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RESUMO 

 

Em cumprimento legal e constitucional, todo e qualquer órgão público têm a 

obrigatoriedade de prestar contas sobre o uso de recursos públicos, sendo assim, as 

universidades públicas também possuem o dever de prestar contas de todo e qualquer 

recurso recebido (estadual, federal, municipal ou privado). Neste contexto, esta pesquisa 

tem como objetivo identificar os desafios e possibilidades encontrados pelos servidores da 

Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, nos procedimentos administrativos 

para a realização da Prestação de Contas (Accountability) dos Convênios. Apresenta como 

fundamentação teórica aspectos conceituais sobre: accountability – prestação de contas, as 

legislações federais e estaduais vigentes no ano de 2019, convênios, termos de cooperação, 

colaboração, concedente, convenente, plano de trabalho e prestação de contas. Caracteriza-

se como uma pesquisa do tipo descritiva e exploratória com abordagem qualitativa. Quanto 

aos procedimentos técnicos, trata-se de um estudo de caso, documental e transversal, tendo 

seu fator e efeito sendo estudado em um mesmo momento histórico. O lócus da pesquisa é 

a UNEMAT, tendo como sujeitos participantes da pesquisa os 13 colaboradores que 

atuaram ou atuam no setor Supervisão de Prestação de Contas de Convênios da UNEMAT.  

O instrumento de coleta de dados foi o questionário online, contendo 12 questões, sendo 3 

questões fechadas e as demais, abertas. A técnica de coleta e o tratamento dos dados se 

deram por intermédio das respostas do questionário, sendo utilizada a Análise de Conteúdo 

de Bardin (2010). Como resultado da pesquisa foi possível identificar os procedimentos 

administrativos para a realização de prestação de contas de convênios, o que possibilitou a 

modelagem de fluxos dos processos como também a adequação deles perante os 

colaboradores envolvidos no processo de prestação de contas. Como desafios, destacam-se: 

sistemas não integrados e baixo quantitativo de servidores, falha na organização 

documental, além da necessidade de promoção de cursos para qualificar coordenadores, 

servidores e gestores. Pôde-se perceber que os colaboradores estão em sintonia quanto à 

necessidade da criação e aplicação de um fluxo para atender a todos os servidores técnicos, 

gestores, coordenadores e estagiários, constituindo-se, assim, como possibilidade viável e 

concreta para sanar as dificuldades procedimentais na formalização e acompanhamento das 

prestações de contas dos convênios da UNEMAT. 

 

Palavras-chave: Administração Pública. Accountability. Prestação de Contas. Convênios. 

UNEMAT. 



 

 

ABSTRACT 

 

In legal and constitutional compliance, any and all governmental department have an 

obligation to report on the use of public resources, therefore, public universities also have a 

duty to report on any and all resources received. Said that, this research aims to identify the 

challenges and possibilities encountered by the employees of the Foundation of the State 

University of Mato Grosso - UNEMAT, in the administrative procedures for the rendering 

of Accountability. It presents as theoretical foundation conceptual aspects about: 

accountability, the federal and state laws in force in 2019, agreements, terms of 

cooperation, collaboration, grantor, agreement, work plan and accountability. It is 

characterized as a descriptive and exploratory research with a qualitative approach. As for 

technical procedures, it is a documentary study with a cross-sectional case study, with its 

factor and effect being studied at the same historical moment. The locus of the research is 

UNEMAT, having as subjects participating in the research the 13 collaborators who 

worked or work in the UNEMAT Agreement Accountability Supervision sector. For the 

data collection instrument, it is the online questionnaire, containing a total of 12 closed 

questions and the remaining open questions. The technique of collecting and processing the 

data took place through the responses to the questionnaire, using Content Analysis by 

Bardin (2010). As a result of the research, it was possible to identify the administrative 

procedures for carrying out accountability of agreements, which enabled the modeling of 

process flows as well as the adequacy of these before the employees involved in the 

accountability process. As challenges, it is highlighted: non-integrated systems and low 

number of servers, failure in document organization, in addition to the need to promote 

courses to qualify coordinators, servers and managers. People can tell that employees are in 

tune with the need to create and apply a flow to serve all technical servers, managers, 

coordinators and interns, thus constituting itself as a viable and concrete possibility to 

remedy procedural difficulties in the formalization and monitoring of the rendering of 

accounts of UNEMAT agreements. 

 

Keywords: Public administration. Accountability. Agreement. UNEMAT. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

No meio político se tem falado muito em prestação de contas em forma de 

transparência de gestão, mas pouco se tem estudado sobre o processo de prestação de 

contas em si. Existem vários estudos em que a prestação de contas é vista como 

coadjuvante (BARROS, 2002; CLAD, 2000; HEIDEMANN, 2009; KENNEY, 2005; 

ROCHA, 2013), ou seja, a realização da prestação de contas como consequência da 

finalização de todas as ações realizadas pela gestão. Mas a responsabilidade e a obrigação 

de se prestar contas vem sendo mostrada como uma ação finalística de suma importância, 

principalmente nos órgãos públicos, pois se ela não for realizada com qualidade e 

eficiência, a instituição e os seus responsáveis sofrem apontamentos, precisando responder 

às diligências, podendo, inclusive, chegar a uma inserção do órgão no Cadastro Único de 

Convênios - CAUC, onde este gera o bloqueio para recebimentos de recursos Federais pelo 

Estado e não somente do órgão. 

Além disso, o dever de prestar contas não é apenas de responsabilidade dos 

órgãos públicos, mas, sim, de toda e qualquer pessoa, sendo ela física ou jurídica, pública 

ou privada, conforme consta na Constituição Federal (CF) do Brasil, em seu art. 70, 

parágrafo único (BRASIL, 1988). Além da CF, que nos mostra a obrigação e o dever de se 

prestar contas, Barros (2002) acrescenta que o dever de prestar contas é mais que um dever 

jurídico, é um dever moral. 

O termo ‘prestação de contas’, também é conhecido como accountability, 

segundo Kenney (2005 apud ROCHA, 2013, p. 87), “esta nomenclatura foi introduzida nos 

Estados Unidos da América – EUA em 1794, por Samuel Willians” e, de acordo com 

Heidemann (2009, p.304), significa “contar para, prestar contas a, dar satisfação a, 

corresponder à expectativa de”. No Brasil, o termo ‘prestar contas’ passou a ser conhecido 

como accountability a partir da constituição vigente e com a consolidação da democracia, 

como remetem Monteiro, Pereira e Thomaz (2016). Entretanto, muitos autores concordam 

que o termo accountability não possui uma tradução única, existe um consenso entre eles 

de que é um fator essencial para a manutenção, o desenvolvimento e a consolidação da 

democracia (ROCHA, 2013). 

