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RESUMO 

 

O presente estudo é baseado sobre a princípio da eficiência e o princípio da 

publicidade dos atos administrativos por meio do SICONV analisando o município de 

Anápolis, entre os anos de 2009 e 2018, verificando se existe uma efetiva preservação 

buscando o interesse da coletividade. Sendo possível identificar que o sistema vem 

sendo alimentado e acompanhado de forma rotineira, sendo identificado nos 

convênios a transparência as publicidades dos atos públicos. Apesar de o SICONV 

existir com a finalidade de disciplinar os instrumentos de transferência voluntária entre 

a União e outra pessoa jurídica, abarcando todo o processo de gestão de convênios 

e contratos de repasse, será proposto e tratado nesse trabalho, além de suas 

funcionalidades específicas, como ferramenta de fiscalização, controle e adequação 

de procedimentos internos de uma prefeitura municipal para atingir a excelência na 

governança e cumprir as demandas da sociedade, consequentemente as promessas 

de governo do gestor público municipal. 

 

Palavra chaves: SICONV; princípio da transparência; princípio da eficiência. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os princípios são comparáveis a estrutura que mantém firme uma edificação, 

agindo como uma garantia sólida de determinado juízo ou verdade. São verdades 

lógicas e irrefutáveis; pressupostos pontos referenciais para a ciência jurídica.  

 

Nesse sentido, entende-se que os princípios são as estruturas sob as quais, 

como normas reguladoras, as leis se sustentam. Ao mesmo tempo em que atuam 

como espírito ou fundamento das normas, os princípios mostram ser critérios de 

compreensão e inteligência do sistema jurídico.  

 

Como se apresenta, os princípios são constituídos de importância superior as 

normas, uma vez que são as bases e os guias vitalícios de qualquer ordenamento. 

Ofendê-los significa ir de encontro à estrutura que garante solidez ao sistema jurídico.  

 

Destaca-se ainda que o esclarecimento que o planejamento estratégico deve 

proporcionar ao gestor fará com que sejam traçados rumos melhores e mais definidos 

para a caminhada da instituição, buscando a consolidação em seu meio, o que é 

extremamente importante para a escalada e fortalecimento da imagem junto à 

sociedade como um todo.  

 

Utilizando-se das ferramentas que o planejamento estratégico possui, como a 

análise do ambiente com as suas fragilidades, ameaças, potencialidades e 

oportunidades, o gestor tende a identificar mais facilmente quais as reais 

necessidades da sua equipe e do município, fazendo com que a busca de novos 

projetos seja mais eficaz e resolutiva. 

 

Deste modo, o presente estudo teve como finalidade de analisar princípio da 

eficiência e o princípio da publicidade dos atos administrativos por meio do SICONV, 

levando em consideração a prefeitura municipal de Anápolis. 

 

Para isso foi divido em três capítulos sendo o primeiro uma conceptualização 

do princípio da eficiência e o princípio da publicidade dentro do ordenamento jurídico, 

em relação aos atos administrativos. O segundo capitulo fez uma abordagem sobre o 
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sistema de convênio E contratos de repasse como forma de aplicação do princípio da 

publicidade e eficiência dos atos administrativos. Por fim o ultimo capitulo fez uma 

abordagem em relação a publicidade e a eficiência por meio do uso do SICONV pela 

Prefeitura de Anápolis-GO. 

 

Sendo assim a metodologia adotada foi levantamento bibliográfico por meio de 

livros, artigos, jurisprudências e doutrinas; além de uma pesquisa de campo tendo 

como fonte o SICONV, como forma de obtenção de dados para elaboração de gráficos 

e tabelas. 
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1. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E O PRINCIPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS 

ADMINISTRATIVOS NO ORDENAMENTO JURIDICO BRASILEIRO 

 

O presente capitulo tem por finalidade trazer algumas definições que serão 

indispensáveis para uma melhor compreensão do estudo, sendo assim foi abordado 

o conceito de Princípio da eficiência e de princípio da publicidade dos atos 

administrativos. 

 

1.1 PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA  

 

Primeiramente, cumpre distinguir o que é Administração Pública. Assim, 

Meirelles elabora o seu conceito:  

 
Em sentido formal, a Administração Pública, é o conjunto de órgãos 
instituídos para consecução dos objetivos do Governo; em sentido 
material, é o conjunto das funções necessárias aos serviços públicos 
em geral; em acepção operacional, é o desempenho perene e 
sistemático, legal e técnico, dos serviços do próprio Estado ou por ele 
assumidos em benefício da coletividade. Numa visão global, a 
Administração Pública é, pois, todo o aparelhamento do Estado 
preordenado à realização de seus serviços, visando à satisfação das 
necessidades coletivas. (MEIRELLES, 2006, p. 64)  
 

Conforme Alexandrino (2018) a administração pública e o direito administrativo 

como um todo são regidos por vários princípios. Alguns deles apresentam-se 

explicitamente na Constituição Federal e outros podem ser extraídos da própria Carta 

Magna, como de legislação infraconstitucional, são os chamados princípios implícitos. 

 

O artigo 37 da CF traz em seu caput cinco princípios fundamentais nos quais a 

administração deve se pautar, são eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. Não iremos nos estender abordando o conceito de cada um 

desses princípios, visto que o tema deste artigo se delimita ao princípio da eficiência 

e é a respeito dele que falaremos nos tópicos a seguir. 

 

Inserido no caput do art. 37 da CF pela Emenda Constitucional nº 19, de 4-6-

98, entre os princípios da administração pública, o princípio da eficiência veio para 

exigir que a atividade administrativa fosse desempenhada com produtividade, 

presteza, perfeição e rendimento funcional. 
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Para Maria Sylvia Di Pietro: 

 
[...] o princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: 
pode ser considerado em relação ao modo de atuação do agente 
público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas 
atuações e atribuições, para lograr os melhores resultados; e em 
relação ao modo de organizar , estruturar, disciplinar a administração 
pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores 
resultados na prestação do serviço público (DI PIETRO, 2011, p.84). 
 

