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CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

●Contextualização

Ampliação das funções do Estado

Regime de cooperação

Importante fonte de receita



CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

● Distinção entre Contratos e Convênios

O convênio distingue-se do contrato conquanto com ele

tenha um ponto em comum: o acordo. No contrato, os

interesses das partes são divergentes e opostos; no

convênio, os interesses das partes são convergentes e de

interesse recíproco, executado em regime de mútua

cooperação.



CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

● Conceito de Convênio segundo a Lei Estadual 3.307

Acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a

transferência de recursos financeiros de dotações consignadas no

Orçamento do Estado e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou

entidade da Administração Pública, Direta e Indireta, do Estado de

Rondônia, e, do outro lado, órgão ou entidade pública federal,

estadual, municipal, ou entidade privada sem fins lucrativos, visando

à execução de Programa de Governo, envolvendo a realização de

projeto, atividade, serviço, aquisição de bens e realização de evento

de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação.



CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Conceito de Convênio segundo a doutrina

Para Fernanda Marinela “O convênio representa um acordo firmado por entidades

políticas, de qualquer espécie, ou entre essas entidades e os particulares para

realização de objetivos de caráter comum, buscando sempre interesses recíprocos,

convergentes. Difere do contrato administrativo, tendo em vista que, neste, os

interesses perseguidos são divergentes”.

Segundo Marçal Justen Filho “Convênio é um acordo de vontades, em que pelo

menos uma das partes integra a Administração Pública, por meio do qual são

conjugados esforços e (ou) recursos, visando disciplinar a atuação harmônica e sem

intuito lucrativo das partes, para o desempenho de competências administrativas”.



CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Tipos de Convênios

•Sem repasse de recursos 

financeiros

•Com repasse de recursos 

financeiros

•Cooperação técnica



CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL FEDERAL E ESTADUAL

•Lei Federal n. 13.019, de 31 de julho de 2014

•Lei Federal n. 9.637, de 15 de maio de 1998

•Lei Federal n. 9.790, de 23 de março de 1999

•Decreto Federal n. 6.170, de 25 de julho de 2007

•Portaria Interministerial n. 424, de 30 de dezembro de 2016

•Lei Estadual n. 3.307, de 19 de dezembro de 2013

•Decreto Estadual n. 21.431, de 29 de novembro de 2016



CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

● Principais Nomenclaturas - Parte 1

Concedente – órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, Direta e Indireta, responsável pela transferência dos

recursos financeiros ou pela descentralização dos créditos orçamentários destinados à execução do objeto do convênio;

Convenente – órgão ou entidade da Administração Pública, Direta e Indireta, de qualquer esfera de governo, bem como

entidade privada sem fins lucrativos, com o qual a Administração Estadual pactua a execução de programa, projeto,

atividade ou evento, mediante a celebração de convênio;

Contratante – órgão ou entidade da Administração Pública, Direta e Indireta, do Estado de Rondônia, que pactua a

execução de programa, projeto, atividade ou evento, por intermédio de instituição financeira mandatária, mediante a

celebração de contrato de repasse;

Contratado – órgão ou entidade da Administração Pública, Direta e Indireta, de qualquer esfera de governo, bem como

entidade privada sem fins lucrativos, com a qual a Administração Estadual pactua a execução de contrato de repasse;

Interveniente – órgão ou entidade da Administração Pública, Direta e Indireta, de qualquer esfera de governo, bem como

entidade privada sem fins lucrativos, que participa do convênio para manifestar consentimento ou assumir obrigações em

nome próprio;



CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES 
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

● Principais Nomenclaturas - Parte 2

Termo aditivo – instrumento que tenha por objeto a modificação do convênio já celebrado, vedada a alteração do objeto;

Projeto básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a

obra, serviço, 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 e serviço de engenharia e a definição dos métodos e do prazo de execução;

Termo de referência - documento apresentado quando o objeto do convênio, contrato de repasse ou termo de

cooperação envolver aquisição de bens ou prestação 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

da região onde será executado o objeto, a definição dos métodos e o prazo de execução do objeto.

Plano de trabalho: peça processual integrante dos instrumentos, que evidencia o detalhamento do objeto, da

justificativa, dos cronogramas físico e financeiro, do plano de aplicação das despesas, bem como das informações da

conta corrente específica, dos partícipes e dos seus representantes



CONVÊNIO NA LEI ESTADUAL N. 3.307, 
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013

●Introdução

Inicialmente convém destacar que a Lei Estadual n.

