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1. REFERÊNCIAS
1.1 Processo do convênio com município de Goiânia/GO - SEI nº 71000.074819/2019-70.
1.2 Processo do convênio com município de Crato/CE - SEI nº 71000.075055/2019-30.
1.3 Processo do convênio com município de Mossoró/RN - SEI nº 71000.073704/2019-68.
1.4 Processo do convênio com município de Caruaru/PE - SEI nº 71000.073708/2019-46.
1.5 Processo do convênio com município de Paulista/PE - SEI nº 71000.073699/2019-93.
1.6 Processo do convênio com município de Aracaju/SE - SEI nº 71000.074814/2019-47.
1.7 Processo do convênio com município de Cariacica/ES - SEI nº 71000.075004/2019-16.
1.8 Processo do convênio com município de Canoas/RS - SEI nº 71000.074986/2019-11.
1.9 Processo do convênio com município de Blumenau/SC - SEI nº 71000.073705/2019-11.
1.10 Processo do convênio com município de Carapicuíba/SP - SEI nº 71000.075060/2019-42.
1.11 Processo do convênio com município de Itapetininga/SP - SEI nº 71000.074826/2019-71.
1.12 Processo do convênio com município de Osasco/SP - SEI nº 71000.075070/2019-88.
1.13 Processo do convênio com município de São José do Rio Preto/SP - SEI
nº 71000.075048/2019-38.
1.14 Processo do convênio com município de Hortolândia/SP - SEI nº 71000.074818/2019-25.
 
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
2.1 Trata-se de análise sobre a eventual continuidade de convênios de qualificação profissional
de pessoas com deficiência e de pessoas em acompanhamento de medidas socioeducativas.
Há treze convênios celebrados e um a ser formalizado, resultantes de dois termos de referência,
conforme tabela 1.
2.2 No que tange aos convênios de qualificação de pessoas com deficiência, o valor de
investimento corresponde à aquisição de veículos adaptados ao transporte dos beneficiários
dos cursos, conforme estipulado no item 5.2 do termo de referência. O valor de custeio está
destinado a cobrir os custos para realização dos cursos, de acordo com o plano de trabalho de
cada convênio.

Tabela 1: Lista de convênios de qualificação profissional.
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2.3 O convênio ainda não formalizado se refere a uma solicitação do município de Goiânia para
qualificação de pessoas com deficiência. Tal convênio não chegou a ter seu extrato publicado
porque, à época, o município estava inscrito no Cauc, conforme documentos juntados ao
Processo nº 71000.074819/2019-70. O município então recorreu à justiça e obteve decisão
liminar em seu favor, conforme descrito na Cota 439/2020, de 21/05/2020 (documento SEI
7680183), nos seguintes termos:

"Ainda de acordo com os documentos enviados pelo Município de Goiânia o Juízo da
9ªVara Federal Cível da SJG teria deferido, em parte, a tutela de urgência pleiteada para
determinar à CAIXA e à UNIÃO que dêem continuidade à formalização dos convênios de
n.ºs 892220/2019 e 892220/2019, ou seja, que os débitos tributários referidos nas
Execuções Fiscais 4386-64.2012.4.01.3500, 30128-57.2013.4.01.3500 e 35360-
50.2013.4.01.3500 não se constituam óbices à assinatura dos referidos convênios."
(grifos acrescidos).
 

2.4 O Processo nº 71000.074819/2019-70 foi remetido à Consultoria Jurídica para que se
esclareça se a decisão judicial proferida obriga a União a celebrar o convênio ou, apenas, a
desconsiderar os débitos tributários na análise para decisão sobre a celebração do referido
convênio. Caso o convênio com o município de Goiânia venha a ser celebrado, os instrumentos
em questão beneficiarão 2.145 pessoas, com valor total de R$ 3.778.701,00, sendo R$
3.633.837,00 de responsabilidade da União e o restante de contrapartida dos convenentes. Até
o momento, não foi repassado nenhum valor aos convenentes.
2.5 Esta nota técnica traz elementos por parte da Coordenação-Geral de Qualificação – CGQ
no intuito de subsidiar a análise das autoridades competentes para decidir quanto à
continuidade, celebração de termos aditivos e de convênio com o município de Goiânia,
cotejando os seguintes pontos: (i) celebração de convênios e de termos aditivos com gestores
municipais em final de mandato; (ii) Impacto da pandemia na realização dos cursos; (iii) Custo-
benefício da gestão dos projetos e condições técnico-operacionais para acompanhamento dos
convênios; (iv) Atraso para o início dos procedimentos licitatórios; e (v) A aquisição de veículos
e custo benefício dos convênios para qualificação de pessoas com deficiência.
 
3. ANÁLISE
 
SOBRE A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E DE TERMOS ADITIVOS COM GESTORES
MUNICIPAIS EM FINAL DE MANDATO.
3.1 Conforme visto na tabela 1, dez dos quatorze convênios se encerram em 31/12/2020. O
Decreto nº 8.943/2016, no inciso VI do art. 2º, estipula que é vedada a celebração de convênios
cuja vigência se encerre no último ou no primeiro trimestre de mandato dos Chefes do Poder
Executivo dos entes federativos. Percebe-se, então, que tais convênios foram celebrados em
desconformidade com esse preceito normativo, pois sua data final de vigência coincide
justamente com o término dos mandatos dos prefeitos.
3.2 A norma mencionada possivelmente visa a evitar a descontinuidade na implementação das
obrigações estipuladas nos convênios. Também previne o comprometimento de recursos
financeiros e humanos com ações que talvez não estejam dentre as prioridades da nova gestão
local.
3.3 Nos municípios de Caruaru, Carapicuíba, Itapetininga, Osasco, São José do Rio Preto e
Hortolândia houve reeleição. Nos municípios de Paulista, Aracaju, Cariacica, Canoas, Blumenau
e Goiânia haverá segundo turno. Nos municípios de Crato e Mossoró foram eleitos candidatos
que não estavam à frente da gestão municipal antes das eleições.
3.4 É importante considerar o risco de que, ao se celebrar novo convênio ou ao se aditar os
convênios em curso, tendo como contraparte gestores municipais em final de mandato, os
prefeitos que assumirão seus mandatos em janeiro de 2021 não concordem ou não priorizem a
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execução do objeto previsto nos instrumentos de repasse.
 
IMPACTO DA PANDEMIA NA REALIZAÇÃO DOS CURSOS
 
3.5 Os convênios foram celebrados em dezembro de 2019, portanto antes da eclosão da
pandemia do Coronavirus. Esse fato superveniente afeta os convênios porque os cursos de
capacitação previstos são todos presenciais.
3.6 É fundamental garantir que sejam adotadas medidas sanitárias destinadas a preservar a
saúde dos participantes e das pessoas com quem convivem. Por isso, caso os convênios
tenham continuidade, os cronogramas precisariam ser refeitos, e é preciso averiguar a
capacidade de os processos licitatórios serem concluídos e os recursos serem transferidos até
junho de 2021, prazo estipulado pelo art. 68 do Decreto nº 93.872 para que os recursos inscritos
em restos a pagar sejam bloqueados na ausência de liquidação do valor empenhado.
3.7 Destaca-se, ainda, que seria necessário avaliar, para cada convênio, se os municípios
dispõem de condições e materiais suficientes para fazer face às exigências e restrições
impostas pela pandemia, sem colocar em risco a saúde dos beneficiários dos cursos de
qualificação. Perceba-se, ainda, que os convênios, precedentes à pandemia, não previam
recursos para a adaptação às medidas sanitárias. O acesso a materiais de higiene, máscaras,
álcool em gel e o respeito à distância mínima entre as pessoas, por exemplo, não foram levados
em conta quando da celebração dos convênios.
 