Além deste cenário da obrigatoriedade de se prestar contas, mais 

especificamente pelos órgãos públicos, existem também aqueles que fiscalizam a realização 

das prestações de contas em âmbito Federal, Estadual e Municipal, tais como o Tribunal de 
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Contas da União – TCU, a Controladoria Geral da União – CGU, o Tribunal de Contas do 

Estado – TCE, a Controladoria Geral do Estado – CGE e o próprio Controle Interno das 

instituições públicas. 

Os órgãos de controle realizam as auditorias em instituições públicas, 

verificando se as prestações de contas estão sendo realizadas adequadamente, ou seja, 

cumprindo a legislação vigente. Em todas as prestações de contas se deve seguir alguns 

critérios básicos, como: verificação de relatórios, execução financeira, licitações, contratos 

e regular utilização dos valores financeiros, bem como, a devolução do saldo remanescente 

para concedente e convenente, proporcionalmente, conforme acordado no termo de 

convênio assinado. Sendo assim, existem vários procedimentos a serem realizados e a 

identificação de desafios e possibilidades encontradas pelos colaboradores nos 

procedimentos administrativos para realização da prestação de contas (Accountability) dos 

convênios é essencial para sua efetivação com qualidade e eficiência. 

A Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT) é uma universidade 

estadual que recebe recursos federais, estaduais e municipais. Possui cerca de 145 parcerias 

firmadas, entre elas, destaca-se: Convênios, Termos de Cooperação, Termos de 

Colaboração, Acordos de Cooperação, todos celebrados entre a UNEMAT e órgãos 

federais, estaduais, municipais, Organizações Não Governamentais (Ongs), acordos 

internacionais, privados e do Terceiro Setor. A sua estrutura organizacional é composta por 

13 Câmpus e 07 pró-reitorias, dentre elas, destaca-se a Pró-Reitoria de Gestão Financeira – 

PGF, subdividida em Diretorias das quais se tem a Diretoria Administrativa de Convênios – 

DAC, a qual é responsável por todas as parcerias celebradas por esta instituição, desde a 

elaboração, acompanhamento e prestação de contas, tornando-se um desafio desenvolverem 

as atividades necessárias para o cumprimento da legislação. 

Com toda esta estrutura a UNEMAT, possui uma grande demanda de prestação 

de contas a serem realizadas, mas esta instituição possui um baixo quantitativo de 

servidores, um total de 610 efetivos, para atender as demandas da Sede Administrativa e os 

13 Câmpus da UNEMAT. Deste total, apenas 01 servidor efetivo está lotado na supervisão 

de prestação de contas, fazendo com que as atividades realizadas no setor ocorram em um 

tempo maior, mas, não com menor qualidade ou eficiência, pois é obrigação do servidor 

público efetivara prestação de contas, seguindo a legislação em vigor. 

Para dar prosseguimento a esta pesquisa, priorizou-se os termos de convênios 

da UNEMAT, pois o maior volume de recebimento financeiro pela instituição é através de 

convênios firmados com órgãos do Governo Federal. A UNEMAT possuia, no ano de 
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2019, cerca de 29 (vinte e nove) convênios firmados com órgãos do Governo Federal, 

perfazendo um total de movimentação de recursos no valor de R$ 42.607.649,64 (quarenta 

e dois milhões, seiscentos e sete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro 

centavos) (UNEMAT, 2020). 

 Neste contexto, surge o seguinte questionamento norteador desta pesquisa: 

Quais os desafios e possibilidades encontradas pelos servidores da UNEMAT nos 

procedimentos administrativos para a realização da prestação de contas (Accountability) 

dos convênios? 

Para responder ao questionamento supracitado, nesta pesquisa se deverá atingir 

o objetivo geral sendo: identificar os desafios e possibilidades encontrados pelos servidores 

da UNEMAT nos procedimentos administrativos para a realização da prestação de contas 

(Accountability) dos convênios. Este objetivo está distribuído nos seguintes objetivos 

específicos: 

I. Identificar as atividades desenvolvidas no processo de prestação de contas dos 

convênios da UNEMAT, destacando as principais dificuldades dos servidores 

em formalizar os procedimentos administrativos; 

II. Discorrfer sobre o fluxo dos procedimentos administrativos para a Prestação de 

Contas de Convênios na UNEMAT, com base nas atividades e dificuldades 

identificadas, como também na literatura sobre o tema; 

III. Investigar a adequação dos procedimentos, perante os colaboradores 

envolvidos no processo de prestação de contas. 

Acredita-se que o resultado desta pesquisa contribuirá, de forma significativa, 

para o aprimoramento das atividades desenvolvidas no procedimento para realização da 

prestação de contas dos convênios da UNEMAT, possibilitando assim agilizar o fluxo dos 

processos no setor da Supervisão de Prestação de Contas de Convênios - SPCC e 

minimizando as dificuldades dos servidores na formalização dos procedimentos 

administrativos. Além disso, disponibilizará informações confiáveis e relevantes sobre o 

objeto estudado que permitirão auxiliar a tomada de decisão dos gestores, contribuindo para 

a proposição de ações e melhoria no processo de prestação de contas de convênios, 

evitando assim possíveis falhas nos procedimentos, que poderão gerar diligências e até 

mesmo a negativação da instituição junto ao CAUC. Em relação ao aspecto acadêmico, 

contribuirá para o adensamento de produções científicas sobre o tema em questão, podendo 

servir de consulta posterior. 
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A metodologia utilizada nesta pesquisa é do tipo qualitativa, descritiva e 

exploratória, não probabilística intencional, documental e transversal por meio de um 

estudo de caso cujo lócus da pesquisa é a UNEMAT, no setor da Supervisão de Prestação 

de Contas de Convênios, realizando-se o envio de questionário via plataforma digital. 

Como o questionário foi elaborado pela autora desta pesquisa, aplicou-se o questionário 

teste e posteriormente a ele o questionário definitivo, este questionário foi aplicado aos 

colaboradores que atuam ou atuaram na SPCC. 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, sendo o primeiro capítulo a 

introdução. O segundo capítulo aborda as principais modalidades de parcerias firmadas 

com o setor público, destacando-se os convênios, o qual é a parceria em destaque desta 

pesquisa. No capítulo três, é conceituada a prestação de contas de convênios, foco desta 

pesquisa; segundo a legislação federal e estadual, vigentes em 2019 e sob o aspecto de 

alguns autores. No capítulo quatro é apresentada a metodologia desta pesquisa. 