A eficiência tem como principal objetivo alcançar os melhores resultados na 

prestação do serviço público. Esse é o entendimento do autor Hely Lopes Meirelles 

ao dizer que: 

[...] é o mais moderno princípio da função administrativa, que já não 
se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo 
resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento 
das necessidades da comunidade e de seus membros (MEIRELLES, 
2006, p. 96). 

 

É importante definir a noção de serviço público, que apesar de não ser uma 

tarefa fácil para a doutrina, pode-se entender como o conceito de Maria Sylvia di 

Pietro, sendo: 

 
 (...) toda atividade material que a lei atribui ao estado para que a 
exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de 
satisfazer concretamente às necessidades coletivas, sob regime 
jurídico total ou parcialmente público. (DI PIETRO, 2011, p. 103)  
 

Segundo Carvalho (2018), como princípio constitucional, sua inobservância 

ensejará em responsabilidade para aquele que lhe deu causa. Deste modo, veremos 

que faz parte do procedimento para conseguir a estabilidade que o servidor haja com 

eficiência, aferindo-a por meio de avaliação de desempenho feita por comissão 

designada para este fim. 

 

Alexandrino (2018) destaca também requisito para promoção por merecimento 

de juízes e membros do Ministério público, a presteza no desempenho da função 

impedindo a promoção daquele que retiver autos em seu poder além do prazo legal. 

 

É importante ressaltar que conforme Carvalho (2018) a eficiência veio para 

somar aos demais princípios, não podendo sobrepor-se a nenhum deles, haja vista 
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que será um bom administrador aquele que, agindo nos limites da legalidade e dentro 

do que preconiza a moral, exerce suas funções com impessoalidade e produtividade. 

 

Vimos no tópico anterior que para prestar os serviços adequadamente a 

Administração deve ter sempre presente alguns requisitos, um deles é a eficiência, 

isto é, a administração deve sempre buscar melhores resultados, exigindo de seus 

agentes produtividade, presteza, aperfeiçoamento e rendimento. 

 

Entretanto, Carvalho (2018) diz que embora esteja na categoria de princípio 

norteador da atividade administrativa, seguir este princípio não é mera faculdade para 

a administração, é um dever que se não for cumprido gera responsabilidade para o 

agente público. O Dever de eficiência traduz-se na exigência de elevado padrão de 

qualidade na atividade administrativa, na imposição de que o administrador e os 

agentes públicos em geral tenham sua atuação pautada por celeridade, perfeição 

técnica, economicidade, coordenação, controle, etc. 

 

O dever de eficiência mostra-se presente na necessidade de tornar cada vez 

mais qualitativa a atividade administrativa e está positivado em diversos textos da 

nossa Constituição, a saber: 

 

O art. 5º, inc. LXXVIII assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo “a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação”. Não basta que a atividade em si seja eficiente, como citado no exemplo 

anterior, mas é de suma importância que o servidor desempenhe sua função com 

eficiência.  

 

E isso é tão relevante que a própria constituição prevê a dispensa de servidor 

estável mediante avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, 

assim como condição para aquisição da estabilidade, a avaliação especial de 

desempenho feita por comissão instituída para esse fim. 

 

Observa-se que, conforme Alexandrino (2018) que o princípio a eficiência é 

considerada pela doutrina um dever do agente público. Tal dever se consubstancia 

não só nas ações do administrador público, o qual deve velar por uma boa 
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administração mas também pela conduta do agente público, que deve exercer suas 

funções com rendimento e aperfeiçoamento funcional. Verificamos aqui, duas 

vertentes para o princípio da eficiência: uma que se reflete na maneira de bem 

administrar e outra, que concretiza o bom desempenho funcional, ambas de suma 

importância para o Direito Administrativo. 

 

Neste sentido, Maria Sylvia Zanellla Di Pietro esclarece que o princípio da 

eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos:  

 
(...) pode ser considerado em relação ao modo de atuação do agente 
público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas 
atribuições, para lograr os melhores resultados; e em relação ao modo 
de organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública, também 
com o objetivo de alcançar melhores resultados na prestação do 
serviço público (DI PIETRO, 2005, P.84). 
 

O princípio da eficiência, como esclarecido, decorre da verdadeira intenção do 

legislador em reverter a situação do serviço público, o qual encontrava-se atravancado 

e burocratizado. 

 

1.2 PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE  

 

Tal princípio tem por finalidade tornar público os atos administrativos, 

possibilitando o fácil acesso dos interessados na licitação, não importando se os 

interessados são concorrentes da licitação ou a sociedade em geral. A respeito deste 

princípio, temos o douto esclarecimento: 

 
A publicidade dos atos da Administração, no campo da licitação 
pública, é de tremenda importância para os concorrentes, pois se dá a 
eles a certeza do que está ocorrendo nas diversas etapas do processo, 
bem como os possibilita de elaborar seus planejamentos e recursos 
administrativos em caso de descontentamento com alguma decisão 
que venha a ser tomada pela comissão de licitação, ou mesmo se 
houver alguma irregularidade ou ilegalidade no certame. Por outro 
lado, confere à Administração a certeza de que a competitividade 
restará garantida, para a seleção da proposta mais vantajosa. 
(BARROS, 2008, p.11) 
 

Carvalho Filho (2006) existe uma simples razão para existência deste princípio, 

pois quanto maior for a quantidade de pessoas que souberem da licitação, mais 

eficiente poderá ser a forma de seleção e, por conseguinte, mais vantajosa poderá ser 

a proposta vencedora. 
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Conforme Pestana (2013) esse princípio é a consagração do estado 

contemporâneo de direito, que, a par de ser democrático, trabalha no sentido 

finalístico de unir o Estado e o indivíduo com vistas ao atingimento do bem-estar e da 

dignidade da coletividade na sua mais ampla acepção. A publicação dos atos que 

pratica ou que envolva o poder público, num momento da história do homem permeada 

pela difusão e propagação incessante de informações e dados. 