CUSTO-BENEFÍCIO DA GESTÃO DOS PROJETOS E CONDIÇÕES TÉCNICO-
OPERACIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS
3.8 A área que se ocupa das ações de inclusão produtiva urbana do Ministério sofreu
sucessivas alterações estruturais. Com a publicação do Decreto nº 10.357/2020, a Secretaria
Nacional de Inclusão Social e Produtiva Urbana (SENISP) e a Secretaria Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN) foram extintas; as atribuições destas unidades
foram transferidas para a nova Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva (SEISP),
reunido as iniciativas de inclusão social e produtiva para os meios urbano e rural. As atribuições
da antiga SENISP foram, então, absorvidas por um único departamento. Houve, em decorrência
da alteração na estrutura, redução de cargos e funções comissionadas e alterações de equipes
técnicas. Posteriormente, em agosto de 2020, foi publicado o Decreto nº 10.461/2020, que
promoveu nova alteração na estrutura, reduzindo mais cargos e funções da área.
3.9 Tais modificações na estrutura atingiram a capacidade técnico-operacional da
Coordenação-Geral de Qualificação, que não dispõe, atualmente, de condições para assumir o
acompanhamento dos quatorze convênios indicados. O acompanhamento dos convênios
envolve a gestão, a fiscalização e a análise das prestações de contas. Para desempenhar tais
funções com responsabilidade, os servidores precisam ter capacitação adequada e suficiente.
É o que indica o Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 1562/2019:

“Acórdão nº 1562/2009 – Plenário:9.1. determinar à Secretaria Executiva do Ministério da
Ciência e Tecnologia MCT que:
9.1.6. somente formalize convênios na medida em que disponha de condições técnico-
operacionais de avaliar adequadamente os Planos de Trabalho, acompanhar e orientar a
concretização dos objetivos previstos nas avenças, bem como de analisar, em prazo
oportuno, todas as respectivas prestações de contas, de acordo com os normativos que
disciplinam a matéria, especialmente a IN/STN nº 01/97, a Portaria Interministerial
MP/MF/CGU nº 127, de 29/05/2008, e o Decreto nº 6.170/2007, respectivamente.”

3.10 A Coordenação-Geral de Qualificação conta, atualmente, com quatro colaboradoras: a
própria coordenadora-geral, duas servidoras temporárias e uma terceirizada recepcionista. A
equipe sofreu redução significativa em seu quadro desde dezembro de 2019, momento de
celebração dos convênios, ocasião em que havia sete pessoas na equipe. Das três servidoras
em exercício na Coordenação, nenhuma tem experiência prévia atuando na gestão ou na
fiscalização de convênios. Portanto, caso se opte por dar continuidade aos convênios citados,
será preciso alocar um tempo significativo para capacitação das servidoras da equipe.
3.11 A unidade é corresponsável pelas competências atribuídas ao Departamento de Inclusão
Produtiva Urbana no Decreto nº 10.357, art. 43, em especial as seguintes:

I - planejar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a execução de políticas públicas
de qualificação do público beneficiário do Programa Bolsa Família, incluídos os
programas relacionados com a formação, a qualificação profissional básica e continuada,
a certificação e o desenvolvimento profissional, articulados com o aumento da
escolaridade na perspectiva da efetividade social e da qualidade de seus conteúdos e
metodologias;
II - articular e coordenar ações com movimentos sociais e órgãos públicos e privados para
a ampliação das ações de qualificação e certificação profissional para o público
beneficiário do Programa Bolsa Família;
III - orientar e coordenar as atividades de incentivo ao estágio e à aprendizagem para o
público beneficiário do Programa Bolsa Família;
IV - articular e desenvolver parcerias com a sociedade civil e órgãos públicos e privados,
com a finalidade de integrar ações e captar vagas para a qualificação e para a inserção do
público beneficiário do Programa Bolsa Família no mercado de trabalho;
V - promover a implementação, a supervisão, a coordenação e a articulação de ações
voltadas à preparação para o mercado de trabalho do público beneficiário do Programa
Bolsa Família;
VI - ampliar a focalização das políticas públicas de qualificação profissional e de emprego
para o público beneficiário do Programa Bolsa Família;
VII - planejar, promover, coordenar e supervisionar as ações relativas a políticas públicas
para a educação, criação de novos negócios de impacto social, atração de investimentos
e a inclusão financeira e produtiva do público beneficiário do Programa Bolsa Família;
XI - promover a implementação, a supervisão, a coordenação e a articulação de ações
voltadas à preparação do público beneficiário do Bolsa Família para o mercado de
trabalho.

3.12 A rotina de trabalho envolve articulações para inclusão de ofertas de qualificação com
diversos órgãos governamentais, entidades privadas ou organizações da sociedade civil, a
elaboração de cursos e materiais informativos sobre o Plano Progredir, a operacionalização da
oferta de cursos nas plataformas digitais do Progredir e a interlocução com a área de
tecnologia da informação do ministério para constante aperfeiçoamento do Portal Progredir.
Tais ações têm o potencial de facilitar o acesso, aos beneficiários do Bolsa Família, a um
número significativo de cursos. Apenas a título de referência, hoje estão cadastradas nas
plataformas do Progredir mais de 139 mil pessoas. Em contraposição, a estimativa de pessoas
a serem capacitadas por meio dos 14 convênios, conforme visto, é de apenas 2.145 pessoas.
3.13 Considerando a reduzida quantidade de servidores que atualmente trabalham na CGQ,
bem como o maior potencial de impacto da adoção de uma estratégia mais abrangente de
articulação para oferta de qualificação profissional para os beneficiários do Bolsa Família,
sugere-se que sejam levadas em conta as limitadas condições técnico-operacionais para
celebração de novos convênios e de termos aditivos que prorroguem a vigência dos convênios
vigentes, de modo a evitar que as demais atribuições da área sejam comprometidas.
 
ATRASO PARA O INÍCIO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
3.14 A Portaria Interministerial nº 424/2016, em seu art. 50, estipula que: 

Art. 50. Os editais de licitação para consecução do objeto conveniado serão publicados
após a assinatura do respectivo instrumento. (Alterado pela Portaria Interministerial nº
558, de 10 de outubro de 2019) 
§ 3º O prazo para início do procedimento licitatório será de até sessenta dias e poderá ser
prorrogado uma única vez, desde que motivado pelo convenente e aceito pelo
concedente ou mandatária. (Incluído pela Portaria Interministerial nº 558, de 10 de outubro
de 2019) 
§ 4º O prazo de que trata o § 3º será contado: 
I - da data de assinatura, em instrumentos celebrados sem cláusula suspensiva; ou 
II - do aceite do termo de referência ou da emissão do laudo de análise técnica, em
instrumentos celebrados com cláusula suspensiva. 
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(Incluído pela Portaria Interministerial nº 558, de 10 de outubro de 2019) 

3.15 Para os convênios em análise, a norma mencionada, com a redação dada pela Portaria
Interministerial nº 558, já estava em vigor no momento da celebração dos instrumentos. 
3.16 Aplicando-se a norma à situação dos convênios de que trata esta Nota Técnica, tem-se
que os convenentes deveriam ter dado início ao procedimento licitatório até o dia 28/02/2020. A
Portaria Interministerial nº 134, de 30 de março de 2020, suspendeu a contagem dos prazos
estabelecidos na Portaria Interministerial nº 424/2016. A suspensão dos prazos ocorreu,
portanto, em momento posterior à data estipulada para apresentação dos procedimentos
licitatórios, que era 28/02/2020.
3.17 Dos treze convênios celebrados, em nenhum caso o prazo estipulado para início do
procedimento licitatório foi cumprido. Alguns dos convenentes solicitaram o aceite das
licitações posteriormente à data de 28/02/2020. Destes, apenas três estão em estágio mais
avançado: os convênios celebrados com municípios de Caruaru, Mossoró e Blumenau. Nesses
três convênios, os convenentes apresentaram os processos licitatórios necessários à execução
do objeto pactuado e aguardam aceite por parte do Concedente. A situação atual das licitações
está detalhada na tabela 2.