No capítulo cinco são apresentados os resultados por meio dos procedimentos 

administrativos de convênios realizados na UNEMAT: da consolidação à prestação de 

contas, perpassando por todas as fases para celebrar o convênio até às etapas para 

realização da prestação de contas via papel e sistemas. Por fim, discorre-se a conclusão 

desta pesquisa mediante os resultados obtidos por intermédio da aplicação do questionário, 

com indicações para novas pesquisas. 

 



2 PARCERIAS COM O SETOR PÚBLICO 

 

Existem diversas modalidades de parcerias, as quais podem ser firmadas com o 

setor público. Este capítulo apresenta as características das principais modalidades de 

parcerias, ressaltando a sua definição e, especificamente, apresentando, de forma detalhada, 

a celebração de convênios, objeto de estudo desta pesquisa. 

 

2.1 Principais modalidades 

 

Para se compreender a prestação de contas de parcerias devem-se conhecer os 

principais conceitos ou modalidades, definidos conforme a legislação vigente em 2019 para 

se firmar uma parceria, os quais destacam-se: Termo de cooperação, Termo de 

Colaboração, Acordo de Cooperação e Termo de Convênio. Este capítulo apresenta as 

características das parcerias supracitadas. 

O Termo de Cooperação, segundo a Instrução Normativa Conjunta 

SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/2017, é um instrumento legal, sem transferência de recursos 

financeiros a ser celebrado entre os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual  

com os órgãos ou entidades da Administração Pública Direta ou Indireta Federal, com 

outros estados, com municípios e com entidades privadas sem fins lucrativos, visando a 

execução descentralizada, em regime de mútua colaboração de programas, projetos e/ou 

atividades de interesse comum, que resulte no aprimoramento das ações de governo. 

(MATO GROSSO, 2017). Ou seja, o Termo de Cooperação é celebrado apenas quando não 

ocorre transferência de recursos financeiros entre as partes. 

O Termo de Colaboração, conforme define a Instrução Normativa Conjunta 

SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/2016, é um instrumento por meio do qual são formalizadas 

as parcerias estabelecidas pela Administração Pública estadual com Organizações da 

Sociedade Civil - OSC para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco 

propostas pela administração pública estadual que envolva a transferência de recursos 

financeiros. (MATO GROSSO, 2016). Logo, esta modalidade de parceria é firmada apenas 

com Organizações da Sociedade Civil, ocorrendo a transferência de recursos financeiros, os 

quais serão executados pela OSC. 

A Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/2016 define o 

Acordo de Cooperação como um instrumento por meio do qual são formalizadas as 

parcerias estabelecidas pela Administração Pública Estadual com Organizações da 
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Sociedade Civil - OSC para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco 

que não envolva a transferência de recursos financeiros (MATO GROSSO, 2016). Sendo 

assim, o Acordo de Cooperação é firmado com as OSC, quando não ocorrer repasse 

financeiro entre a Administração Pública e a OSC.  

A Portaria Interministerial nº 424/2016 define o Termo de Convênio como 

sendo um instrumento que disciplina a transferência de recursos financeiros de órgãos ou 

entidades da Administração Pública Federal, direta ou indireta, para órgãos ou entidades da 

Administração Pública Estadual, Distrital ou Municipal, direta ou indireta, consórcios 

públicos, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos; visando à execução de projeto 

ou atividade de interesse recíproco em regime de mútua cooperação (BRASIL, 2016). 

Na Administração Estadual, a Instrução Normativa Conjunta 

SEPLAN/SEFAZ/CGE  nº 001/2015 define o Termo de Convênio como um instrumento 

que tem por objetivo a transferência de recursos para execução em regime de mútua 

colaboração, de ações de interesse comum dos órgãos ou entidades da Administração 

Pública Direta ou Indireta do Estado de Mato Grosso, com órgãos ou entidades da 

Administração Pública Direta ou Indireta Federal, com estados, com municípios e com 

entidades privadas sem fins lucrativos (MATO GROSSO, 2015). 

Nota-se que ambas as legislações definem o Termo de Convênio como sendo 

um mecanismo que deverá ser firmado, tendo, as partes, o mesmo interesse e com 

cooperação recíproca. Este poderá ser firmado entre órgãos públicos estaduais, federais, 

municipais e com entidades sem fins lucrativos. Ressalta-se que, em todas as parcerias que 

forem firmadas, é necessária a realização de montagem de processo de solicitação para a 

celebração do referido termo. No caso desta pesquisa, é destacada a parceria firmada na 

modalidade de convênio. 

 

2.2 A celebração na modalidade de Convênios 

 

Os convênios são instrumentos celebrados entre duas ou mais partes que 

possuem interesses em comum, ou seja, o objeto do termo de convênio é de comum 

interesse entre as partes.  

Para se firmar um Termo de Convênio, devem-se atender algumas exigências e 

realizar alguns procedimentos previstos na legislação vigente. Contudo será detalhada a 

prestação de contas de convênios, pois é o foco desta pesquisa. 
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2.2.1 Exigências básicas 

 

Para firmar um termo de convênio com a Administração Pública, deve-se 

realizar alguns procedimentos como: solicitação, cadastramento e habilitação, através de 

processo administrativo próprio, sendo este protocolado e autuado no órgão ou entidade 

que cederá o recurso. Lembramos que todo convênio firmado com a Administração Pública 

Federal, deverá ser realizado no Sistema de Gerenciamento de Convênios e Contratos de 

Repasses- SICONV, conforme exigência da legislação vigente. 

A obrigação de inserção no sistema SICONV, foi instituída através do Decreto 

6.170/2007, art. 3º e implantado em 2008 pelo Decreto nº 6.428/2008, também art. 3º. 

 

2.2.2 Procedimentos para firmar o convênio 

 

Para se conveniar com um órgão da Administração Pública, deve-se atender 

alguns requisitos preliminares que estão previstos nas fases de proposição, cadastramento e 

habilitação, os quais são: 

 

a) Fase da proposição 

 

Quando um órgão ou entidade demonstra interesse em firmar um convênio, este 

deverá apresentar a parte que disponibilizará o recurso, um projeto, contendo Termo de 

Referência e Plano de trabalho para execução do convênio. O plano de trabalho deverá 

conter no mínimo:  

I - justificativa para a celebração do instrumento; 

II - descrição completa do objeto a ser executado; 

III - descrição das metas a serem atingidas; 

IV - definição das etapas ou fases da execução; 

V - compatibilidade de custos com o objeto a ser executado; 

VI - cronograma de execução do objeto e cronograma de desembolso;  

VII - plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pela concedente e 

da contrapartida financeira do proponente, se for o caso. (PORTARIA 

INTERMINISTERIAL 424/2016, Art. 19). 

