender às exigências legais con-

cernentes à licitação a que estão sujeitas todas as despesas da Administração 

Pública.

de Projetos, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde, www.

fns.saude.gov.br, cabendo à Secretaria de Atenção à Saúde a avaliação quanto ao 

mérito e à Secretaria-Executiva a avaliação econômico-fi nanceira;

II – conter as seguintes informações:

a) especifi cações técnicas dos produtos;

b) quantidade segundo unidade de fornecimento;

c) valor para a unidade de fornecimento.

III – guardar estrita consonância com a natureza do Estabelecimento Assisten-

cial de Saúde (EAS) constante do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES);

IV – destinar-se obrigatoriamente a abastecer as Unidades Assistenciais pró-

prias Estaduais, Municipais e do Distrito Federal; e

V – guardar estrita consonância com os normativos vigentes sobre procedimen-

tos e serviços especializados.

Parágrafo Único. A análise econômico-fi nanceira da relação de produtos médi-

cos de uso único tomará como base os preços informados no Banco de Preços 

em Saúde do Ministério da Saúde (BPS), extratos de Atas de Registro de Pre-

ços de instituições públicas, preços de compras realizadas pelos órgãos federais 

constantes no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG), 

além de outras fontes de preços do mercado.

Art. 3º Cada projeto terá a sua formalização efetivada pelo Ministério da Saúde, 

mediante edição de Portaria, na qual estarão defi nidos a vigência e o valor a ser 

transferido.

Art. 4º O repasse dos recursos fi nanceiros objeto desta Portaria será feito em 

parcela única, do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde dos Es-
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Decreto Nº 6.170, de 25 de julho de 2007.

Dispõe sobre as normas relativas às transfe-

rências de recursos da União mediante convê-

nios e contratos de repasse, e dá outras pro-

vidências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso 

IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 10 do Decreto-Lei Nº 200, de 25 

de fevereiro de 1967, no art. 116 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 25 da Lei 

Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000, DECRETA:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Este Decreto regulamenta os convênios, contratos de repasse e termos 

de cooperação celebrados pelos órgãos e entidades da administração pública 

federal com órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fi ns lucrativos, para a 

execução de programas, projetos e atividades de interesse recíproco que envol-

vam a transferência de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade 

Social da União. (Redação dada pelo Decreto Nº 6.428, de 2008)

§ 1º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I – convênio – acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a 

transferência de recursos fi nanceiros de dotações consignadas nos Orçamentos 

Fiscal e da Seguridade Social da União e tenha como partícipe, de um lado, 

órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, de 

outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou 

municipal, direta ou indireta, ou, ainda, entidades privadas sem fi ns lucrativos, 

visando a execução de programa de governo, envolvendo a realização de pro-

jeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em 

regime de mútua cooperação;

Parágrafo Único. A documentação administrativa e fi scal deverá ser mantida em 

arquivo do benefi ciário pelo período mínimo legal exigido.

Art. 7º As compras efetuadas pelas instituições benefi ciárias para a aquisição de pro-

dutos médicos de uso único deverão ser cadastradas no Banco de Preços em Saúde 

do Ministério da Saúde (BPS), disponível no sítio eletrônico www.saude.gov.br/banco.

Art. 8º Os recursos transferidos serão movimentados sob fi scalização do respectivo 

Conselho de Saúde sem prejuízo da fi scalização exercida pelos órgãos do sistema de 

controle interno do Poder Executivo e pelo Tribunal de Contas da União, conforme o 

disposto no art. 3º do Decreto Nº 1.232, de 1994.

Art. 9º A comprovação da aplicação dos recursos transferidos será analisada com 

base no Relatório de Gestão previsto na Lei Nº 8.142, de 1990, no Decreto Nº 1.651, de 

1995, e na Portaria Nº 3176/GM, de 24 de dezembro de 2008.

Art. 10. O Sistema Nacional de Auditoria, com fundamento nos relatórios de gestão, 

acompanhará a conformidade da aplicação dos recursos transferidos, nos termos do 

disposto no art. 5º do Decreto Nº 1.232, de 1994.

Art. 11. Os recursos orçamentários de que trata esta Portaria correrão por conta 

do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 

10.302.1220.4525 – Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde.

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MÁRCIA BASSIT LAMEIRO DA COSTA MAZZOLI

13.2 Legislação Pertinente à Celebração de Convênio

e Contrato de Repasse

13.2.1 Decreto Nº 6.170/07 – Transferências de recursos por convênios e contratos de 

repasse.
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X – objeto – o produto do convênio ou contrato de repasse, observados o pro-

grama de trabalho e as suas fi nalidades; e

XI – padronização – estabelecimento de critérios a serem seguidos nos convê-

nios ou contratos de repasse com o mesmo objeto, defi nidos pelo concedente 

ou contratante, especialmente quanto às características do objeto e ao seu 

custo. (Redação dada pelo Decreto Nº 6.428, de 2008)

§ 2º A entidade contratante ou interveniente, bem como os seus agentes que fi -

zerem parte do ciclo de transferência de recursos, são responsáveis, para todos 

os efeitos, pelos atos de acompanhamento que efetuar.

§ 3º Excepcionalmente, os órgãos e entidades federais poderão executar pro-

gramas estaduais ou municipais, e os órgãos da administração direta, programas 

a cargo de entidade da administração indireta, sob regime de mútua cooperação 

mediante convênio.

CAPÍTULO II
DAS NORMAS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO 
E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 2º É vedada a celebração de convênios e contratos de repasse:

I – com órgãos e entidades da administração pública direta e indireta dos Esta-

dos, Distrito Federal e Municípios cujo valor seja inferior a R$ 100.000,00 (cem 

mil reais); e

II – com entidades privadas sem fi ns lucrativos que tenham como dirigente 

agente político de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entida-

de da administração pública de qualquer esfera governamental, ou respectivo 

cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afi -

nidade, até o segundo grau; e (Redação dada pelo Decreto Nº 6.619, de 2008)

III – entre órgãos e entidades da administração pública federal, caso em que 

deverá ser observado o art. 1º, § 1º, inciso III.

II – contrato de repasse – instrumento administrativo por meio do qual a trans-

ferência dos recursos fi nanceiros se processa por intermédio de instituição ou 

agente fi nanceiro público federal, atuando como mandatário da União;

III – termo de cooperação – instrumento por meio do qual é ajustada a trans-

ferência de crédito de órgão da administração pública federal direta, autarquia, 

fundação pública, ou empresa estatal dependente, para outro órgão ou entida-

de federal da mesma natureza (redação dada pelo Decreto Nº 6.619, de 2008).

IV – concedente – órgão da administração pública federal direta ou indireta, res-

ponsável pela transferência dos recursos fi nanceiros ou pela descentralização 

dos créditos orçamentários destinados à execução do objeto do convênio;

V – contratante – órgão ou entidade da administração pública direta e indireta 

da União que pactua a execução de programa, projeto, atividade ou evento, por 

intermédio de instituição fi nanceira federal (mandatária) mediante a celebração 

de contrato de repasse (redação dada pelo Decreto Nº 6.428, de 2008).

VI – convenente – órgão ou entidade da administração pública direta e indireta, 

de qualquer esfera de governo, bem como entidade privada sem fi ns lucrativos, 

com o qual a administração federal pactua a execução de programa, projeto/

atividade ou evento mediante a celebração de convênio;

VII – contratado – órgão ou entidade da administração pública direta e indireta, 

de qualquer esfera de governo, bem como entidade privada sem fi ns lucrativos, 

com a qual a administração federal pactua a execução de contrato de repasse 

(redação dada pelo Decreto Nº 6.619, de 2008).

VIII – interveniente – órgão da administração pública direta e indireta de qual-

quer esfera de governo, ou entidade privada que participa do convênio para 

manifestar consentimento ou assumir obrigações em nome próprio;

IX – termo aditivo – instrumento que tenha por objetivo a modifi cação do con-

vênio já celebrado, vedada a alteração do objeto aprovado;
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IV – prova de inscrição da entidade no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – 

CNPJ; e

V – prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e com 

o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma da lei.

§ 3º Verifi cada falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento 

apresentado, deve o convênio ou contrato de repasse ser imediatamente de-

nunciado pelo concedente ou contratado.

§ 4º A realização do cadastro prévio no Sistema de Gestão de Convênios e Con-

tratos de Repasse – SICONV, de que trata o caput, não será exigida até 1º de 

setembro de 2008. (Incluído pelo Decreto Nº 6.497, de 2008)

Art. 4º A celebração de convênio com entidades privadas sem fi ns lucrativos 

poderá ser precedida de chamamento público, a critério do órgão ou entidade 

concedente, visando à seleção de projetos ou entidades que tornem mais efi caz 

o objeto do ajuste.

Parágrafo Único. Deverá ser dada publicidade ao chamamento público, especial-

mente por intermédio da divulgação na primeira página do sítio ofi cial do órgão 

ou entidade concedente, bem como no Portal dos Convênios.

Art. 5º O chamamento público deverá estabelecer critérios objetivos visando à 

aferição da qualifi cação técnica e capacidade operacional do convenente para a 

gestão do convênio.

Art. 6º Constitui cláusula necessária em qualquer convênio dispositivo que indique 

a forma pela qual a execução do objeto será acompanhada pelo concedente.

Parágrafo Único. A forma de acompanhamento prevista no caput deverá ser 

sufi ciente para garantir a plena execução física do objeto.

Art. 7º A contrapartida do convenente poderá ser atendida por meio de recursos 

fi nanceiros, de bens e serviços, desde que economicamente mensuráveis.

Parágrafo Único. Para fi ns de alcance do limite estabelecido no inciso I, é per-

mitido:

I – consorciamento entre os órgãos e entidades da administração pública direta 

e indireta dos Estados, Distrito Federal e Municípios; e

II – celebração de convênios ou contratos de repasse com objeto que englobe 

vários programas e ações federais a serem executados de forma descentraliza-

da, devendo o objeto conter a descrição pormenorizada e objetiva de todas as 

atividades a serem realizadas com os recursos federais.

Art. 3º As entidades privadas sem fi ns lucrativos que pretendam celebrar con-

vênio ou contrato de repasse com órgãos e entidades da administração pública 

federal deverão realizar cadastro prévio no Sistema de Gestão de Convênios e 

Contratos de Repasse – SICONV, conforme normas do órgão central do sistema. 

(Redação dada pelo Decreto Nº 6.428, de 2008)

§ 1º O cadastramento de que trata o caput poderá ser realizado em qualquer ór-

gão ou entidade concedente e permitirá a celebração de convênios ou contratos 

de repasse enquanto estiver válido o cadastramento.

§ 2º No cadastramento serão exigidos, pelo menos:

I – cópia do estatuto social atualizado da entidade;

II – relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com Cadastro de 

Pessoas Físicas – CPF;

III – declaração do dirigente da entidade:

a) acerca da não existência de dívida com o Poder Público, bem como quanto à 

sua inscrição nos bancos de dados públicos e privados de proteção ao crédito; e

b) informando se os dirigentes relacionados no inciso II ocupam cargo ou em-

prego público na administração pública federal;
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§ 1º Os pagamentos à conta de recursos recebidos da União, previstos no caput, 

estão sujeitos à identifi cação do benefi ciário fi nal e à obrigatoriedade de depó-

sito em sua conta bancária.

§ 2º Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a identifi cação, pelo 

banco, do benefi ciário do pagamento, poderão ser realizados pagamentos a be-

nefi ciários fi nais pessoas físicas que não possuam conta bancária, observados 

os limites fi xados na forma do art. 18.

§ 3º Toda movimentação de recursos de que trata este artigo, por parte dos conve-

nentes, executores e instituições fi nanceiras autorizadas, será realizada observando-

se os seguintes preceitos:

I – movimentação mediante conta bancária específi ca para cada instrumento de 

transferência (convênio ou contrato de repasse);

II – pagamentos realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos 

fornecedores e prestadores de serviços, facultada a dispensa deste procedimento, 

por ato da autoridade máxima do concedente ou contratante, devendo o convenente 

ou contratado identifi car o destinatário da despesa, por meio do registro dos dados 

no SICONV; e (redação dada pelo Decreto Nº 6.619, de 2008)

III – transferência das informações mencionadas no inciso I ao SIAFI e ao Portal de 

Convênios, em meio magnético, conforme normas expedidas na forma do art. 18.

§ 4º Os recursos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente apli-

cados em cadernetas de poupança de instituição fi nanceira pública federal se a pre-

visão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação fi nanceira 

de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, 

quando a utilização desses recursos verifi car-se em prazos menores que um mês.

§ 5º As receitas fi nanceiras auferidas na forma do § 4º serão obrigatoriamente 

computadas a crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente, no objeto de 

sua fi nalidade, observado o parágrafo único do art. 12.