 

O mesmo autor ainda relata que o princípio da publicidade, portanto, dadas 

as especificidades com que se apresenta nos domínios da Administração Pública, 

permite ser identificado como Princípio da Publicidade Administrativa, 

caracterizando-se pela imperiosa necessidade de materializar-se a cada instante 

onde houver providência ou pronunciamento da Administração Pública, para o fim 

de (sem prejuízo de outras finalidades) conferir validade, vigência e eficácia para os 

atos administrativos emitidos, os quais, como se sabe, representam a exteriorização 

da vontade da Administração Pública no trato da coisa pública e no exercício das 

funções que lhe competir. 

 

Pode-se afirmar, segundo Carvalho (2018) que é a transparência em prol não 

somente para aqueles que disputam uma licitação, também em prol dos cidadãos 

que buscam informação de determinada obra que será realizada. Sendo assim, é 

preciso sempre priorizar a publicidade de todos os atos com maior transparência e 

clareza possível, para que tais informações se tornem de conhecimento de todos, e 

alcance o objetivo básico do princípio da publicidade, 

 

O doutrinador Rocha (1994) deve-se observar, que o respeito ao princípio da 

publicidade na administração pública não pode ser confundido com o requisito formal 

de publicação dos atos administrativos. Para elucidar o tema, a publicidade prevista 

constitucionalmente é mais ampla que a publicidade oficial, ativada pela administração 

pública. 

 

Nessa mesma visão Meduar (2009) ao afirmar que a publicidade da atuação 

administrativa deve ser interpretada no sentido de atuação manifesta, visível, e não 

como propaganda nos meios de comunicação.  
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Em se tratando, ainda, de relações estreitas, o princípio da publicidade também 

tem relação com o direito à informação, garantia fundamental exposta no art. 5º, inciso 

XXXIII, da Constituição Federal, que reza que: 

  
(...) XXXIII- todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou 
geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de 
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível 
à segurança da sociedade e do Estado. (BRASIL, 1988, S/P)  

 

Ressalta ainda que, conforme Marçal Filho (2005), a administração tem duas 

formas de dar publicidade atos ou atividades: individual (inter partes) e difusa (erga 

omnes). A publicidade que atende interesse individual é aquela feita por edital, mas 

também por informação pessoal, na forma de certidão, vista ou intimação, 

especialmente para que se oportunize o contraditório e a ampla defesa, como no 

processo administrativo disciplinar. A publicidade difusa serve ao controle social sobre 

a administração. 

 

Neste sentido Carvalho (2018) explana que o princípio da publicidade não deve 

ser confundido com a publicação de atos administrativos que a lei exija e nem com o 

conceito de propaganda oficial dos de atos de programas, obras e serviços. 

 

Pode-se notar que diversos doutrinadores de grande nacional denominaram o 

princípio da publicidade como princípio da transparência ou identificaram-no com o 

chamado dever de transparência. Assim explica Sundfield (1995, P.98): “como a 

administração jamais maneja interesses, poderes ou direitos pessoais seus, surge o 

dever da absoluta transparência”. 
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CAPÍTULO II - O SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE 

REPASSE COMO FORMA DE APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E 

EFICIENCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

O segundo capitulo faz uma abordagem sobre a conceitualização de SICONV, 

bem como das etapas inerentes a tal sistema e sua funcionalidade e aplicabilidade 

em relação aos atos administrativos. 

 

2.1 CONCEITO DE SICONV 

 

Conforme Souza (2012), define o SICONV (Sistema de Gestão de Convênios 

e Contrato de Repasse) do Governo Federal é uma ferramenta de controle da 

administração e execução dos convênios e dos contratos de repasse da União. 

 

No Portal dos Convênios, criado pelo Governo Federal, a definição do Siconv é 

a seguinte: 

 
O SICONV é o sistema informatizado do Governo Federal no qual 
serão registrados todos os atos relativos ao processo de 
operacionalização das transferências de recursos por meio de 
convênios, contratos de repasse e termos de cooperação, desde a sua 
proposição e análise, passando pela celebração, liberação de 
recursos e acompanhamento da execução, até a prestação de contas. 
As informações registradas no SICONV serão abertas à consulta 
pública na Internet, no Portal de Convênios do Governo Federal 
(BRASIL, 2009, S/P). 
 

Na totalidade da Portaria Interministerial n° 507/11 encontram-se 

ordenamentos que discorrem sobre o SICONV, indicando sua propositura em cada 

fase dos tratados entre concedente e convenente, contudo e nesse caso, mostra-

seapenas parte do tema em relação ao Sistema de Gestão de Convênios, dispostos 

nos artigos e parágrafos abaixo: 

 
Art. 3º Os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, 
acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de 
tomada de contas especial dos convênios e termos de parceria serão 
realizados no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de 
Repasse - SICONV, aberto à consulta pública, por meio do Portal dos 
Convênios. 
§ 1º Os atos que, por sua natureza, não possam ser realizados no 
SICONV, serão nele registrados. 
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§ 2º Para a celebração dos instrumentos regulados por esta Portaria, 
os órgãos, entidades e entes a que se refere o art. 1º devem estar 
cadastrados no SICONV. [...] 
Art. 4º Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal que 
pretenderem executar programas, projetos e atividades que envolvam 
transferências de recursos financeiros deverão divulgar anualmente 
no SICONV a relação dos programas a serem executados de forma 
descentralizada e, quando couber, critérios para a seleção do 
convenente (BRASIL, 2011, S/P). 
 

De acordo com Souza (2012) celebração, execução, prestação de contas, 

acompanhamento e fiscalização de convênios e contratos de repasse, fases que 

compõe todo o processo de convênio, deverão, por obrigatoriedade, ser inseridas no 

SICONV e, por conseguinte, deverá o Gestor estar bem instruído para aplicação da 

legislação vigente. 