 

Caso o plano de trabalho esteja incompleto ou insatisfatório, o órgão que está 

realizando a análise poderá solicitar que sejam realizadas as alterações e, posteriormente, 

decidirá entre a aprovação ou reprovação dele. Após a aprovação, inicia-se a fase do 

cadastramento, para, depois, ser efetivado o termo de convênio. 
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b) Fase do cadastramento 

 

Para a realização do cadastramento e para a solicitação do convênio, a legislação 

vigente determina que seja apresentada a seguinte documentação mínima: 

I - razão social, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - 

CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico; e 

II - relação nominal dos dirigentes, com endereço, telefone, endereço eletrônico, 

número e órgão expedidor da carteira de identidade e Cadastro de Pessoas Físicas 

– CPF. (PORTARIA INTERMINISTERIAL- 424/2016, Art. 14, §2º). 

 

Caso a documentação não seja apresentada, o solicitante não poderá se cadastrar 

e, assim, não poderá firmar o convênio. Sendo apresentada a documentação solicitada, 

passa-se para a fase da habilitação. 

 

c) Fase da habilitação 

 

Segundo a legislação federal e estadual de Mato Grosso, vigente em 2019, a 

documentação mínima exigida para se realizar a habilitação do convenente (cópia dos 

documentos pessoais, certidões com habilitação plena) estão relacionadas no Quadro 1. 

Quadro 1 – Documentação para habilitação 

Seq. Descrição 

01 Portaria do Coordenador do Projeto 

02 
Cópia autenticada da documentação pessoal do representante legal que assinará o 
convênio (Registro Geral - RG e Cadastro de Pessoa Física - CPF) 

03 Cópia do comprovante de residência do representante legal dainstituição 

04 Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica –CNPJ 

05 
Cópia autenticada do ato de nomeação ou posse do representante legal da 
instituição 

06 Cópia autenticada do Contrato Social ou Estatuto decriação 

07 Certidão Negativa de Débitos junto a Secretaria da Receita Federal doBrasil 

08 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 

09 Certificado de RegularidadePrevidenciária 

10 Certidão Negativa de Débitos SEFAZ do Estado ao qual pertença 

11 Certidão Negativa de Dívida Ativa PGE do Estado ao qual pertença 

12 Certidão Negativa TCE do Estado ao qual pertença 

13 Certidão Negativa de Débitos Municipais 

14 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 
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Após a realização da habilitação é firmada a parceria, ocorrendo a assinatura e 

publicação. Posteriormente, sucede-se a fase de execução do objeto e plano de trabalho da 

parceria. Estas etapas serão detalhadas no capítulo 5 desta pesquisa, como a prioridade 

nesta pesquisa é a parceria firmada como convênio, após a execução do convênio, ocorrerá 

o término ou a extinção do mesmo, que se passa a discorrer. 

 

2.2.3 Como se dá o término ou a extinção de um convênio? 

 

O convênio tem seu término quando se encerra o prazo de vigência, ou quando 

o objeto for cumprido, mesmo antes do fim da vigência, ou poderá ocorrer rescisão 

consensual ou unilateral. Em todos os casos citados, deverá suceder-se a realização da 

prestação de contas do  convênio. 

A prestação de contas poderá ser parcial ou final, de acordo com o cronograma 

de repasse financeiro e com cláusula do termo de convênio assinado, pois durante a 

vigência do convênio, ocorrendo o repasse financeiro em mais de uma parcela, deverá ser 

realizada a prestação de contas parcial após o recebimento do primeiro repasse. Caso o 

repasse financeiro ocorra em uma única parcela, a prestação de contas será realizada ao 

final do convênio. 



3 A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS 

 

Esta seção apresenta o referencial teórico sobre o termo accountability – 

prestação de contas, além de apresentar os principais conceitos e a legislação vigente em 

2019 que trata a prestação de contas de parcerias firmadas entre instituições e estudos 

correlatos. 

 

3.1 O termo accountability – prestação de contas 

 

Com um cenário político e econômico da sociedade atual, ocorre o surgimento 

de novas expressões como o termo accountability. Muitos autores concordam que este 

termo não possui uma tradução única, existe um consenso entre eles de que é um fator 

essencial para a manutenção, o desenvolvimento e a consolidação da democracia (ROCHA, 

2013). 

O Conselho Científico do Centro Latino-Americano de Administração para o 

Desenvolvimento (CLAD) foi o primeiro a dar uma noção amplamente aceita referente ao 

conceito de accountability, definindo-o como “o cumprimento da obrigação do servidor 

público de prestar contas, seja a um órgão de controle, ao parlamento, ou à sociedade” 

(CLAD, 2000, p. 329, tradução de Rocha, 2013). 

Segundo Raup e Pinho (2018), a execução da accountability requer capacidade 

de resposta dos agentes públicos, por intermédio da capacidade de informar sobre os atos, 

depende também da capacidade de sofrer sanções e perda de poder para aqueles que 

violaram os deveres, que depende da capacidade de punição. 

O emprego do termo accountability aos gestores vem sendo empregado de 

forma personificada, como Cruz e Ferreira (2008, p. 4) descreve: 

Um detalhe importante é que o conceito de accountability tem sido empregado de 

forma personificada aos gestores dos recursos públicos. Associar o dever de 

prestar contas responsavelmente a representantes da administração pública de 

forma não personificada seria abstrair uma responsabilidade concretamente 

assumida pelo gestor público perante a sociedade que o elegeu para representá-la. 
 

Para o autor Duarte et al. (2018, p. 461), accountability “é um fenômeno 

crucial no setor público especialmente em organizações de governo locais que buscam 

ganhar o apoio e a confiança de seus stakeholders”. 

