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Resumo 

Considerando que a descentralização e a governança multinível podem ser meios de
atender demandas regionalizadas e segmentos da população, e que a governança digital
proporciona a desburocratização e o acesso aos partícipes e interessados, novos modelos
de gestão foram introduzidos na Administração Pública brasileira. O presente artigo tem
por objetivo  realizar  uma análise  qualitativa  do Sistema de Gestão  de  Convênios  e
Contratos  de  Repasse  (SICONV)  como  ferramenta  de  atendimento  às  demandas
regionais,  bem  como  sua  efetividade  e  transparência.  Para  tanto,  foram  analisados
manuais e artigos que discorrem sobre a criação e o funcionamento da plataforma e um
relatório  do  Tribunal  de  Contas  da  União,  divulgado  em  2018,  realizado  pela
Controladoria Geral da União, que analisou todas as celebrações realizadas entre 2008 e
2016.  Desse  modo,  observa-se  que,  mesmo  facilitando  o  acesso  e  a  transparência,
através  da  Internet,  a  plataforma  apresenta  problemas  relativos  à  celeridade  e  à
capacidade operacional, além da influência de emendas parlamentares individuais, que
respondem pela maior parte das celebrações. Mesmo considerando um avanço para a
Administração Pública brasileira, o relatório permite concluir que a plataforma ainda
não  consegue  atingir  os  objetivos  para  as  quais  foi  criada,  exigindo  soluções  aos
problemas apontados pelo documento.

Palavras-chave: SICONV; Convênios; Descentralização de Recursos.

I – Introdução 

Serviços e obras públicas têm tido significativo avanço através de celebrações de
convênios  e  acordos  para  sua  realização.  Essa  tem  sido  uma  forma  potencial  de
aplicação de recursos oriundos da esfera Federal, com a finalidade de suprir e fomentar
projetos microrregionais, visando a atender às necessidades dos municípios. 

Diante dos institutos de descentralização e desconcentração da Administração
Pública  e  de  recursos  financeiros,  além  da  intergovernabilidade,  o  amparo  às
necessidades locais e segmentadas é também realizado pelo Governo Federal através do
Sistema de Gestão de Convênios  e  Contratos  de  Repasse (SICONV).  As diferenças
jurídicas  e  administrativas  desses  instrumentos  também  serão  alvo  de  estudo  neste
projeto. Através dessas ferramentas, busca-se alcançar projetos específicos, satisfazendo
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o público local, além de dar apoio e suporte aos municípios e às iniciativas da sociedade
civil que levem a melhorias à população.

O advento da  Internet  e o aumento da oportunidade de acesso pelas camadas
populares (FREITAS; CARVALHO, 2012), resultou na emersão dos conceitos de e-Gov
(governo  eletrônico)  e  Governança  Digital.  Esses  conceitos  apresentam-se  com  o
objetivo  de  ampliar  o  acesso  à  informação,  a  desburocratização,  a  celeridade  e  a
transparência dos processos públicos. 

 Sob  a  luz  dos  conceitos  citados,  buscando  soluções  que  visam  inovar  e
aumentar a eficiência das celebrações entre o Governo Federal e demais instâncias de
forma mais célere e transparente, o Ministério do Planejamento, recentemente integrado
ao Ministério  da Economia pelo Governo Federal,  mantém o Sistema de Gestão de
Convênios e Contratos de Repasse (SICONV), com a finalidade de agilizar a realização
dos  contratos  de  forma  a  proporcionar  a  transparência  na  utilização  dos  recursos
financeiros  envolvidos,  segundo  a  Empresa  Pública  brasileira  SERPRO  (Serviço
Federal de Processamento de Dados). A plataforma foi lançada em 2008, criada através
do Decreto nº 6.170/74 de 2007. Dentre outras características, a plataforma permite que
todo o ciclo da celebração e a realização do projeto sejam efetuados através da Internet,
inclusive a prestação de contas.