 

O Decreto nº 6.170/2007 da Presidência da República dispõe normas relativas 

aos recursos da União transferidos mediante a celebração de convênios, contratos de 

repasse e termos de cooperação, como definido pelo art. 1º:  

 
Este Decreto regulamenta os convênios, contratos de repasse e 
termos de cooperação celebrados pelos órgãos e entidades da 
administração pública federal com órgãos ou entidades públicas ou 
privadas sem fins lucrativos, para a execução de programas, projetos 
e atividades de interesse recíproco que envolvam a transferência de 
recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da 
União (BRASIL, 2007, S/P).  

 

O Decreto Presidencial é atualmente regulamentado pela Portaria 

Interministerial MP/MF/CGU nº 507/2011. Esta modificou a Portaria Interministerial 

MP/MF/CGU nº 127/2008, a qual instituiu a utilização do SICONV – Sistema de 

Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal. A respeito de 

transferências de recursos da União mediante a celebração de convênios, contratos 

de repasse e termos de parceria, dispõe a Portaria nº 507/2011:  

 
Art. 3º Os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, 
acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de 
tomada de contas especial dos convênios e termos de parceria serão 
realizados no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de 
Repasse – SICONV, aberto à consulta pública, por meio do Portal dos 
Convênios  
§ 1º Os atos que, por sua natureza, não possam ser realizados no 
SICONV, serão nele registrados.  
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O § 2º do mesmo artigo dispõe que as entidades privadas sem fins lucrativos 

que pretendam celebrar convênio ou contrato de repasse com órgãos e entidades da 

administração pública federal devem realizar cadastro prévio no SICONV, remontando 

ao mês de setembro de 2008, quando teve início a exigência de utilização do sistema.  

 

De acordo com o art. 7º, para a celebração com entes públicos, poderá ser 

realizado chamamento público no SICONV, a critério do órgão ou entidade 

concedente. O Portal de Convênios informa, sobre cada convênio ou contrato de 

repasse disponível ou celebrado, aqueles que tiveram ou não chamamento público. 

Pela Portaria anterior (nº 127/2008), o chamamento público também era facultativo na 

celebração com entidades do terceiro setor.  

 

O art. 8º da Portaria nº 507/2011 tornou obrigatório o chamamento público ou 

concurso de projetos na celebração de convênios com entidades privadas sem fins 

lucrativos, visando à seleção de projetos ou entidades que tornem mais eficaz o objeto 

do ajuste. O § 4º do mesmo artigo afirma que deverá ser dada publicidade ao 

chamamento público ou concurso de projetos, inclusive ao seu resultado, por 

intermédio da divulgação na primeira página do sítio oficial do órgão ou entidade 

concedente, bem como no Portal dos Convênios 

 

2.1.1 Fases do SICONV 

 

As fases inerentes à propositura dos convênios e acordos de transferência 

serão aqui mostradas de maneira sucinta e ilustradas pela totalidade do processo, 

comentadas posteriormente, embasadas na PI 507/11, na subseção acesso e 

operacionalização do SICONV em nível Municipal e a adequação dos procedimentos 

e trâmites internos, com vistas à perfeita execução do convênio ou do contrato de 

repasse.  

 

Normalmente, um convênio envolve quatro fases: Na fase de proposição, o 

interessado na celebração de convênio deverá elaborar plano de trabalho, que 

contenha, no mínimo, algumas das exigências e informações contidas na PI 507/11. 
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Deste modo Orzil (2012) quando aprovado o plano de trabalho e cumpridos 

todos os requisitos preestabelecidos, o convênio será formalizado mediante termo 

previamente examinado por setor técnico e assessoria jurídica do órgão/entidade 

concedente.  

 

Ainda destaca Oliveira (2014) que nas licitações realizadas com recursos 

públicos voluntariamente repassados pela União para aquisição de bens e serviços 

comuns será obrigatório o emprego da modalidade pregão, preferencialmente 

eletrônico. 

 

Figura 01: Fases do Convênio - Proposição 

 
Fonte: Portal do SICONV, 2018. 

 

Santos (2018) expõe que a LRF, a LDO e a legislação federal dispõem que 

Estados, Distrito Federal e Municípios, para receberem transferências voluntárias, 

devem atender algumas condições dessa etapa do convênio. Além isso, o solicitante 

precisa atender também às exigências específicas do programa e do órgão ou 

entidade responsável pela transferência dos recursos. 

 

Destaca-se que o SICONV representa a materialização, em ambiente 

informatizado, das diretrizes para formulação do projeto expostas no manual, 

somadas ao preenchimento de informações e envio de documentações exigidas pela 

legislação. 
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Figura 02: Fases do Convênio – Formalização 

 
Fonte: Portal do SICONV, 2018. 

 

Conforme o Tribunal de conta da União (2010) o êxito nesta fase do convênio 

depende essencialmente de dois fatores: seguir à risca o planejamento do convênio 

estabelecido no plano de trabalho aprovado e as normas de administração 

orçamentária e financeira da administração pública federal. 

 

Figura 03: Fases do Convênio - Execução 

 
Fonte: Portal do SICONV, 2018. 
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O Tribunal de Contas da União (2010) aida relata que é dever do convenente 

prestar contas dos recursos recebidos no prazo máximo de trinta dias contados da 

data do termino de vigência do instrumento firmado ou do ultimo pagamento efetuado. 

 

Figura 04: Fases do Convênio – Prestação de Contas 

 
Fonte: Portal do SICONV, 2018. 

 

Deste modo, Portaria Interministerial nº 507 (2011) diz que nada adianta ter 

executado bem as fases anteriores do convênio, se a prestação de contas não for 

apresentada tempestiva e convenientemente pelo órgão ou entidade que receber 

recursos públicos federais por meio de convênios ou contratos de repasse.  