A legislação impõe, ou seja, obriga a todos os gestores que realizem o 

accountability, pois é um dever do gestor prestar contas para a sociedade de toda a sua 
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gestão, fazendo-se cumprir os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. Necessita-se lembrar que o accountability deve ser realizado para 

finalização de uma gestão, ou seja, para que se inicie uma nova gestão se deve realizar a 

prestação de contas de toda gestão anterior, sendo ela administrativo-financeira, bem como 

de todas as parcerias firmadas, sendo as prestações de contas parciais ou totais. Para que 

aconteça a parceria e a sua prestação de contas, é necessário o conhecimento dos conceitos 

básicos e da legislação vigente, os quais se passam a explanar nas linhas a seguir. 

 

3.2 A prestação de contas de convênios segundo a Legislação vigente em 2019 

 

A definição de Prestação de Contas, segundo a Portaria Interministerial nº 

424/2016, divide o conceito de prestação de contas em dois tipos: a financeira, que é o 

procedimento de acompanhamento sistemático da conformidade financeira, considerando o 

início e o fim da vigência dos instrumentos, e a técnica, que é o procedimento de análise 

dos elementos que comprovam, sob os aspectos técnicos, a execução integral do objeto e o 

alcance dos resultados previstos nos instrumentos.  

A Instrução Normativa Conjunta, SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/2016, do 

Estado de Mato Grosso, define a prestação de contas como sendo o procedimento em que 

se analisa e se avalia a execução da parceria, pelo qual seja possível verificar o 

cumprimento do objeto e o alcance das metas e dos resultados previstos, compreendendo 

duas fases, sendo elas: apresentação das contas, de responsabilidade da convenente e a 

análise e manifestação conclusiva das contas, de responsabilidade da administração pública 

estadual, sem prejuízo para a atuação dos órgãos de controle.  

A realização da prestação de contas tem a obrigatoriedade de seguir algumas leis 

federais, estaduais e municipais, dentre as quais se destacam: 

 

3.2.1 Na legislação federal 

 

A legislação federal traz a obrigatoriedade de realização da prestação de contas 

dos convênios, por meio da CF (BRASIL, 1988), da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF 

ou Lei 101/2000, do Decreto Federal 6.170/2007 e da Portaria Interministerial nº 424/2016. 
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3.2.1.1 A Constituição Federal de 1988 

 

O dever de prestar contas não é apenas de responsabilidade dos órgãos 

públicos, mas sim de toda e qualquer pessoa, sendo ela física ou jurídica, pública ou 

privada, conforme a CF: 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à 

legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de 

receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e 

pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

Parágrafo único. Prestarão contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e 

valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, 

assuma obrigações de natureza pecuniária (Redação dada pela EC n. 19/1998; 

BRASIL, 1988). 

 

Sendo assim, todo cidadão, seja ele servidor público ou privado, tem o dever de 

realizar a prestação de contas a todo valor adquirido de entidade pública, a fim de 

comprovar a boa e regular utilização deste bem como os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

 

3.2.1.2 A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF 

 

A LRF ou Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000 dispõe sobre 

normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 

providências. Em seu Capítulo IX, Da Transparência, Controle e Fiscalização, Seção I, Da 

Transparência da Gestão Fiscal, Art. 48: 

São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla 

divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, 

orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o 

respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 

Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos 

(BRASIL, 2000). 

 

Nas seções II a IV, Art. 50 a 55, esta lei define os prazos e como devem ser os 

relatórios de prestação de contas. Na seção V, Das Prestações de Contas, art. 56 a 58, 

refere-se à apresentação da prestação de contas e análise pelo Tribunal de Contas da União.  

 

3.2.1.3 O Decreto Federal nº 6.170/2007 
 

O Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas 

relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, 

e dá outras providências, foi alterado no ano de 2014, por meio do Decreto nº 8.244/2014. 



30 

 

 

Em seu Art. 1º, foi incluído o parágrafo XII, realiza a definição do que é a prestação de 

contas e, em seu Art. 10, incisos §6º ao §12º, relatar sobre os prazos e procedimentos para 

realização, análise e aprovação da prestação de contas. 

A prestação de contas, assim como na PI nº 424/2016, deverá ser 

encaminhada via sistema SICONV, no prazo de 60 dias, sendo que este poderá ser 

prorrogado em até 30 dias pela concedente do repasse, após solicitação do convenente 

devidamente justificado. O prazo para a devolução do saldo remanescente é de 30 dias, 

sendo realizado por meio do sistema SICONV. Após a realização da prestação de contas, 

esta deverá ser encaminhada via sistema para ser recebida e analisada. 

Assim como a legislação federal remete à obrigatoriedade da realização de 

prestação de contas, a legislação estadual também exige esta obrigatoriedade. Os órgãos 

que regem as Instruções Normativas do Estado de Mato Grosso são a Secretaria de 

Planejamento - SEPLAN, atual Secretaria de Estado de Planejamentoe Gestão - SEPLAG, 

Secretaria de Fazenda – SEFAZ e a Controladoria Geral do Estado - CGE. A Legislação 

Estadual complementa a Legislação Federal para realização das prestações de contas nos 

termos de parceria firmados entre a União, os Estados, Municípios, Organizações, 

Fundações e demais entidades.   

 

3.2.1.4 A Portaria Interministerial424/2016 

 
 

A Portaria Interministerial (PI) 424/2016 determina normas para execução 

do estabelecido no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas 

relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, 

revoga a Portaria Interministerial nº 507/MP/MF/CGU, de 24 de novembro de 2011 e dá 

outras providências. Esta portaria, em seu capítulo V, artigos 59 a 64 descreve sobre a 

obrigatoriedade de realização da Prestação de Contas, bem como seus critérios, normas e 

procedimentos para boa regulamentação da realização e prazos. Como esta portaria estava 

vigente no ano de 2019, ela sofreu alterações, após este período com a publicação da 

Portaria Interministerial ME/CGU Nº 414, de 14 de Dezembro de 2020. 

A prestação de contas deverá ser encaminhada via sistema SICONV, no 

prazo de 60 dias, sendo que este poderá ser prorrogado em até 30 dias pela concedente do 

repasse, após solicitação do convenente devidamente justificado. O prazo para a devolução 

do saldo remanescente é de 30 dias, sendo realizado através do sistema SICONV. Após a 

realização da prestação de contas, esta deverá ser encaminhada via sistema para ser 

http://plataformamaisbrasil.gov.br/legislacao/portarias/portaria-interministerial-me-cgu-n-414-de-14-de-dezembro-de-2020
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recebida e analisada. A documentação gerada durante a execução do convênio deverá ser 

guardada pelo prazo de 10anos, contados da data em que foi apresentada a prestação de 

contas ou do decurso do prazo para apresentação da prestação de contas. A seguir são 

apresentadas as legislações do Estado de Mato Grosso, vigentes em 2019. 

