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Resumo 

Na Secretaria de Meio Ambiente, o Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável direcionou recursos 
para apoio técnico e financeiro para a realização de projetos experimentais inovadores, para 
identificação de condicionantes para delineamento de políticas públicas voltadas à sustentabilidade de 
pequenas propriedades rurais da agricultura familiar, em áreas ambientalmente sensíveis do estado, que 
favorecessem o enfretamento das mudanças climáticas, o fortalecimento das organizações de 
agricultores familiares e a melhoria de sua renda. As organizações envolvidas foram reconhecidas como 
tendo, no início dos trabalhos, na maioria, baixa capacidade de gestão, insuficientes recursos físicos, 
humanos e tecnológicos, o que impunha muitos obstáculos práticos à plena execução dos projetos 
aprovados. Essa condição pode trazer dificuldades seja para as organizações conveniadas seja para os 
gestores públicos responsáveis pela aprovação de repasses dos recursos. O desafio vencido foi a redução 
de riscos na execução de convênios, sem comprometimento da execução, a partir da revisão de 
procedimentos e adoção de plataforma de interação entre todos os atores envolvidos, estabelecendo 
articulação da Unidade de Gestão Local, técnicos e gestores da SMA, com os agricultores a serem 
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beneficiados nos chamados Subprojetos Ambientais, as associações conveniadas e parceiros. Muitos 
outros ganhos também foram verificados. 
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1 Introdução 

1.1 O PDRS e seus objetivos 

O Governo do Estado de São Paulo estabeleceu uma agenda política que 
especificamente visa aumentar a competitividade no mercado e a melhoria da renda dos 
agricultores familiares. O Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – PDRS, instituído 
pelo Decreto e 29 de novembro de 2010, é fruto de uma parceria entre a Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento (SAA), representada pela Coordenadoria de Assistência Técnica 
Integral (CATI), e a Secretaria do Meio Ambiente (SMA), representada pela Coordenadoria de 
Biodiversidade e Recursos Naturais (CBRN). 

O PDRS vem incentivando os agricultores familiares a adotarem melhores práticas de 
produção, comercialização e organização, com apoio para melhorias na infraestrutura física e 
fortalecimento das instituições públicas de atendimento a esse setor. Suas ações estão voltadas 
a aumentar a competitividade da agricultura familiar em seu território ao mesmo tempo em que 
melhora a sustentabilidade ambiental.  

Objeto do contrato de empréstimo n° 7908-BR com o Banco Mundial, , o PDRS foi 
assinado em 27/09/2010, com efetividade em dezembro de 2010, e com previsão de término 
em 30/09/2018. 

As atividades do PDRS são organizadas em três componentes, a saber: 

• Componente 1 – Apoio a iniciativas de negócios dos agricultores familiares, por meio 
de investimentos e ações voltadas ao fortalecimento das organizações que os 
representam, sendo desenvolvido pela CATI/SAA.  

• Componente 2 – Fortalecimento das instituições públicas e infraestrutura municipal, 
contemplando: 

a) Ações da CATI/SAA voltadas ao desenvolvimento de políticas públicas, 
monitoramento de mercado e extensão rural e fortalecimento da infraestrutura 
municipal de estradas rurais; 

b) Ações da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais CBRN/SMA, que 
visam fortalecer a competitividade, a longo prazo, dos produtores familiares, 
promovendo o manejo sustentável dos recursos básicos para a produção (solo, água e 
biodiversidade).  

Essas ações, desenvolvidas no Subcomponente 2.3 – Sustentabilidade Ambiental, 
foram estruturadas prevendo:  

− Atividades-fim:  

o Pagamento por Serviços Ambientais e  
o Subprojetos Ambientais 

− Atividades meio:  

o Capacitação e mobilização,  
o Fortalecimento da gestão ambiental e  
o Fortalecimento da estrutura estadual para oferta de sementes de espécies 

nativas.  
• Componente 3 - Gestão do Projeto, desenvolvido conjuntamente pela CATI e CBRN, 

referente ao acompanhamento físico e financeiro do projeto, à avaliação de impactos do 
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projeto, avaliação ambiental e auditoria.  

O Projeto tem como meta beneficiar diretamente 22.000 famílias de agricultores 
familiares integrantes de 300 organizações de produtores rurais e grupos tradicionais de 
indígenas e quilombolas envolvidos em atividades tipicamente rurais agrícolas e não agrícolas. 

O valor do projeto, detalhado em cada componente, está apresentado no quadro a seguir, 
com destaque para o Subcomponente 2.3, objeto deste trabalho: 

 

   
Quadro 1 – Custos do Projeto e origem dos recursos (em US$1.000) 

1.2 Os Subprojetos Ambientais  

Como iniciativa do Subcomponente 2.3 – Sustentabilidade Ambiental, sob 
reponsabilidade da SMA, os Subprojetos Ambientais (SA) foram implantados com o foco de 
promover a ampliação do potencial de exploração econômica e da competitividade da produção 
rural familiar em áreas definidas como de baixa aptidão agrícola6, por meio do apoio financeiro 
a projetos experimentais. Nessas áreas, a produção de agricultores familiares dificilmente 
consegue ser competitiva se buscada exclusivamente na agricultura convencional. 

Vale destacar que o foco na realização dos projetos experimentais, por meio da atividade 
finalística dos Subprojetos Ambientais, é o aprendizado sobre condicionantes e fatores 
relevantes para o delineamento de políticas públicas voltadas à agricultura familiar em áreas 
sensíveis e prioritárias do estado. Para tanto, a execução dos Subprojetos, conforme 
estabelecida nos Planos de Trabalho, é uma premissa, mas os resultados esperados são os 
aprendizados gerados durante a implantação que, uma vez debatidos, sistematizados, 
socializados e assimilados pela SMA e demais envolvidos, podem contribuir para o 
aprimoramento das técnicas de produção, comercialização e gestão, orientando a definição de 
políticas públicas.  

As regiões do Estado priorizadas foram: Vale do Paraíba/Litoral Norte/Serra da 
Mantiqueira, do Litoral Sul/Vale do Ribeira/Baixada Santista, Sorocaba/Alto Paranapanema, 
de Ribeirão Preto e Área de Proteção de Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo. 