§ 1º Quando fi nanceira, a contrapartida deverá ser depositada na conta bancá-

ria específi ca do convênio em conformidade com os prazos estabelecidos no 

cronograma de desembolso, ou depositada nos cofres da União, na hipótese 

de o convênio ser executado por meio do Sistema Integrado de Administração 

Financeira – SIAFI.

§ 2º Quando atendida por meio de bens e serviços, constará do convênio cláu-

sula que indique a forma de aferição da contrapartida.

Art. 8º A execução de programa de trabalho que objetive a realização de obra 

será feita por meio de contrato de repasse, salvo quando o concedente dispuser 

de estrutura para acompanhar a execução do convênio.

Parágrafo Único. Caso a instituição ou agente fi nanceiro público federal não de-

tenha capacidade técnica necessária ao regular acompanhamento da aplicação 

dos recursos transferidos, fi gurará, no contrato de repasse, na qualidade de in-

terveniente, outra instituição pública ou privada a quem caberá o mencionado 

acompanhamento.

Art. 9º No ato de celebração do convênio ou contrato de repasse, o concedente 

deverá empenhar o valor total a ser transferido no exercício e efetuar, no caso 

de convênio ou contrato de repasse com vigência plurianual, o registro no SIA-

FI, em conta contábil específi ca, dos valores programados para cada exercício 

subsequente.

Parágrafo Único. O registro a que se refere o caput acarretará a obrigatoriedade 

de ser consignado crédito nos orçamentos seguintes para garantir a execução 

do convênio.

Art. 10. As transferências fi nanceiras para órgãos públicos e entidades públicas e 

privadas, decorrentes da celebração de convênios e contratos de repasse, serão 

feitas exclusivamente por intermédio de instituição fi nanceira controlada pela 

União, que poderá atuar como mandatária desta para execução e fi scalização 

(redação dada pelo Decreto Nº 6.428, de 2008).
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CAPÍTULO III
DO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE – SI-
CONV E DO PORTAL DOS CONVÊNIOS

Art. 13. A celebração, a liberação de recursos, o acompanhamento da execução e 

a prestação de contas de convênios, contratos de repasse e termos de parceria 

serão registrados no SICONV, que será aberto ao público, via rede mundial de 

computadores – Internet, por meio de página específi ca denominada Portal dos 

Convênios. (Redação dada pelo Decreto Nº 6.619, de 2008) (Vigência)

§ 1º Fica criada a Comissão Gestora do SICONV, que funcionará como órgão cen-

tral do sistema, composta por representantes dos seguintes órgãos: (Redação 

dada pelo Decreto Nº 6.428, de 2008)

I – Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda; (Incluído pelo De-

creto Nº 6.428, de 2008)

II – Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamen-

to e Gestão; (Incluído pelo Decreto Nº 6.428, de 2008)

III – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Plane-

jamento, Orçamento e Gestão; e (Incluído pelo Decreto Nº 6.428, de 2008)

IV – Secretaria Federal de Controle Interno, da Controladoria-Geral da União. 

(Incluído pelo Decreto Nº 6.428, de 2008)

§ 2º Serão órgãos setoriais do SICONV todos os órgãos e entidades da adminis-

tração pública federal que realizem transferências voluntárias de recursos, aos 

quais compete a gestão dos convênios e a alimentação dos dados que forem de 

sua alçada.

§ 3º O Poder Legislativo, por meio das mesas da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal, o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União e a Contro-

ladoria Geral da União, bem como outros órgãos que demonstrem necessidade, 

a critério do órgão central do sistema, terão acesso ao SICONV, podendo incluir 

§ 6º O convenente fi cará obrigado a prestar contas dos recursos recebidos, na 

forma da legislação aplicável e das diretrizes e normas previstas no art. 18. (Re-

dação dada pelo Decreto Nº 6.428, de 2008)

§ 7º O concedente terá prazo de noventa dias para apreciar a prestação de con-

tas apresentada, contados da data de seu recebimento.

§ 8º A exigência contida no caput poderá ser substituída pela execução fi nancei-

ra direta, por parte do convenente, no SIAFI, de acordo com normas expedidas 

na forma do art. 18.

Art. 11. Para efeito do disposto no art. 116 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

a aquisição de produtos e a contratação de serviços com recursos da União 

transferidos a entidades privadas sem fi ns lucrativos deverão observar os prin-

cípios da impessoalidade, moralidade e economicidade, sendo necessária, no 

mínimo, a realização de cotação prévia de preços no mercado antes da celebra-

ção do contrato.

Art. 12. O convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, fi cando os partíci-

pes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo 

em que participaram voluntariamente do acordo, não sendo admissível cláusula 

obrigatória de permanência ou sancionadora dos denunciantes.

Parágrafo Único. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do con-

vênio, os saldos fi nanceiros remanescentes, inclusive os provenientes das recei-

tas obtidas das aplicações fi nanceiras realizadas, serão devolvidos à entidade 

ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de trinta dias do 

evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do 

responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade 

titular dos recursos.
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objetos de convênios que são passíveis de padronização.

Parágrafo Único. A relação mencionada no caput deverá ser revista e republica-

da anualmente.

Art. 17. Observados os princípios da economicidade e da publicidade, ato con-

junto dos Ministros de Estado da Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão 

e da Controladoria-Geral da União disciplinará a possibilidade de arquivamento 

de convênios com prazo de vigência encerrado há mais de cinco anos e que te-

nham valor registrado de até R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Art. 18. Os Ministros de Estado da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Ges-

tão e do Controle e da Transparência editarão ato conjunto para execução do 

disposto neste Decreto. (Redação dada pelo Decreto Nº 6.428, de 2008)

Art. 18-A. Os convênios e contratos de repasse celebrados entre 30 de maio de 

2008 e a data mencionada no inciso III do art. 19 deverão ser registrados no SI-

CONV até 31 de dezembro de 2008. (Incluído pelo Decreto Nº 6.497, de 2008)

Parágrafo Único. Os Ministros de Estado da Fazenda, do Planejamento, Orça-

mento e Gestão e do Controle e da Transparência regulamentarão, em ato con-

junto, o registro previsto no caput (Incluído pelo Decreto Nº 6.497, de 2008)

Art. 19. Este Decreto entra em vigor em 1º de julho 2008, exceto (redação dada 

pelo Decreto Nº 6.428, de 2008):

I – os arts. 16 e 17, que terão vigência a partir da data de sua publicação; e (Inclu-

ído pelo Decreto Nº 6.428, de 2008)

II – os arts. 1º a 8º, 10, 12, 14 e 15 e 18 a 20, que terão vigência a partir de 15 de abril 

de 2008. (Incluído pelo Decreto Nº 6.428, de 2008)

III – o art. 13, que terá vigência a partir de 1o de setembro de 2008. (Incluído pelo 

Decreto Nº 6.497, de 2008)

no referido Sistema informações que tiverem conhecimento a respeito da exe-

cução dos convênios publicados.

§ 4º Ao órgão central do SICONV compete exclusivamente: (Incluído pelo Decre-

to Nº 6.428, de 2008)

I – estabelecer as diretrizes e normas a serem seguidas pelos órgãos setoriais 

e demais usuários do sistema, observado o art. 18 deste Decreto; (Incluído pelo 

Decreto Nº 6.428, de 2008)

II – sugerir alterações no ato a que se refere o art. 18 deste Decreto; e (Incluído 

pelo Decreto Nº 6.428, de 2008)

III – auxiliar os órgãos setoriais na execução das normas estabelecidas neste Decre-

to e no ato a que se refere o art. 18 deste Decreto. (Incluído pelo Decreto Nº 6.428, 

de 2008)

§ 5º A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Plane-

jamento, Orçamento e Gestão funcionará como secretaria-executiva da comis-

são a que se refere o § 1º (Incluído pelo Decreto Nº 6.428, de 2008).

CAPÍTULO IV
DA PADRONIZAÇÃO ODS OBJETOS

Art. 14. Os órgãos concedentes são responsáveis pela seleção e padronização 

dos objetos mais frequentes nos convênios.

Art. 15. Nos convênios em que o objeto consista na aquisição de bens que pos-

sam ser padronizados, os próprios órgãos e entidades da administração pública 

federal poderão adquiri-los e distribuí-los aos convenentes.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 16. Os órgãos e entidades concedentes deverão publicar, até cento e vinte 

dias após a publicação deste Decreto, no Diário Ofi cial da União, a relação dos 
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§ 1º Para os efeitos desta Portaria, considera-se:

I – concedente – órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou 

indireta, responsável pela transferência dos recursos fi nanceiros ou pela descentra-

lização dos créditos orçamentários destinados à execução do objeto do convênio;

II – contratado – órgão ou entidade da administração pública direta e indireta, de 

qualquer esfera de governo, bem como entidade privada sem fi ns lucrativos, com 

a qual a administração federal pactua a execução de contrato de repasse; (alterada 

pela Portaria n° 342, de 05/11/2008).

III – contratante – órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta 

da União que pactua a execução de programa, projeto, atividade ou evento, por 

intermédio de instituição fi nanceira federal (mandatária) mediante a celebração de 

contrato de repasse;

IV – contrato de repasse – instrumento administrativo por meio do qual a transfe-

rência dos recursos fi nanceiros se processa por intermédio de instituição ou agente 

fi nanceiro público federal, atuando como mandatário da União;

V – convenente – órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, de 

qualquer esfera de governo, bem como entidade privada sem fi ns lucrativos, com o 

qual a administração federal pactua a execução de programa, projeto/atividade ou 

evento mediante a celebração de convênio;

VI – convênio – acordo ou ajuste que discipline a transferência de recursos fi nan-

ceiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 

da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da adminis-

tração pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade 

da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou 

ainda, entidades privadas sem fi ns lucrativos, visando à execução de programa 

de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de 

bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação;

Art. 20. Ficam revogados os arts. 48 a 57 do Decreto Nº 93.872, de 23 de dezem-

bro de 1986, e o Decreto Nº 97.916, de 6 de julho de 1989.

Brasília, 25 de julho de 2007; 186º da Independência e 119º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Paulo Bernardo Silva

13.2.2. Portaria Nº 127/08 – Transferências de recursos por convênios e contratos de 

repasse.

Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU Nº 127, de 29 de maio de 2008.

Estabelece normas para execução do dis-

posto no Decreto Nº 6.170, de 25 de julho 

de 2007, que dispõe sobre as normas relati-

vas às transferências de recursos da União 

mediante convênios e contratos de repas-

se, e dá outras providências.

OS MINISTROS DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DA 

FAZENDA e DO CONTROLE E DA TRANSPARÊNCIA, no uso da atribuição que lhes 

confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista 

o disposto no art. 18 do Decreto Nº 6.170, de 25 de julho de 2007, resolvem:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Portaria regula os convênios, os contratos de repasse e os termos de 

cooperação celebrados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Fe-

deral com órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fi ns lucrativos para a 

execução de programas, projetos e atividades de interesse recíproco que envol-

vam a transferência de recursos fi nanceiros oriundos do Orçamento Fiscal e da 

Seguridade Social da União.
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XVI – proponente – órgão ou entidade pública ou privada sem fi ns lucrativos 

credenciada que manifeste, por meio de proposta de trabalho, interesse em 

fi rmar instrumento regulado por esta Portaria;

XVII – termo aditivo – instrumento que tenha por objetivo a modifi cação do 

convênio já celebrado, vedada a alteração do objeto aprovado;

XVIII – termo de cooperação – instrumento por meio do qual é ajustada a transfe-

rência de crédito de órgão ou entidade da Administração Pública Federal para outro 

órgão federal da mesma natureza ou autarquia, fundação pública ou empresa esta-

tal dependente (alterada pela Portaria Nº 342, de 05/11/2008).

XIX – termo de parceria – instrumento jurídico previsto na Lei 9.790, de 23 de mar-

ço de 1999, para transferência de recursos para organizações sociais de interesse 

público; e

XX – termo de referência – documento apresentado quando o objeto do convênio 

contrato de repasse ou termo de cooperação envolver aquisição de bens ou pres-

tação de serviços, que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do 

custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços 

praticados no mercado, a defi nição dos métodos e o prazo de execução do objeto.

§ 2º A descentralização da execução por meio de convênios ou contratos de repasse 

somente poderá ser efetivada para entidades públicas ou privadas para execução 

de objetos relacionados com suas atividades e que disponham de condições técni-

cas para executá-lo.

§ 3º Os órgãos ou entidades da administração pública de qualquer esfera de 

governo que recebam as transferências de que trata o caput deverão incluí-las 

em seus orçamentos.

§ 4º A União não está obrigada a celebrar convênio ou contrato de repasse.