 

A mesma portaria ainda fala que a parte recebedora estará sujeita a prestar 

contas da sua boa e regular aplicação no prazo máximo de trinta dias contados do 

término da vigência do instrumento firmado, ou do último pagamento efetuado, quando 

este ocorrer em data anterior àquela do encerramento da vigência, ou conforme 

estipulado no instrumento de celebração.  

 

O fluxo total do processo de transferência de recursos da União para Estados, 

Municípios e ONGs, é representado pela figura abaixo: 
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Figura 05: Fluxo total de Transferências da União para os Estados, Municípios e 

ONGs 

 

Fonte: Portal do SICONV, 2018. 

 

Durante cada fase, é importante ficar atento à legislação sobre o assunto, a 

fim de evitar que o convênio ou a sua prestação de contas sejam rejeitados. 

 

2.2 SICONV E OS ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

Conforme (2010) relata que o tema afirmando que é certo que, apesar das 

cautelas extraordinárias que quase sempre os acompanham, os convênios são assaz 

de vezes celebrados, mas o que nos parece é que poderiam ser multiplicadas essas 

ofensivas governamentais, vez que a sua utilidade instrumental é, ainda, pouco e 

insuficientemente explorada. 

 

Conforme Portaria Interministerial nº 507 (2011) o início do processo de 

solicitação de verbas federais para aplicação em Estados e Municípios se dá com a 

identificação das necessidades existentes na comunidade. A partir do conhecimento 

da realidade socioeconômica local é que se definem as áreas mais carentes que 

necessitam de maior atenção e ação mais imediata do Poder Público. 
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O conhecimento da matéria torna-se assim imprescindível para todos os 

agentes que façam parte do ciclo de transferência de recursos porque são 

responsáveis, para todos os efeitos, pelos atos que praticam no acompanhamento e 

fiscalização dos convênios e mecanismos congêneres.  

 

O Portaria Interministerial nº 507 (2011) ainda relata que o SICONV 

possibilitará o acompanhamento, pela autoridade competente do concedente, de todo 

o processo à medida que este se desenvolve, contribuindo para a desburocratização, 

a redução dos custos de transação e a eficiência do processo de transferência de 

recursos.  

 

Oliveira (2014) relata que o gestor de convênios ganha com isso poderoso e 

eficiente mecanismo de acompanhamento e fiscalização da aplicação dos recursos, 

com vistas a garantir a regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto, 

resguardando com isso, ao mesmo tempo, a sua responsabilidade perante os órgãos 

de controle interno e externo e a sociedade. 

 

Tratado aqui como facilitador da atuação do Gestor Público na fiscalização, 

controle e acompanhamento de convênios públicos como fiscal de convênios, o 

SICONV, de forma prática e objetiva, tem o propósito de assegurar à boa e regular 

aplicação dos recursos públicos e, consequentemente, evitar prejuízos ao erário.  

 

Portaria Interministerial nº 507 (2011) trouxe em seu texto para facilitar a 

adaptação à nova plataforma, a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, 

do Ministério do Planejamento, disponibilizou módulos de Educação à Distância, para 

a operacionalização do Portal de Convênios do Governo Federal, voltados a todos os 

usuários do sistema.  

 

Desde 1º de julho de 2008 estão disponíveis, gratuitamente, curso a distância 

e manual de operacionalização nos endereços www.convenios.gov.br. 

  

Diante do exposto e, com intuito de auxiliar no processo de aperfeiçoamento 

dessa ferramenta, descreve-se no quadro abaixo, com algumas atualizações, 
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sugestões de melhorias e modificações com base nas funcionalidades existentes do 

sistema, como segue: 

Tabela 1: Constatações sobre o SICONV 
Pontos positivos Pontos negativos 

1. O SICONV é importante fonte de 
registro de informações.  
2. O Convenente se cadastra uma única 

vez, evitando dessa forma despesas 
com remessa de documentos, com os 

correios, com deslocamentos a Brasília.  
3. O SICONV permite análises 
gerenciais a partir dos dados 

sistematizados.  
4. O SICONV poderá substituir no futuro 

o processo físico e ser uma plataforma 
de processo eletrônico.  
5. O SICONV compila dados sobre os 

programas federais e os recursos 
existentes  

6. O SICONV permite a centralização 
das parcerias do Estado em um único 
ambiente virtual. 

1. Não existe comunicação do SICONV 
com outros sistemas, como a 
possibilidade de importação de dados 

para comprovação de certidão.  
2. Não há possibilidade de trabalho off-

line, o que resulta em retrabalho e custo.  
3. Dificuldades de retorno do 0800 do 
Serpro.  

4. Ausência de assistência técnica e 
gerencial para o uso do sistema.  

5. Sucessivas alterações na legislação 
que regulamenta o SICONV e nas 
orientações repassadas aos usuários do 

sistema e consequente desrespeito aos 
princípios da confiança legítima dos atos 

estatais e da boa administração 

Fonte: Buiar, 2014. 

 

Como disposto pelo Tribunal de Contas da União (2009) na seção divulgação 

dos Programas pelo SICONV, os interessados podem conhecer, pelo Portal dos 

Convênios, os programas federais que estão realmente submetidos ao SICONV. Para 

tanto, basta navegar na área de Acesso Livre e realizar a pesquisa por meio dos 

critérios disponibilizados. 
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CAPITULO III– ANÁLISE DE DADOS 

 

Este presente capitulo faz uma explanação dos dados encontrados acerca do 

uso do SICONV e a publicidade e eficiência dos atos administrativos. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA E COLETA DE DADOS 

 

Foi realizada uma pesquisa exploratória sobre o tema convênios e/ou sobre o 

software SICONV, mas sim, tendo como parte a pesquisa bibliográfica, buscando, a 

partir do material, observar, identificar e interpretar as peculiaridades deste sistema. 

 

Para efetivação desse trabalho, os elementos constitutivos da dissertação, 

gráficos, quadros explicativos e imagem, foram selecionados através do acesso livre 

do portal do SICONV, para que deste modo pudesse ser avaliada a aplicação do 

princípio dos atos administrativos. 