                                                 
6 São assim definidas devido as suas condições geomorfológicas, ou por se localizarem em áreas de interesse 
ambiental (como a importância para os recursos hídricos, a existência de remanescentes de vegetação nativa, as 
áreas prioritárias para incremento da conectividade de fragmentos de vegetação nativa) ou com restrição ambiental 
(por exemplo, em zonas de amortecimento de Unidades de Conservação). 
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A previsão inicial da SMA era apoiar financeiramente cerca de 40 subprojetos, com 
duração de dois anos cada um. O objetivo geral era promover a viabilidade econômica de 
atividades produtivas inovadoras e introduzir iniciativas que favorecessem a 
conservação/restauração ambiental, principalmente da fauna e da flora. 

Os Subprojetos Ambientais deveriam obedecer aos seguintes princípios gerais: 

1. Proteção ambiental: atividades produtivas que contribuam com a conservação e o 
uso sustentável da biodiversidade e dos recursos hídricos; 

2. Inovação: atividades produtivas não convencionais; 
3. Acesso ao mercado e geração de renda: atividades produtivas que visem à 

viabilidade econômica2, mesmo que em longo prazo; 
4. Participação dos agricultores familiares na elaboração do Subprojeto: seja este 

submetido diretamente por associação de agricultores ou por outras organizações 
em parceria com estes. 

5. Mudança climática: atividades produtivas que contribuam para a mitigação e/ou 
adaptação à mudança climática. 

Para tanto foram realizados 2 editais de seleção, com estratégias diferenciadas, sendo o 
primeiro mais abrangente quanto às técnicas de produção a serem exploradas e o segundo já 
direcionado para a prática de Sistemas Agroflorestais (SAF). Em ambos editais a SMA definiu 
critérios objetivos para classificação dos projetos, considerando o objeto apresentado e 
características da organização interessada, e atuou na capacitação dessas entidades, tanto na 
apresentação das propostas como no detalhamento do projeto. 

No total foram celebrados 25 convênios, envolvendo recursos no valor aproximado de 
R$ 15.580.000,00. Os prazos de execução foram definidos de acordo com o prazo do próprio 
PDRS, e posteriormente, com a prorrogação do projeto, os prazos para repasses de recursos 
para os subprojetos também foram objeto de aditivos dos convênios. 

2 Objetivos 

A gestão administrativa e financeira dos subprojetos é definida por procedimentos 
aprovados pelo Banco Mundial, conforme o Manual Operacional do PDRS (BANCO 
MUNDIAL, atualizado em 2015) e atende, simultaneamente, às normas e regras de uso de 
recursos públicos referente à execução de convênios na administração pública. 

O objetivo principal da gestão administrativa e financeira dos Subprojetos é dar cabo da 
execução, viabilizando a plena realização dos projetos, e o cumprimento das metas e alcance 
dos resultados esperados, atendendo às normas de referência e procedimentos estabelecidos.  

Diante do contexto acima descrito foi desenvolvida uma plataforma de interação e 
definida uma sistemática de operação entre a UGL-PDRS/SMA, os gestores dos convênios e as 
organizações conveniadas para monitoramento da execução administrativa financeira dos 
Subprojetos Ambientais.  

O objetivo prioritário dessa plataforma e sistemática de operação foi reduzir riscos sem 
comprometimento das finalidades na execução administrativa financeira dos Subprojetos 
Ambientais. 

Outros objetivos também deveriam se alcançados:  

• Facilitar a implementação dos procedimentos previstos nos manuais aprovados pelo 
Banco Mundial quanto à execução dos recursos do PDRS a serem repassados por meio 
do convênio. 

• Reduzir a ocorrência de não conformidades no cumprimento dos procedimentos e 
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normas, que colocassem os integrantes da UGL-PDRS/SMA, os gestores e as 
organizações em risco. 

• Agilizar a tramitação de documentos e as decisões relativas às contratações e aquisições. 
• Simplificar a emissão de relatórios de prestação de contas e outros obrigatórios a cargo 

das organizações. 
• Dar transparência, monitorar a execução os Subprojetos. 
• Apoiar em prazos adequados, a superação de dificuldades das organizações para 

execução dos Planos de Trabalho. 

3 Metodologia 

A metodologia para desenvolvimento do modelo de monitoramento da execução dos 
Subprojetos ambientais do PDRS envolveu pelo menos a seguintes etapas: 

• Avaliação do contexto de execução e de riscos. 
• Análise e revisão de processo. 
• Modelagem e desenvolvimento de plataforma. 
• Capacitação e implantação. 
• Execução e aprimoramento. 

3.1 Avaliação do contexto e de riscos 

A execução do Plano de Trabalho dos convênios envolve aspectos físicos e financeiros. 
Os aspectos da execução física são monitorados pelas equipes descentralizadas da CBRN, por 
técnicos designados que acompanham um ou mais Subprojetos. Mesmo assim a presença nas 
propriedades dos assentamentos e dos associados das demais organizações exigiu esforços 
importantes. O foco do monitoramento neste artigo se concentra nos processos administrativos 
e financeiros, estruturados de forma centralizada em São Paulo. 

Numa visão geral, a estrutura de execução dos Subprojetos Ambientais envolve: por um 
lado, as organizações conveniadas e em muitos casos, parceiros apoiadores, que devem dar 
suporte técnico e de gestão. De outro a SMA se envolve com equipe da Coordenadoria de 
Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, designada para atuar na gestão dos convênios, 
como gestores responsáveis, supervisionados pela gestora responsável pelos Subprojetos 
Ambientais no PDRS, e pela equipe de apoio à gestão administrativa e financeira7, liderada 
pelo gestor administrativo financeiro do PDRS. A figura a seguir destaca o modelo de interação 
adotado: 

 
    

                                                 
7 A UGL conta com apoio da Fundação Instituto de Administração para o apoio ao gerenciamento e execução do 
PDRS, desde 2012, previsto até a sua conclusão em 2018. 
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Figura 1 – Estrutura de execução dos Subprojetos Ambientais 

 
Os componentes desta estrutura devem ter uma atuação articulada e integrada. 
Os Subprojetos Ambientais selecionados situam-se nas regiões prioritárias do estado e 

estão localizadas conforme mapa a seguir:  
 

 
Figura 2 – Localização das organizações conveniadas 

Como se vê, os Subprojetos estão espalhados por diversas regiões do estado. Além 
disso, as sedes das organizações e as propriedades em que as ações se concretizam, na maioria 
dos casos, são de difícil acesso, com estradas não pavimentadas nem sempre bem conservadas.  