O presente estudo visa entender o funcionamento e aplicabilidade do SICONV
como ferramenta de descentralização de recursos para fim de atendimento às demandas
regionalizadas,  verificando,  dentro  do  possível,  sua  efetividade.  Para  alcançar  esse
objetivo,  faz-se  necessário  entender  os  conceitos  que  norteiam  a  plataforma  e  a
legalidade e ainda avaliar os resultados de suas celebrações. Os dados para a avaliação
de seus resultados são os do Relatório do Tribunal de Contas da União, executado pela
Controladoria Geral da União (CGU, 2018), divulgado em 2018. O documento analisa
todas as celebrações realizadas pelo SICONV entre 2008 e 2016, que movimentou cerca
de 90 bilhões de reais da união em aproximadamente 150 mil celebrações. Dentre as
possíveis hipóteses, pode-se indicar que a garantia na execução de programas mediante
convênios se dá pelo controle e monitoramento através da plataforma tecnológica aqui
citada,  sobretudo,  objetivando o melhor  e  mais  eficiente  uso dos  recursos  públicos.
Outra hipótese é expor e entender as falhas que impedem a efetivação das celebrações,
ou  ainda,  os  já  celebrados  que  não  alcancem o  objetivo  fim,  que  é  o  atendimento
eficiente à população.

2 – Referencial Teórico

De acordo com a Plataforma Mais Brasil, criada pelo Ministério da Economia e
que absorveu o Sistema de Convênios, a portaria interministerial nº 127, de 29 de maio
de 2008 introduziu o sistema de convênios e definiu que as celebrações devem passar
obrigatoriamente  pela  plataforma,  desde  o  cadastro  e  execução  até  a  prestação  de
contas, com monitoramento e controle em todas as etapas. (BRASIL, 2008). A Carta
Magna de 1988, com redação fornecida pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998,
determina em seu artigo 241 que:
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A  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os  Municípios
disciplinarão  por  meio  de  lei  os  consórcios  públicos  e  os
convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a
gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência
total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à
continuidade dos serviços transferidos. (BRASIL, 1988). 

A plataforma visa proporcionar projetos que atendam à população, por meio de
convênios realizados com transparência, além das conformidades legais.

Serão  tratados  ao  longo  do  desenvolvimento  o  conceito  de  Contratos  e
Convênios,  a  Descentralização,  a  Governança  Multinível  e  o  Governo  Eletrônico.
Culmina  o  estudo  no  Sistema  de  Gestão  de  Convênios  e  Contratos  de  Repasse  –
SICONV, alvo principal da pesquisa.

2.1 Contratos e Convênios

Podemos entender convênios como "acordos firmados por entidades públicas de
qualquer espécie, ou entre estas e organizações particulares, para realização de objetivos
de  interesse  comum  dos  partícipes”  (MEIRELLES,  2008,  p.  412).  Referente  ao
contrato, o artigo 2º da Lei 8.666/1993, que estabelece normas gerais sobre licitações e
contratos  administrativos,  define-o  como  "todo  e  qualquer  ajuste  entre  órgãos  ou
entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades
para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas”. (BRASIL, 1993).

O  financiamento  de  projetos  através  do  portal  SICONV,  se  dá  através  das
transferências  voluntárias.  Essas  fazem  parte  das  funcionalidades  do  sistema  de
repasses. Basto Neto (2013) divide as transferências em dois grupos: não vinculado —
que não vinculam a aplicação dos recursos a um fim específico — e o vinculado, que
tem essa vinculação. Os repasses da plataforma são vinculados, com a devida orientação
nos editais.

Teixeira  e  Ramos  (2013)  destacam algumas  das  diferenças  entre  convênio  e
contrato. Os autores explicam que no convênio os interesses são comuns e no contrato
podem ser opostos, de acordo com o objeto contratado. O convênio possui partícipes e o
contrato, partes (lados distintos). O convênio veda os fins lucrativos, o que ocorre nos
contratos.  O  convênio  tem  caráter  de  auxílio  ao  custeio  em  relação  aos  recursos
financeiros, já o contrato pode ter caráter remuneratório, em que o recurso incorporará
ao patrimônio da parte. No convênio há atribuições divididas e harmonizadas ao passo
que nos contratos há obrigações contrapostas, entre outras diferenças. No que tange a
uma  cooperação  intergovernamental,  o  convênio  apresenta-se  como  um  conceito  e
como um vínculo que abrange de forma mais aproximada os objetivos da Administração
Pública, que é o bem público e o atendimento à população.