Tabela 2: situação dos processos licitatórios dos convênios vigentes.

 

A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E CUSTO BENEFÍCIO DOS CONVÊNIOS PARA
QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.18 Os convênios cujo objeto é a capacitação de pessoas com deficiência, por meio da oferta
de cursos e da aquisição de veículo adaptado para o transporte dos beneficiários, precisam ser
analisados sob a ótica da efetividade. Note-se que o valor destinado à aquisição de veículos é
significativo e corresponde em média ao dobro do valor destinado aos cursos, ou a cerca de
dois terços do valor dos convênios.
3.19 É sabido que os recursos dos convênios devem ser gastos exclusivamente no objeto
pactuado, como decorrência da própria natureza dos convênios, que pressupõem interesses
comuns. As duas partes celebrantes do convênio devem buscar objetivos recíprocos. Os
recursos do convênio não devem ser utilizados para simplesmente equipar e/ou manter o
convenente.
3.20 Convém mencionar entendimento do Tribunal de Contas da União no sentido de que os
bens adquiridos no âmbito do convênio não devem ser utilizados em finalidade diversa à
estipulada no objeto do instrumento de repasse.

CONVÊNIOS e VEÍCULOS. DOU de 14.05.2009, S. 1, p. 106. Ementa: recomendação a
uma prefeitura municipal para que se abstenha de utilizar veículos e outros bens,
adquiridos por meio de convênios que envolvam repasse de recursos pela União, com fins
divergentes daqueles definidos no objeto dos referidos convênios (item 1.5.1, TC-
027.136/2008-3, Acórdão rig 2.385/2009-24 Câmara).

3.21 Há discrepância entre a vida útil dos veículos e o tempo de utilização dos veículos para
transporte das pessoas com deficiência para participação nos cursos, que é estimado em no
máximo alguns meses. O objetivo de capacitar as pessoas com deficiência estipulado nos
convênios seria alcançado com custos mais baixos caso houvesse sido feita a opção, por
exemplo, pela locação de veículos durante o período dos cursos.

 

4. CONCLUSÃO
Considerando as informações trazidas nesta nota, ressaltando que ainda não fora feita
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nenhuma transferência de recursos financeiros, a área técnica sugere que a Secretaria de
Inclusão Social e Produtiva:

a) Não prorrogue os convênios que se encerram em 31/12/2020, comunicando
eventual decisão de não prorrogação aos convenentes o quanto antes;
b) Proponha rescisão dos convênios que se encerram em 2021; e
c) Não celebre convênio com o município de Goiânia, a depender dos termos
da manifestação da Consultoria Jurídica, que foi instada a se pronunciar no
âmbito do Processo n 71000.074819/2019-70.

 
 
Respeitosamente,
 
 

JOYCE PAOLA TEIXEIRA SOBRINHO
Fiscal dos convênios 892097/2019, 892088/2019, 892218/2019, 893118/2019, 892243/2019

e 892993/2019
 

CRISTIANE LEYENDECKER DE LIMA
Fiscal dos convênios 893118/2019, 892243/2019 e 892993/2019, 892212/2019, 892234/2019

e 892085/2019
 

CAROLINE MIRANDA SAMPAIO
Fiscal dos convênios 892557/2019, 893610/2019, 892093/2019 e 892976/2019

 
ISABELA BICALHO COSTA ASSIS

Fiscal dos convênios 892557/2019, 893610/2019, 892093/2019 e 892976/2019
 

MANOEL EUGÊNIO GUIMARÃES DE OLIVEIRA
Gestor dos convênios 892557/2019,

893610/2019, 893118/2019, 892243/2019, 892993/2019, 892212/2019, 892234/2019, 
892085/2019, 892097/2019, 892088/2019, 892218/2019, 892093/2019 e 892976/2019

 
LARA MENEZES BEZERRA SAMPAIO

Coordenadora-Geral de Qualificação
 

DESPACHO do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INCLUSÃO PRODUTIVA
URBANA
 

Ciente e de acordo. Encaminhe-se ao gabinete da Secretaria de Inclusão
Social e Produtiva para providências que entender cabíveis.
 

ALEX MANSUR MATTOS 
Diretor do Departamento de Inclusão Produtiva Urbana

  

  

Documento assinado eletronicamente por Lara Menezes Bezerra Sampaio,
Coordenador(a)-Geral, em 02/12/2020, às 17:54, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do
Desenvolvimento Social.

Documento assinado eletronicamente por Joyce Paola Teixeira Sobrinho, Contrato
Técnico por Tempo Determinado (CDT), em 02/12/2020, às 18:02, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do
Ministério do Desenvolvimento Social.

Documento assinado eletronicamente por Cristiane Leyendecker de Lima, Contrato
Técnico por Tempo Determinado (CDT), em 02/12/2020, às 18:04, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do
Ministério do Desenvolvimento Social.

Documento assinado eletronicamente por Manoel Eugenio Guimaraes de Oliveira,
Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS), em 02/12/2020, às 18:11, conforme
horário oficial de Brasília, com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-
Brasil,com fundamento no art. 10, inciso I, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do
Desenvolvimento Social.
Nº de Série do Certificado: 24836719750977499528104154479

Documento assinado eletronicamente por Caroline Miranda Sampaio, Chefe de
Divisão, em 02/12/2020, às 18:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

Documento assinado eletronicamente por Isabela Bicalho Costa Assis, Assessor(a),
em 02/12/2020, às 19:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10,
inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

Documento assinado eletronicamente por Alex Mansur Mattos, Diretor(a) do
Departamento de Inclusão Produtiva, em 04/12/2020, às 06:56, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do
Ministério do Desenvolvimento Social.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao , informando o código verificador 9247536 e o
código CRC 06CEE9DA.

 

 

 

 

 

Referência: Processo nº 71000.058189/2020-20 SEI nº 9247536
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MINISTÉRIO DA CIDADANIA
DEPARTAMENTO DE INCLUSÃO PRODUTIVA URBANA  

Despacho nº 9/2020/SEDS/SEISP/DIP/CGQ
  
Processo nº 71000.058189/2020-20
Interessados: Coordenação-Geral de Qualificação, Departamento de Inclusão

Produtiva Urbana, Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva.
Destinatário: À Assessoria Especial de Controle Interno

Em, 04 de dezembro de 2020.
 
Assunto: Convênios de qualificação profissional.
 