Cada Plano de Trabalho desenvolvido para os Subprojetos Ambientais pode envolver 
desde 60 até 213 itens relativos a repasses de recursos e/ou acompanhamento técnico a serem 
executados. 
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Assim, do ponto de vista do monitoramento da execução administrativo-financeira dos 
Subprojetos Ambientais, foram identificadas condições que poderiam representar riscos, dentre 
elas: 

• A distância e a dificuldade de acessos dificultavam um apoio mais próximo, com 
presença mais frequente no local das sedes dos Subprojetos.  

• A capacidade de gestão das organizações conveniadas se mostrava limitada, na maioria 
dos casos, e indicava, por outro lado, a necessidade de intensa interação com a UGL-
PDRS/SMA e com os gestores. 

• O prazo exíguo de execução, originado por diversos motivos, dentre eles: houve um 
longo espaço de tempo entre a elaboração das propostas e a assinatura dos convênios 
para que se pudesse dar início aos trabalhos, principalmente na segunda chamada. 
Nesses casos, os projetos de implantação de agrofloresta têm suas etapas condicionadas 
pelo calendário, com o plantio só ocorrendo na época das chuvas. Assim, na prática, 
todos os Planos de Trabalho tiveram seus prazos de execução comprimidos, e efetivar 
com rapidez as atividades previstas era imperativo.  

O volume de recursos envolvidos, a quantidade de atividades previstas nos Planos de 
Trabalho envolvendo uso de recursos, o prazo justo, a necessidade de interação entre a equipe 
do projeto e as organizações exigia que se fizesse uso de mecanismos robustos que pudessem 
superar ainda as longas distâncias e dificuldades de acesso, para que os Subprojetos Ambientais 
fossem realizados. 

3.1.1 Exigências dos convênios 

Os convênios são regidos por um conjunto de dispositivos legais, especialmente a Lei 
Federal 8.666/93, e disposições posteriores. A legislação demonstra o rigor e amplitude das 
exigências para que a execução de convênios possa se dar em conformidade às normas de 
referência. Neste sentido, o seu não cumprimento pode trazer penalizações que podem chegar 
até à obrigação de devolução de recursos pela organização, e à corresponsabilidade do gestor 
da UGL – PDRS/SMA, do gestor administrativo e mesmo dos gestores dos convênios, em 
relação a contas não prestadas de recursos empregados. São sanções de graves consequências 
para os implicados e o risco de ocorrerem deveria ser minimizado. 

3.1.2 Gestão de risco 

Essas considerações levam à questão da análise de riscos em projetos. Projetos, por sua 
natureza, são transitórios, inovadores, singulares e marcados por objetivos desafiadores. Esses 
atributos fazem com que projetos sempre incorporam riscos e incerteza. Risco significa 
“probabilidade de insucesso, de malogro de determinada coisa, em função de acontecimentos 
eventual, incerto, cujo acontecimento não depende exclusivamente da vontade dos 
interessados” (HOUAISS & VILLAR, 2001). Segundo (Project Management Institute - PMI. 
PMBOK Guide, 2004), monitorar e controlar riscos é o processo de implementação dos planos 
de respostas a riscos, acompanhamento dos riscos identificados, monitoramento dos riscos 
residuais, identificação de novos riscos e avaliação do processo de risco durante todo o projeto.  

A moderna administração, em especial o gerenciamento de projetos, tem enfatizado a 
relevância da dimensão do risco. Segundo (RABECHINI JR. & CARVALHO, 2013) os estudos 
sobre gerenciamento de risco em projetos recomendam que as organizações desenvolvam 
processos, técnicas e ferramentas no intuito de se obter eficiência no processo gerencial e 
melhor desempenho nos resultados em projetos.  
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E a percepção de risco, embora possa envolver avaliações baseadas racionalizações e 
medições reais, também traz um grau de subjetividade. E nesse sentido, o processo de análise 
de risco no projeto envolveu os seguintes etapas: admitir que a execução dos subprojetos 
poderia ter problemas decorrentes do conjunto de fatores críticos identificados; mapear as 
possíveis circunstâncias em que cada fator de risco representava uma ameaça; decidir que uma 
estratégia específica deveria ser definida para enfrentar as eventuais dificuldades; criar 
estratégia que preveniria riscos evitáveis e estabeleceria ações para se preparar para o 
imponderável. O tópico seguinte descreve os passos para criação da estratégia para 
gerenciamento de risco na execução dos subprojetos Ambientais do PDRS. 

3.1.3 Análise e revisão do processo de execução administrativa e financeira 

Uma vez que a execução dos subprojetos ocorre em função de procedimentos, a análise 
de processo naturalmente surge como referência para criação da estratégia para redução de 
riscos. Embora não consista em uma reengenharia, já que a análise e revisão neste caso não 
significou uma transformação radical no processo e, sim, incorporou alterações em pontos 
críticos, foi também associada a ferramentas de tecnologia da informação (EspaçoReservado1). 

Assim, o procedimento tradicionalmente usado para repasse de recursos de convênios 
foi analisado e foram identificados pontos de atenção em que a probabilidade de se 
apresentarem irregularidades poderia ser maior.  

Tinha-se, portanto o desafio de criar alternativas e definir novos procedimentos para 
minimizar os riscos nos pontos críticos, porém não os tornando restritos demais, de forma a 
inviabilizar a execução dos projetos. 

A figura abaixo mostra as grandes fases de execução de recursos de convênios no 
modelo mais frequentemente utilizado: 

 

 
Figura 3 – Modelo convencional de execução de convênios 

 
Neste modelo, pressupõe-se que o repasse dos recursos previstos no Convênio se dá por 

parcelas, cujos valores correspondem a um conjunto de atividades constantes no Plano de 
Trabalho e respectivos valores, que deverão ocorrer em um prazo determinado. Assim, ocorre 
a liberação de uma primeira parcela relativa ao montante previsto no início do projeto. A 
organização conveniada realiza o ciclo completo de aquisições e contratações de todos os itens 
nele previstos, encaminhando posteriormente toda a documentação requerida, juntamente com 
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o relatório de prestação de contas, para a aprovação da Convenente. Antes mesmo dessa 
aprovação, o procedimento prevê a liberação da segunda parcela, para que não haja interrupção 
na execução do convênio.  