 

3.2.2 Na legislação Estadual de Mato Grosso 

 

O Estado de Mato Grosso, além de seguir a Legislação Federal, também possui 

a sua própria legislação para firmar e realizar a prestação de contas de suas parcerias, sendo 

que, para cada modalidade de parceria, o Estado tem uma legislação específica, das quais se 

destaca a Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/2015. Esta 

estabelece as diretrizes, normas e procedimentos para celebração, execução e prestação de 

contas referentes à transferência de recursos por meio de convênio, pelos órgãos ou 

entidades do Poder Executivo Estadual e dá outras providências. No capítulo XII, art. 58 a 

76, são referentes à prestação de contas, onde estão descritos os prazos e os procedimentos 

para realização, análise e aprovação de termos de convênio. 

A Legislação estadual difere da legislação federal, porque, além dos 

lançamentos a serem realizados no sistema SICONV, no Estado de Mato Grosso é exigido 

o lançamento dos termos de convênio nos sistemas próprios: Sistema Integrado de 

Planejamento - FIPLAN, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso e Sistema de 

Gerenciamento de Convênios - SIGCon, para controle orçamentário e financeiro do Estado. 

Assim, deve-se cadastrar, executar e realizar a prestação de contas nos referidos sistemas, 

respeitando os prazos, normas e exigências contidas na legislação Federal, que também são 

os mesmos para a Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/2015 do 

estado de Mato Grosso. 

Percebe-se que, para cada parceria firmada, tem-se que verificar a legislação 

que se refere a ela, bem como as especificidades de cada uma no momento de firmá-la até o 

momento da realização da prestação de contas sendo ela parcial ou final. Nesta dissertação, 

a pesquisa se voltou para as parcerias firmadas na modalidade de convênios, pois como o 

lócus foi na UNEMAT e esta instituição possuía o maior volume de sua arrecadação por 

meio dela.  



4 METODOLOGIA 

 

A palavra metodologia é derivada do termo “método”, do latim “methodus”, 

cujo significado é caminho ou a via para realização de algo e “logos”, que significa 

“estudo”. Metodologia é o campo em que se estuda os melhores métodos praticados em 

determinada área para a produção do conhecimento. 

Gil (2008, p. 8) define metodologia como “caminho para se chegar a 

determinado fim”. Rudio (2007, p.2 apud SILVA 2019, p.68), afirma que “a pesquisa 

científica se distingue de outros tipos de pesquisa pelo método, pelas técnicas, por estar 

voltada para a realidade empírica e pela forma de comunicar o conhecimento obtido”.  

Este capítulo apresenta os aspectos metodológicos a serem utilizados no 

desenvolvimento deste trabalho, tais como, a tipologia da pesquisa, o lócus da pesquisa, a 

população e a amostra da pesquisa, o instrumento de coleta de dados e a técnica de coleta e 

tratamento dos dados. 

 

4.1 Tipologia da pesquisa 

 

Esta pesquisa possui uma abordagem qualitativa, que segundo Silva e Menezes 

(2000, p. 20) afirma que a pesquisa qualitativa possui um vínculo indissociável que não 

pode ser traduzido em números: 

A pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real 

e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação 

dos fenômenos e atribuição de significados são básicos no processo qualitativo. 

Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente natural é a fonte 

direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. O processo e 

seu significado são os focos principais de abordagem.  
 

A pesquisa é considerada descritiva e exploratória. Descritiva, por descrever as 

características de determinada realidade e fazer uso de técnicas padronizadas de coleta de dados 

(GIL, 2019; VERGARA, 2009) e exploratória, por ter como finalidade ampliar o 

conhecimento a respeito do setor de prestação de contas da UNEMAT. Gil destaca que a 

pesquisa exploratória proporciona uma visão geral acerca de determinado fato (GIL, 2012). 

Quanto aos procedimentos técnicos de coleta de dados, caracteriza-se como 

uma pesquisa do tipo documental e estudo de caso. Documental, por valer-se de “materiais 

que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser elaborados de 

acordo com o objeto de pesquisa” (PERES, BEDOR, NASCIMENTO E JOPIA, 2018, p. 



33 

 

 

244, apud, GIL, 2002). É também classificada como estudo de caso, pois segundo 

Fernandes et al (2018), investiga um fenômeno considerando seu contexto, ou seja, realiza 

uma análise sob a conjuntura real. Possui também caráter transversal, pois conforme 

Rouquayrol (1994, apud BORDALO, 2006), a pesquisa transversal é o estudo 

epidemiológico no qual fator e efeito são observados num mesmo momento histórico. 

 

4.2 Lócus da pesquisa 

 

O lócus desta pesquisa é a UNEMAT, instituída em 15/12/1993, pela Lei 

complementar nº 30, e está distribuída no Estado de Mato Grosso. A Reitoria está 

localizada na Cidade de Cáceres/MT, subdividida em 07 (sete) pró-reitorias, as quais são: 

Pró-reitoria de Administração - PRAD, Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG, 

Pró-reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE, Pró-reitoria de Extensão e Cultura - PROEC, 

Pró-reitoria de Ensino e Graduação - PROEG, Pró-reitoria Planejamento e Tecnologia da 

Informação - PRPTI e a Pró-reitoria de Gestão Financeira - PGF, esta última possui, entre 

as suas diretorias, a Diretoria Administrativa de Convênios - DAC, onde, entre as suas 

supervisões, possui a Supervisão de Prestação de Contas de Convênios – SPCC. Apresenta-

se na figura 1, o organograma da UNEMAT com suas pró-reitorias. 

 
Figura 1 – Organograma Sede Administrativa - UNEMAT 

Fonte:  http://www.novoportal.unemat.br/media/files/DADO/Organograma -Unemat.pdf 

 

http://www.novoportal.unemat.br/media/files/DADO/Organograma%20-Unemat.pdf
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A universidade é constituída de 13 Câmpus, 17 Núcleos pedagógicos e 24 polos 

educacionais de Ensino à Distância, com cerca de 22.593 acadêmicos que são atendidos em 

60 cursos presenciais de Graduação, outros 129 Cursos de Graduação ofertados em 

modalidades diferenciadas e 36 Cursos de Pós-graduação. Sendo 25 programas de pós-

graduação Stricto Sensu, distribuídos em 18 Mestrados (11 acadêmicos e 07 profissionais 

em rede) e 07 Doutorados (04 institucionais e 03 em rede).  