§ 5º Na hipótese de o convênio ou contrato de repasse vir a ser fi rmado por en-

tidade dependente ou órgão de Estado, Distrito Federal ou Município, o Chefe 

VII – consórcio público – pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da 

Federação, na forma da Lei Nº 11.107, de 6 de abril de 2005;

VIII – dirigente – aquele que possua vínculo com entidade privada sem fi ns lucra-

tivos e detenha qualquer nível de poder decisório, assim entendidos os conse-

lheiros, presidentes, diretores, superintendentes, gerentes, dentre outros;

IX – empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente con-

trolador recursos fi nanceiros para pagamento de despesas com pessoal ou de 

custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes 

de aumento de participação acionária;

X – etapa ou fase – divisão existente na execução de uma meta;

XI – interveniente – órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta 

de qualquer esfera de governo, ou entidade privada que participa do convênio 

para manifestar consentimento ou assumir obrigações em nome próprio;

XII – meta – parcela quantifi cável do objeto descrita no plano de trabalho;

XIII – objeto – o produto do convênio ou contrato de repasse ou termo de coope-

ração, observados o programa de trabalho e as suas fi nalidades;

XIV – padronização – estabelecimento de critérios a serem seguidos nos convê-

nios ou contratos de repasse com o mesmo objeto, defi nidos pelo concedente ou 

contratante, especialmente quanto às características do objeto e ao seu custo;

XV – projeto básico – conjunto de elementos necessários e sufi cientes, com 

nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo 

de obras ou serviços, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 

preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 

impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo 

da obra ou serviço de engenharia e a defi nição dos métodos e do prazo de exe-

cução;
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e) homologados pelo Congresso Nacional ou autorizados pelo Senado Federal 

naquilo em que as disposições dos tratados, acordos e convenções internacio-

nais, específi cas, confl itarem com esta Portaria, quando os recursos envolvidos 

forem integralmente oriundos de fonte externa de fi nanciamento (alterada pela 

Portaria Nº 342, de 05/11/2008).

II – às transferências celebradas no âmbito (alterado pela Portaria Nº 342, de 

05/11/2008).

a) do Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas, 

instituído pela Lei Nº 9.807, de 13 de julho de 1999, e regulamentado pelos Decre-

tos Nº 3.518, de 20 de junho de 2000, Nº 6.044, de 12 de fevereiro de 2007, e Nº 

6.231, de 11 de outubro de 2007 (alterada pela Portaria Nº 342, de 05/11/2008);

b) do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, instituído pela Medida 

Provisória Nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001 (alterada pela Portaria Nº 342, de 

05/11/2008);

c) do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, instituído pela Medida Pro-

visória Nº 2.178-36, de 24 de agosto de 2001 (alterada pela Portaria Nº 342, de 

05/11/2008);

d) do Programa Nacional de Apoio do Transporte Escolar – PNATE, instituído 

pela Lei Nº 10.880, de 9 de junho de 2004 (alterada pela Portaria Nº 342, de 

05/11/2008);

e) do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens 

e Adultos, instituído pela Lei Nº 10.880, de 9 de junho de 2004 (alterada pela 

Portaria Nº 342, de 05/11/2008);

f) do Programa Brasil Alfabetizado, instituído pela Lei Nº 10.880, de 9 de junho 

de 2004; e (alterada pela Portaria Nº 342, de 05/11/2008);

g) do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, instituído pela Lei Nº 11.692, de 

10 de junho de 2008 (alterada pela Portaria Nº 342, de 05/11/2008).

do Poder Executivo desse ente deverá participar no instrumento a ser celebrado 

como interveniente, caso não haja delegação de competência.

§ 6° Os convênios e contratos de repasse referentes a projetos fi nanciados com 

recursos de origem externa deverão contemplar, no que couber, além do dispos-

to nesta Portaria, os direitos e obrigações constantes dos respectivos Acordos 

de Empréstimos ou Contribuições Financeiras não reembolsáveis celebrados 

pela União com Organismos Internacionais, agências governamentais estran-

geiras, organizações multilaterais de crédito ou organizações supranacionais.

Art. 2º Não se aplicam as exigências desta Portaria (alterado pela Portaria Nº 

342, de 05/11/2008):

I – aos convênios e contratos de repasse: (alterado pela Portaria Nº 342, de 

05/11/2008):

a) cuja execução não envolva a transferência de recursos entre os partícipes; 

(alterada pela Portaria Nº 342 de 05/11/2008);

b) celebrados anteriormente à data da sua publicação, devendo ser observa-

das, neste caso, as prescrições normativas vigentes à época da sua celebra-

ção, podendo, todavia, se lhes aplicar naquilo que benefi ciar a consecução do 

objeto do convênio ou contrato de repasse (alterada pela Portaria Nº 404, de 

23/12/2008);

c) destinados à execução descentralizada de programas federais de atendimen-

to direto ao público, nas áreas de assistência social, médica e educacional, res-

salvados os convênios em que for prevista a antecipação de recursos (alterada 

pela Portaria Nº 342, de 05/11/2008);

d) que tenham por objeto a delegação de competência ou a autorização a ór-

gãos ou entidades de outras esferas de governo para a execução de atribuições 

determinadas em lei, regulamento ou regimento interno, com geração de recei-

ta compartilhada; e (alterada pela Portaria Nº 342, de 05/11/2008);
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no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, aberto 

à consulta pública, por meio do Portal dos Convênios (alterado pela Portaria Nº 

342, de 05/11/2008).

§ 1º Os atos que, por sua natureza, não possam ser realizados no SICONV, serão 

nele registrados.

§ 2º Para a celebração dos instrumentos regulados por esta Portaria, os órgãos, 

entidades e entes a que se refere o art. 1º devem estar cadastrados no SICONV.

§ 3º O convenente ou contratado deverá manter os documentos relacionados 

ao convênio e contrato de repasse pelo prazo de dez anos, contado da data em 

que foi aprovada a prestação de contas.

§ 4º Ressalvada a hipótese de microfi lmagem, quando conveniente, os docu-

mentos serão conservados em arquivo, no prazo de cinco anos do julgamento 

das contas dos responsáveis pelo Tribunal de Contas da União, fi ndo o qual 

poderão ser incinerados mediante termo (acrescido pela Portaria Nº 342, de 

05/11/2008).

Art. 4º Os órgãos e entidades da Administração Pública federal que pretende-

rem executar programas, projetos e atividades que envolvam transferências de 

recursos fi nanceiros deverão divulgar anualmente no SICONV a relação dos pro-

gramas a serem executados de forma descentralizada e, quando couber, crité-

rios para a seleção do convenente ou contratado.

§ 1º A relação dos programas de que trata o caput será divulgada em até sessen-

ta dias após a sanção da Lei Orçamentária Anual e deverá conter:

I – a descrição dos programas;

II – as exigências, padrões, procedimentos, critérios de elegibilidade e de prio-

ridade, estatísticas e outros elementos que possam auxiliar a avaliação das ne-

cessidades locais; e

III – aos contratos de gestão celebrados com Organizações Sociais – OS, na for-

ma estabelecida pela Lei Nº 9.637, de 15 de maio de 1998 (alterado pela Portaria 

Nº 342, de 05/11/2008).

IV – às transferências a que se referem (alterado pela Portaria Nº 342, de 

05/11/2008).

a) a Lei Nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004 (alterada pela Portaria Nº 342, de 

05/11/2008);

b) o art. 3º da Lei n 8.142, de 28 de dezembro de 1990 (alterada pela Portaria Nº 

404, de 23/12/2008);

c) os arts. 29 e 30 da Lei Nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (alterada pela Por-

taria Nº 342, de 05/11/2008);

d) o art. 51 da Lei Nº 11.775, de 17 de setembro de 2008 (alterada pela Portaria Nº 

342, de 05/11/2008).

V – às transferências para execução de ações no âmbito do Programa de Acele-

ração do Crescimento – PAC, regulamentadas pela Lei Nº 11.578, de 26 de novem-

bro de 2007 (alterado pela Portaria Nº 342, de 05/11/2008).

VI – a outros casos em que lei específi ca discipline de forma diversa a transfe-

rência de recursos para execução de programas em parceria do Governo Federal 

com governos estaduais, municipais e do Distrito Federal ou entidade privada 

sem fi ns lucrativos (alterado pela Portaria Nº 342, de 05/11/2008).

VII – relativos às transferências formalizadas sob a abrangência da Lei Nº 9.807, 

de 13 de julho de 1999, e dos Decretos Nº 3.518, de 20 de junho de 2000, Nº 6.044 

de 12 de fevereiro de 2007 e Nº 6.231, de 11 de outubro de 2007.

Art. 3º Os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, acompa-

nhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de contas es-

pecial dos convênios, contratos de repasse e termos de parceria serão realizados 
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gestão de convênios ou contratos de repasse celebrados a partir de 1º de julho 

de 2008.

CAPÍTULO II
DAS VEDAÇÕES

Art. 6º É vedada a celebração de convênios e contratos de repasse:

I – com órgãos e entidades da administração pública direta e indireta dos Esta-

dos, Distrito Federal e Municípios cujo valor seja inferior a R$ 100.000,00 (cem 

mil reais);

II – com entidades privadas sem fi ns lucrativos que tenham como dirigente agen-

te político de Poder ou do Ministério Público, tanto quanto dirigente de órgão ou 

entidade da administração pública, de qualquer esfera governamental, ou respec-

tivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por 

afi nidade, até o segundo grau (alterado pela Portaria Nº 342, de 05/11/2008).

III – entre órgãos e entidades da Administração Pública federal, caso em que de-

verá ser fi rmado termo de cooperação;

IV – com órgão ou entidade, de direito público ou privado, que esteja em mora, 

inadimplente com outros convênios ou contratos de repasse celebrados com ór-

gãos ou entidades da Administração Pública Federal, ou irregular em qualquer 

das exigências desta Portaria;

V – com pessoas físicas ou entidades privadas com fi ns lucrativos;

VI – visando à realização de serviços ou execução de obras a serem custeadas, 

ainda que apenas parcialmente, com recursos externos sem a prévia contratação 

da operação de crédito externo;

VII – com entidades públicas ou privadas cujo objeto social não se relacione às 

características do programa ou que não disponham de condições técnicas para 

executar o convênio ou contrato de repasse; e

III – tipologias e padrões de custo unitário detalhados, de forma a orientar a 

celebração dos convênios e contratos de repasse.

§ 2º Os critérios de elegibilidade e de prioridade deverão ser estabelecidos de 

forma objetiva, com base nas diretrizes e objetivos dos respectivos programas, 

visando atingir melhores resultados na execução do objeto, considerando, entre 

outros aspectos, a aferição da qualifi cação técnica e da capacidade operacional 

do convenente ou contratado.

§ 3º O concedente ou contratante deverá adotar procedimentos claros, obje-

tivos, simplifi cados e padronizados que orientem os interessados, de modo a 

facilitar o seu acesso direto aos órgãos da administração pública federal.

CAPÍTULO I
DO FECHAMENTO PÚBLICO

Art. 5º Para a celebração dos instrumentos regulados por esta Portaria, o órgão 

ou entidade da Administração Pública Federal poderá, com vista a selecionar 

projetos e órgãos ou entidades que tornem mais efi caz a execução do objeto, 

realizar chamamento público no SICONV, que deverá conter, no mínimo:

I – a descrição dos programas a serem executados de forma descentralizada; e

II – os critérios objetivos para a seleção do convenente ou contratado, com base 

nas diretrizes e nos objetivos dos respectivos programas.

§ 1º Deverá ser dada publicidade ao chamamento público, pelo prazo mínimo de 

quinze dias, especialmente por intermédio da divulgação na primeira página do 

sítio ofi cial do órgão ou entidade concedente, bem como no Portal dos Convê-

nios.

§ 2º A qualifi cação técnica e capacidade operacional da entidade privada sem 

fi ns lucrativos será aferida segundo critérios técnicos e objetivos a serem de-

fi nidos pelo concedente ou contratante, bem como por meio de indicadores 

de efi ciência e efi cácia estabelecidos a partir do histórico do desempenho na 
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objeto deverão formalizar protocolo de intenções, que conterá, entre outras, as 

seguintes cláusulas:

I – descrição detalhada do objeto, indicando os programas por ele abrangidos;

II – indicação do concedente ou contratante responsável pelo consórcio;

III – o montante dos recursos que cada órgão ou entidade irá repassar;

IV – defi nição das responsabilidades dos partícipes, inclusive quanto ao acompa-

nhamento e fi scalização na forma prevista nesta Portaria; e

V – a duração do ajuste.

CAPÍTULO V
DA PLURIANUALIDADE

Art. 8º Nos instrumentos regulados por esta Portaria, cuja duração ultrapasse 

um exercício fi nanceiro, indicar-se-á o crédito e respectivo empenho para aten-

der à despesa no exercício em curso, bem como cada parcela da despesa relati-

va à parte a ser executada em exercício futuro, mediante registro contábil.