 

Figura 06: Mapa de localização do acesso livre 

 

Fonte: Portal do SICONV, 2018. 
 

Foi utilizado o SICONV como fonte de coleta de dados, vale ressaltar que o 

sistema foi criado para proporcionar lisura na transparência nos atos administrativos, 

onde os cidadãos interessados podem acessar tais informações, sendo este um dos 

principais mecanismos utilizado pelos órgãos públicos para realizar qualquer tipo de 
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compra, construção ou reforma, reduzindo a chance de fraudes em virtude de sua 

publicidade no processo. Posteriormente foi acessado o campo convenuios e pré-

convenios, para que assim pudesse ser feito uma pesquisa de forma detalhada. 

 

Figura 07: Campo acesso livre do Siconv. 

 

Fonte: Portal do SICONV, 2018. 
 

Dentro da aba consultar convênios, foram preenchidos os dados de 

Identificação do proponente com o CNPJ da prefeitura de Anápolis e o UF/Município 

do Proponente. 

 
Figura 08: Campo acesso livre do Siconv. 

 

Fonte: Portal do SICONV, 2018. 
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Por fim, depois de preenchidos os dados direcionou a uma página a qual 

contem todas os convênios firmados e pleiteados via SICONV. 

 
Figura 09: Lista dos numeros de convênio e preconvenio da cidade de Anápolis. 

 
Fonte: Portal do SICONV, 2018. 

 

Sendo assim a metodologia adotada foi baseada em uma pesquisa 

bibliográfica com a implementação de uma pesquisa de campo. Toda pesquisa foi 

orientada no sentido de mostrar a efetividade do SICONV como forma de publicidade 

dos atos administrativos. 

 
3.2 DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 
Tabela 2: Composição da instituição 

Nome Prefeitura Municipal de Anápolis 

Departamento analisado: PROANA – Programa de crescimento de 

Anápolis, departamento ligado diretamente ao 

gabinete do prefeito. 

Finalidade do departamento: Captar recursos federais, acompanhar o uso do 

dinheiro disponibilizado pelos ministérios e 

realizar pagamento e prestação de contas dos 

convênios firmados 

Composição da equipe 1 assessor especial; 1 diretor de convênios; 1 

diretor de engenharia; 10 engenheiros, 1 

arquitetos, 10 estagiários; 3 gerentes 

Tipo: Órgão Público. 

Fonte: Próprio autor, 2018. 

3.4 RESULTADOS 
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Conforme Chiarrot (2013) Anápolis é um município Brasileiro do estado 

de Goiás, situada no Planalto Central e pertencente à Mesorregião Centro Goiano e 

à Microrregião de Anápolis. Sua altitude é de 1.017 metros, com clima tropical e uma 

estação seca. A cidade está a 50 km da capital goiana e a 140 km da capital federal, 

constituindo um poderoso eixo econômico/populacional. 

 

O mesmo autor ainda relata que Anápolis é uma cidade próxima de Goiânia, 

sendo cercada pela BR-153, BR-060, BR- 414 e as estaduais GO-222 e GO-330, 

destaca-se ainda que a cidade também é localizada perto de Brasília, sendo 

atualmente conhecida como pólo industrial farmacêutico do Brasil, além de vim 

crescendo na atualidade passando a ser conhecida também como um pólo 

universitário, Anápolis é a terceira cidade mais populosa da região centro-oeste, 

conforme dados do divulgados pelo IBGE (2014), tem cerca de 334.613 habitantes. 

 

Com a base de SICONV, com a finalidade de evidenciar a publicidade dos atos 

administrativos em relação aos convênios da Prefeitura de Anápolis e o Governo 

Federal, evidenciou-se que em relação a identificação dos ministérios é possível 

identificar, visto que no ano de 2013 o Ministério do Esporte teve o maior número de 

propostas cadastradas, no Ministério das Cidades seu ápice foi no ano de 2018, o 

Ministério do Desenvolvimento social no ano de 2009; Ministério da Cultura no ano de 

2018, sendo estes dados os mais significativos. 

 

Gráfico 01: Ministérios com cadastro de propostas do ano de 2009 à 2018. 

 
Fonte: Próprio autor, 2018. 
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Dentro do SICONV, ainda é possível identificar o valor que está sendo 

destinado, podendo ser diferenciado o valor de contrapartida e o valor de repasse, ao 

se analisar os anos, é possível identificar que em relação ao dinheiro empregado de 

contrapartida a variabilidade é pequena, mas quando se fala em valores de repasse é 

possível identificar que o maior pico foi no ano de 2018. 

 

Gráfico 02: Quantitativo de contrapartida e repasse do ano de 2009 à 2018. 

 
Fonte: Próprio autor, 2018. 

 

Ao analisar a quantidade de convênios cadastrados ao longo dos anos é 

notório e discrepante apesar de no ano de 2010 ter tido um quantitativo bom de 

cadastramento de propostas os anos de 2011 à 2016 a variabilidade foi pouca, 

atingindo novamente o ápice no ano de 2018. 

 
Gráfico 03: Quantitativo de propostas cadastradas entre os anos de 2009 à 2018. 

 
Fonte: Próprio autor, 2018. 
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Quando se fala em contrato de repasse é possível identificar que no ano de 

2018 foi aonde houve o maior número de registros e no ano de 2012 o menor número, 

em relação ao convenio nos anos de 2009, 2013, 2015 e 2018 não tiveram registros 

e no ano de 2010 foi registrado o maior número. 

 

Gráfico 04: Quantitativo de contrato de repasse e convênios entre os anos de 2009 à 
2018. 

 
Fonte: Próprio autor, 2018. 

 

Em análise aos dados foi possível identificar que quando se pega todos os 

convênio e contratos de repasse entre os anos de 2009 à 2018, é possível identificar 

que apenas 35% foram finalizados e os outros 65% estão em andamento. 