A UNEMAT possuía, no ano de 2019, 47 convênios celebrados vigentes, dentre 

eles 26 são com a Fundação FAESPE – Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público 

Estadual e Prefeituras Municipais de Mato Grosso: Tangará da Serra, Araputanga, Mirassol 

D’Oeste, Rio Branco, Salto do Céu, Lambari D’Oeste, Curvelândia, São José dos Quatro 

Marcos, Campus de Júlio, Nova Lacerda, Aripuanã, Itiquira, Vila Rica, Alto Araguaia, 

Marcelândia, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Colíder e Cáceres. Os outros 21 

convênios firmados são com os seguintes órgãos: Financiadora de Projetos e Estudos - 

FINEP (05), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES (07), 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE (05), Universidade Estadual do 

Rio de Janeiro - UERJ (01), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA 

(02), Universidade Federal de Mato Grosso- UFMT (01). 

Ressalta-se que a FAESPE é uma instituição de direito privado sem fins 

lucrativos que tem como objetivo apoiar programas e projetos inerentes ao 

desenvolvimento socioeconômico e cultural, fomentando a produção do conhecimento 

científico e tecnológico no estado de Mato Grosso e que é com ela que a UNEMAT possui 

o maior número de parcerias firmadas. 

 

4.3 População e amostra 

 

A população da pesquisa é composta por colaboradores que atuam ou atuaram 

na Supervisão de Prestação de Contas de Convênios da UNEMAT, perfazendo um total de 

13 colaboradores. 

Existem vários tipos de amostras, para esta pesquisa, foi selecionada a amostra 

do tipo não probabilística intencional que, segundo Morais (2005, p. 18), são amostras 

constituídas a “partir das intenções ou necessidades do investigador para estudar uma 

situação particular, baseiam-se em opiniões de uma ou mais pessoas que conhecem 

características específicas que se pretendem analisar da população em estudo”. Sendo 

assim, a quantidade de colaboradores selecionados é proposital, conforme os seguintes 
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critérios de seleção: i) ter atuado ou atuar na Supervisão de Prestação de Contas de 

Convênios da UNEMAT; e ii) ter disponibilidade para participar da pesquisa. 

 

4.4 Instrumento de coleta de dados 

 

O instrumento de coleta de dados foi o questionário, contendo 9 (nove) 

perguntas abertas e 3 (três) fechadas, perfazendo um total de 12 questões, elaboradas pela 

própria pesquisadora. As três primeiras questões são para exploração quanto ao sexo, idade 

e escolaridade. As demais questões são para “identificar” a atuação do colaborador na 

instituição e atender ao objetivo da pesquisa: identificar os desafios e possibilidades 

encontradas pelos servidores da UNEMAT nos procedimentos administrativos para a 

realização da prestação de contas (Accountability) dos convênios.  

Nesta pesquisa, realizou-se o pré-teste do questionário visando identificar algum 

problema de consistência e clareza das perguntas, de tal forma que justificasse uma 

modificação da redação, alteração do formato ou mesmo serem eliminadas da versão final. 

Realizou-se a aplicação do questionário teste com 03 (três) colaboradores do 

total de 13, escolhidos previamente para esta atividade. Dentre os três selecionados, 

retornaram duas respostas. 

Neste questionário, além das 12 das questões que posteriormente foram 

aplicadas aos demais colaboradores, foram inseridas 04 (quatro) questões que instigaram os 

colaboradores a demonstrar se as questões do questionário estão claras e adequadas ao 

objetivo da pesquisa.  

As questões que auxiliaram na validação do questionário e suas respectivas 

respostas serão explanadas, a seguir.  

Na questão 13 faz-se o seguinte questionamento: O que você achou de responder 

este questionário? Dê a sua opinião, quanto às questões respondidas, ambos os 

colaboradores concordaram que o questionário, bem como a pesquisa será uma ferramenta 

importante para auxiliar os gestores na melhoria do setor de prestação de contas de 

convênios da UNEMAT, ou seja, as questões irão atender aos objetivos desta pesquisa. 

Abaixo, é apresentado o Quadro 2 – Opinião relativa às questões respondidas, referente à 

questão 13 do questionário teste e as respectivas respostas dos colaboradores. 
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Quadro 2 – Opinião relativa quanto as questões respondidas 

Questão 13:O QUE VOCÊ ACHOU DE RESPONDER ESTE QUESTIONÁRIO? DÊ A SUA 

OPINIÃO QUANTO ÀS QUESTÕES RESPONDIDAS. 

R1 Acredito que será uma ferramenta que demonstrará aos gestores a importância e relevância ao 

Setor de Prestação de Contas de Convênios 

R2 Trabalho importante para melhoria no processo de prestação de contas de convênios. 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Na questão 14, pode-se observar que o respondente nº 01 (um) responde 

sucintamente que não, enquanto o respondente nº 02 (dois) indica a execução financeira 

para ser abordada, como não é o foco desta pesquisa, deixa-se como sugestão para futuras 

pesquisas. Sendo assim, com essas respostas, percebe-se que as questões elaboradas, 

possuem clareza e entendimento.  

A seguir, apresenta-se o Quadro 3 – Alteração de questões, referente à questão 

14 do questionário teste e as respectivas respostas dos colaboradores. 

 

Quadro 3 – Sugestões de alteração de questões 

Questão 14: VOCÊ MUDARIA ALGUMA QUESTÃO? SE SIM, QUAL OU QUAIS. 

R1 Não 

R2 
Trabalharia alguma coisa em relação a execução que afetaria na prestação de contas final, como 

a solicitação dos coordenadores, execução financeira e relatórios finais. 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

Na questão 15, foi solicitado aos colaboradores sugestões de questões, as quais 

pudessem contribuir para complementar o questionário. O respondente 1 cita a questão do 

arquivo e, como ele próprio finaliza, a estrutura física foi melhorada com a aquisição de um 

arquivo deslizante para atender os convênios, conforme constatado pela pesquisadora em 

observações in loco.  

Quanto à inserção de questões com escala de Likert não foi trabalhada nesta 

pesquisa, pois o objetivo é instigar os colaboradores para que expressem com suas palavras 

as suas opiniões e não somente assinalá-las. A seguir é apresentado o quadro 4 – Inclusão de 

Questões, referente à questão 15, do questionário teste e as respectivas respostas dos 

colaboradores. 
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Quadro 4 – Inclusão de Questões 

Questão 15: VOCÊ INCLUIRIA ALGUMA QUESTÃO NESTE QUESTIONÁRIO? SE SIM, QUAL 

OU QUAIS? 