Parágrafo Único. O registro a que se refere o caput acarretará a responsabili-

dade de o concedente incluir em suas propostas orçamentárias dos exercícios 

seguintes a dotação necessária à execução do convênio (alterado pela Portaria 

Nº 342, de 05/11/2008).

CAPÍTULO VI
DO CONSÓRICIO PÚBLICO

Art. 9º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal darão prefe-

rência às transferências voluntárias para Estados, Distrito Federal e Municípios 

cujas ações sejam desenvolvidas por intermédio de consórcios públicos, consti-

tuídos segundo o disposto na Lei Nº 11.107, de 2005.

Art. 10. A celebração do convênio com consórcio público para a transferência 

VIII – com Estados, Distrito Federal ou Municípios, caso a soma das despesas 

de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias público-privadas já 

contratadas por esses entes tenham excedido, no ano anterior, a 1% (um por 

cento) da receita corrente líquida do exercício ou se as despesas anuais dos con-

tratos vigentes nos 10 (dez) anos subseqüentes excederem a 1% (um por cento) 

da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios, conforme 

disposto no art. 28 da Lei Nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004.

§ 1° Para fi ns de alcance do limite estabelecido no inciso I do caput, é permitido:

I – consorciamento entre os órgãos e entidades da administração pública direta 

e indireta dos Estados, Distrito Federal e Municípios; e

II – celebração de convênios ou contratos de repasse com objeto que englobe 

vários programas e ações federais a serem executados de forma descentraliza-

da, devendo o objeto conter a descrição pormenorizada e objetiva de todas as 

atividades a serem realizadas com os recursos federais.

§ 2° Os órgãos e as entidades concedentes ou contratantes procederão, segundo 

normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, às inclusões no Cadastro In-

formativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN, de pessoas 

físicas ou jurídicas que se enquadrem na hipótese prevista no inciso IV do caput, 

observando-se as normas vigentes a respeito desse cadastro, em especial a Lei Nº 

10.522, de 19 de julho de 2002.

CAPÍTULO III
DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES

Art. 7º É um instrumento com objetivo de reunir vários programas e ações fe-

derais a serem executados de forma descentralizada, devendo o objeto conter 

a descrição pormenorizada e objetiva de todas as atividades a serem realizadas 

com os recursos federais.

Parágrafo Único. Na hipótese prevista no caput, os órgãos e entidades da admi-

nistração pública federal que decidirem implementar programas em um único 
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tro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, transcrição do objeto social da enti-

dade atualizado, relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com 

endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e CPF de cada 

um deles, quando se tratar das entidades privadas sem fi ns lucrativos.

CAPÍTULO II
DA PROPOSTA DE TRABALHO

Art. 15. O proponente credenciado manifestará seu interesse em celebrar instru-

mentos regulados por esta Portaria mediante apresentação de proposta de tra-

balho no SICONV, em conformidade com o programa e com as diretrizes disponí-

veis no sistema, que conterá, no mínimo:

I – descrição do objeto a ser executado;

II – justifi cativa contendo a caracterização dos interesses recíprocos, a relação en-

tre a proposta apresentada e os objetivos e diretrizes do programa federal e a in-

dicação do público-alvo, do problema a ser resolvido e dos resultados esperados;

III – estimativa dos recursos fi nanceiros, discriminando o repasse a ser realizado 

pelo concedente ou contratante e a contrapartida prevista para o proponente, 

especifi cando o valor de cada parcela e do montante de todos os recursos, na 

forma estabelecida em Lei;

IV – previsão de prazo para a execução; e

V – informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente para 

execução do objeto.

Parágrafo Único. Os órgãos ou entidades da administração pública federal po-

derão exigir o prévio cadastramento para encaminhamento das propostas de 

trabalho.

Art. 16. O órgão ou entidade da Administração Pública Federal repassador dos 

recursos fi nanceiros analisará a proposta de trabalho e:

de recursos da União está condicionada ao atendimento, pelos entes federati-

vos consorciados, das exigências legais aplicáveis, sendo vedada sua celebração, 

bem como a liberação de quaisquer parcelas de recursos, caso exista alguma 

irregularidade por parte de qualquer dos entes consorciados.

Art. 11. Os Estados, os Municípios e o Distrito Federal poderão executar o objeto 

do convênio ou contrato de repasse celebrado com a União por meio de consór-

cio público a que estejam associados.

Parágrafo Único. Para efeito do disposto no caput, o instrumento de convênio 

ou contrato de repasse poderá indicar o consórcio público como responsável 

pela execução, sem prejuízo das responsabilidades dos convenentes ou contra-

tados.

TÎTULO II
DO CREDENCIAMENTO, DA PROPOSIÇÃO E DO CADASTRAMENTO

Art. 12. Para apresentar proposta de trabalho, o interessado deverá estar cre-

denciado no SICONV.

Art. 13. As informações prestadas no credenciamento e no cadastramento de-

vem ser atualizadas pelo convenente ou contratado até que sejam exauridas 

todas as obrigações referentes ao convênio ou contrato de repasse.

CAPÍTULO I
DO CREDENCIAMENTO

Art. 14. O credenciamento será realizado diretamente no SICONV e conterá, no 

mínimo, as seguintes informações:

I – nome, endereço da sede, endereço eletrônico e número de inscrição no Ca-

dastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, bem como endereço residencial 

do responsável que assinará o instrumento, quando se tratar de instituições 

públicas; e

II – razão social, endereço, endereço eletrônico, número de inscrição no Cadas-
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I – cópia autenticada dos documentos pessoais do representante, em especial, 

Carteira de Identidade e CPF;

II – cópia autenticada do diploma eleitoral, acompanhada da publicação da por-

taria de nomeação ou outro instrumento equivalente, que delegue competência 

para representar o ente, órgão ou entidade pública, quando for o caso; e

III – cópia autenticada da ata da assembléia que elegeu o corpo dirigente da 

entidade privada sem fi ns lucrativos, devidamente registrada no cartório com-

petente, acompanhada de instrumento particular de procuração, com fi rma re-

conhecida, assinada pelo dirigente máximo, quando for o caso.

§ 3º Nos casos em que o cadastramento for realizado pelo órgão concedente, 

os documentos referidos no art. 18 desta Portaria poderão ser encaminhados 

antecipadamente ao órgão repassador dos recursos, inclusive via postal, pelo di-

rigente máximo da entidade privada sem fi ns lucrativos (acrescido pela Portaria 

Nº 342, de 05/11/2008).

Art. 18. Para a realização do cadastramento das entidades privadas sem fi ns 

lucrativos será exigido:

I – cópia do estatuto ou contrato social registrado no cartório competente e 

suas alterações;

II – relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com Cadastro de 

Pessoas Físicas – CPF;

III – declaração do dirigente máximo da entidade acerca da inexistência de dívi-

da com o Poder Público e de inscrição nos bancos de dados públicos ou privados 

de proteção ao crédito;

IV – declaração da autoridade máxima da entidade informando que nenhuma 

das pessoas relacionadas no inciso II é agente político de Poder ou do Ministério 

Público, tanto quanto dirigente de órgão ou entidade da administração pública, 

de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem 

I – No caso da aceitação:

a) o órgão ou entidade da Administração Pública Federal repassador dos recursos 

fi nanceiros realizará o pré-empenho, que será vinculado à proposta e só poderá 

ser alterado por intermédio do SICONV;

b) o proponente atenderá às exigências para efetivação do cadastro e incluirá o 

Plano de Trabalho no SICONV; e

c) informará ao proponente das exigências e pendências verifi cadas.

II – No caso de recusa:

a) o órgão ou entidade da Administração Pública federal repassador dos recur-

sos fi nanceiros registrará o indeferimento no SICONV; e

b) comunicará ao proponente o indeferimento da proposta.

CAPÍTULO III
DO CADASTRAMENTO

Art. 17. O cadastramento dos órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fi ns 

lucrativos recebedores de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguri-

dade Social da União será realizado em órgão ou entidade concedente ou nas 

unidades cadastradoras do SICAF a ele vinculadas, e terá validade de 1 (um) ano, 

sem prejuízo do disposto no art. 13.

§ 1° O representante do órgão ou da entidade pública ou privada responsável 

pela entrega dos documentos e das informações para fi ns de cadastramento, 

deverá comprovar seu vínculo com o cadastrado, demonstrando os poderes 

para representá-lo neste ato.

§ 2° A comprovação a que se refere o parágrafo anterior, sem prejuízo da apre-

sentação adicional de qualquer documento hábil, poderá ser feita mediante 

apresentação de:
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fundamentada pelo concedente ou contratante e ser economicamente men-

surável, devendo constar do instrumento cláusula que indique a forma de afe-

rição do valor correspondente em conformidade com os valores praticados no 

mercado ou, em caso de objetos padronizados, com parâmetros previamente 

estabelecidos.

§ 3º A contrapartida, a ser aportada pelo convenente ou contratado, será calcu-

lada observados os percentuais e as condições estabelecidas na lei federal anual 

de diretrizes orçamentárias.

§ 4º O proponente deverá comprovar que os recursos, bens ou serviços referen-

tes à contrapartida proposta estão devidamente assegurados.

CAPÍTULO II
DO PLANO DE TRABALHO

Art. 21. O Plano de Trabalho, que será avaliado após a efetivação do cadastro do 

proponente, conterá, no mínimo:

I – justifi cativa para a celebração do instrumento;

II – descrição completa do objeto a ser executado;

III – descrição das metas a serem atingidas;

IV – defi nição das etapas ou fases da execução;

V – cronograma de execução do objeto e cronograma de desembolso; e

VI – plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo concedente e 

da contrapartida fi nanceira do proponente, se for o caso.

Art. 22. O Plano de Trabalho será analisado quanto à sua viabilidade e adequação aos 

objetivos do programa e, no caso das entidades privadas sem fi ns lucrativos, será ava-

liada sua qualifi cação técnica e capacidade operacional para gestão do instrumento, de 

acordo com critérios estabelecidos pelo órgão ou entidade repassador de recursos.

como parente em linha reta, colateral ou por afi nidade, até o segundo grau (al-

terado pela Portaria Nº 342, de 05/11/2008).

V – prova de inscrição da entidade no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – 

CNPJ pelo prazo mínimo de três anos;

VI – prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal e com 

o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma da lei; e

VII – comprovação da qualifi cação técnica e da capacidade operacional, median-

te declaração de funcionamento regular nos 3 (três) anos anteriores ao creden-

ciamento, emitida por 3 (três) autoridades do local de sua sede.

Parágrafo Único. Nas ações voltadas à educação, à assistência social e à saúde, 

as exigências previstas nos incisos V e VII do caput poderão ser atendidas so-

mente em relação ao exercício anterior.

Art. 19. Para o cadastramento dos órgãos e entidades públicas dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, será exigida a atualização das informações 

constantes do credenciamento, respeitadas as exigências do art. 17.

TÍTULO III
DA CONTRAPARTIDA, DO PLANO DE TRABALHO E DO PROJETO BÁSICO

CAPÍTULO I
DA CONTRAPARTIDA

Art. 20. A contrapartida, quando houver, será calculada sobre o valor total do 

objeto e poderá ser atendida por meio de recursos fi nanceiros e de bens ou ser-

viços, se economicamente mensuráveis.

§ 1º A contrapartida, quando fi nanceira, deverá ser depositada na conta ban-

cária específi ca do convênio ou contrato de repasse em conformidade com os 

prazos estabelecidos no cronograma de desembolso.

§ 2º A contrapartida por meio de bens e serviços, quando aceita, deverá ser 
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estabelecido no parágrafo anterior ou receba parecer contrário à sua aprova-

ção, proceder-se-á à extinção do convênio ou contrato de repasse, caso já tenha 

sido assinado.

§ 6º Quando houver, no Plano de Trabalho, a previsão de transferência de recur-

sos para a elaboração do projeto básico ou do termo de referência, é facultada 

a liberação do montante correspondente ao custo do serviço.