Prezado Assessor Especial de Controle Interno, 
 
1. Por meio do despacho na Nota Técnica nº 5/2020 (SEI 9247536), o Departamento
e Inclusão Produtiva Urbana encaminhou nota técnica que trata de convênios de qualificação
profissional, propondo, pelas razões ali expostas, que esta Secretaria Nacional de Inclusão
Social e Produtiva:

a) Não prorrogue os convênios que se encerram em 31/12/2020, comunicando
eventual decisão de não prorrogação aos convenentes o quanto antes;
b) Proponha rescisão dos convênios que se encerram em 2021; e
c) Não celebre convênio com o município de Goiânia, a depender dos termos
da manifestação da Consultoria Jurídica, que foi instada a se pronunciar no
âmbito do Processo n 71000.074819/2019-70.

2. Os convênios em questão, apesar de representarem um valor de repasse não tão
significativo em relação ao orçamento do Ministério, devem levar em consideração os riscos
para a sua continuidade. Considerando as informações trazidas na referida Nota Técnica,
sugere-se que os processos 71000.073708/2019-46, 71000.074986/2019-11 e
71000.073704/2019-68, que representam situações diversas em relação à continuidade da
gestão e aos procedimentos licitatórios, sejam remetidos à Assessoria Especial de Controle
Interno para orientação quanto aos riscos de se dar continuidade aos quatorze convênios em
questão.

 

Atenciosamente,
 
 

(assinatura eletrônica)
ENIO ANTÔNIO MARQUES PEREIRA

Secretário Nacional de Inclusão Social e Produtiva
Documento assinado eletronicamente por Enio Antonio Marques Pereira,
Secretário(a) Nacional de Inclusão Social e Produtiva, em 04/12/2020, às 14:52,
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conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº
390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao , informando o código verificador 9248699 e o
código CRC FB8C6349.

Referência: Processo nº 71000.058189/2020-20 SEI nº 9248699
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MINISTÉRIO DA CIDADANIA
ASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO

COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
 
 

PARECER Nº 289/2020/AECI/CGCOT
PROCESSO Nº 71000.058189/2020-20
INTERESSADO: SECRETARIA NACIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA -

SEISP/SEDS
ASSUNTO: Convênios de Qualificação profissional de pessoas com deficiência e de

pessoas em acompanhamento de medidas socioeducativas – Consulta
  
 
RELATÓRIO

 

1. Trata o presente Processo, de interesse da Secretaria Nacional de Inclusão Social
e Produtiva – SEISP/SEDS, da Nota Técnica nº 5/2020, de 2/12/2020 (SEI nº 9247536) por
meio da qual a Área Técnica relata a situação de quatorze convênios celebrados em 2019, no
âmbito da então Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva Urbana - SENISP/SEDS,
que têm por objeto a qualificação profissional de pessoas com deficiência e de pessoas em
acompanhamento de medidas socioeducativas, cujo investimento corresponde à aquisição de
veículos adaptados ao transporte dos beneficiários dos cursos, conforme estipulado no termo
de referência, sendo o valor de custeio utilizado para cobrir os custos para realização dos
cursos, de acordo com o plano de trabalho de cada convênio apresentado pelos municípios.
2. Por meio da referida Nota Técnica, a Área Técnica destaca
questões identificadas na celebração dos convênios, conforme a seguir:

SOBRE A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS E DE TERMOS ADITIVOS COM GESTORES
MUNICIPAIS EM FINAL DE MANDATO.
3.1 Conforme visto na tabela 1, dez dos quatorze convênios se encerram em 31/12/2020.
O Decreto nº 8.943/2016, no inciso VI do art. 2º, estipula que é vedada a celebração de
convênios cuja vigência se encerre no último ou no primeiro trimestre de mandato dos
Chefes do Poder Executivo dos entes federativos. Percebe-se, então, que tais convênios
foram celebrados em desconformidade com esse preceito normativo, pois sua data final de
vigência coincide justamente com o término dos mandatos dos prefeitos.
3.2 A norma mencionada possivelmente visa a evitar a descontinuidade na implementação
das obrigações estipuladas nos convênios. Também previne o comprometimento de
recursos financeiros e humanos com ações que talvez não estejam dentre as prioridades
da nova gestão local.
3.3 Nos municípios de Caruaru, Carapicuíba, Itapetininga, Osasco, São José do Rio Preto
e Hortolândia houve reeleição. Nos municípios de Paulista, Aracaju, Cariacica, Canoas,
Blumenau e Goiânia haverá segundo turno. Nos municípios de Crato e Mossoró foram
eleitos candidatos que não estavam à frente da gestão municipal antes das eleições.
3.4 É importante considerar o risco de que, ao se celebrar novo convênio ou ao se aditar
os convênios em curso, tendo como contraparte gestores municipais em final de mandato,
os prefeitos que assumirão seus mandatos em janeiro de 2021 não concordem ou não
priorizem a execução do objeto previsto nos instrumentos de repasse.
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IMPACTO DA PANDEMIA NA REALIZAÇÃO DOS CURSOS
 
3.5 Os convênios foram celebrados em dezembro de 2019, portanto antes da eclosão da
pandemia do Coronavirus. Esse fato superveniente afeta os convênios porque os cursos de
capacitação previstos são todos presenciais.
3.6 É fundamental garantir que sejam adotadas medidas sanitárias destinadas a preservar
a saúde dos participantes e das pessoas com quem convivem. Por isso, caso os
convênios tenham continuidade, os cronogramas precisariam ser refeitos, e é preciso
averiguar a capacidade de os processos licitatórios serem concluídos e os recursos serem
transferidos até junho de 2021, prazo estipulado pelo art. 68 do Decreto nº 93.872 para
que os recursos inscritos em restos a pagar sejam bloqueados na ausência de liquidação
do valor empenhado.
3.7 Destaca-se, ainda, que seria necessário avaliar, para cada convênio, se os municípios
dispõem de condições e materiais suficientes para fazer face às exigências e restrições
impostas pela pandemia, sem colocar em risco a saúde dos beneficiários dos cursos de
qualificação. Perceba-se, ainda, que os convênios, precedentes à pandemia, não previam
recursos para a adaptação às medidas sanitárias. O acesso a materiais de higiene,
máscaras, álcool em gel e o respeito à distância mínima entre as pessoas, por exemplo,
não foram levados em conta quando da celebração dos convênios.
 