A conferência que é feita pela Convenente, para posterior aprovação, se ocupa da 
checagem de documentos referentes a cada atividade de aquisição ou contratação, desde, por 
exemplo, a especificação dos produtos ou serviços, orçamentos coletados, validação dos 
fornecedores, escolha da melhor oferta, aceite de pedido, e entrega do produto ou serviço.  

Nesta etapa, composta por esse conjunto de tarefas, é quando os executores dos 
convênios podem ter maior dificuldade de seguir procedimentos, por depender, em grande 
medida, de ações de sua própria reponsabilidade, e para as quais nem sempre tem o pleno 
domínio ou condições ideais de realização. Depois disso, confere-se a documentação fiscal dos 
pagamentos referentes a cada aquisição ou serviço prestado, bem como os cheques emitidos e 
ordens bancárias, os saldos e aplicações financeiras, os extratos bancários, ou seja, a 
contabilidade básica documentada no relatório de prestação de contas. Neste modelo, a 
liberação da segunda parcela de recursos ocorre antes mesmo da conferência da regularidade 
da prestação de contas da primeira parcela.  

Assim, no caso de haver irregularidades na prestação de contas da primeira parcela, a 
segunda já foi liberada, sendo que somente a partir da terceira parcela o projeto fica sujeito à 
suspensão de liberação de recursos até a regularização na prestação de contas. A esta altura, 
diversas ocorrências podem ocasionar o comprometimento da regularidade dos procedimentos 
de aquisições e contratações. Tanto a organização quanto os gestores ficam com o encargo de, 
o mais rapidamente possível, fazer os ajustes necessários, para permitir o repasse da parcela 
seguinte e a continuidade do projeto. Porém nem sempre a correção se mostra viável, podendo 
ocasionar sérias consequências tanto para gestores do convênio como para as organizações e 
para os integrantes da UGL-PDRS/SMA.  

A preocupação com a efetiva ocorrência dessa situação não se mostrou infundada, 
considerando o contexto dos Subprojetos Ambientais. Foi corroborada por depoimentos de 
gestores de projetos similares, financiados pelo Banco Mundial em outros estados da federação, 
indicando a oportunidade de delineamento de um modelo alternativo, para evitar as graves 
consequências de uma execução como não conformidades. 

Tendo como pressuposto a boa-fé, tanto a teoria quanto a prática mostram que a correção 
de problemas é muito mais onerosa e difícil do que o tratamento preventivo. Nessa perspectiva, 
ponderou-se que uma forma de evitar a maior parte dos problemas previsíveis, que certamente 
ocorreriam, seria adiantar a conferência dos documentos de cada aquisição ou contratação, à 
liberação do repasse de recurso correspondente. Assim, não se adicionaram etapas novas ao 
processo, mas se decompôs a verificação da conformidade da documentação para o momento 
da aquisição ou contratação, e não somente em momentos posteriores. Essa conferência seria 
feita, de qualquer forma, no modelo convencional, no momento da prestação de contas.  As 
parcelas ficam reservadas, mas a autorização de uso acontece item a item da execução do Plano 
de Trabalho. O modelo alternativo adotado pode ser visto na figura a seguir: 
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Figura 4 – Modelo adotado pelo PDRS para execução administrativa financeira 

 
No modelo adotado pelo PDRS a liberação de recursos reservados ocorre somente após 

a confirmação de regularidade do procedimento e da documentação apresentada. Esse 
mecanismo reduziu a probabilidade de não conformidades e o risco de repassar recursos para 
aquisições e contratações, que posteriormente teriam que ser devolvidos, diante de uma não 
aprovação na prestação de contas. A fim de garantir o padrão de execução ágil e confiável, 
atendendo às demandas de todos os projetos simultaneamente, estabeleceu-se a premissa de 
prontidão na análise e aprovação dos documentos. Entretanto, dada as distâncias e as 
fragilidades de serviços de correios nas áreas mais afastadas, considerou-se que as tramitações 
de documentos dificilmente ocorreriam dentro de prazos compatíveis com as atividades físicas 
associadas às contratações e aquisições previstas.  

Para suprir essa necessidade de agilidade, delineou-se uma solução informatizada, por 
meio do desenvolvimento de uma plataforma digital para interação entre todos os atores 
envolvidos no processo de execução administrativa e financeira dos Subprojetos, denominado 
como “Sistema de Acompanhamento dos Subprojetos Ambientais – SASA”. Essa 
ferramenta traz maior celeridade na troca de informações e garante o registro de todos os 
procedimentos administrativos e financeiros. Em uma segunda fase, foi desenvolvida uma 
interface para a gestão técnica dos Subprojetos nesta mesma plataforma. 

A plataforma digital, além de atender às premissas elencadas, contribui para a 
transparência na execução dos procedimentos, inclusive em termos de responsabilidades e 
prazos de manifestação. Por ser flexível, permite a implementação de ajustes e mantiveram os 
subprojetos atualizados após os diversos replanejamentos a que estiveram sujeitos ao longo da 
execução. Também contribui para o desenvolvimento institucional das organizações, ao 
promover a inclusão digital.  

3.1.4 O modelo do Sistema de Acompanhamento dos Subprojetos Ambientais – SASA  

O sistema consiste numa ferramenta de apoio para o registro dos documentos e prestação 
de contas, conforme procedimentos previstos nos métodos de aquisição/contratação constantes 
no Anexo I – C do Convênio e Manual de Aquisições dos Subprojetos Ambientais. 

Os procedimentos definidos para utilização dos recursos combinam as regras do setor 
público com as regras do Banco Mundial. 
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Figura 5 - Procedimentos definidos combinam as regras do setor público com as regras do Banco Mundial. 