2.2 Descentralização, Desconcentração e Governança1 Multinível

1  Segundo Santos (1997) refere-se a forma de operação das políticas governamentais, incluindo o formato político
institucional do processo decisório, e à definição do financiamento de políticas e alcance dos programas.
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Ao  se  identificar  novos  paradigmas  e  soluções  para  a  gestão  pública
democrática,  voltada  para  resultados,  novos modelos  de  Gestão são introduzidos  na
Administração  Pública  brasileira.  Com  o  surgimento  desses  novos  modelos,  será
destacada  neste  estudo  a  cooperação  intergovernamental,  em  seus  diversos  níveis,
considerando relações sociais e intergovernamentais. (HENRICHS e MEZA, 2017).

A atenção às necessidades pontuais dos municípios e a elaboração de políticas
públicas advindas das esferas estaduais e municipais, ocorrem, segundo Peters & Pierre
(2001)  a  partir  de  fatores  como  o  fortalecimento  do  processo  de  descentralização
política e administrativa e a reestruturação do compartilhamento de responsabilidades
entre as esferas governamentais. Segundo a doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro
(2015), descentralização é "a distribuição de competências de uma para outra pessoa,
física ou jurídica [...]  Ao passo em que,  a desconcentração consiste na “distribuição
interna de competências dentro da mesma pessoa jurídica" (DI PIETRO 2015, p. 59).
Além  da  formação  de  uma  rede  de  governança,  Junqueira  (1997)  aponta  a
descentralização  como  condição  necessária  a  participação  da  sociedade  na  gestão
pública.

 Já a governança multinível pode ser definida como um processo de negociação
entre  os  atores  governamentais  de  diversos  níveis  territoriais,  bem como de  “redes
políticas  que ultrapassam os  limites da esfera pública”.  (YAHN FILHO, 2011,  p.6).
Torna-se imprescindível a necessidade de incluir a participação popular nesse processo.
O termo abrange a “dimensão horizontal”, não somente a vertical, uma vez que propicia
a “interdependência entre os atores e na complementaridade das suas atividades”, sejam
elas políticas, econômicas ou sociais. (YAHN FILHO, 2011, p. 6-7). 

Sendo a descentralização o compartilhamento de recursos e responsabilidades e
a  governança  multinível  um processo  de  negociação  entre  governos  que  incluem a
participação social, os conceitos, dentro do escopo do artigo, convergem para o mesmo
resultado, firmando ainda uma interdependência entre si. 

2.3 Governo Eletrônico e Governança Digital

Para que se alcancem os objetivos através da descentralização e a governança
multinível,  a  rede  mundial  de  computadores  se  faz  importante.  O  termo  Governo
Eletrônico (do inglês e-Gov ou electronic government) refere-se ao conjunto de serviços
e o acesso a informações que o governo oferece aos diferentes atores da sociedade civil
por meio eletrônicos (FERRER; SANTOS, 2004). O e-Gov contribui para a otimização
do  relacionamento  entre  governo  e  sociedade  civil,  reduzindo  custos  e  agilizando
processos.   

No contexto do Governo Eletrônico, a utilização e a disponibilidade dos dados
devem seguir princípios. A partir de 2007, passaram a vigorar os Princípios dos Dados
Abertos Governamentais, nos Estados Unidos da América. Dentre outras características,
os  dados devem ser  completos,  atuais  e  acessíveis.  O Tribunal  de Contas  da União
(TCU)  elaborou  uma  cartilha  apresentando  “cinco  razões  para  que  as  organizações
públicas invistam em iniciativas de abertura de dados governamentais” (TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO, 2015, p.21), dentre as quais se podem citar a transparência e
a legalidade dos atos administrativos, além de aprimorar a qualidade dos dados.
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A publicação  dos  dados  governamentais  em  formato  aberto  permite  que  a
sociedade possa avaliar as ações e decisões de governo. Além disso, a própria sociedade
pode  contribuir  com  serviços  inovadores  ao  cidadão.  O  TCU  defende  que  a
disponibilização de dados públicos de maneira aberta permite que um grande volume de
informações  seja  acessado  e  processado  por  meio  de  recursos  de  tecnologia  da
informação,  permitindo  a  fiscalização  e  melhorias  na  gestão  dos  recursos  públicos.
(TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2015).