 

Gráfico 04: Quantitativo de contrato finalizados e em andamentos dos anos de 2009 
à 2018. 

 
Fonte: Próprio autor, 2018. 
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A diante para melhor compreensão da publicidade e da eficiência dos atos 

administrativos, escolheu um convênio aleatório para analisar se realmente é de livre 

acesso as informações referente ao contrato firmado, sendo assim escolheu o 

844945/2017, cujo o objeto é Pavimentação Asfáltica e Drenagem em diversos bairros 

da Cidade. 

 

Figura 09: Consulta de Convênio sendo possivel identificar a situação. 

 
Fonte: Portal do SICONV, 2018. 

 

Figura 10: Consulta de Convênio sendo possivel identificar orgão e objeto. 

 
Fonte: Portal do SICONV, 2018. 
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Deste modo é possível perceber que os dados estão de livre a cesso a 

qualquer pessoa que tenha interesse sobre o andamento do convênio, além de outras 

informações complementares como se foi empenhado pelo governo federal e 

municipal, e se já ouve publicação em diário oficial, além do objeto do contrato e órgão 

que concedeu o repasse. 

 

Outro dado que é possível ser identificado é a vigência e os valores, 

assinatura e termino da vigência bem como os valores que serão empregados de 

repasse que é aquele oriundo do Governo Federal e o de contrapartida que é 

destinado aos cofres públicos da prefeitura. 

 

Figura 11: Consulta de Convênio sendo possível identificar as datas e valores 

 

Fonte: Portal do SICONV, 2018. 

 

O convenio selecionado se encontra em execução, sendo assim quando 

acessada a aba execução do convenente é possível identificar que já houve o 

processo licitatório, por meio de uma tomada de preço, como pode ser observado na 

figura 12 a seguir. 
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Figura 12: Consulta de Convênio sendo possivel identificar a licitação. 

 

Fonte: Portal do SICONV, 2018. 
 

Quando vai na opção destacar é possível ver a modalidade de licitação, o 

valor vencedor da licitação e a empresa vencedora da licitação, mostrando assim a 

aplicabilidade da publicidade dos atos administrativos e a eficiência. 

 
Figura 13: Consulta de Convênio sendo possivel identificar a licitação. 

 

Fonte: Portal do SICONV, 2018. 
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Outros dados que pode ser evidenciado é a publicação dos contratos, em sua 

integridade, podendo ser baixado e acessado por qualquer pessoa sem qualquer tipo 

de restrição como pode ser visualizado na Figura 14. 

 

Figura 14: Consulta de Convênio sendo possivel identificar o contrato na integra. 

 

Fonte: Portal do SICONV, 2018. 
 

Figura 15: Consulta de Convênio sendo possivel identificar o contrato na integra. 

 

Fonte: Portal do SICONV, 2018. 
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Sobre a obrigatoriedade de lançar no SICONV a despesa efetiva (e não a 

prevista) antes que o pagamento ocorra, o art. 64 da Portaria nº 507/2011 esclarece:  

(...) § 3º Antes da realização de cada pagamento, o convenente 
incluirá no SICONV, no mínimo, as seguintes informações:  
I – a destinação do recurso;  
II – o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;  
III – o contrato a que se refere o pagamento realizado;  
IV – a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao 
pagamento; e  
V – a comprovação do recebimento definitivo do objeto do convênio, 
mediante inclusão no Sistema das notas fiscais ou documentos 
contábeis (BRASIL, 2011, S/P). 
 

Por fim é possível verificar no SICONV ainda na aba documento de liquidação 

se foi pago algum valor, assim como verificar se existe alguma nota fiscal cadastrada, 

no caso do convênio escolhido ainda não existe nenhum pagamento. 

 

3.5 DISCUSSÃO 

 

O tema dos convênios foi objeto de muitas discussões e de alterações 

normativas, motivadas por uma agenda pública já estabelecida, que, todavia, adquiriu 

maior destaque e prioridade pela necessidade de oferecer respostas a demanda 

social em razão de fatos públicos envolvendo o mau uso de recursos repassados por 

meio de convênios celebrados na Administração Pública em geral. 

 

Conforme Silva (2013) as relações entre Governo Federal e Município 

envolvem muito mais elementos que o repasse de verbas e o SICONV: o universo 

cognitivo que circunda esse tema e bem mais amplo e complexo do que o objeto de 

pesquisa. 

 

Dessas características, obteve-se um resultado satisfatório, porém não 

conclusivo da questão, dada escassez de fontes praticantes e de material escrito 

sobre o assunto em seu direcionamento abordado. 

 

Destaca-se ainda que Silva (2013) o controle de resultado dos projetos de 

parceria, bem como sua aferição, monitoramento, avaliação e fiscalização 

representam um desafio para o SICONV, considerando este dever ser eficiente 
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ferramenta de prestação de contas e instrumento de gestão dos programas em 

parcerias, juntamente aos processos que o circundam. 

 

Oliveira (2014) relata que o SICONV é uma ferramenta de acesso aos 

programas federais, através dos quais o Governo direciona as políticas públicas. Por 

meio do sistema é possível acessar esses programas e inscrever projetos das 

Prefeituras, além de acompanhar o andamento da análise dos Ministérios e executar 

dos recursos on-line. 

 

O acesso aos recursos federais é muito importante para os municípios, que 

tem necessidade de complementar seus orçamentos, em especial para obras de 

infraestrutura, porém, quanto o município de Anápolis em 2017, implementou o núcleo 

PROANA com a finalidade de captar e acompanhar repasses do Governo Federal 

com o uso do SICONV, é possível identificar o ápice de projetos, ou seja, quando o 

município não está preparada para gerenciar o sistema, seja por falta de equipe 

técnica capacitada, seja por falta de organização administrativa essa captação tende 

a ser menor. 