 
Em grandes linhas, a própria Organização Conveniada é a responsável pelo registro de 

documentos e procedimentos relativos à prestação de contas; a UGL/PDRS-SMA é responsável 
pelo cadastramento das informações do Plano de Trabalho constantes no Anexo I – C do 
Convênio (Cronograma Físico-Financeiro). Cada Organização conveniada tem acesso somente 
às suas informações cadastradas e pode visualizar os documentos e acompanhar o andamento 
da aprovação dos pedidos de recursos gerados por meio do sistema. 

O sistema cria assim um controle dos pedidos gerados por cada organização, bem como 
dos repasses realizados e saldos das atividades. O banco de dados gerado permite a emissão de 
relatórios gerenciais e de monitoramento das solicitações e uso dos recursos previstos nos 
termos do Convênio. 

As principais atividades de cada agente envolvido na execução administrativa financeira 
dos Subprojetos utilizando o SASA estão sintetizadas na figura abaixo: 

 

 
Figura 6 – SASA – Macro Processos de cada ator envolvido  

 
A solução desenvolvida disponibiliza para cada agente do processo funcionalidades que 

apoiam sua participação nos processos, atendendo a demandas específicas conforme suas 
necessidades quanto a registros, relatórios, uploads e downloads de documentos, entre outras. 
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A título de ilustração, as funções disponíveis para as organizações estão esquematizadas 
na Figura 7 abaixo: 

 
Figura 7 – Funções da ferramenta para as organizações conveniadas 

 
Uma vez que toda a documentação passou a ser encaminhada via digital e todo o 

procedimento realizado com o suporte do sistema, a etapa de prestação de contas, consolidada 
pela respectiva emissão de relatórios consolidados, com todos os cálculos do recurso repassado, 
ficou automatizada. Abaixo se apresenta o modelo de relatório de prestação de contas gerado 
pela ferramenta: 

 

 
Figura 8 – Modelo de relatório de prestação de contas gerado. 
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3.1.5 Capacitação e os desafios da implantação 

A divulgação dos procedimentos para utilização dos recursos do Convênio e capacitação 
para sua operacionalização via Sistema, para as organizações conveniadas foi vista como um 
fator crítico de sucesso da implantação da ferramenta. 

Assim, para garantir a plena implantação do modelo de execução dos Subprojetos 
adotado no PDRS com uso do SASA, foi necessário reconhecer que a gestão administrativa 
financeira e gestão técnica dos convênios dos subprojetos são interdependentes, e que todos os 
envolvidos – organizações conveniadas, gestores e integrantes da UGL - deveriam dominar os 
procedimentos e o uso da ferramenta. 

Nesse sentido, diversas iniciativas de capacitação foram realizadas ao longo do projeto, 
com o objetivo de tornar os procedimentos da gestão administrativa e financeira, de domínio 
de todos os envolvidos, destacando-se: sessões de capacitação presencial e por vídeo 
conferência, disponibilização de manual de procedimentos, orientação e plantão de dúvidas 
permanente por meio de email, de comunicação on line no sistema, por telefone e pessoalmente 
com a equipe de apoio na unidade da UGL-PDRS. Foram empreendidas aproximadamente 20 
horas de capacitação em cada organização, sem contar os atendimentos telefônicos e via email. 

As atividades de capacitação presencial, individualmente ou com grupos de 
organizações, foram reforçadas por sessões à distância para garantir o fluxo do aprendizado, e 
todo o material de suporte era composto por manuais de fácil consulta, criados para orientar a 
prática, no passo a passo da execução. Foi criada uma linha direta para atendimento as dúvidas 
e um sistema de operação assistida, com monitoramento do passo a passo nas aquisições 
iniciais. 

A interação das organizações conveniadas com a equipe da UGL-PDRS/SMA se deu de 
forma permanente, na média em que as observações e dificuldades foram tratadas por meio do 
sistema, com registro de providências e pendências, por email, e em tempo real, inclusive por 
telefone. Uma segunda rodada de visitas às organizações conveniadas para dirimir as dúvidas 
também foi realizada e sessões sobre a gestão administrativa e financeira também tiveram 
espaço em encontros dos gestores de convênio e organizações. 

A alta rotatividade dos responsáveis pela gestão administrativa e financeira nas 
organizações trouxe as conhecidas consequências de descontinuidade, demandando um tempo 
adicional para aprendizado do novo responsável e outros custos de aprendizagem, como a não 
retenção e disseminação dos conhecimentos adquiridos sobre as práticas administrativas e 
financeiras na organização. 

Os pré-requisitos para operacionalização da modelo adotado para execução do 
Convênio via SASA nas organizações referiam-se à disponibilidade de:  

• Rede elétrica e internet; 
• Local para instalação das operações administrativas e financeiras; 
• Ao menos uma pessoa com capacidade de aprendizado sobre os procedimentos e uso 

do sistema; 
• Equipamentos básicos como computador e impressora; 

Essas condições básicas para que as organizações adotassem o sistema não foram 
consideradas como empecilhos, uma vez que seriam as mesmas necessárias no caso de adoção 
do modelo tradicional de execução. Nem sempre as condições foram ideais, mas com maior ou 
menor grau de dificuldade, todos atenderam os requisitos colocados. 
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3.1.6 Execução e aprimoramento contínuo  

O dia a dia da execução avançou paulatinamente, e os Subprojetos Ambientais entraram 
em ritmo, tendo em 2015 o pico de execução financeira. Vários fatores contribuíram para esse 
desempenho, destacando-se o encerramento da vigência do convênio. O início dos Subprojetos 
teve uma postergação não esperada, assim como a validação da primeira rodada de aditivos, 
por ocasião da prorrogação do PDRS junto ao Banco Mundial. Uma segunda rodada de aditivos, 
para aproveitamento de mais um ciclo de plantio, colheita e comercialização, também teve 
impacto no desempenho desses convênios, permitindo que atividades até então não executadas 
pudessem ser replanejadas pelas organizações. 

Outros fatores que impactaram a execução foram o período de seca extraordinária que 
sobreveio em 2014, e que prejudicaram o plantio de mudas nesse ano. Essas condições levaram 
à necessidade de mudanças de estratégias para atingir os objetivos e replanejamento dos Planos 
de Trabalho em alguns convênios. 