Já  a  Governança  Digital,  segundo  o  site Governo  Digital,  tem a  função  de
envolver a Administração Pública Federal Direta e Indireta num processo tecnológico
para  efetivar  a  prestação  de  serviços,  promovendo  a  “participação  da  sociedade  no
processo de tomada de decisão e tornando o governo mais responsável, transparente e
eficaz”. (BRASIL, 2018, p. 20). 

Esses conceitos trazem o entendimento de que a  Internet é bem mais que uma
plataforma, mas um meio de promoção de novas estratégias governamentais que visam
à  modernização  e  avanço  da  Administração  Pública,  com  processos  eficientes  e
transparentes. A ideia de transparência e acesso vai ao encontro da nova Administração
Pública (PEREIRA, 1996) e a um modelo de governança moderno e contemporâneo,
advindo da era digital e do acesso. (RIFKIN, 2001). 

2.4 Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV

No  Brasil,  após  várias  transformações  advindas  do  uso  da  Internet,  as
plataformas eletrônicas propiciaram um ambiente de evolução tecnológica, resultando
na consolidação de alguns sistemas.  Através da sinergia  dos conceitos  citados  neste
referencial, surge o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV.
De acordo com Moraes (2010) o intuito do sistema é simplificar a relação entre os entes
da Federação, facilitando o acesso de entes do governo e outros possíveis proponentes
aos  vários  programas  de  governo,  e  ainda  tornar  mais  simples  a  comunicação  de
demandas não contempladas por esses programas. A plataforma permite repasses para o
fomento de projetos, aquisições e estruturações que atendem as demandas de municípios
ou outros segmentos da população.

Conforme  elucidado  por  Silva  (2011),  o  SICONV  surgiu  a  partir  de  uma
determinação do Tribunal de Contas da União. Com a necessidade de criar um sistema
de  captação  de  recursos  para  transferências  voluntárias,  deu-se  início  em  2004  ao
projeto  de  desenvolvimento  do  Portal  de  Convênios  pela  Secretaria  de  Logística  e
Tecnologia da Informação do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/
MP).

 Entretanto, somente no ano de 2008, após o Decreto n° 6.170 de 25 de julho do
ano  anterior,  o  portal  começou  a  funcionar  com  o  objetivo  de  instrumentalizar  os
repasses das transferências voluntárias aos estados, municípios e Distrito Federal, além
das  instituições  privadas  sem fins  lucrativos  pelo  Governo  Federal.  A utilização do
Sistema de Convênios é feita via Internet, o que torna seu acesso viável. Pelo Sistema
de Convênios é possível o cadastramento de projetos para obtenção de recursos. 

Após publicações anteriores e adequações, a Portaria Interministerial (PI) nº 507
de 24 de novembro de 2011, estabeleceu normas para a execução dos convênios, cuja
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plataforma inclui todas as fases do pacto, desde a inclusão da proposta até a execução
financeira  através  de  OBTV -  Ordem  Bancária  de  Transferência  Voluntária,  que  é
utilizada para pagamento a fornecedores de Convênios, Contratos de Repasses e Termos
de Parcerias. 

2.4.1 – Quem Pode Propor Convênios no SICONV?

Podem propor  convênios,  de  acordo  com  Decreto  n°  6.170,  sendo  então  os
convenentes, órgão ou entidade da administração pública direta e indireta, de qualquer
esfera de governo, além de entidade privada sem fins lucrativos (BRASIL, 2007). Já as
entidades  privadas  em  que  tenham  dirigentes  ou  pessoas  ligadas  à  Administração
Pública direta não podem se beneficiar do sistema, a bem da probidade.

2.4.2 – Etapas do SICONV

No fluxo processual do Sistema de Convênios, foram estabelecidas as fases de
celebração, execução e prestação de contas.

De  acordo  com  as  Orientações/Passo  a  Passo  no  Portal  dos  Convênios,  o
processo  de  celebração  se  dá  com  o  envio  das  propostas  pelo  órgão  interessado
(convenente), seguida da análise realizada pelo convenente. Faz-se necessário indicar a
UGTV (Unidade Gestora de Transferência Voluntaria)2 e emitir nota de empenho. Não
havendo cláusula suspensiva após o instrumento ser assinado e publicado, é iniciada a
execução com liberação da parcela para a conta de destino do convênio, conforme prevê
o planejamento de dispêndio financeiro acertado. 