TÍTULO IV
DA CELEBRAÇÃO

CAPÍTULO I
DAS CONDIÇÕES PARA CELEBRAÇÃO

Art. 24. São condições para a celebração de convênios e contratos de repasse, a serem 

cumpridas pelos convenentes ou contratados, conforme previsto na Lei Complemen-

tar Nº 101, de 4 de maio de 2000, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na legislação 

federal:

I – a demonstração de instituição, previsão e efetiva arrecadação dos impostos de com-

petência constitucional do ente federativo comprovado por meio do Relatório Resumi-

do da Execução Orçamentária – RREO do último bimestre do exercício encerrado ou 

do balanço-geral, nos termos do art. 11 da Lei Complementar Nº 101, de 2000;

II – o Certifi cado de Regularidade Previdenciária – CRP, exigido de acordo com o Decre-

to Nº 3.788, de 11 de abril de 2001;

III – a comprovação do recolhimento de tributos, contribuições, inclusive as devidas à 

Seguridade Social, multas e demais encargos fi scais devidos à Fazenda Pública federal;

IV – a inexistência de pendências pecuniárias registradas no CADIN, de acordo com o 

art. 6°, da Lei Nº 10.522, de 2002;

V – a comprovação de regularidade quanto ao depósito das parcelas do Fundo de Ga-

rantia por Tempo de Serviço – FGTS;

§ 1º Será comunicada ao proponente qualquer irregularidade ou imprecisão 

constatadas no Plano de Trabalho, que deverá ser sanada no prazo estabele-

cido pelo concedente ou contratante.

§ 2º A ausência da manifestação do proponente no prazo estipulado implicará 

a desistência no prosseguimento do processo.

§ 3º Os ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o Plano 

de Trabalho, desde que submetidos e aprovados previamente pela autoridade 

competente.

CAPÍTULO III
DO PROJETO BÁSICO E DO TERMO
DE REFERÊNCIA

Art. 23. Nos convênios e contratos de repasse, o projeto básico ou o termo de refe-

rência deverá ser apresentado antes da liberação da primeira parcela dos recursos, 

sendo facultado ao concedente ou contratante exigi-lo antes da celebração do ins-

trumento.

§ 1º O projeto básico ou o termo de referência poderá ser dispensado no caso 

de padronização do objeto, a critério da autoridade competente do órgão ou 

entidade concedente, em despacho fundamentado.

§ 2º O projeto básico ou o termo de referência deverá ser apresentado no prazo 

fi xado no instrumento, prorrogável uma única vez por igual período, a contar da 

data da celebração, conforme a complexidade do objeto.

§ 3º O projeto básico ou do termo de referência será apreciado pelo concedente 

ou contratante e, se aprovado, ensejará a adequação do Plano de Trabalho.

§ 4º Constatados vícios sanáveis no projeto básico ou no termo de referência, 

estes serão comunicados ao convenente ou contratado, que disporá de prazo 

para saná-los.

§ 5º Caso o projeto básico ou o termo de referência não seja entregue no prazo 

80 81



tratos de repasse celebrados com órgãos da administração direta em relação 

ao seu respectivo ente federativo, que deverá fi gurar como interveniente no 

instrumento.

§ 3º É condição para a celebração de convênios ou contratos de repasse, a exis-

tência de dotação orçamentária específi ca no orçamento do concedente ou 

contratante, a qual deverá ser evidenciada no instrumento, indicando-se a res-

pectiva nota de empenho.

§ 4º Nos convênios e contratos de repasse celebrados com entes, órgãos ou 

entidades públicas, as exigências para celebração serão atendidas por meio de 

consulta ao Cadastro Único de Convênio – CAUC, observadas as normas espe-

cífi cas que o disciplinam.

§ 5° Não se aplicam aos convênios e contratos de repasse celebrados com enti-

dades privadas sem fi ns lucrativos, as exigências previstas nos incisos I, II, VII, 

VIII, IX, X, XI, XII e XIII do caput.

§ 6° A publicação ou a apresentação dos documentos elencados no caput fora 

dos prazos especifi cados em lei não impedirá a realização de transferência vo-

luntária ou liberação de suas parcelas de recursos, a partir da data em que se 

der a referida publicação ou apresentação.

§ 7º A comprovação das condições exigidas no caput ocorrerá no ato de cadas-

tramento, a que se referem os arts. 17 a 19 (acrescido pela Portaria Interministe-

rial Nº 165, de 20/6/2008).

Art. 25. Sem prejuízo do disposto no art. 24, são condições para a celebração de 

convênios e contratos de repasse:

I – cadastro do convenente ou contratado atualizado no SICONV – Portal de 

Convênios no momento da celebração, nos termos dos arts. 17 a 19;

II – Plano de Trabalho aprovado;

VI – a inexistência de pendências ou irregularidades nas prestações de contas 

no SIAFI e no SICONV de recursos anteriormente recebidos da União, conforme 

dispõe o art. 84 do Decreto-Lei Nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e o art. 70, pa-

rágrafo único, da Constituição (alterado pela Portaria Nº 342, de 05/11/2008).

VII – o pagamento de empréstimos e fi nanciamentos à União, como previsto no 

art. 25 da Lei Complementar Nº 101, de 2000;

VIII – a aplicação dos limites mínimos de recursos nas áreas de saúde e educa-

ção, comprovada por meio do RREO do último bimestre do exercício encerrado 

ou no balanço-geral;

IX – a observância dos limites das dívidas consolidada e mobiliária, de operações 

de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e 

de despesa total com pessoal, mediante o Relatório de Gestão Fiscal;

X – a publicação do Relatório de Gestão Fiscal de que tratam os arts. 54 e 55 da 

Lei Complementar Nº 101, de 2000;

XI – o encaminhamento das contas anuais, conforme o art. 51 da Lei Comple-

mentar Nº 101, de 2000;

XII – a publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária de que 

trata o disposto no art. 52 da Lei Complementar Nº 101, de 2000; e

XIII – a apresentação de suas contas à Secretaria do Tesouro Nacional ou entida-

de preposta nos prazos referidos no art. 51, §1º, incisos I e II, da Lei Complemen-

tar Nº 101, e 2000, observado o que dispõe o art. 50 da referida Lei.

§ 1° Nos convênios e contratos de repasse celebrados com entidades da adminis-

tração pública indireta, as condições de celebração elencadas no caput deverão 

ser cumulativamente atendidas pelo ente federativo ao qual o convenente ou 

contratado está vinculado.

§ 2° A exigência prevista no parágrafo anterior aplica-se aos convênios e con-
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executivo ou titular do órgão detentor de delegação para tanto;

f) que, independentemente da sua dominialidade, esteja inserido em Zona Es-

pecial de Interesse Social – ZEIS, instituída na forma prevista na Lei Nº 10.257, 

de 10 de julho de 2001, devendo, neste caso, serem apresentados os seguintes 

documentos: cópia da publicação, em periódico da Imprensa Ofi cial, da lei es-

tadual, municipal ou distrital federal instituidora da ZEIS; demonstração de que 

o imóvel benefi ciário do investimento encontra-se na ZEIS instituída pela lei 

referida no item anterior; e declaração fi rmada pelo chefe do poder executivo 

(governador ou prefeito) do ente federativo a que o convenente seja vinculado 

de que os habitantes da ZEIS serão benefi ciários de ações visando à regulariza-

ção fundiária da área habitada para salvaguardar seu direito à moradia;

g) objeto de sentença favorável aos ocupantes, transitada em julgado, proferida 

em ação judicial de usucapião ou concessão de uso especial para fi ns de mora-

dia, nos termos do art. 183 da Constituição Federal, da Lei Nº 10.257, de 2001, e 

da Medida Provisória Nº 2.220, de 4 de setembro de 2001; e

h) tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, 

desde que haja aquiescência do Instituto;

II – contrato ou compromisso irretratável e irrevogável de constituição de direi-

to real sobre o imóvel, na forma de cessão de uso, concessão de direito real de 

uso, concessão de uso especial para fi ns de moradia, aforamento ou direito de 

superfície; ou

III – comprovação de ocupação da área objeto do convênio:

a) por comunidade remanescente de quilombos, certifi cadas nos termos do § 

4º do art. 3º do Decreto Nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, pelo seguinte 

documento: ato administrativo que reconheça os limites da área ocupada pela 

comunidade remanescente de quilombo, expedido pelo órgão do ente federativo 

responsável pela sua titulação; ou declaração de órgão, de quaisquer dos entes 

federativos, responsável pelo ordenamento territorial ou regularização fundiária, 

III – licença ambiental prévia, quando o convênio envolver obras, instalações ou 

serviços que exijam estudos ambientais, na forma disciplinada pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA; e

IV – comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do 

imóvel, mediante certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis compe-

tente, quando o convênio tiver por objeto a execução de obras ou benfeitorias 

no imóvel.

§ 1º Alternativamente à certidão prevista no inciso IV, admite-se, por interesse 

público ou social, condicionadas à garantia subjacente de uso pelo prazo míni-

mo de vinte anos, o seguinte:

I – comprovação de ocupação regular de imóvel:

a) em área desapropriada por Estado, por Município, pelo Distrito Federal ou 

pela União, com sentença transitada em julgado no processo de desapropria-

ção;

b) em área devoluta;

c) recebido em doação: da União, do Estado, do Município ou do Distrito Fede-

ral, já aprovada em lei, conforme o caso, e, se necessária, inclusive quando o 

processo de registro de titularidade do imóvel ainda se encontrar em trâmite; 

e de pessoa física ou jurídica, inclusive quando o processo de registro de titu-

laridade do imóvel ainda se encontrar em trâmite, neste caso, com promessa 

formal de doação irretratável e irrevogável;

d) que, embora ainda não haja sido devidamente consignado no cartório de 

registro de imóveis competente, pertence a Estado que se instalou em decor-

rência da transformação de Território Federal, ou mesmo a qualquer de seus 

Municípios, por força de mandamento constitucional ou legal;

e) pertencente a outro ente público que não o proponente, desde que a inter-

venção esteja autorizada pelo proprietário, por meio de ato do chefe do poder 
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Art. 26. A comprovação da regularidade, bem como das condições para a 

celebração, para os efeitos desta Portaria, será efetuada mediante consul-

ta aos sistemas de informação do Governo Federal ou, na impossibilidade 

de efetuá-la, mediante apresentação da devida documentação junto ao 

órgão responsável pela manutenção do respectivo sistema.

Art. 27. Poderá ser realizada a celebração de convênios, contratos de re-

passe ou termo de parceria com previsão de condição a ser cumprida pelo 

convenente ou contratante, e enquanto a condição não se verif icar não 

terá efeito à celebração pactuada.

Parágrafo Único. O prazo f ixado no instrumento para o cumprimento da 

condição, desde que feitas as adequações no plano de trabalho e apresen-

tadas as justif icativas, poderá ser prorrogado pelo concedente ou contra-

tante, nos termos de ato regulamentar do Ministro de Estado da pasta 

respectiva ou autoridade máxima da entidade concedente ou contratan-

te, por iguais períodos, devendo ser o convênio ou contrato extinto no 

caso do não cumprimento da condição (alterado pela Portaria Nº 268, de 

25/08/2009).

Art. 28. Será obrigatória a estipulação do destino a ser dado aos bens re-

manescentes do convênio ou contrato de repasse.

§ 1º Consideram-se bens remanescentes os equipamentos e materiais per-

manentes adquiridos com recursos do convênio ou contrato de repasse 

necessários à consecução do objeto, mas que não se incorporam a este.

§ 2º Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos pode-

rão, a critério do Ministro de Estado supervisor ou autoridade equivalente 

ou do dirigente máximo da entidade da administração indireta, ser doa-

dos quando, após a consecução do objeto, forem necessários para asse-

gurar a continuidade de programa governamental, observado o disposto 

no respectivo termo e na legislação vigente.

de que a área objeto do convênio é ocupada por comunidade remanescente de 

quilombo, caso não tenha sido expedido o ato de que trata a alínea anterior;

b) por comunidade indígena, mediante documento expedido pela Fundação Na-

cional do Índio – Funai.

§ 2° Nas hipóteses previstas na alínea ‘a’ do inciso I do § 1º, quando o pro-

cesso de desapropriação não estiver concluído, é permitida a comprova-

ção do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel via 

Termo de Imissão Provisória de Posse ou alvará do juízo da vara onde o 

processo estiver tramitando, admitindo-se, ainda, caso esses documentos 

não hajam sido emitidos, a apresentação, pelo proponente do convênio 

ou contrato de repasse, de cópia da publicação, na Imprensa Of icial, do 

decreto de desapropriação e do Registro Geral de Imóveis (RGI) do imóvel, 

acompanhado do acordo extrajudicial f irmado com o expropriado.

§ 3º Na hipótese prevista na alínea ‘c’ do inciso I do § 1º, é imperativa a 

apresentação da promessa formal de doação (termo de doação), irretra-

tável e irrevogável, caso o processo de registro da doação ainda não haja 

sido concluído (alterado pela Portaria Nº 342, de 05/11/2008).

§ 4º Quando o convênio tiver por objeto obras habitacionais ou de urba-

nização de interesse público ou social, deverá constar no instrumento 

de autorização ou, se for o caso, no contrato ou compromisso, de que 

tratam a alínea ‘ f ” do inciso I e o inciso II, ambos do § 1º, a obrigação de 

se realizar a regularização fundiária em favor das famílias moradoras ou 

a cessão do imóvel ao proponente do convênio a f im de que este possa 

promovê-la.