3.307, de 19 de dezembro de 2013 foi revogada

totalmente pela Lei Estadual n. 3.335, de 21 de

março de 2014, mas que essa lei revogadora foi

considerada inconstitucional pelo Tribunal de

Justiça de Rondônia, o que gerou o efeito da

repristinação.



CONVÊNIO NA LEI ESTADUAL N. 3.307, 
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013

Abertura de Procedimento Administrativo

• Autorização do governador
• Cotação
• Projeto básico
• Parecer
• Publicação
• Plano de Trabalho
• Documentos diversos
• Nota de empenho 
• Parecer técnico



CONVÊNIO NA LEI ESTADUAL N. 3.307, 
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013

Plano de Trabalho

• Identificação do objeto

• Metas a serem atingidas

• Etapas ou fase de execução

• Plano de aplicação dos recursos financeiros

• Cronograma de desembolso

• Previsão de início e fim da execução do objeto



CONVÊNIO NA LEI ESTADUAL N. 3.307, 
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013

Vedações

• Situações em que estiverem abaixo dos limites pecuniários definidos pelo

Governador do Estado fixado em decreto.

• Com entidades privadas sem fins lucrativos, que tenham como dirigente agente

político de qualquer dos Poderes, dirigente de órgão ou entidade da

Administração Pública de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge

ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até

o segundo grau.

• Entre órgãos e entidades da Administração Pública Estadual

• Com entidades privadas com finalidade lucrativa;

• Para reembolso ou indenização de gastos de qualquer natureza, em especial,

os incorridos antes da vigência da avença.



CONVÊNIO NA LEI ESTADUAL N. 3.307, 
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013

Chamamento Público

Chamamento público é medida estabelecida com o objetivo de

selecionar a entidade que melhor possa prestar o auxílio de mútua

cooperação para com o ente público estadual.

Está esculpido pelo manto do princípio da igualdade, moralidade,

impessoalidade e publicidade e aplica-se aos casos de convênios e

contratos de repasse.



CONVÊNIO NA LEI ESTADUAL N. 3.307, 
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013

Contrapartida

A contrapartida é o valor economicamente

mensurável que tem obrigação o

convenente de aportar nas celebrações

dos convênios com o Estado de Rondônia.



CONVÊNIO NA LEI ESTADUAL N. 3.307, 
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013

Documentos para Celebração dos Convênios

• Art. 12 da Lei Estadual 3.307, de 19 de dezembro de
2013



CONVÊNIO NA LEI ESTADUAL N. 3.307, 
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013

Da Fiscalização e Prestação de Contas

•Devido a expressa norma constitucional, é dever do ente público

concedente fiscalizar a boa aplicação do recurso público,

intercedendo todas as vezes que verificar a má aplicação, desvio

de finalidade ou qualquer ato que cause dano ao erário público.

•No que concerne ao convenente este tem a obrigação de prestar

contas dos recursos recebidos no prazo de sessenta dias após o

recebimento de cada parcela. A falta da prestação de contas ou

sua irregularidade pode ensejar a Tomada de Contas Especial.



CONVÊNIO NA LEI ESTADUAL N. 3.307, 
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013

Pontos Relevantes sobre Convênios

• Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000

• TCU não admite a confusão entre convênios e contratos administrativos.

• Para o TCU, as entidades privadas que recebem recursos oriundos

de convênios celebrados com entes da Administração Federal não estão obrigadas a

realizar licitação propriamente dita para aquisição de bens e serviços. Podem adotar

procedimentos simplificados, desde que observem os princípios da igualdade,

legalidade, moralidade, publicidade e eficiência administrativa

• Ainda para o TCU, a prática de atos com intuito de fraudar licitação custeada com

recursos federais justifica a declaração de inidoneidade de empresa para participar de

licitações que envolvam “recursos da Administração Pública Federal, mesmo os

descentralizados mediante convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos

congêneres federais”



PARCERIAS NA LEI FEDERAL N. 13.019, 
DE 31 DE JULHO DE 2014

Conceito

Refere-se as parcerias entre a administração pública e

organizações da sociedade civil, em regime de mútua

cooperação, para a consecução de finalidades de interesse

público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de

projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho

inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou

em acordos de cooperação.