Em  paralelo,  o  convenente  deverá  realizar  os  procedimentos  burocráticos  e
consolidar contratos com os fornecedores, registrando tais atos no SICONV. Executados
os serviços pelos fornecedores,  é preciso que o convenente insira os documentos de
liquidação  da  despesa  no  SICONV,  realizando  pagamentos  predominantemente  por
meio da Ordem Bancária de Transferência Voluntária – OBTV, ficando documentados
os  favorecidos  finais  dos  pagamentos  no  sistema.  

Importante  ressaltar  que  a  fase  de  execução  deve  ser  acompanhada  pelo
monitoramento,  realizado  pelo  concedente.  Os  gestores  públicos  lançam  mão  de
funcionalidades através de aplicativo móvel, em que é possível monitorar a liberação de
recursos,  movimentação  financeira,  acompanhamento  de  propostas,  entre  outras.
(BRASIL, 2018). Ao final da celebração, inicia-se um processo de suma importância
para  o  controle  e  lisura  dos  convênios:  a  prestação  de  contas,  tratada  com  mais
profundidade no próximo subtópico.

2.4.3 – Prestação de Contas e Transparência.

2  UGTV -  foi  criada no  Sistema Integrado de  Administração  Financeira  do Governo Federal  –  SIAFI  para
identificar o Convenente de transferência voluntária. É emitente dos documentos de movimentação da conta
bancária.
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Apesar do acompanhamento e da fiscalização ao longo do processo, a prestação
de contas, segundo Machado (2011), é a etapa importante no âmbito da transparência e
a probidade. O fluxo desta faze está ilustrado no fluxograma abaixo:

Fluxograma 1 – Processo de prestação de contas.

Fonte: Elaborado para este artigo.

Se  o  convenente  tiver  cumprido  a  proposta  e  utilizado  de  forma  correta  os
recursos, a prestação de contas será aprovada e seu registro será efetuado no sistema.
Caso contrário,  o  convenente  é  diligenciado  a  sanear  os  problemas  ou  devolver  os
recursos podendo ser registrado como inadimplente no SICONV e impedido de obter
novos recursos de transferências voluntárias do Governo Federal.  O capítulo VI,  do
Título V, da Portaria Interministerial de Nº 127, trata da prestação de contas e descreve
suas regras, dentre elas, as penalidades para quem não prestar conta corretamente na
utilização do repasse. 

O Governo Eletrônico aborda como o uso da Internet para fornecer informações
e prestar serviços ao cidadão. Essa informação vai ao encontro com o que diz Cunha
(2005) quando afirma que as tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) criam
oportunidades  para transformar o relacionamento entre  governo,  cidadãos,  sociedade
civil e empresas, contribuindo com a transparência. 

Dentro desse espectro,  o SICONV se apresenta como uma ferramenta digital
eficaz do controle social. Os autores apontam como ganhos trazidos pelo SICONV o
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acesso livre, a consulta de dados, o poder de fiscalização e a possibilidade de se realizar
denúncias.

Ainda sobre monitoramento e controle, a população pode acompanhar e fazer
suas denúncias diretamente no  site do SICONV. Na seção "Acesso Livre", o cidadão
pode consultar os convênios e pré-convênios, programas, o proponente, as propostas,
cotação prévia de preços, adimplência dos partícipes, um registro de irregularidades, as
listas  de  chamamento,  extratos  e  um  link direito  para  denúncias,  reclamações  e
manifestações. 

3 – Metodologia

Trata-se de um estudo realizado referente ao período entre 2008 e 2016, através
da  avaliação feita  pela  CGU,  que  buscou analisar  a  efetividade  e  aplicabilidade  da
Plataforma do SICONV. Adotou-se a pesquisa descritiva com a abordagem qualitativa.
O  estudo  pretendeu  entender  as  características  da  plataforma,  seus  objetivos,
funcionamento, procedimentos e limitações. Para tal, foi usado como procedimento a
pesquisa documental e bibliográfica. Fez-se a consulta em livros, manuais, dissertações,
leis, artigos em revistas, anais de congressos, sites e na plataforma citada. Para elucidar
o caminho percorrido para a realização da pesquisa e obter o resultado proposto, foi
necessário dividir a pesquisa em cinco etapas metodológicas, a saber:

(1) Os conceitos dos termos Convênio e Contrato;
(2)  Os  conceitos  dos  termos  Descentralização,  Desconcentração  e
Governança Multinível;
(3) A importância do Governo Eletrônico e Governo Digital no âmbito da
transparência e da legalidade dos atos administrativos;
(4)  O  surgimento  do  Sistema  de  Gestão  de  Convênios  e  Contratos  de
Repasse – SICONV e suas etapas; e
(5) Prestação de Contas e Transparência.