CUSTO-BENEFÍCIO DA GESTÃO DOS PROJETOS E CONDIÇÕES TÉCNICO-
OPERACIONAIS PARA ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS
3.8 A área que se ocupa das ações de inclusão produtiva urbana do Ministério sofreu
sucessivas alterações estruturais. Com a publicação do Decreto nº 10.357/2020, a
Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva Urbana (SENISP) e a Secretaria
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN) foram extintas; as atribuições
destas unidades foram transferidas para a nova Secretaria Nacional de Inclusão Social e
Produtiva (SEISP), reunido as iniciativas de inclusão social e produtiva para os meios
urbano e rural. As atribuições da antiga SENISP foram, então, absorvidas por um único
departamento. Houve, em decorrência da alteração na estrutura, redução de cargos e
funções comissionadas e alterações de equipes técnicas. Posteriormente, em agosto de
2020, foi publicado o Decreto nº 10.461/2020, que promoveu nova alteração na estrutura,
reduzindo mais cargos e funções da área.
3.9 Tais modificações na estrutura atingiram a capacidade técnico-operacional da
Coordenação-Geral de Qualificação, que não dispõe, atualmente, de condições para
assumir o acompanhamento dos quatorze convênios indicados. O acompanhamento dos
convênios envolve a gestão, a fiscalização e a análise das prestações de contas. Para
desempenhar tais funções com responsabilidade, os servidores precisam ter capacitação
adequada e suficiente. É o que indica o Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº
1562/2019:
“Acórdão nº 1562/2009 – Plenário:9.1. determinar à Secretaria Executiva do Ministério da
Ciência e Tecnologia MCT que:
9.1.6. somente formalize convênios na medida em que disponha de condições técnico-
operacionais de avaliar adequadamente os Planos de Trabalho, acompanhar e orientar a
concretização dos objetivos previstos nas avenças, bem como de analisar, em prazo
oportuno, todas as respectivas prestações de contas, de acordo com os normativos que
disciplinam a matéria, especialmente a IN/STN nº 01/97, a Portaria Interministerial
MP/MF/CGU nº 127, de 29/05/2008, e o Decreto nº 6.170/2007, respectivamente.”
3.10 A Coordenação-Geral de Qualificação conta, atualmente, com quatro colaboradoras:
a própria coordenadora-geral, duas servidoras temporárias e uma terceirizada
recepcionista. A equipe sofreu redução significativa em seu quadro desde dezembro de
2019, momento de celebração dos convênios, ocasião em que havia sete pessoas na
equipe. Das três servidoras em exercício na Coordenação, nenhuma tem experiência
prévia atuando na gestão ou na fiscalização de convênios. Portanto, caso se opte por dar
continuidade aos convênios citados, será preciso alocar um tempo significativo para
capacitação das servidoras da equipe.
3.11 A unidade é corresponsável pelas competências atribuídas ao Departamento de
Inclusão Produtiva Urbana no Decreto nº 10.357, art. 43, em especial as seguintes:
I - planejar, coordenar, supervisionar, controlar e avaliar a execução de políticas públicas
de qualificação do público beneficiário do Programa Bolsa Família, incluídos os programas
relacionados com a formação, a qualificação profissional básica e continuada, a
certificação e o desenvolvimento profissional, articulados com o aumento da escolaridade
na perspectiva da efetividade social e da qualidade de seus conteúdos e metodologias;
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II - articular e coordenar ações com movimentos sociais e órgãos públicos e privados para
a ampliação das ações de qualificação e certificação profissional para o público
beneficiário do Programa Bolsa Família;
III - orientar e coordenar as atividades de incentivo ao estágio e à aprendizagem para o
público beneficiário do Programa Bolsa Família;
IV - articular e desenvolver parcerias com a sociedade civil e órgãos públicos e privados,
com a finalidade de integrar ações e captar vagas para a qualificação e para a inserção do
público beneficiário do Programa Bolsa Família no mercado de trabalho;
V - promover a implementação, a supervisão, a coordenação e a articulação de ações
voltadas à preparação para o mercado de trabalho do público beneficiário do Programa
Bolsa Família;
VI - ampliar a focalização das políticas públicas de qualificação profissional e de emprego
para o público beneficiário do Programa Bolsa Família;
VII - planejar, promover, coordenar e supervisionar as ações relativas a políticas públicas
para a educação, criação de novos negócios de impacto social, atração de investimentos
e a inclusão financeira e produtiva do público beneficiário do Programa Bolsa Família;
XI - promover a implementação, a supervisão, a coordenação e a articulação de ações
voltadas à preparação do público beneficiário do Bolsa Família para o mercado de
trabalho.
3.12 A rotina de trabalho envolve articulações para inclusão de ofertas de qualificação com
diversos órgãos governamentais, entidades privadas ou organizações da sociedade civil, a
elaboração de cursos e materiais informativos sobre o Plano Progredir, a
operacionalização da oferta de cursos nas plataformas digitais do Progredir e a
interlocução com a área de tecnologia da informação do ministério para constante
aperfeiçoamento do Portal Progredir. Tais ações têm o potencial de facilitar o acesso, aos
beneficiários do Bolsa Família, a um número significativo de cursos. Apenas a título de
referência, hoje estão cadastradas nas plataformas do Progredir mais de 139 mil pessoas.
Em contraposição, a estimativa de pessoas a serem capacitadas por meio dos 14
convênios, conforme visto, é de apenas 2.145 pessoas.
3.13 Considerando a reduzida quantidade de servidores que atualmente trabalham na
CGQ, bem como o maior potencial de impacto da adoção de uma estratégia mais
abrangente de articulação para oferta de qualificação profissional para os beneficiários do
Bolsa Família, sugere-se que sejam levadas em conta as limitadas condições técnico-
operacionais para celebração de novos convênios e de termos aditivos que prorroguem a
vigência dos convênios vigentes, de modo a evitar que as demais atribuições da área
sejam comprometidas. 
 
ATRASO PARA O INÍCIO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
3.14 A Portaria Interministerial nº 424/2016, em seu art. 50, estipula que: 
Art. 50. Os editais de licitação para consecução do objeto conveniado serão publicados
após a assinatura do respectivo instrumento. (Alterado pela Portaria Interministerial nº
558, de 10 de outubro de 2019) 
§ 3º O prazo para início do procedimento licitatório será de até sessenta dias e poderá ser
prorrogado uma única vez, desde que motivado pelo convenente e aceito pelo
concedente ou mandatária. (Incluído pela Portaria Interministerial nº 558, de 10 de outubro
de 2019) 
§ 4º O prazo de que trata o § 3º será contado: 
I - da data de assinatura, em instrumentos celebrados sem cláusula suspensiva; ou 
II - do aceite do termo de referência ou da emissão do laudo de análise técnica, em
instrumentos celebrados com cláusula suspensiva. 
(Incluído pela Portaria Interministerial nº 558, de 10 de outubro de 2019) 
3.15 Para os convênios em análise, a norma mencionada, com a redação dada pela
Portaria Interministerial nº 558, já estava em vigor no momento da celebração dos
instrumentos. 
3.16 Aplicando-se a norma à situação dos convênios de que trata esta Nota Técnica, tem-
se que os convenentes deveriam ter dado início ao procedimento licitatório até o
dia 28/02/2020. A Portaria Interministerial nº 134, de 30 de março de 2020, suspendeu a
contagem dos prazos estabelecidos na Portaria Interministerial nº 424/2016. A suspensão
dos prazos ocorreu, portanto, em momento posterior à data estipulada para apresentação
dos procedimentos licitatórios, que era 28/02/2020.
3.17 Dos treze convênios celebrados, em nenhum caso o prazo estipulado para início do
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procedimento licitatório foi cumprido. Alguns dos convenentes solicitaram o aceite das
licitações posteriormente à data de 28/02/2020. Destes, apenas três estão em estágio
mais avançado: os convênios celebrados com municípios de Caruaru, Mossoró e
Blumenau. Nesses três convênios, os convenentes apresentaram os processos licitatórios
necessários à execução do objeto pactuado e aguardam aceite por parte do Concedente.
A situação atual das licitações está detalhada na tabela 2.
 