Diante experiência na prática dos procedimentos e de repactuação de exigências junto 
ao Banco Mundial, foram empreendidas diversas alterações e aprimoramentos refletidos no 
sistema. Parte deles decorreu de sugestões dos profissionais da UGL-PDRS/SMA, envolvidos 
diretamente na gestão dos Subprojetos Ambientais e dos gestores de convênio, a partir da 
experiência na prática das rotinas e funcionalidades. Outras sugiram das missões de 
monitoramento do Banco Mundial que periodicamente visitam o PDRS. Os gerentes e 
especialistas presentes nas missões também trouxeram contribuições ao avaliar as práticas então 
vigentes e após análises, promoveram diversos aprimoramentos que se refletiram em mudanças 
nos procedimentos, simplificando regras e dando solução a questões relevantes na execução.  

4 Resultados  

Os resultados alcançados aqui apresentados mostram o desempenho da execução 
administrativa financeira dos Subprojetos Ambientais até a elaboração deste artigo, já que 
muitos continuam em execução e serão encerrados na sua totalidade até julho/2017. 

Em relação aos recursos repassados para as organizações, alcançou-se até o momento 
80,47% do previsto, ou seja, R$ 12.536.412,57 de um total de R$ 15.578.839,43. Esse resultado 
é considerado altamente positivo pelo Banco Mundial quando comparado à de outros projetos 
dessa mesma natureza. O gráfico da Figura 7 abaixo mostra os recursos previstos e realizados 
a cada organização: 

 

 
Figura 7: Previsto X Realizado por Organização 
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Os recursos executados pelas organizações conveniadas se concentraram em atividades 
de fortalecimento da sua infraestrutura, com investimento de mais de 60% dos recursos em 
aquisição de bens. Exemplificando, até o momento foram adquiridos 8 caminhões, 5 veículos 
e o 8 tratores; todas investiram em maquinário para o processamento e colheita do que foi 
produzido. O gráfico seguinte identifica o montante de recursos do PDRS investidos pelas 
organizações por tipos de aquisições e contratações: 

 

 
Figura 8: Valores repassados (R$) por tipo de aquisição/contratação 

 
Destaca-se também o montante de recursos destinados para consultorias e serviços 

técnicos, que vieram suprir as organizações com conhecimentos e técnicas especializadas para 
as práticas agrícolas adotadas, saneando dificuldades encontradas dadas as características das 
áreas e viabilizando a implantação conforme seleção dos produtos que atendam o mercado na 
região.  

Ficou evidente também o uso expressivo de recursos para aquisição de combustível, 
necessário para o funcionamento do maquinário utilizado na preparação do solo e implantação, 
como exemplo as roçadeiras e tratores.  

Para a liberação destes recursos as organizações incluíam solicitação de aquisição de 
repasse no SASA, com a identificação do item e atividade, conforme Plano de Trabalho, 
devendo com isso atender os procedimentos definidos para o método de contratação/aquisição 
apontado. Uma vez criado o pedido e incluída a documentação por parte da Organização a etapa 
seguinte era submeter a aprovação da UGL-PDRS. 

Em relação ao tempo médio de aprovação de pedidos para repasse de recursos, uma 
solicitação de aquisição tinha sua resposta em média em 2,0 dias. A correção de inadequações 
pelas organizações conveniadas, quando necessário, foi de 6,6 dias, em média. O objetivo de 
dar agilidade às aquisições e contratações, considerando que o pedido estaria em conformidade, 
sem necessitar de ajustes, foi plenamente alcançado.  

Como alternativa para facilitar essas aquisições/contratações previstas nos Planos de 
Trabalho, foi permitido que as Organizações gerassem pedidos no sistema que englobavam 
mais de um item de despesa previsto, desde que tivesse como característica o mesmo tipo de 
aquisição/contratação. Assim, as organizações otimizavam em tempo, ao cumprir os 
procedimentos num mesmo pedido para vários itens de despesa e, muitas vezes, garantiam um 
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melhor oferta de compra ao concentrar a aquisição de itens num mesmo  fornecedor. Até o 
momento foram gerados pelas organizações no SASA 2124 pedidos de repasse de recursos, 
contendo ao total 2855 itens de despesa em aquisição ou contratação. 

 O quadro seguinte mostra o total de itens processados concluídos ao longo do projeto 
até o momento, por tipo: 

 

 
Figura 9 - Total de itens processados 

Do ponto de vista financeiro, no caso de pedidos que preveem entrega de produtos 
parcelados, conforme realização dos serviços no tempo, a exemplo das contratações de 
consultoria e serviços técnicos ou contínuos (como no caso de serviços de contabilidade), o 
número de aprovações demandada pela equipe do PDRS é maior. Isso porque a cada parcela 
prevista para pagamento dos pedidos gerados são verificados os documentos exigidos e 
repassados os recursos com os valores correspondentes. Assim, os 2124 pedidos significaram 
para a equipe financeira 3210 aprovações e correspondentes repasses de recursos,  

Considerando ainda a demanda de análise e aprovações, destacam-se as intervenções da 
UGL/PDRS-SMA nas orientações para adequação dos pedidos concluídos. Os registros do 
SASA mostram que mais de 60% dos pedidos envolveram ajustes por parte das organizações 
em alguma etapa do procedimento. Ou seja, o sistema permitiu que não conformidades fossem 
eliminadas antes que se transformassem em fato consumado, e sem impedir que se realizassem. 
E finalmente ressalta-se que os pedidos cancelados no sistema totalizaram 127 registros até o 
momento. Parte deles foi cancelada porque a organização não teve mais interesse na aquisição 
ou contratação. Outra parte por desistência da organização de tentar adequá-los ao 
procedimento, por motivos como: especificação inadequada, orçamentos inválidos, falta de três 
orçamentos para comparação, falta de potenciais fornecedores com regularidade na 
documentação, entre outros. Esses casos poderiam ter representado fontes de não 
conformidades e problemas caso não tivessem sido bloqueados antes da efetivação.  

Com o reconhecimento da pouca experiência das organizações no trato com recursos 
públicos e do baixo nível de informatização da gestão, o modelo de interação adotado também 
apresentou como resultado a inclusão digital e o fortalecimento destas instituições no domínio 
dos procedimentos demandados para celebração de convênios com órgãos públicos, 
habilitando-as para futuros projetos e processos de seleção/concorrência. 