Esclarecidos os aspectos metodológicos e as etapas propostas para este projeto
de pesquisa, serão apresentados, a seguir, os resultados apontados neste estudo.

4 – Resultados e Discussões 

4.1 – Da Utilização da Plataforma SICONV

Avaliação  do  CGU,  apresentada  em  2018,  calcula  que  cerca  de  150  mil
instrumentos foram celebrados por meio do SICONV, entre a União e outros entes da
Federação. Valores chegam a quase R$ 90 bilhões em oito anos – período entre 2008 e
2016.  O  relatório  destaca,  como  fator  motivador  para  a  auditoria,  o  desafio  aos
administradores  públicos,  relacionados  à  lisura,  à  celeridade  e  à  efetividade  de
celebrações que visam a implementação de políticas públicas nos Estados e Municípios
brasileiros. (BRASIL, 2018). Esse desafio se torna complexo devido à quantidade de
agentes e a multiplicidade de objetos presentes na pactuação dos convênios.  
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A referida  avaliação  fez  uma  análise  de  todos  os  objetos  dos  convênios  e
contratos de repasse assinados no período entre 2008 e 2016, e apresentou os 10 temas
mais  expressivos,  ordenados  por  valor,  destacando-se  o  enfoque  no  “Planejamento,
gestão e desenvolvimento urbano (R$ 11,3 bi); Apoio ao turismo (R$ 9,3 bi); e Atenção
especializada em saúde (R$ 7,5 bi)” (BRASIL, 2018, p. 11). A análise listou ainda trinta
áreas que demonstram uma multiplicidade de termos que podem ser tratados através do
SICONV. Os municípios são os maiores convenentes, representando mais da metade
dos contratos, tanto em quantitativo quanto em volume do valor de repasse, totalizando
mais  de 80 mil  celebrações,  que ultrapassaram os  40 bilhões  de reais  em repasses.
(BRASIL, 2018).

Fato a ser destacado é que, a Emenda Constitucional nº 86, aprovada em 2015,
refletiu uma mudança na dinâmica do SICONV. Foi instituído o denominado orçamento
impositivo, que obriga o Poder Executivo a executar a despesa que lhe foi confiada pelo
Legislativo, que se caracterizam como uma pequena parte do orçamento, e vinculada a
interesses dos próprios parlamentares, interesses esses não discutidos neste artigo. A
avaliação do CGU apresenta uma tendência:  a maioria  dos  instrumentos firmados é
oriunda das emendas impositivas, conforme demonstram os gráficos a seguir:

Quadro 1 - Origem das celebrações do SICONV

 
Fonte:  Avaliação da Gestão das Transferências Voluntárias da União (BRASIL, 2018,
p. 12).

No quadro acima, pode-se verificar que em 2016, um ano depois da Emenda
Constitucional  nº  86,  cerca  de  80%  dos  instrumentos  firmados  foram  oriundos  de
emendas  parlamentares  impositivas.  Oito  anos  após  o  início  do  funcionamento  da
plataforma,  as  emendas  passaram  a  representar  a  maior  parte  das  origens  das
celebrações. Aliás, não há informações concretas ou claras sobre a demanda das origens,
sejam elas oriundas de emendas ou não. 
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4.2 – Da Análise de Dados e Apurações

Realizando a análise dos dados e referências aqui estudados, é possível observar
alguns pontos a serem melhorados. A avaliação do CGU apresentou sérios problemas
que mostram que a plataforma ainda não conseguiu alcançar alguns dos objetivos para
qual  foi  criada.  Uma  dessas  falhas  diz  respeito  ao  tempo  total  dos  instrumentos.
Segundo o estudo, “o tempo médio total dos instrumentos é de 5,16 anos” (BRASIL,
2018, p. 16). Segundo a CGU (2018), para a execução de políticas públicas, o tempo é
“fator relevante”. O objetivo deve ser evitar a possível degradação da obra ou mesmo
uma obra inacabada (BRASIL, 2018, p. 15).