 

Segundo Secchin (2018) diz que é evidente que o SICONV tem por finalidade 

promover a publicidade dos atos administrativos, pois é uma ferramenta que 

possibilita a análise e o controle da execução financeira dos recursos, desde que a 

documentação necessária à prestação de contas tenha sido gerada adequadamente, 

em conformidade com o plano de trabalho cadastrado. 

 

Vale destacar, que mesmo diante de toda publicidade dos atos 

administrativos, que os Ministérios fiscalizam por meio da CAIXA que tem por 

finalidade informar os atos que estão sendo executados, bem como acompanhar atos 

administrativos. 

 

Não obstante a necessária qualificação técnico-operacional da entidade 

convenente e a padronização de serviços de relevância pública não exclusivos do 

Estado deve ser ofertada a possibilidade do pluriconvênio. Deve-se ofertar a 

possibilidade de celebrar-se convênio com mais de uma entidade convenente, posto 

o caráter colaborativo da relação administrativa na implementação de programa 
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federal. E a soma dos esforços que caracteriza o convênio administrativo e não a burla 

à Lei de Licitações (SOUZA, 2012, P.23). 

 

No entanto os princípios da eficiência e da publicidade da gestão pública não 

se alcançam com a mera comprovação de cumprimento de processos formais: a 

efetiva aplicação destes princípios deve implicar num sistema de disponibilização de 

dados que permita a compreensão e análise gerencial de aplicação dos recursos 

utilizados e do alcance de resultados, alinhados com a política pública em referência.  

 

Com essas ferramentas, a União espera atingir maior agilidade e menores 

custos com os procedimentos necessários às transferências voluntárias de recursos 

federais. E mais, espera garantir maior transparência aos atos de gestão, pois o Portal 

possibilitará o acompanhamento pela sociedade de todo o processo, desde a 

apresentação da proposta pelo interessado até a análise, celebração e liberação de 

recursos pelo concedente, bem como a prestação de contas on-line da execução 

física e financeira, pelo convenente.  

 

Diante do exposto a Administração Pública, conforme Grazziotin (2011) em 

particular as Prefeituras Municipais, quando da execução dos Convênios e Contratos 

de Repasse, deverão obrigatoriamente registrar todos os procedimentos de execução 

realizados, tais como: licitações, contratos, documentos de liquidação, pagamentos e 

ingressos de recursos, assim como convênios, para concluir com a elaboração dos 

relatórios de execução até, finalmente, a Prestação de Conta Final. 

 

Conclui-se afinal que, a governabilidade enquanto conjuntura de estabilidade 

política, social e financeira para o pleno exercício das atribuições de uma 

Administração Pública, estiver estabelecida em seu estado ideal, possibilitando a 

absoluta prática da governança e, se a Administração pública existe apenas para isso, 

então os convênios que celebre também existirão tão somente para prestigiar esse 

objetivo de melhor atender a coletividade, a população, os administrados, o bem-estar 

social, os fundamentos da cidadania, transparecendo as informações e, nesse 

contexto, auxiliando no controle interno e externo do órgão público municipal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Procurou-se salientar que essa ferramenta disponibilizada pelo Governo 

Federal, visto que o SICONV foi criado, a princípio para sanar uma questão de 

normatização de um procedimento que até pouco tempo, não se tinha controle, 

mesmo com a tecnologia da informação já instalada enquanto forma de metodologia 

e customização de processos 

 

Assim sendo, cada órgão solicitante e precisado de recursos financeiros para 

si, enquanto cumpridor de demandas logicamente, tratava de diligenciar junto a 

Administração Pública Federal, de uma forma conveniente, formulando o documento 

e subjugando a celebração do convênio, quanto à sua natureza jurídica, como mero 

protocolo de intenções, ou simples manifestação, formalmente expressada, da 

vontade de colaborar, e dessa forma pactuada celebrada livremente entre as duas 

partes, seja qual for o objeto. 

 

Deste modo destaca-se que os princípios constitucionais são o alicerce do 

ordenamento jurídico, formando a base para a aplicação de outras normas, trazendo 

os verdadeiros valores fundamentais que constituem nosso sistema normativo. 

 

Sendo assim, apesar de o SICONV existir com a finalidade de disciplinar os 

instrumentos de transferência voluntária entre a União e outra pessoa jurídica, 

abarcando todo o processo de gestão de convênios e contratos de repasse, será 

proposto e tratado nesse trabalho, além de suas funcionalidades específicas, como 

ferramenta de fiscalização, controle e adequação de procedimentos internos de uma 

prefeitura municipal para atingir a excelência na governança e cumprir as demandas 

da sociedade, consequentemente as promessas de governo do gestor público 

municipal. 

 

O SICONV, em seu objetivo estrito, catalisa e universaliza todos os 

processos inerentes a captação de recursos financeiros advindos do Governo Federal. 

No entanto, este constitui apenas um dentre os virtualmente diversos objetos 

possíveis depositados nesse dispositivo eletrônico, capaz de oferecer, conforme 

descrito, de um lado a sistematização do processo captatório de verbas federais e por 
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outro lado, a condição de regulação de outro trâmite, o burocrático governamental e, 

em ambas as funções, tratar do interesse público por meio da transparência.  

 

Conclui-se assim que a Administração Pública, em particular a Prefeitura 

Municipal de Anápolis-GO, quando da execução dos Convênios e Contratos de 

Repasse, deverão obrigatoriamente registrar todos os procedimentos de execução 

realizados, tais como: licitações, contratos, documentos de liquidação, pagamentos e 

ingressos de recursos, assim como convênios, para concluir com a elaboração dos 

relatórios de execução até, finalmente, a Prestação de Conta Final, sendo estes 

congruente com o princípio da publicidade dos atos públicos e da eficiência. Dessa 

forma, e diante do exposto, tem-se nesse processo a oportunidade de procedimentar 

os trâmites do órgão público e, em contrapartida o governo federal - tal qual o 

municipal - detentor do objeto de repasse, também tratar esse sistema como 

ferramenta fiscalizatória.  
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