5  Conclusões 

O modelo adotado para execução dos Subprojetos Ambientais trouxe as esperadas 
contribuições para o aprendizado quanto às condições para delineamento de políticas públicas 

Tipo de aquisição/contratação 

Nº de itens de 

aquisições/ 

contratações 

Bens 934 

Consultoria 248 

Serviços 346 

Combustível 349 

Apoio administrativo-financeiro 264 

Utilidade Pública 627 

Obras 6 

Gêneros Alimentícios 81 

Total Geral 2855 
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que fortaleçam a agricultura familiar em áreas sensíveis. Sem prejuízo de muitos aprendizados 
decorrentes das experiências dos gestores e demais responsáveis pelo PDRS em suas áreas de 
atuação, alguns pontos que decorrem fundamentalmente da vivência focada na execução 
administrativa e financeira estão aqui destacados. 

Vários são os elementos que ratificam a adequação da metodologia desenvolvida e 
descrita nos tópicos anteriores. Os objetivos, em termos de agilidade, eficiência e redução e 
riscos foram plenamente alcançados. O nível de execução, a despeito das dificuldades 
intrínsecas à natureza dos Subprojetos ambientais, como os climáticos, e a exposição a outros 
fatores fora de controle da organização ou da própria UGL-PDRS/SMA, contribui fortemente 
para a composição de um indicador de execução adotado pelo Banco Mundial que alcança o 
patamar de “atividade realizada”.  

Embora os esforços para adequação das prestações de contas ainda seja importante, 
dificilmente teria sido possível se obter o nível de execução alcançado com adoção do modelo 
convencional de monitoramento e controle dos convênios. Isso porque as descontinuidades 
decorrentes de suspensão de parcelas por não conformidades nas prestações de contas, e que 
dificilmente poderiam ser sanadas, trariam condições insuperáveis, como a devolução de 
recursos por parte das Organizações, inviabilizando a conclusão de vários dos projetos. Assim, 
o procedimento de verificação antes do repasse foi validado pelos resultados alcançados e pela 
segurança trazida tanto para as organizações envolvidas – uma vez que a devolução de recursos 
para a maioria das organizações comprometeria substancialmente suas atividades futuras, 
podendo inclusive gerar sua dissolução -, como para os gestores da administração pública 
envolvidos, pois tanto o Sistema como os procedimentos nele explicitados trouxeram uma 
transparência a utilização dos recursos que foram reconhecidas positivamente pelos órgãos de 
controle e auditorias.  

Adicionalmente, as contribuições para o fortalecimento institucional das organizações 
também foram significativas. Após os Subprojetos Ambientais, várias estão plenamente aptas 
a participar de outros projetos voltados a repasse de recursos públicos ou privados.  

O modelo adotado também proporciona a superação de modelos assistencialistas, muito 
frequentes quando se trata de programas e políticas sociais, inclusive no setor da agricultura 
familiar, uma vez que coloca as organizações conveniadas como as principais responsáveis 
protagonistas de suas ações. Neste caso, elas eram responsáveis pelo ritmo dos subprojetos, 
porém podendo contar com apoio para sua qualificação e suporte necessário para que isso 
acontecesse. A cultura de executar projetos sem necessidade de prestação de contas tende a 
levar a desvios de finalidade no uso do recurso e os benefícios esperados não se concretizam.  

Além do domínio dos procedimentos, o domínio da ferramenta informatizada também 
trouxe um nível de inclusão digital ao qual esse grupo nem sempre tem acesso e apoio para 
evoluir e se desenvolver. As possibilidades que trouxe, em termos de ampliação do arcabouço 
de relações institucionais, entre fornecedores e parceiros e entre pares fez parte também do 
fortalecimento neste novo ambiente de negócios em que as redes de contatos e vínculos criam 
novas oportunidades e espaços de atuação. 

O desenvolvimento de fornecedores especialmente, nos moldes exigidos para 
participação nas compras públicas, trouxe perspectivas e, se outros projetos também 
continuarem ocorrendo, podem contribuir para a formalização de empresas e todos os 
benefícios decorrentes.  

Em temos de desafios, verifica-se a necessidade de mais investimentos em pesquisa para 
melhor conhecer o ambiente, a cultura, as demandas e realidades da agricultura familiar, para 
que as políticas propostas possam alcançar seus objetivos. 

A dificuldade de incorporação, pelas organizações, de profissionais experientes em 
questões administrativas e financeiras, representa uma barreira a ser superada, pois se trata de 
garantir uma condição ideal, ou com potencial de aprendizado e comprometimento.  
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As condições de infraestrutura principalmente quanto à rede de telecomunicações 
podem ser superadas com investimentos, assim como os equipamentos e instalações adequadas.  

Da mesma forma o investimento em capacitação deve ser bem dimensionado, já que 
representa um fator crítico. As necessidades vão além do domínio do procedimento e da 
ferramenta e deve prever a preparação de uma base mínima em temas como fundamentos de 
direito administrativo, informática, organização e métodos, etc. 

O modelo deve prever o envolvimento de maneira mais institucional de parceiros 
técnicos para que eles se mantenham presentes ao longo de todo o processo, assumindo seu 
relevante papel, o que não aconteceu no PDRS. Em temas inovadores, com as agroflorestas, a 
capacitação deve considerar a criação também de programas específicos para esse público. 

O baixo nível de atividade econômica, e por outro lado, o alto nível de informalidade da 
atividade comercial e profissional nas regiões onde se localizam as organizações reduz as 
opções de fornecedores para coleta de orçamentos. Essa foi colocada como uma das principais 
limitações para atender o requisito de obtenção de orçamentos válidos para compor a pesquisa 
de preços, conforme demandam os procedimentos para utilização dos recursos públicos. Para 
contornar esse obstáculo, o que se verifica na prática é a busca de fornecedores qualificados em 
regiões mais distantes, o que representa custos adicionais ao Projeto. Essa questão precisa ser 
mais debatida para que se chegue a alternativas para enfrenta-la.  