Para se chegar a esse dado, a CGU subdividiu o ciclo de vida dos instrumentos
em duas  fases:  execução e  prestação de  contas. Em relação à  fase  de prestação de
contas, a CGU apurou que há uma diferença entre a entrada de processos e a capacidade
de operação desses pelo sistema. Esse desequilíbrio foi ilustrado no gráfico abaixo:

Quadro 2: Fluxo da relação entre a entrada, a saída e o estoque resultante relativo
à fase de prestação de contas das transferências voluntárias

Fonte:  Avaliação da Gestão das  Transferências Voluntárias  da União (BRASIL,
2018, p. 21).

O gráfico traz que, em 2016, por exemplo, quase 12 mil celebrações entraram na
fase  de  prestação  de  contas,  mas  apenas  pouco  mais  de  oito  mil  saíram.  Faz-se
necessário destacar ainda o estoque de cerca de dez mil e quinhentos processos, o que
agrava o desequilíbrio na capacidade operacional do SICONV. Em contas simples, é
possível  ver  que  o  sistema  precisaria  de  alguns  anos,  mesmo  sem  receber  novas
celebrações, para processar as que necessitavam no ano em questão.

Em relação aos valores de cada celebração, o relatório traz os seguintes dados:

Quadro 2 - Percentual de celebrações por faixa de valores
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Fonte: Avaliação da Gestão das Transferências Voluntárias da União (CGU, 2018
p. 20) 

O quadro externa que 80% das celebrações são em acordos de médio e pequeno
valor, ou seja, abaixo de 750 mil reais, sendo que, dentro desse percentual, a maioria
inclui projetos entre 100 e 500 mil reais. O dado mostra uma pulverização de repasses
fazendo  com que  o  sistema  tenha  muitas  celebrações  para  pequenos  projetos,  que,
consequentemente  atendem  problemas  pontuais  e  menores  faixas  de  públicos  e
territórios.  Esse  fato  pode contribuir  com o congestionamento  do  sistema,  já  que  a
plataforma se ocupa em processar muitas celebrações, ao invés de voltar sua atenção
para ações macros, que poderiam render resultados mais abrangentes.

Ponto apontado também como fator de agilidade na execução dos instrumentos
em geral  seria  um único  processo  de  compra  no  caso  do  fornecimento  de  bens.  O
Decreto  nº  6.170/2007 permite,  em seu  art.  15,  que os  convênios  em que o objeto
consista na aquisição de bens, os próprios órgãos poderão adquiri-los e distribuí-los aos
convenentes.  Este  processo  evitaria  várias  operacionalizações  do  mesmo  objeto,
conferindo agilidade. 

Outro ponto a salientar é em relação aos instrumentos inativos (cujos status no
SICONV é “Convênio Anulado”, “Cancelado”, “Inadimplente”, “Prestação de Contas
Rejeitada”, “Prestação de Contas Aprovada” ou “Prestação de Contas Aprovada com
Ressalvas”)  com  saldo  em  conta  que,  somados,  ultrapassam  os  R$  25  milhões.
(BRASIL 2018, p. 32-33). 

A pendência de prestação de contas também é apontada. No período de 2008 a
2016,  a  auditoria  (CGU,  2018)  apontou  4.280  instrumentos  pendentes  de  envio  da
prestação  de  contas  há  mais  de  120  dias,  portanto,  irregulares  quanto  ao  dever  de
comprovar a boa e regular aplicação. O valor de desembolso é da ordem de R$ 1,2
bilhão.

Sobre a integridade dos dados do SICONV, a auditoria encontrou inconsistências
de dados de várias tipologias e, ainda, vícios no uso das modalidades de licitação, com
subutilização da modalidade pregão eletrônico. As aquisições seriam mais eficientes se
fossem centralizadas, em lote único, mais barato e distribuído para os convenentes, já
que a regulamentação do SICONV permite que bens sejam repassados.
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5 – Conclusão

Parece razoável concluir que a  Internet  é um meio que facilita a participação
popular, na medida em que proporciona o acesso e estimula as pessoas a se envolverem
mais as políticas públicas, cumprindo seu papel social na governança. Além disso, pode
proporcionar  a  desburocratização  e,  por  fim,  a  maior  eficiência  dos  processos
administrativos,  como  nos  convênios  de  repasse,  caso  deste  artigo.  Atendendo  à
demanda dos serviços públicos, através da  Internet, a criação do SICONV ocasionou
uma grande mudança na descentralização de recursos.