A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E CUSTO BENEFÍCIO DOS CONVÊNIOS PARA
QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
3.18 Os convênios cujo objeto é a capacitação de pessoas com deficiência, por meio da
oferta de cursos e da aquisição de veículo adaptado para o transporte dos beneficiários,
precisam ser analisados sob a ótica da efetividade. Note-se que o valor destinado à
aquisição de veículos é significativo e corresponde em média ao dobro do valor destinado
aos cursos, ou a cerca de dois terços do valor dos convênios.
3.19 É sabido que os recursos dos convênios devem ser gastos exclusivamente no objeto
pactuado, como decorrência da própria natureza dos convênios, que pressupõem
interesses comuns. As duas partes celebrantes do convênio devem buscar objetivos
recíprocos. Os recursos do convênio não devem ser utilizados para simplesmente equipar
e/ou manter o convenente.
3.20 Convém mencionar entendimento do Tribunal de Contas da União no sentido de que
os bens adquiridos no âmbito do convênio não devem ser utilizados em finalidade diversa à
estipulada no objeto do instrumento de repasse.
CONVÊNIOS e VEÍCULOS. DOU de 14.05.2009, S. 1, p. 106. Ementa: recomendação a
uma prefeitura municipal para que se abstenha de utilizar veículos e outros bens,
adquiridos por meio de convênios que envolvam repasse de recursos pela União, com fins
divergentes daqueles definidos no objeto dos referidos convênios (item 1.5.1, TC-
027.136/2008-3, Acórdão rig 2.385/2009-24 Câmara).
3.21 Há discrepância entre a vida útil dos veículos e o tempo de utilização dos veículos
para transporte das pessoas com deficiência para participação nos cursos, que é
estimado em no máximo alguns meses. O objetivo de capacitar as pessoas com
deficiência estipulado nos convênios seria alcançado com custos mais baixos caso
houvesse sido feita a opção, por exemplo, pela locação de veículos durante o período dos
cursos.

3. Diante dos fatos apresentados, a Área Técnica acrescenta que:
Considerando as informações trazidas nesta nota, ressaltando que ainda não fora feita
nenhuma transferência de recursos financeiros, a área técnica sugere que a Secretaria de
Inclusão Social e Produtiva:
Não prorrogue os convênios que se encerram em 31/12/2020, comunicando eventual
decisão de não prorrogação aos convenentes o quanto antes;
Proponha rescisão dos convênios que se encerram em 2021; e
Não celebre convênio com o município de Goiânia, a depender dos termos da
manifestação da Consultoria Jurídica, que foi instada a se pronunciar no âmbito do
Processo n 71000.074819/2019-70.

 

ANÁLISE

 

4. Tendo o presente processo sido encaminhado à manifestação sob a ótica do
controle interno, por meio do Despacho nº 9/2020/SEDS/SEISP/DIP/CGQ, de 4/12/2020 (SEI nº
9248699), ressalte-se, preliminarmente, que a análise desta Assessoria Especial de Controle
Interno - AECI considera aspectos relacionados às áreas de controle, de riscos, de
transparência e de integridade da gestão, em consonância com o disposto no Decreto
nº 10.357, de 20 de maio de 2020, observando, ainda, o Decreto nº 3.591/2000, em especial
quanto ao estabelecido no inciso II, art. 13, que diz respeito à atribuição de “orientar os
administradores de bens e recursos públicos nos assuntos pertinentes à área de competência
do controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas”, ressalvados aspectos
relacionados à conveniência e oportunidade.
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5. Verifica-se que o encaminhamento dos autos pela Secretaria Nacional de Inclusão
Social e Produtiva – SEISP/SEDS, diz respeito à solicitação de orientação a partir de análise
“quanto aos riscos de se dar continuidade aos quatorze convênios em questão”.
6. Nesse contexto, cabe destacar, por importante, o escopo da análise sob a ótica
do controle interno, que, no presente caso, tem por objetivo verificação de conformidade e
atendimento a requisitos legais para a celebração de convênios sob a égide da PI nº 424, de
2016, e avaliação de riscos associados à  inobservância da legislação pertinente, de forma a
subsidiar a tomada de decisão por parte da SEISP/SEDS no desempenho das competências
que lhe são atribuídas pelo Decreto nº 10.357, de 2020.
7. Registre-se que foram encaminhados à análise desta AECI os seguintes
processos, que dizem respeito a convênios firmados com municípios para a execução de
projetos com a finalidade de Qualificação profissional para pessoas com deficiência inscritas
no Cadúnico para programas sociais do Governo Federal:

( i ) 71000.073704/2019-68 – Proposta Plataforma + Brasil 050537/2019 –
Município de Mossoró/RN (valor total de R$ 293.330,00);

( i i ) 71000.073708/2019-46 - Proposta Plataforma + Brasil 050181/2019 -
Município de Caruaru/PE (valor total R$ 334.005,57);

( i i i ) 71000.074986/2019-11- Proposta Plataforma + Brasil 050157/2019 –
Município de Canoas/RS (valor total R$ 197.166,00)
8. Nesse sentido, a presente manifestação considera os três processos
encaminhados com o propósito de avaliar as questões colocadas pela SEISP/SEDS por meio
do Despacho nº 9/2020/SEDS/SEISP/DIP/CGQ, de 4/12/2020 (SEI nº 9248699).
9. Da análise sob a ótica do controle interno, destaca-se:
9.1. Trata-se da celebração de convênios com fundamento na PI nº 424, de 2016 que
“Estabelece normas para execução do estabelecido no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de
2007, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante
convênios e contratos de repasse, revoga a Portaria Interministerial nº 507/MP/MF/CGU, de
24 de novembro de 2011 e dá outras providências”.
10. Nesse sentido, cabem algumas considerações sobre os procedimentos
estabelecidos pela referida Portaria Interministerial, que devem ser observados pelos
órgãos/entidades quando da celebração de instrumentos sob a égide da norma, como é o caso
dos presentes convênios.
11. Considerados os valores envolvidos e o objetivo dos projetos apresentados, os
convênios de que se trata se enquadram no nível IV, conforme disposto no art. 3º da PI nº 424,
de 2016, para fins de celebração, acompanhamento da execução e prestação de contas, sendo
a eles aplicado o Regime Simplificado nos termos do art. 65 da portaria. 
12. No que diz respeito à seleção de projetos e órgãos, a PI nº 424, de 2016
prescreve que:

Art. 8º Para a celebração dos instrumentos regulados por esta Portaria, o órgão ou
entidade da Administração Pública Federal, com vista a selecionar projetos e órgãos,
entidades públicas ou entidades privadas sem fins lucrativos que tornem mais eficaz a
execução do objeto, poderá realizar chamamento público no SICONV, que deverá conter,
no mínimo: (g.n)

12.1. Nesse contexto, a PI nº 424, de 2016 estabelece, dentre as competências e
responsabilidades do concedente a análise de enquadramento e seleção das propostas
apresentadas pelos órgãos ou entidades da Administração Pública, direta ou indireta, de
qualquer esfera de governo, consórcio público ou organização da sociedade civil, com vistas à
celebração dos instrumentos.
12.2. Ainda de acordo com a PI nº 424, de 2016 para a celebração e formalização do
termo de convênio, devem ser observados os requisitos constantes dos art. 22 a 24, o que deve
ser considerado pela área técnica responsável na avaliação das propostas apresentadas.
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13. Da mesma forma, a PI nº 424, de 2016 estabelece que o Plano de Trabalho
apresentado pelo proponente  deve ser avaliado pelo concedente em termos de viabilidade e
adequação aos objetivos do programa, devendo o parecer técnico conter manifestação
expressa sobre determinados aspectos, buscando avaliar a adequabilidade da parceria em
consonância com o disposto na legislação, dos quais se destaca, por importante, a verificação
dos seguintes requisitos:

(i) regularidade jurídica e fiscal do proponente a partir de documentos constantes
da Plataforma + Brasil e sistemas do Governo;

(ii) compatibilidade do objeto e reciprocidade de interesse (objetivos e metas
correspondentes da ação orçamentária de que se trata);

(iii) qualificação técnica e capacidade operacional (gestão, celebração, execução
e prestação de contas dos instrumentos celebrados com a União);