§ 5º A critério do concedente ou contratante, os documentos previstos 

nos incisos III e IV do caput poderão ser encaminhados juntamente com 

o projeto básico, após a celebração, aplicando-se os §§ 2º e 5º do art. 23 

em relação aos prazos.
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IX – o cronograma de desembolso conforme o Plano de Trabalho, incluindo os 

recursos da contrapartida pactuada, quando houver;

X – a obrigatoriedade de o convenente ou contratado incluir regularmente no 

SICONV as informações e os documentos exigidos por esta Portaria, mantendo-o 

atualizado;

XI – a obrigatoriedade de restituição de recursos, nos casos previstos nesta 

Portaria;

XII – no caso de órgão ou entidade pública, a informação de que os recursos 

para atender às despesas em exercícios futuros, no caso de investimento, estão 

consignados no plano plurianual ou em prévia lei que os autorize;

XIII – a obrigação do convenente de manter e movimentar os recursos na conta 

bancária específi ca do convênio ou contrato de repasse em instituição fi nan-

ceira controlada pela União, quando não integrante da conta única do Governo 

Federal;

XIV – a defi nição, se for o caso, do direito de propriedade dos bens remanes-

centes na data da conclusão ou extinção do instrumento, que, em razão deste, 

tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construídos, respeitado 

o disposto na legislação pertinente;

XV – a forma pela qual a execução física do objeto será acompanhada pelo 

concedente ou contratante, inclusive com a indicação dos recursos humanos e 

tecnológicos que serão empregados na atividade ou, se for o caso, a indicação 

da participação de órgãos ou entidades previstos no § 2° do art. 53;

XVI – o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas conceden-

tes ou contratantes e os do controle interno do Poder Executivo Federal, bem 

como do Tribunal de Contas da União, aos processos, documentos, informações 

referentes aos instrumentos de transferências regulamentados por esta Porta-

ria, bem como aos locais de execução do objeto;

CAPÍTULO II
DA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO

Art. 29. O preâmbulo do instrumento conterá a numeração sequencial no SI-

CONV, a qualifi cação completa dos partícipes e a fi nalidade.

Art. 30. São cláusulas necessárias nos instrumentos regulados por esta Portaria 

as que estabeleçam:

I – o objeto e seus elementos característicos, em consonância com o Plano de 

Trabalho, que integrará o termo celebrado independentemente de transcrição;

II – as obrigações de cada um dos partícipes;

III – a contrapartida, quando couber, e a forma de sua aferição quando atendida 

por meio de bens e serviços;

IV – as obrigações do interveniente, quando houver;

V – a vigência, fi xada de acordo com o prazo previsto para a consecução do objeto 

e em função das metas estabelecidas;

VI – a obrigação de o concedente ou contratante prorrogar “de ofício” a vigência 

do instrumento antes do seu término, quando der causa a atraso na liberação dos 

recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verifi cado;

VII – a prerrogativa do órgão ou entidade transferidor dos recursos fi nanceiros as-

sumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de parali-

sação ou da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade;

VIII – a classifi cação orçamentária da despesa, mencionando se o número e data 

da Nota de Empenho ou Nota de Movimentação de Crédito e declaração de que, 

em termos aditivos, indicar-se-ão os créditos e empenhos para sua cobertura, de 

cada parcela da despesa a ser transferida em exercício futuro;
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XXVII – o prazo para apresentação da prestação de contas (alterado pela Porta-

ria Nº 342, de 05/11/2008).

CAPÍTULO III
DA ANÁLISE E ASSINATURA DO TERMO

Art. 31. A celebração do convênio será precedida de análise e manifestação con-

clusiva pelos setores técnico e jurídico do órgão ou da entidade concedente ou 

contratante, segundo suas respectivas competências, quanto ao atendimento 

das exigências formais, legais e constantes desta Portaria.

Art. 32. Assinarão, obrigatoriamente, o convênio ou contrato de repasse os par-

tícipes e o interveniente, se houver.

CAPÍTULO IV
DA PUBLICIDADE

Art. 33. A efi cácia de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres 

fi ca condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Ofi cial da União, 

que será providenciada pelo concedente ou contratante, no prazo de até vinte 

dias a contar de sua assinatura.

Parágrafo Único. Somente deverão ser publicados no Diário Ofi cial da União 

os extratos dos aditivos que alterem o valor ou ampliem a execução do objeto, 

vedada a alteração da sua natureza, quando houver, respeitado o prazo estabe-

lecido no caput.

Art. 34. Aos atos de celebração, alteração, liberação de recursos, acompanha-

mento da execução e a prestação de contas dos convênios e contratos será dada 

publicidade em sítio eletrônico específi co denominado Portal dos Convênios.

Art. 35. O concedente ou contratante notifi cará, facultada a comunicação por 

meio eletrônico, no prazo de até dez dias, a celebração do instrumento à Assem-

bleia Legislativa ou à Câmara Legislativa ou à Câmara Municipal do convenente 

ou contratado, conforme o caso (alterado pela Portaria Nº 342, de 05/11/2008).

XVII – a faculdade dos partícipes rescindirem o instrumento, a qualquer tempo;

XVIII – a previsão de extinção obrigatória do instrumento em caso de o Projeto Básico 

não ter sido aprovado ou apresentado no prazo estabelecido, quando for o caso;

XIX – a indicação do foro para dirimir as dúvidas decorrentes da execução dos con-

vênios, contratos ou instrumentos congêneres, estabelecendo a obrigatoriedade da 

prévia tentativa de solução administrativa com a participação da Advocacia-Geral da 

União, em caso de os partícipes ou contratantes serem da esfera federal, administra-

ção direta ou indireta, nos termos do art. 11 da Medida Provisória Nº 2.180-35, de 24 

de agosto de 2001;

XX – a obrigação de o convenente ou o contratado inserir cláusula nos contratos 

celebrados para execução do convênio ou contrato de repasse que permitam o livre 

acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas concedentes ou contratan-

tes, bem como dos órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis das 

empresas contratadas, na forma do art. 44;

XXI – a sujeição do convênio ou contrato de repasse e sua execução às normas do 

Decreto Nº 6.170, de 25 de julho de 2007, bem como do Decreto Nº 93.872, de 23 de 

dezembro de 1986, e a esta Portaria;

XXII – a previsão de, na ocorrência de cancelamento de Restos a Pagar, que o quanti-

tativo possa ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade;

XXIII – a forma de liberação dos recursos ou desbloqueio, quando se tratar de con-

trato de repasse;

XXIV – a obrigação de prestar contas dos recursos recebidos no SICONV;

XXV – o bloqueio de recursos na conta corrente vinculada, quando se tratar de con-

trato de repasse;

XXVI – a responsabilidade solidária dos entes consorciados, nos instrumentos que 

envolvam consórcio público; e
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indireta, por serviços de consultoria ou assistência técnica, salvo nas hipóteses 

previstas em leis específi cas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

III – alterar o objeto do convênio ou contrato de repasse, exceto no caso de 

ampliação da execução do objeto pactuado ou para redução ou exclusão de 

meta, sem prejuízo da funcionalidade do objeto contratado;

IV – utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para fi nalidade di-

versa da estabelecida no instrumento, ressalvado o custeio da implementação 

das medidas de preservação ambiental inerentes às obras constantes do Plano 

de Trabalho;

V – realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;

VI – efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo 

se expressamente autorizada pela autoridade competente do concedente ou 

contratante e desde que o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a 

vigência do instrumento pactuado;

VII – realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetá-

ria, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto, 

no que se refere às multas, se decorrentes de atraso na transferência de recur-

sos pelo concedente, e desde que os prazos para pagamento e os percentuais 

sejam os mesmos aplicados no mercado;

VIII – transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer 

entidades congêneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-

escolar; e

IX – realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo 

ou de orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção pessoal e desde que previstas no Plano de Trabalho.

Parágrafo Único. Os convênios ou contratos de repasse celebrados com enti-

dades privadas sem fi ns lucrativos, poderão acolher despesas administrativas 

Parágrafo Único. No caso de liberação de recursos, o prazo a que se refere o 

caput será de dois dias úteis (alterado pela Portaria Nº 342, de 05/11/2008).

Art. 36. Os convenentes ou contratados deverão dar ciência da celebração ao 

conselho local ou instância de controle social da área vinculada ao programa 

de governo que originou a transferência, quando houver.

Parágrafo Único. As entidades privadas sem fi ns lucrativos deverão notifi car, 

se houver, o conselho municipal ou estadual responsável pela respectiva polí-

tica pública onde será executada a ação.

CAPÍTULO V
DA ALTERAÇÃO

Art. 37. O convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere poderá ser al-

terado mediante proposta, devidamente formalizada e justifi cada, a ser apre-

sentada ao concedente ou contratante em, no mínimo, trinta dias antes do 

término de sua vigência ou no prazo nele estipulado.

Art. 38. A prorrogação “de ofício” da vigência do convênio, acordo, ajuste ou 

instrumento congênere, estabelecida no inciso VI do art. 30, prescinde de pré-

via análise da área jurídica do concedente ou contratante.

TÍTULO V
DA EXECUÇÃO

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 39. O convênio ou contrato de repasse deverá ser executado em estrita 

observância às cláusulas avençadas e às normas pertinentes, inclusive esta 

Portaria, sendo vedado:

I – realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou simi-

lar;

II – pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de 

quadro de pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou 
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§ 2º Os rendimentos das aplicações fi nanceiras serão obrigatoriamente aplicados 

no objeto do convênio ou do contrato de repasse, estando sujeitos às mesmas 

condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

§ 3º As receitas oriundas dos rendimentos da aplicação no mercado fi nanceiro 

não poderão ser computadas como contrapartida devida pelo convenente ou 

contratado.

§ 5º As contas referidas no § 1º serão isentas da cobrança de tarifas bancárias.

Art. 43. Para recebimento de cada parcela dos recursos, o convenente ou con-

tratado deverá:

I – manter as mesmas condições para celebração de convênios ou contratos de 

repasse exigidas nos arts. 24 e 25;

II – comprovar o cumprimento da contrapartida pactuada que, se fi nanceira, 

deverá ser depositada na conta bancária específi ca do instrumento em confor-

midade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso, ou deposi-

tada na Conta Única do Tesouro Nacional, na hipótese do convênio ou contrato 

de repasse ser executado por meio do Sistema Integrado de Administração Fi-

nanceira – SIAFI;

III – atender às exigências para contratação e pagamento previstas nos arts. 44 a 

50; e

IV – estar em situação regular com a execução do Plano de Trabalho.

Parágrafo Único. Nos convênios e contratos de repasse celebrados com enti-

dades privadas sem fi ns lucrativos, a comprovação das condições exigidas nos 

arts. 24 e 25 somente é necessária no ato de celebração e de aprovação da pres-

tação de contas fi nal (acresido pela Portaria Nº 342, de 05/11/2008).

até o limite de quinze por cento do valor do objeto, desde que expressamente 

autorizadas e demonstradas no respectivo instrumento e no plano de trabalho 

(alterado pela Portaria Nº 342 de 05/11/2008).

Art. 41. Os convenentes ou contratados deverão disponibilizar, por meio da in-

ternet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao 

extrato do convênio ou outro instrumento utilizado, contendo, pelo menos, 

objeto, a fi nalidade, os valores e as datas de liberação e detalhamento da apli-

cação dos recursos, bem como as contratações realizadas para a execução do 

objeto pactuado.

Parágrafo Único. Para efeito do disposto no caput, e disponibilização do extrato 

na internet poderá ser suprida com a inserção de link na página ofi cial do órgão 

ou entidade convenente ou contratada que possibilite acesso direito ao Portal 

de Convênios.

CAPÍTULO II
DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Art. 42. A liberação de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso pre-

visto no Plano de Trabalho e guardará consonância com as metas e fases ou 

etapas de execução do objeto do instrumento.

§ 1º Os recursos serão depositados e geridos na conta bancária específi ca do 

convênio ou do contrato de repasse exclusivamente em instituições fi nanceiras 

controladas pela União e, enquanto não empregados na sua fi nalidade, serão 

obrigatoriamente aplicados:

I – em caderneta de poupança de instituição fi nanceira pública federal, se a 

previsão de seu uso for igual ou superior a um mês; e

II – em fundo de aplicação fi nanceira de curto prazo, ou operação de mercado 

aberto lastreada em título da dívida pública, quando sua utilização estiver pre-

vista para prazos menores;
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b) critérios para a seleção da proposta que priorizem o menor preço, sendo 

admitida a defi nição de outros critérios relacionados a qualifi cações especial-

mente relevantes do objeto, tais como o valor técnico, o caráter estético e fun-

cional, as características ambientais, o custo de utilização, a rentabilidade; e

c) prazo de validade das propostas, respeitado o limite máximo de sessenta 

dias.