PARCERIAS NA LEI FEDERAL N. 13.019, 
DE 31 DE JULHO DE 2014

Principais Nomenclaturas - Parte 1

Parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de

relação jurídica estabelecida formalmente entre a administração pública e

organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a

consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução

de atividade ou de projeto expressos em termos de colaboração, em termos de

fomento ou em acordos de cooperação;

Termo de Colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas as

parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da

sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco

propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos

financeiros;



PARCERIAS NA LEI FEDERAL N. 13.019, 
DE 31 DE JULHO DE 2014

Principais Nomenclaturas - Parte 2

Termo de Fomento: instrumento por meio do qual são formalizadas as

parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da

sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e

recíproco propostas pelas organizações da sociedade civil, que envolvam a

transferência de recursos financeiros;

Acordo de Cooperação: instrumento por meio do qual são formalizadas as

parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da

sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e

recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros;



PARCERIAS NA LEI FEDERAL N. 13.019, 
DE 31 DE JULHO DE 2014

Situações não abarcadas pela Lei 13.019

•contratos de gestão celebrados com organizações

sociais, nos moldes da Lei Federal n. 9.637, de 1998;

• termos de parceria celebrados com organizações da

sociedade civil de interesse público, nos moldes da

Lei Federal 9.790, de 1999;

•parcerias entre a administração pública e os serviços

sociais autônomos



PARCERIAS NA LEI FEDERAL N. 13.019, 
DE 31 DE JULHO DE 2014

Normas Gerais

O objetivo da lei que estabelece o regime de parceria com as

entidades privadas tem como fundamento a gestão pública

democrática, a participação social, o fortalecimento da

sociedade civil, a transparência na aplicação dos recursos

públicos, os princípios da legalidade, da legitimidade, da

impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da

economicidade, da eficiência e da eficácia.



PARCERIAS NA LEI FEDERAL N. 13.019, 
DE 31 DE JULHO DE 2014

● Diferença entre Termo de Colaboração e Termo de Fomento

A principal diferença aqui no ente que efetuará a propositura. Assim, o

termo de colaboração deve ser adotado pela administração pública

para consecução de planos de trabalho de sua iniciativa, para

celebração de parcerias com organizações da sociedade civil que

envolvam a transferência de recursos financeiros.

Já o termo de fomento deve ser adotado pela administração pública

para consecução de planos de trabalho propostos por organizações da

sociedade civil que envolvam a transferência de recursos financeiros.



PARCERIAS NA LEI FEDERAL N. 13.019, 
DE 31 DE JULHO DE 2014

Manifestação de Interesse Social

Verdadeira inovação da Lei 13.019 é o instrumento por

meio do qual as organizações da sociedade civil,

movimentos sociais e cidadãos poderão apresentar

propostas ao poder público para que este avalie a

possibilidade de realização de um chamamento público

objetivando a celebração de parceria.



PARCERIAS NA LEI FEDERAL N. 13.019, 
DE 31 DE JULHO DE 2014

Plano de Trabalho e Chamamento Público

Com relação ao Plano de Trabalho é muito similar ao contido nas regras

para os convênios, sendo que a principal novidade reside

obrigatoriedade de cumprimento das metas e a definição de parâmetros

a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas.

O chamamento público nos moldes da lei 13.019 é muito similar ao

processo dos convênios e objetiva a imparcialidade, moralidade,

legalidade e seleção do projeto mais vantajoso para a sociedade.
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Prestação de Contas

Como todo recurso público, as contas deverão ser

regularmente prestadas pelas entidades dentro do prazo de

90 dias a partir do término da vigência da parceria ou no

final de cada exercício, se a duração da parceria exceder

um ano.



CONCLUSÃO
A presente palestra tem por objetivo ajudar os senhores e senhoras no desempenho das suas atividades cotidianas,

seja no meio acadêmico, seja no meio profissional. Obviamente que não é um fim em si mesmo, mas um meio de se

atingir um objetivo maior.

Espero, sinceramente, que tenha cumprido o objetivo que é desmitificar algumas crenças sobre convênios

administrativos e instrumentos congêneres e também de acrescer conhecimento nessa área que é um tanto

conturbada, mas muito gratificante de ser aprendida, visto que, é através dos convênios administrativos que a

Administração Pública e o terceiro setor se realizam conjuntamente, entregando para sociedade bens e serviços

públicos tão necessário nos dias atuais de forte crise econômica e escassez de recursos públicos.

Deixo meus sincero votos de agradecimento por ter tido a paciência nessas 4 horas de trabalho e coloco-me a

disposição para quaisquer dúvidas.

"O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade; o 

otimista vê oportunidade em cada dificuldade.”

Winston Churchill
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