Finalmente ressalta-se o aprendizado gerado para toda a equipe envolvida da SMA, no 
que tange à gestão de convênios e na definição e aplicação de procedimentos. A implementação 
de uma ferramenta que dava transparência às atividades de todos os atores envolvidos, se por 
uma lado facilita as interlocuções, por outro torna-os expostos quanto ao seu tempo de resposta 
e à forma de condução das situações apresentadas. Assim, a lógica trazida pelo desafio de 
reduzir os riscos apresentados, também garantiu fluidez na operacionalização dos subprojetos, 
e explicitou o desempenho de cada parte, exigindo de todos os envolvidos uma atitude 
compatível com as necessidades de uma gestão orientada por processos, definidos e 
disseminados de forma clara e objetiva. Exigiu ainda atuações articuladas e integradas, com 
permanente cooperação para solução de situações não planejadas.   
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ANEXO 

Para operacionalização da cooperação e dos repasses de recursos da SMA para as 
organizações selecionadas optou-se pela celebração de convênios.  

Segundo publicação do TCESP8, ROSSI e CASTRO JÚNIOR9 definem Convênio 
como:  

“.. instrumento de cooperação onde há interesses convergentes, posto que a 
todos os convenentes anima o mesmo propósito de servir ao interesse 
público; pode ser firmado tanto entre entes e entidades públicas, como 
também envolver pessoas jurídicas de direito privado10 (“Terceiro Setor”), 
figurando, inclusive, como uma das mais usuais formas de participação da 
sociedade civil na execução de atividades públicas. É a maneira pela qual se 
dá, efetivamente, o repasse de recursos financeiros destinados a subsidiar 
ações públicas desenvolvidas em conjunto, sendo que o texto constitucional, 
em diversos dispositivos, revela a adoção de tal mecanismo de colaboração: 
artigo 23, parágrafo único; artigo 39, § 2°; artigo 71, inciso VI; artigo 199, 
§ 1° e artigo 241.” 

 
A par do Diploma Maior, têm-se outros importantes instrumentos a subsidiar o estudo 

dos Convênios: o Decreto-Lei Federal n° 200, de 25/12/67, em seus artigos 10, § 1°,“b” e § 5°; 
156, § 2°; 160 e 166; a Lei Federal n° 8.666, de 21/06/1993, em seu artigo 116, bem como a 
Instrução Normativa STN n° 01, de 15/01/1997.  

Segundo Marçal Justen Filho11: 
“...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”. 

 
Além de ser um acordo de vontades, o Convênio possui características próprias, sendo 

que o principal aspecto é que os interesses das partes são recíprocos e confluentes. 
A celebração de convênios no âmbito do PDRS atendeu rigorosamente os dispositivos 

previstos na Lei Federal 8.666/93, nas etapas de pré-qualificação e seleção, artigos 113 e 114, 
envolvendo o repasse de recursos e cooperação técnica. 

Os convênios são regidos pelas balizas do art. 116 da Lei nº 8.666/1993: 
“...Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos 
convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por 
órgãos e entidades da Administração.   
§ 1o A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades 
da Administração Pública depende de prévia aprovação de competente plano 
de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no 
mínimo, as seguintes informações:  

                                                 
8 Repasses Públicos ao Terceiro Setor.   Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 2016 
9 Matéria publicada em “Municípios de São Paulo – Maio/2006” e “Revista do TCESP n° 115 – julho--
agosto/2006”, de autoria dos Drs. Sérgio Ciquera Rossi e Sérgio de Castro Jr., respectivamente, Secretário-Diretor 
Geral e Assessor Técnico Procurador do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
10 A partir da vigência da LF 1.319/14 e alterações, conforme artigo 84, os convênios poderão ser celebrados entre 
entes federados. Para as entidades do terceiro setor, os convênios estarão restritos à participação de forma 
complementar no Sistema Único de Saúde conforme previsto no § 1º do artigo 199 da CF. 
11 in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 12ª edição. São Paulo: Editora Dialética. Ano 2008. P. 871. 
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 I - identificação do objeto a ser executado;   
II - metas a serem atingidas;   
III - etapas ou fases de execução;   
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros;   
V - cronograma de desembolso;   
VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão 
das etapas ou fases programadas;   
VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação 
de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão 
devidamente assegurados, salvo se o custo total do empreendimento recair 
sobre a entidade ou órgão descentralizador.  
§ 2o Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do 
mesmo à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva.  
§ 3o As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com 
o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas 
ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes:   
I - quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da 
parcela anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive 
mediante procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente 
pela entidade ou órgão descentralizador dos recursos ou pelo órgão 
competente do sistema de controle interno da Administração Pública;  
II - quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos 
não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas 
atentatórias aos princípios fundamentais de Administração Pública nas 
contratações e demais atos praticados na execução do convênio, ou o 
inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas conveniais 
básicas;   
III - quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas 
pelo partícipe repassador dos recursos ou por integrantes do respectivo 
sistema de controle interno.   
§ 4o Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente 
aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se a 
previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação 
financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em 
títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em 
prazos menores que um mês. 
§ 5o As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão 
obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, 
exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de 
demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste.  
§ 6o Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, 
acordo ou ajuste, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os 
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 
serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo 
improrrogável de 30 (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.  

 
No que tange à fiscalização, ainda segundo o TCESP, supra citado: 
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“..., é de se observar que, sem prejuízo do sistema de controle interno 
existente nos órgãos e entidades da Administração Pública, ao Tribunal de 
Contas competente cabe realizar o controle das despesas decorrentes de 
Convênios.” 

 
Acompanhamento e fiscalização das despesas  
 
De acordo com o artigo 113 da LF n° 8.666/93, o controle das despesas decorrentes dos 

Convênios será feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da atualizada legislação 
pertinente. Todavia, os órgãos interessados da Administração são os responsáveis pela 
demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução, nos termos da Constituição 
e sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto, devendo ser apresentado elucidativo 
parecer conclusivo, sobre a prestação de contas da conveniada, que se encontra neste Manual.  

Cabe ainda ressaltar que o Administrador Público convenente deverá manter arquivo de 
documentos comprobatórios continuamente atualizado para atendimento de qualquer 
requisição ou exame in loco do TCESP, seja em suas dependências ou junto à entidade 
conveniada.  