III – o SICONV notifi cará automaticamente, quando do registro da convocação 

para cotação prévia de preços, as empresas cadastradas no SICAF que perten-

çam à linha de fornecimento do bem ou serviço a ser contratado;

IV – a entidade privada sem fi ns lucrativos, em decisão fundamentada, sele-

cionará a proposta mais vantajosa, segundo os critérios defi nidos no chama-

mento para cotação prévia de preços; e

V – o resultado da seleção a que se refere o inciso anterior será registrado no 

SICONV.

§ 1º A cotação prévia de preços no SICONV será desnecessária:

I – quando o valor for inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), desde que não 

se refi ram a parcelas de uma mesma obra, serviço ou compra ou ainda para 

obras, serviços e compras da mesma natureza e no mesmo local que possam 

ser realizadas conjunta e concomitantemente; e

II – quando, em razão da natureza do objeto, não houver pluralidade de op-

ções, devendo comprovar tão-só os preços que aquele próprio fornecedor já 

praticou com outros demandantes.

§ 2º O registro, no SICONV, dos contratos celebrados pelo benefi ciário na exe-

cução do objeto é condição indispensável para sua efi cácia e para a liberação 

das parcelas subsequentes do instrumento, conforme previsto no art. 3º.

CAPÍTULO III
DA CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS

Art. 44. Os contratos celebrados à conta dos recursos de convênios ou contratos de 

repasse deverão conter cláusula que obrigue o contratado a conceder livre acesso 

aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contrata-

do, para os servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos 

de controle interno e externo.

SEÇÃO I
DA CONTRATAÇÃO POR ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Art. 45. Para a aquisição de bens e contratação de serviços com recursos de órgãos 

ou entidades da Administração Pública federal, as entidades privadas sem fi ns lu-

crativos deverão realizar, no mínimo, cotação prévia de preços no mercado, obser-

vados os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade.

Parágrafo Único. A entidade privada sem fi ns lucrativos deverá contratar empresas 

que tenham participado da cotação prévia de preços, ressalvados os casos em que 

não acudirem interessados à cotação, quando será exigida pesquisa ao mercado 

prévia à contratação, que será registrada no SICONV e deverá conter, no mínimo, 

orçamentos de três fornecedores.

Art. 46. A cotação prévia de preços prevista no art. 11 do Decreto Nº 6.170, de 25 

de julho de 2007, será realizada por intermédio do SICONV, conforme os seguintes 

procedimentos:

I – o convenente registrará a descrição completa e detalhada do objeto a ser con-

tratado, que deverá estar em conformidade com o Plano de Trabalho, especifi cando 

as quantidades no caso da aquisição de bens;

II – a convocação para cotação prévia de preços permanecerá disponível no SICONV 

pelo prazo mínimo de cinco dias e determinará:

a) prazo para o recebimento de propostas, que respeitará os limites mínimos de 

cinco dias, para a aquisição de bens, e quinze dias, para a contratação de serviços;
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§ 2º A inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica deverá ser de-

vidamente justifi cada pela autoridade competente do convenente ou contrata-

do.

§ 3º As atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas das 

licitações, bem como as informações referentes às dispensas e inexigibilidades, 

deverão ser registradas no SICONV.

CAPÍTULO IV
DOS PAGAMENTOS

Art. 50. Os recursos deverão ser mantidos na conta bancária específi ca do con-

vênio ou contrato de repasse e somente poderão ser utilizados para pagamento 

de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado 

fi nanceiro, nas hipóteses previstas em lei ou nesta Portaria.

§1º Os recursos destinados à execução de contratos de repasse deverão ser 

mantidos bloqueados em conta específi ca, somente sendo liberados, na for-

ma ajustada, após verifi cação da regular execução do objeto pelo mandatário, 

observando-se os seguintes procedimentos: (alterado pela Portaria Nº 342, de 

05/11/2008).

I – em se tratando de recursos de outros custeios para Estados, Distrito Federal, 

Municípios e entidades privadas sem fi ns lucrativos e sob o regime de execução 

direta, a liberação dos recursos relativos à primeira parcela será antecipada na 

forma do cronograma de desembolso aprovado; e (alterado pela Portaria Nº 

342, de 05/11/2008)

II – a liberação da segunda parcela e seguintes, na hipótese do inciso anterior, fi ca 

condicionada à aprovação pelo concedente ou mandatário de relatório de execução 

com comprovação da aplicação dos recursos da última parcela liberada. (alterada 

pela Portaria Nº 342, de 05/11/2008)

§ 2° Os atos referentes à movimentação e ao uso dos recursos a que se refere o caput 

serão realizados ou registrados no SICONV, observando-se os seguintes preceitos:

§ 3º Nos casos em que o SICONV não permitir o acesso operacional para o pro-

cedimento de que trata o caput, deverá ser realizada cotação prévia de preços 

mediante a apresentação de no mínimo, três propostas (acrescido pela Portaria Nº 

342, de 05/11/2008).

Art. 47. Cada processo de compras e contratações de bens, obras e serviços das en-

tidades sem fi ns lucrativos deverá ser realizado ou registrado no SICONV contendo, 

no mínimo, os seguintes elementos:

I – os documentos relativos à cotação prévia ou as razões que justifi cam a sua 

desnecessidade;

II – elementos que defi niram a escolha do fornecedor ou executante e justifi cativa 

do preço;

III – comprovação do recebimento da mercadoria, serviço ou obra; e

IV – documentos contábeis relativos ao pagamento.

Art. 48. Nas contratações de bens, obras e serviços as entidades privadas sem fi ns 

lucrativos poderão utilizar-se do sistema de registro de preços dos entes federa-

dos.

SEÇÃO II
DA CONTRATAÇÃO POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Art. 49. Os órgãos e entidades públicas que receberem recursos da União por meio 

dos instrumentos regulamentados por esta Portaria estão obrigados a observar as 

disposições contidas na Lei Federal de Licitações e Contratos Administrativos e de-

mais normas federais pertinentes ao assunto, quando da contratação de terceiros.

§ 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatório o uso da modalidade 

pregão, nos termos da Lei Nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento pre-

visto no Decreto Nº 5.450, de 31 de maio de 2005, sendo utilizada preferencialmente 

a sua forma eletrônica.
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CAPÍTULO V
DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Art. 51. A execução será acompanhada e fi scalizada de forma a garantir a re-

gularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto, respondendo o 

convenente ou contratado pelos danos causados a terceiros, decorrentes de 

culpa ou dolo na execução do convênio, contrato, acordo, ajuste ou instrumen-

to congênere.

§ 1º Os agentes que fi zerem parte do ciclo de transferência de recursos são 

responsáveis, para todos os efeitos, pelos atos que praticarem no acompanha-

mento da execução do convênio, contrato, acordo, ajuste ou instrumento con-

gênere.

§ 2º Os processos, documentos ou informações referentes à execução de con-

vênio ou contrato de repasse não poderão ser sonegados aos servidores dos 

órgãos e entidades públicas concedentes ou contratantes e dos órgãos de con-

trole interno e externo do Poder Executivo Federal.

§ 3º Aquele que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou 

obstáculo à atuação dos servidores dos órgãos e entidades públicas conceden-

tes ou contratantes e dos órgãos de controle interno e externo do Poder Execu-

tivo Federal, no desempenho de suas funções institucionais relativas ao acom-

panhamento e fi scalização dos recursos federais transferidos, fi cará sujeito a 

responsabilização administrativa, civil e penal.

Art. 52. O concedente ou contratante deverá prover as condições necessárias à 

realização das atividades de acompanhamento do objeto pactuado, conforme o 

Plano de Trabalho e a metodologia estabelecida no instrumento, programando 

visitas ao local da execução com tal fi nalidade que, caso não ocorram, deverão 

ser devidamente justifi cadas.

Parágrafo Único. No caso de realização de obras por convênio, o concedente 

deverá comprovar que dispõe de estrutura que permita acompanhar e fi scalizar 

a execução do objeto, de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e 

I – movimentação mediante conta bancária específi ca para cada convênio ou 

contrato de repasse;

II – pagamentos realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade 

dos fornecedores e prestadores de serviços, facultada a dispensa deste procedi-

mento, por ato da autoridade máxima do concedente ou contratante, devendo 

o convenente ou contratado informar no SICONV o benefi ciário fi nal da despe-

sa; e (alterado pela Portaria Nº 342, de 05/11/2008)

III – transferência das informações relativas à movimentação da conta bancária 

a que se refere o item deste parágrafo ao SIAFI e ao SICONV, em meio magné-

tico, a ser providenciada pelas instituições fi nanceiras a que se refere o § 1º do 

art. 42.

§ 3º Antes da realização de cada pagamento, o convenente ou contratado inclui-

rá no SICONV, no mínimo, as seguintes informações:

I – a destinação do recurso;

II – o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

III – o contrato a que se refere o pagamento realizado;

IV – a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento; e

V – a comprovação do recebimento defi nitivo do objeto do contrato, mediante 

inclusão no sistema das notas fi scais ou documentos contábeis.

§ 4º Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a identifi cação pelo 

banco, poderá ser realizado uma única vez no decorrer da vigência do instru-

mento o pagamento a pessoa física que não possua conta bancária, observado o 

limite de R$ 800,00 (oitocentos reais) por fornecedor ou prestador de serviço.
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III – a regularidade das informações registradas pelo convenente ou contratado 

no SICONV; e

IV – o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condições estabelecidas.

Art. 55. O concedente ou contratante comunicará ao convenente ou contratado 

e ao interveniente, quando houver, quaisquer irregularidades decorrentes do 

uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica ou legal, e suspenderá 

a liberação dos recursos, fi xando prazo de até trinta dias para saneamento ou 

apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por 

igual período.

§ 1º Recebidos os esclarecimentos e informações solicitados, o concedente ou 

contratante disporá do prazo de dez dias para apreciá-los e decidir quanto à 

aceitação das justifi cativas apresentadas, sendo que a apreciação fora do prazo 

previsto não implica aceitação das justifi cativas apresentadas.

§ 2º Caso não haja a regularização no prazo previsto no caput, o concedente ou 

contratante:

I – realizará a apuração do dano; e

II – comunicará o fato ao convenente ou contratado para que seja ressarcido o 

valor referente ao dano.

§ 3º O não atendimento das medidas saneadoras previstas no § 2º ensejará a 

instauração de tomada de contas especial.

CAPÍTULO VI
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art. 56. O órgão ou entidade que receber recursos na forma estabelecida nesta 

Portaria estará sujeito a prestar contas da sua boa e regular aplicação, obser-

vando-se o seguinte (alterado pela Portaria Nº 342, de 05/11/2008):

a plena execução do objeto, nos termos desta Portaria, em especial o cumpri-

mento dos prazos de análise da respectiva prestação de contas.

Art. 53. A execução do convênio ou contrato de repasse será acompanhada por 

um representante do concedente ou contratante, especialmente designado e 

registrado no SICONV, que anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas à consecução do objeto, adotando as medidas necessárias à regu-

larização das falhas observadas.

§ 1º O concedente ou contratante deverá registrar no SICONV os atos de acom-

panhamento da execução do objeto, conforme disposto no art. 3º.

§ 2º O concedente ou contratante, no exercício das atividades de fi scalização e 

acompanhamento da execução do objeto, poderá:

I – valer-se do apoio técnico de terceiros;

II – delegar competência ou fi rmar parcerias com outros órgãos ou entidades 

que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos, com tal fi nalidade; e

III – reorientar ações e decidir quanto à aceitação de justifi cativas sobre impro-

priedades identifi cadas na execução do instrumento.

§ 4° Além do acompanhamento de que trata o § 2º, a Controladoria Geral da 

União – CGU realizará auditorias periódicas nos instrumentos celebrados pela 

União.

Art. 54. No acompanhamento e fi scalização do objeto serão verifi cados:

I – a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legis-

lação aplicável;

II – a compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no 

Plano de Trabalho, e os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas 

apresentados;
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a proporcionalidade dos recursos transferidos e os da contrapartida previstos 

na celebração independentemente da época em que foram aportados pelas 

partes.

Art. 58. A prestação de contas será composta, além dos documentos e informa-

ções apresentados pelo convenente ou contratado no SICONV, do seguinte:

I – Relatório de Cumprimento do Objeto;

II – declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento;

III – relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;

IV – a relação de treinados ou capacitados, quando for o caso;

V – a relação dos serviços prestados, quando for o caso;

VI – comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver; e

VII – termo de compromisso por meio do qual o convenente ou contratado será 

obrigado a manter os documentos relacionados ao convênio ou contrato de 

repasse, nos termos do § 3º do art. 3º.