É  notório  que  prevalece  na  celebração  de  convênios  o  regime  de  mútua
cooperação, o que a plataforma contribui para o compartilhamento de responsabilidades
intergovernamentais  que  podem resultar  em melhor  atendimento  ao  cidadão.  Sendo
assim,  a  concepção  do  SICONV  vai  ao  encontro  dos  conceitos  de  e-Gov,
descentralização,  intergovernabilidade,  governança  multinível  e  governança  digital  –
elementos  da  Administração  Pública  aqui  estudados.  Com  base  nas  pesquisas
desenvolvidas  por  autores  aqui  apresentados,  verificou-se  que  as  políticas  públicas
advindas da esfera federal culminam no fortalecimento dos governos locais, além de
fomentar o desenvolvimento regional, encorajando a ampliação de estruturas verticais e
horizontais, dotadas de um processo decisório coeso e transparente. Mas, para que os
objetivos  de  sua  concepção  sejam alcançados  e  as  celebrações  de  convênios  sejam
efetivas, são necessárias mudanças e melhorias no sistema. 

A auditoria do CGU (2018) verificou que o tempo médio total entre a celebração
dos  instrumentos  e  sua  conclusão  é  de  cinco  anos,  o  que  se  mostra  extremamente
elevado tendo em vista que a maioria dos projetos é de pequeno vulto. Esse é outro
problema  apontado  no  documento.  O  fato  de  os  valores  serem  baixos  implica  a
pulverização de celebrações que poderiam ser centralizadas atendendo de forma mais
célere um número maior  de pessoas  ou a  projetos  de maiores  impactos.  O formato
observado da compra de equipamentos comuns é outro problema. Uma única licitação,
ou adesão a contratos vigentes, além de mais celeridade, resultaria em economicidade e
padronização.

Já no tocante à demora na prestação de contas pelos convenentes, percebe-se
falha na devida qualificação para operar a plataforma, resultando em desajustes que
acarretam em atrasos nos processos e congestionamento no sistema.

Outro  ponto  merecedor  de  atenção  são  as  emendas  impositivas,  como,  por
exemplo,  a EM 86/2015, que destina parte do orçamento às emendas individuais do
legislativo.  Sendo  assim,  a  demanda  advém  dos  parlamentares,  havendo  a
obrigatoriedade  do  cumprimento  pelo  Executivo.  Importante  constatação  seria  o
conhecimento  de quais  critérios  são utilizados na criação de  cada demanda e  se  os
legisladores  realmente  buscam  o  atendimento  a  demandas  locais,  não  objetivando
manobras políticas ou apenas de cunho eleitoreiro. 

O SICONV, portanto, tem sido uma ferramenta que representa um importante
passo para o Governo Federal,  ainda que não tenha alcançado a eficiência  em suas
operações.  Para  que  se  alcance  um  bom  nível  de  efetividade,  é  importante  a
implementação  de  melhorias,  a  saber:  adequar  a  demanda  para  enquadrar  em  sua
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capacidade de execução ou aumentar essa capacidade; viabilizar a majoração do valor
mínimo de  repasses  para  que  se  tenham resultados  mais  qualificados  com menores
operações, diminuindo assim o tempo do processo dos instrumentos. Na plataforma é
possível  encontrar  celebrações  no  valor  de  R$  150  mil  que  necessitam  da  mesma
atenção operacional dos convênios cujo valor de repasse supera a um milhão de reais. 

Para que a plataforma cumpra sua função e permita cada vez mais transparência
e  demais  ganhos à  população,  faz-se necessário  que  os  gestores  se  qualifiquem,  de
modo  a  propor  e  a  gerir  convênios  corretamente,  para  que  as  celebrações  se
concretizem, sobretudo, visando à entrega de serviços públicos eficientes.

Aponta-se como sugestão para trabalhos futuros a investigação mais abrangente,
na perspectiva dos usuários cadastrados no portal SICONV, bem como a pesquisa sobre
as razões e motivações das emendas parlamentares impositivas.
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