(iv) estratégia metodológica e Cronograma Físico (correlação entre metas/etapas
e período de execução estabelecido, detalhamento das ações no Plano de Trabalho);

(v) custos (preços praticados no mercado, consonância com orçamentos
apresentados e planilha de custos).
14. Além da análise técnica, a PI nº 424, de 2016 determina que a celebração do
instrumento deve ser precedida de manifestação conclusiva do setor jurídico do órgão ou
entidade concedente quanto às exigências formais, legais e constante da referida portaria,
conforme destacado a seguir:

Art. 30. A celebração do instrumento será precedida de análise e manifestação conclusiva
pelos setores técnico e jurídico do órgão ou da entidade concedente, segundo suas
respectivas competências, quanto ao atendimento das exigências formais, legais e
constantes desta Portaria.
Parágrafo único. A análise dos setores indicados no caput ficará restrita aos aspectos
técnicos e legais necessários à celebração do instrumento e aos critérios objetivos
definidos nos instrumentos, não cabendo responsabilização dos técnicos pela incidência
de impropriedades, inconformidades e ilegalidades praticadas pelos convenentes durante a
execução do objeto do instrumento.

15. Quanto ao acompanhamento da execução do convênio, definido como atividade
de monitoramento da execução física das metas, etapas e fases do objeto pactuado nos
instrumentos, a ser realizada pelo concedente ou pela mandatária, a PI nº 424, de 2016
preconiza que:

Art. 54. O concedente 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, quando couber,
observados os seguintes critérios: (g.n)
...

15.1. Sobre a questão, cabe destacar recente alteração da PI nº 424, de 2016,
introduzida pela PI nº 414, de 14 de dezembro de 2020, que trata da possibilidade de
celebração de contratos para execução de serviços pontuais de apoio à execução e
acompanhamento dos convênios, da seguinte forma:

Art. 6º
...
§ 10. Para apoiar a execução e acompanhamento dos convênios, mantendo a
responsabilidade final pelas atividades de sua atribuição, os órgãos e entidades
concedentes poderão firmar contratos, com vistas à execução de serviços pontuais, desde
que estes serviços não configurem a execução por meio de mandato ou o escopo
completo das atividades de mandatária da União. (Incluído pela PORTARIA
INTERMINISTERIAL Nº 414, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020) (g.n)

16. No que diz respeito à denúncia ou rescisão do convênio, observa-se que a PI nº
424, de 2016 trata de casos que ensejam a rescisão/extinção, a exemplo do art. 21 (prazo para
entrega do projeto básico/termo de referência), descumprimento de prazos em casos de regime
simplificado (art. 66), e de motivos específicos (art. 69):
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Art. 21 Nos instrumentos, o projeto básico acompanhado de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, ou o termo de referência, deverão ser apresentados
antes da celebração, sendo facultado ao concedente exigi-los depois, desde que antes da
liberação da primeira parcela dos recursos.
...
 
§ 7º Caso o projeto básico ou o termo de referência não seja entregue no prazo
estabelecido no instrumento, ou receba parecer contrário à sua aprovação após as devidas
complementações, proceder-se-á a:
I - rejeição da proposta, quando o instrumento não tenha sido assinado;
II - extinção do instrumento, quando não tiverem sido liberados recursos; ou
III - rescisão imediata do instrumento, com o ressarcimento de eventuais despesas para
elaboração do projeto básico ou termo de referência custeadas com recursos do
instrumento.   (Alterado pela Portaria Interministerial nº 558, de 10 de outubro de 2019).

 

Art. 66 A aplicação do Regime Simplificado implica na adoção das seguintes medidas:
...
II - Nível IV:
...
 
d) o termo de referência deverá ser aprovado previamente à celebração dos instrumentos;
 
...
 
§ 4º Nos instrumentos do Regime Simplificado, o concedente, a mandatária e o
convenente deverão observar os seguintes prazos:
...
 
II - para os instrumentos do Nível IV:
a) o início das ações afetas ao procedimento licitatório para execução do objeto, pelo
convenente, deverá ocorrer no prazo máximo de sessenta dias, contado da data de
assinatura do instrumento ou aceite do termo de referência; e
b) o aceite do processo licitatório, pelo concedente, deverá ser efetivado no prazo máximo
de trinta dias, contado da data da sua apresentação. (Incluído pela Portaria Interministerial
nº 558, de 10 de outubro de 2019)
...
 
§ 8º O descumprimento dos prazos estabelecidos no § 4º poderá resultar em:
...
 
III - solicitação de apresentação de justificativas pelo concedente, as quais devem
demonstrar expressamente os motivos que impediram o cumprimento dos prazos.
(Incluído pela Portaria Interministerial nº 558, de 10 de outubro de 2019).
 
§ 9º A não apresentação das justificativas de que trata o inciso III do § 8º, bem como a
não aceitação das justificativas pelo concedente ou mandatária, poderá ensejar a rescisão
do instrumento. (Incluído pela Portaria Interministerial nº 558, de 10 de outubro de 2019)
 
§ 10. O disposto na alínea "d" do inciso II do caput poderá ser dispensado para a
celebração de convênios em que as propostas tenham sido recebidas no último bimestre
do exercício. (Alterado pela PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 414, DE 14 DE
DEZEMBRO DE 2020)
 
§ 11. Para os casos de que trata o § 10, o prazo para cumprimento da condição
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suspensiva não poderá ser superior a seis meses, a contar da assinatura do
convênio. (Alterado pela PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 414, DE 14 DE DEZEMBRO
DE 2020)
 
Art. 69. Constituem motivos para rescisão do instrumento:
 
I - o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;
II - a constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou in- correção de informação em
qualquer documento apresentado;
III - a verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de contas
especial; e
IV - a ocorrência da inexecução financeira mencionada no § 8º do art. 41 e comprovada
segundo instruído no § 9º desse mesmo artigo.

17. Feitas essas considerações preliminares, observa-se que, no caso dos processos
indicados na Nota Técnica nº 5/2020, de 2/12/2020 (SEI nº 9247536) e encaminhados à análise
desta AECI , constam manifestações técnicas contendo a devida análise das propostas
apresentadas pelos municípios, das quais se extrai que os projetos seriam executados no
âmbito do Programa nº 5500020190084, a partir de Termo de Referência que previa o
desembolso de recursos não reembolsáveis no valor total de R$ 11.400.000,00, provenientes
da ação orçamentária 20GG – Promoção da Inclusão Produtiva de Famílias em Situação de
Pobreza, para propostas apresentadas por municípios com mais de 100 mil habitantes, de
acordo com o IBGE, para participar do Programa de Capacitação de Pessoas com Deficiência
– PCD, denominado de Caminho Promissor, do Ministério da Cidadania, através da Secretaria
Nacional de Inclusão Social e Produtiva Urbana – SENISP, para a aquisição de veículos
adaptados para o transporte de pessoas com deficiência e a oferta de cursos de capacitação e
qualificação profissional para PCDs inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal, visando ampliar as suas oportunidades de acesso ao mundo do trabalho.
17.1. Cada projeto poderia prever o repasse de recursos federais de até R$ 300.000,00
(trezentos mil reais), sendo até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para investimento em veículo
com adaptação e até R$ 100.000,00 (cem mil reais) para custeio, e com relação à
contrapartida, exclusivamente financeira, seriam observados os percentuais dispostos na Lei nº
13.707, de 14 de agosto de 2018 – LDO 2019, tendo como base o valor total do projeto.
17.2. Importa destacar, que, de acordo com informações constantes da Nota Técnica
(SEI nº 9247536) não foi realizado, até o presente momento, qualquer repasse de recursos no
âmbito dos referidos convênios.
18. Verifica-se que a manifestação técnica aborda os seguintes aspectos, concluindo
de forma favorável à aprovação do Plano de Trabalho e encaminhamento para o empenho dos
recursos:

(i) documentos para formalização;
(ii) objeto e público-alvo;
(iii) justificativas para formalização do convênio;
(iv) Projeto Básico;
(v) Plano de Trabalho;
(vi) Contrapartida;
(vii) análise dos custos;
(viii) Declaração de Parcerias Público-Privadas

19. No que diz respeito à manifestação do órgão jurídico, conforme estabelecido na PI
nº 424, de 2016, observa-se que, no âmbito do Ministério da Cidadania, foi emitido o Parecer
Referencial n. 00012/2019/CONJUR-MC/CGU/AGU, de 29/11/2019 constante do Processo
71000.021976/2019-82, por meio do qual a Conjur recomenda a adoção da minuta-padrão de
convênio atualizada pela AGU, e destaca diretrizes para a instrução processual em
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conformidade com o Decreto nº 6.170, de 2007 e a PI nº 424, de 2016, concluindo:
142. Esta Manifestação Jurídica Referencial poderá ser utilizada apenas na hipótese de
formalização de convênios com entes públicos que tramitem junto à Secretaria Especial
de Desenvolvimento Social – SEDS e à Secretaria Especial do Esporte – SEESP, e que
devam ser assinados pelos Titulares destas Secretarias ou pelo Ministro até 31 de
dezembro de 2019. Outras hipóteses deverão ser encaminhadas para esta Consultoria
Jurídica, podendo ser emitida uma nova MJR a depender do quantitativo de demanda que
venha ocorrer.

19.1. Tal Parecer Jurídico Referencial foi juntado aos processos analisados, assim
como a minuta padrão preconizada pela AGU, que foi adotada para a celebração dos
instrumentos.
20. No entanto, observa-se que não consta dos autos ateste de conformidade com as
recomendações da Consultoria Jurídica, em observância ao Parecer Referencial adotado, o
que deve ser providenciado para os próximos ajustes desta natureza que venham a
utilizar parecer jurídico referencial.
21. Nesse contexto, quanto à vigência estipulada nos instrumentos celebrados,
observa-se que não foi considerada nota explicativa constante da minuta padrão da AGU
encaminhada pela Consultoria Jurídica às unidades do Ministério da Cidadania, conforme
destacado a seguir:

É vedada a celebração de convênios cuja vigência se encerre no último ou no primeiro
trimestre de mandato dos Chefes do Poder Executivo dos entes federativos partícipes (art.
2º, inciso VI, do Decreto nº 6.170, de 2007).

21.1. Assim, e conforme destacado pela Nota Técnica nº 5/2020, de 2/12/2020 (SEI nº
9247536) , tem-se uma irregularidade pela inobservância de requisito estabelecido na
legislação.
22. Além dessa questão, a Nota Técnica (SEI nº 9247536) apresenta consideração de
caráter estruturante, relacionada ao custo-benefício da gestão dos projetos e condições técnico-
operacionais para o acompanhamento dos convênios, definidas pela Área Técnica como
“limitadas” em termos de pessoal, além de destacar o “maior potencial de impacto da adoção
de uma estratégia mais abrangente de articulação para oferta de qualificação profissional
para os beneficiários do Bolsa Família”, o que poderia impactar o cumprimento das
competências atribuídas à SEISP/SEDS, no âmbito das políticas de inclusão social e produtiva,
conforme disposto no Decreto nº 10.357, de 20 de maio de 2020.
23. Nesse sentido, entende-se que, de forma mais abrangente, devem ser envidados
esforços pela SEISP em conjunto com a SEDS, no sentido de se identificar oportunidades de
melhorias no processo de celebração e acompanhamento/fiscalização de instrumentos de
transferências voluntárias, quer seja relacionadas à estrutura de pessoal, com o aumento do
quantitativo e/ou capacitação da equipe, ou aos processos de trabalho relacionados, com o
aperfeiçoamento/padronização/simplificação de procedimentos, considerando, inclusive as
possibilidades dispostas na PI nº 424, de 2016, de parcerias para a execução de atividades
pontuais, mantida a responsabilidade final pelas atividades de sua atribuição.
24. A Nota Técnica (SEI nº 9247536) destaca, ainda, outras questões relacionadas
ao não cumprimento de prazos estipulados na norma, referente a processos licitatórios e
necessidade de alterações de metas do Plano de Trabalho para adequação à situação de
emergência sanitária decorrente da Covid-19, além da adequação do objeto propriamente dito
dos convênios, que pressupõe a aquisição de veículos para transporte de pessoas com
deficiência para participação em cursos.
25.  Nesse contexto, tendo em vista todas as questões colocadas pela Área Técnica,
que dizem respeito, especialmente, a irregularidades na celebração dos convênios e à
inobservância de cumprimentos de prazos dispostos na legislação, sugere-se à SEISP/SEDS
que acate as recomendações constantes da Nota Técnica 5 (SEI nº 9247536), tendo
como foco o interesse público e o alcance dos beneficiários da política pública de
inclusão social e produtiva com observância de preceitos legais.
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CONCLUSÃO
 

26. Diante do exposto, destaca-se que, a partir da avaliação, sob a ótica do controle
interno e consideradas as questões colocadas pela Área Técnica, que dizem respeito a
irregularidades observadas na celebração e execução de instrumentos de convênios a cargo da
SEISP/SEDS, e riscos associados, em especial o não atingimento dos objetivos da política
pública específica, sugere-se que sejam acatadas as recomendações constantes da Nota
Técnica 5 (SEI nº 9247536): 

Não prorrogue os convênios que se encerram em 31/12/2020, comunicando eventual
decisão de não prorrogação aos convenentes o quanto antes;
Proponha rescisão dos convênios que se encerram em 2021; e
Não celebre convênio com o município de Goiânia, a depender dos termos da
manifestação da Consultoria Jurídica, que foi instada a se pronunciar no âmbito do
Processo n 71000.074819/2019-70.

27. Sugere-se o encaminhamento dos autos à SEISP/SEDS para conhecimento e
providências de sua competência, destacando que esta manifestação tem por escopo os
processos 71000.073704/2019-68, 71000.073708/2019-46 e 71000.074986/2019-11.

 

À consideração do Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno.
 

(assinatura eletrônica)
MARIA TERESA DE ALMEIDA MOTA SOARES

Coordenadora-Geral de Controle e Orientação Técnica 
 

De acordo. Encaminhe-se à SEISP/SEDS para conhecimento e providências de
sua competência.

 

(assinatura eletrônica)
WESLEY ALEXANDRE TAVARES

Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno
Documento assinado eletronicamente por Wesley Alexandre Tavares, Chefe da
Assessoria Especial de Controle Interno, em 23/12/2020, às 16:19, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do
Ministério do Desenvolvimento Social.

Documento assinado eletronicamente por Maria Teresa de Almeida Mota Soares,
Coordenador(a)-Geral de Controle e Orientação Técnica, em 23/12/2020, às 16:26,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº
390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.cidadania.gov.br/sei-autenticacao , informando o código verificador 9393200 e o
código CRC 09DE5B88.

Referência: Processo nº 71000.058189/2020-20 SEI nº 9393200
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