Parágrafo Único. O concedente ou contratante deverá registrar no SICONV o 

recebimento da prestação de contas.

Art. 59. Incumbe ao órgão ou entidade concedente ou contratante decidir so-

bre a regularidade da aplicação dos recursos transferidos e, se extinto, ao seu 

sucessor.

Art. 60. A autoridade competente do concedente ou contratante terá o prazo 

de noventa dias, contado da data do recebimento, para analisar a prestação 

de contas do instrumento, com fundamento nos pareceres técnico e fi nanceiro 

expedidos pelas áreas competentes.

I – ato normativo próprio do concedente ou contratante estabelecerá o prazo 

para apresentação das prestações de contas; e (alterado pela Portaria Nº 342, 

de 05/11/2008)

II – o prazo mencionado na alínea anterior constará no convênio ou contrato de 

repasse (alterado pela Portaria Nº 342, de 05/11/2008).

§ 1º Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo estabelecido 

no convênio ou contrato de repasse, o concedente ou contratante estabelecerá 

o prazo máximo de trinta dias para sua apresentação, ou recolhimento dos 

recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado fi nanceiro, atuali-

zados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei (alterada 

pela Portaria Nº 342, de 05/11/2008).

§ 2º Se, ao término do prazo estabelecido, o convenente ou contratado não 

apresentar a prestação de contas nem devolver os recursos nos termos do § 1º, 

o concedente registrará a inadimplência no SICONV por omissão do dever de 

prestar contas e comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica a que 

estiver vinculado, para fi ns de instauração de tomada de contas especial sob 

aquele argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erá-

rio, sob pena de responsabilização solidária.

§ 3º A aprovação de prestação de contas de convênios e contratos de repasse, 

celebrados com entidades privadas sem fi ns lucrativos, fi ca condicionada à vali-

dade do cadastramento, na forma do art. 18, incluídos os documentos mencio-

nados no art. 24, observado o disposto no § 5º do mesmo artigo. (acrescido pela 

Portaria Nº 342, de 05/11/2008).

Art. 57. Os saldos fi nanceiros remanescentes, inclusive os provenientes das re-

ceitas obtidas nas aplicações fi nanceiras realizadas, não utilizadas no objeto 

pactuado, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no 

prazo estabelecido para a apresentação da prestação de contas.

Parágrafo Único. A devolução prevista no caput será realizada observando-se 
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III – a verifi cação que qualquer circunstância que enseje a instauração de toma-

da de contas especial.

Parágrafo Único. A rescisão do convênio ou do contrato de repasse, quando re-

sulte dano ao erário, enseja a instauração de tomada de contas especial.

CAPÍTULO VIII
DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Art. 63. Tomada de Contas Especial é um processo devidamente formalizado, do-

tado de rito próprio, que objetiva apurar os fatos, identifi car os responsáveis e 

quantifi car o dano causado ao Erário, visando ao seu imediato ressarcimento.

§ 1º A Tomada de Contas Especial somente deverá ser instaurada depois de es-

gotadas as providências administrativas internas pela ocorrência de algum dos 

seguintes fatos:

I – a prestação de contas do convênio ou contrato de repasse não for apresentada 

no prazo fi xado no caput do art. 56, observado o § 1º do referido artigo; e

II – a prestação de contas do convênio ou contrato de repasse não for aprovada 

em decorrência de:

a) inexecução total ou parcial do objeto pactuado;

b) desvio de fi nalidade na aplicação dos recursos transferidos;

c) impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as disposições do 

termo celebrado ou desta Portaria;

d) não utilização, total ou parcial, da contrapartida pactuada, na hipótese de 

não haver sido recolhida na forma prevista no parágrafo único do art. 57;

e) não utilização, total ou parcial, dos rendimentos da aplicação fi nanceira 

no objeto do Plano de Trabalho, quando não recolhidos na forma prevista no 

parágrafo único do art. 57;

§ 1º O ato de aprovação da prestação de contas deverá ser registrado no SICONV, 

cabendo ao concedente ou contratante prestar declaração expressa de que os 

recursos transferidos tiveram boa e regular aplicação.

§ 2º Caso a prestação de contas não seja aprovada, exauridas todas as providên-

cias cabíveis para regularização da pendência ou reparação do dano, a autoridade 

competente, sob pena de responsabilização solidária, registrará o fato no SICONV 

e adotará as providências necessárias à instauração da Tomada de Contas Espe-

cial, com posterior encaminhamento do processo à unidade setorial de contabili-

dade a que estiver jurisdicionado para os devidos registros de sua competência.

CAPÍTULO VII
DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

Art. 61. O convênio ou contrato de repasse poderá ser denunciado a qualquer 

tempo, fi cando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo 

as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, não 

sendo admissível cláusula obrigatória de permanência ou sancionadora dos de-

nunciantes.

Parágrafo Único. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do con-

vênio ou contrato de repasse, os saldos fi nanceiros remanescentes, inclusive os 

provenientes das receitas obtidas das aplicações fi nanceiras realizadas, serão de-

volvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável 

de trinta dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas 

especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou 

entidade titular dos recursos.

Art. 62. Constituem motivos para rescisão do convênio ou do contrato de repasse:

I – o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;

II – constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em 

qualquer documento apresentado; e
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b) comunicar a aprovação ao órgão onde se encontre a tomada de contas espe-

cial, visando o arquivamento do processo;

c) registrar a baixa da responsabilidade; e

d) dar conhecimento do fato ao Tribunal de Contas da União, em forma de ane-

xo, quando da tomada ou prestação de contas anual dos responsáveis do órgão/

entidade concedente ou contratante;

II – não aprovada a prestação de contas, o concedente ou contratante deverá:

a) comunicar o fato ao órgão onde se encontre a Tomada de Contas Especial 

para que adote as providências necessárias ao prosseguimento do feito, sob 

esse novo fundamento; e

b) reinscrever a inadimplência do órgão ou entidade convenente ou contratado 

e manter a inscrição de responsabilidade.

Art. 65. No caso da apresentação da prestação de contas ou recolhimento in-

tegral do débito imputado, após o encaminhamento da tomada de contas es-

pecial ao Tribunal de Contas da União, proceder-se-á a retirada do registro da 

inadimplência, e:

I – aprovada a prestação de contas ou comprovado o recolhimento integral do 

débito imputado:

a) comunicar-se-á o fato à respectiva unidade de controle interno que certifi cou 

as contas para adoção de providências junto ao Tribunal de Contas da União; e

b) manter-se-á a baixa da inadimplência, bem como a inscrição da responsabili-

dade apurada, que só poderá ser alterada mediante determinação do Tribunal;

II – não sendo aprovada a prestação de contas:

f) não aplicação nos termos do § 1º do art. 42 ou não devolução de rendimen-

tos de aplicações fi nanceiras, no caso de sua não utilização;

g) não devolução de eventual saldo de recursos federais, apurado na execução 

do objeto, nos termos do art. 57; e

h) ausência de documentos exigidos na prestação de contas que comprometa 

o julgamento da boa e regular aplicação dos recursos.

§ 2º A Tomada de Contas Especial será instaurada, ainda, por determinação 

dos órgãos de Controle Interno ou do Tribunal de Contas da União, no caso de 

omissão da autoridade competente em adotar essa medida.

§ 3º A instauração de Tomada de Contas Especial ensejará:

I – a inscrição de inadimplência do respectivo instrumento no SICONV, o que 

será fator restritivo a novas transferências de recursos fi nanceiros oriundos 

do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União mediante convênios, 

contratos de repasse e termos de cooperação, nos termos do inciso IV do art. 

6º; e

II – o registro daqueles identifi cados como causadores do dano ao erário na 

conta DIVERSOS RESPONSÁVEIS do SIAFI.

Art. 64. No caso da apresentação da prestação de contas ou recolhimento 

integral do débito imputado, antes do encaminhamento da tomada de con-

tas especial ao Tribunal de Contas da União, deverá ser retirado o registro da 

inadimplência no SICONV, procedida a análise da documentação e adotados os 

seguintes procedimentos:

I – aprovada a prestação de contas ou comprovado o recolhimento do débito, o 

concedente ou contratante deverá:

a) registrar a aprovação no SICONV;
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Art. 68. Após 31 de dezembro de 2009, os convênios ou contratos de repasse 

fi rmados até 29 de maio de 2008 e que estejam vigentes deverão ser extintos 

ou registrados no SICONV nos termos desta Portaria (alterado pela Portaria 

Nº 165, de 20/6/2008).

Parágrafo Único. Não se aplica o disposto no caput aos convênios ou contra-

tos de repasse que se encontrarem na situação prevista nos arts. 63 a 65.

Art. 69. O SICONV disponibilizará acesso privilegiado às suas funcionalidades 

ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público Federal, ao Congresso 

Nacional e à Controladoria-Geral da União.

Art. 70. A cotação prévia de preços, prevista nos artigos 45 e 46, será imple-

mentada no SICONV a partir de 1º de janeiro de 2009, de acordo com normas 

a serem expedidas na forma do inciso II do § 4º do art. 13 do Decreto Nº 6.170, 

de 2007.

Art. 71. Os termos de cooperação serão regulados na forma do art. 18 do 

Decreto Nº 6.170, de 25 de julho de 2007 (alterado pela Portaria Nº 342, de 

05/11/2008).

Parágrafo Único. Os Secretários-Executivos dos Ministérios da Fazenda, do Pla-

nejamento, Orçamento e Gestão e da Controladoria-Geral da União, aprovarão 

em ato conjunto, minuta-padrão do termo de cooperação, a fi m de orientar os 

órgãos e entidades envolvidos na celebração deste instrumento, enquanto não 

for regulamentado (acrescido pela Portaria Nº 342, de 05/11/2008).

Art. 72. A utilização dos indicadores de efi ciência e efi cácia para aferição da 

qualifi cação técnica e capacidade operacional das entidades privadas sem fi ns 

lucrativos, a que se refere o § 2º do art. 5º, será obrigatória para instrumentos 

celebrados a partir de 1º de janeiro de 2011.

Parágrafo Único. Os indicadores a que se refere o caput deverão ser utilizados 

como critério de seleção das entidades privadas sem fi ns lucrativos.

a) comunicar-se-á o fato à unidade de controle interno que certifi cou as contas 

para adoção de providências junto ao Tribunal de Contas da União; e

b) reinscrever-se-á a inadimplência do órgão ou entidade convenente ou contrata-

do e manter-se-á a inscrição de responsabilidade.

TÍTULO VI
DA PADRONIZAÇÃO DOS OBJETOS

Art. 66. A padronização de objetos prevista no art. 14 do Decreto Nº 6.170, de 2007, 

atenderá aos seguintes procedimentos:

I – os órgãos responsáveis pelos programas deverão constituir, anualmente, comis-

são especial que elaborará relatório conclusivo sobre a padronização dos objetos;

II – o relatório será submetido à aprovação da autoridade competente, que deverá 

decidir pela padronização ou não dos objetos, registrando no SICONV a relação dos 

objetos padronizáveis até 31 de outubro de cada ano; e

III – os órgãos responsáveis pelos programas deverão registrar no SICONV, até 15 

de dezembro de cada ano, o detalhamento das características dos objetos padro-

nizados.

§ 1º Os órgãos responsáveis pelos programas utilizarão as informações básicas con-

tidas nas atas das licitações e das cotações de preço relativas às contratações re-

alizadas com os recursos repassados como forma de subsidiar a composição dos 

objetos padronizados.

§ 2º A impossibilidade de padronização de objetos deverá ser justifi cada no SICONV 

pela autoridade competente.

TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 67. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Portaria, excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, 

exceto quando for explicitamente disposto em contrário.
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Art. 73. Todos os atos referentes à celebração, execução, acompanhamento 

e fi scalização dos termos de parceria celebrados a partir do dia 1º janei-

ro de 2009 deverão ser realizados ou registrados em módulo específi co do 

SICONV.

Art. 74. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, repassado-

res de recursos fi nanceiros oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade 

Social da União, referidos no art. 1°, deverão disponibilizar no SICONV seus 

programas, projetos e atividades, conforme previsto no art. 4°, no prazo má-

ximo de trinta dias a contar da publicação desta Portaria.

Art. 74-B. A Instrução Normativa Nº 01, de 15 de janeiro de 1997, da Secreta-

ria do Tesouro Nacional, não se aplica aos convênios e contratos de repasse 

celebrados sob a vigência desta Portaria (acrescido pela Portaria Nº 342, 

de 05/11/2008).

Art. 75. Os casos omissos serão dirimidos na forma do art. 13, § 4º, do Decreto 

Nº 6.170, de 2007.

Art. 76. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

PAULO BERNARDO SILVA

GUIDO MANTEGA

JORGE HAGE SOBRINHO
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