R1 

Havia na época em que laborava no setor sérios problemas com respeito ao arquivo dos 

documentos de prestação de contas, mas, como o pesquisador não incluiu questões acerca deste 

assunto, acredito que tais problemas podem ter sido sanados. 

R2 Poderia incluir questões com escala de Likert. 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

Na questão 16, ambos os colaboradores concordam, novamente reforçando a 

questão 13, que a pesquisa será de muita valia ao setor de prestação de contas de convênios, 

seus servidores e gestores.  

O respondente 02 instiga a questão a ser abordada, nesta pesquisa, quanto aos 

impactos da prestação de contas de convênios no atingimento da atividade-fim da instituição 

como investimento e custeio; como o foco desta pesquisa são os procedimentos 

administrativos para a realização da Prestação de Contas (Accountability) dos Convênios, 

não se dará foco a esta abordagem.  

Contudo, enfatiza-se aqui que, quando a prestação de contas de convênios, onde 

a execução foi realizada conforme plano de trabalho e convênio firmado, ou seja, bem 

executado, dar-se-á aos gestores a segurança quanto aos impactos para o recebimento de 

recursos financeiros, sejam eles, federais, estaduais e/ou municipais. Abaixo é apresentado 

o Quadro 5 – Críticas, sugestões e/ou opiniões, referente à questão 16 do questionário teste 

e as respectivas respostas dos colaboradores. 

 

Quadro 5 – Críticas, sugestões e/ou opiniões 

Questão 16: NESTE ESPAÇO DEIXE SUAS CRÍTICAS, SUGESTÕES E/OU OPINIÕES QUE 

ACREDITE SEREM RELEVANTES PARA ESTA PESQUISA. 

R1 
Parabenizo a pesquisadora pela iniciativa em realizar esta pesquisa que, certamente 

proporcionará um avanço na qualidade dos serviços prestados pela Supervisão. 

R2 

Para essa, análise seria necessário mais informações sobre a pesquisa a ser 

desenvolvida, mas o tema é interessante. Poderia apresentar questões referente aos 

impactos das prestação de contas de convênios no atingimento das atividades fins da 

instituição como investimentos e custeio. 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 
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Após análise das respostas recebidas, verificou-se que não haveria necessidade 

de alteração do referido questionário, sendo assim, foi aplicado o questionário final aos 

demais colaboradores, ou seja, 10 colaboradores dos 13. A seguir, passa-se a discorrer 

quanto à técnica de coleta e tratamento dos dados. 

 

4.5 Técnica de coleta e tratamento dos dados 

 

A coleta dos dados foi realizada por meio eletrônico, para a realização da 

análise qualitativa dos dados obtidos por meio das respostas dos questionários online, foi 

utilizada a Análise de Conteúdo,  de Bardin (2010), composta pelas seguintes fases para a 

sua condução: a) organização da análise; b) codificação; c) categorização; d) tratamento dos 

resultados, inferência e a interpretação dos resultados (URQUIZA e MARQUES, 2016).  

Passa-se agora a explanar cada uma destas fases, segundo Bardin (2010) e Santos 

(2011): 

a) organização da análise é a fase da pré-análise dos dados, segundo Bardin 

(2010, p.95) “corresponde a um período de intuições, mas tem, por objetivo tornar 

operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de maneira a conduzir a um esquema preciso 

do desenvolvimento das operações sucessivas, num plano de análise”;  

b) codificação, segundo Bardin (2010, p. 103): 

Corresponde a uma transformação dos dados brutos do texto, transformação esta 

que, por recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma representação do 

conteúdo, ou da sua expressão suscetível de esclarecer o analista acerca das 

características do texto, que podem servir de índices; 

c) categorização, conforme Bardin (2010, p. 117) “é uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, 

seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios 

previamente definidos”; 

d) inferência, Bardin afirma (2010, p. 137-138): 

[...] pode ser de natureza muito diversa, contentar-nos-emos aqui em citar 

alguns tipos de inferência possíveis: a inteligência, a facilidade de 

comunicação, a origem racial, a ansiedade, a agressividade, a estrutura 

associativa, as atitudes e valores, os mobiles, os hábitos linguísticos (ou 

eventualmente, do receptor). 

 

e) tratamento dos resultados e a interpretação dos resultados, segundo Santos 

(2011 p. 386) “nesta fase o pesquisador precisa retomar o referencial teórico, procurando 

embasar as análises dando sentido à interpretação”.  
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De acordo com Bardin (2010, p. 30), “deve-se realizar a análise segundo o 

emissor ou eventualmente nas atitudes de avaliação subjacente e os resultados em função 

de variáveis externas relativas aos locutores”. Sendo assim, nesta pesquisa, após o 

recebimento dos questionários respondidos, foi realizada a organização das respostas, 

posteriormente, a tabulação e codificação dessas e, por fim, os dados foram analisados para 

a construção da conclusão, com os resultados obtidos. 

Vale a pena ressaltar que o projeto desta pesquisa foi submetido ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará – UFC, CAAE nº 

27919920.9.0000.5054, tendo sido aprovado no dia 12/03/2020, conforme parecer do 

Processo nº 3.913.219. 



5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Diante dos resultados obtidos na coleta de dados, esta pesquisa segue para 

atingir seu objetivo geral identificar os desafios e possibilidades encontrados pelos 

servidores da UNEMAT nos procedimentos administrativos para a realização da prestação 

de contas (accountability) dos convênios. Para tanto, são abordados, na próxima seção, os 

procedimentos administrativos de convênios na UNEMAT: da consolidação à Prestação de 

Contas (accountability), a percepção dos colaboradores sobre as dificuldades enfrentadas 

no desenvolvimento do processo de prestação de contas de convênios, proposta de 

procedimentos para o desenvolvimento da prestação de contas de convênios.  

 

5.1 Procedimentos Administrativos de Convênios na UNEMAT: da Consolidação à 

      Prestação de Contas (accountability) 

 

Na UNEMAT, para que seja firmado um convênio é necessário a realização de 

alguns procedimentos administrativos, os quais perpassam por alguns setores específicos 

desta instituição, tais como Protocolo Central, Diretoria Administrativa de Convênios 

(DAC), Supervisão de Acompanhamento, Assessoria Jurídica e por demais setores, 

conforme a necessidade.  

Para iniciar um procedimento administrativo é imprescindível que seja aberto 

um processo por meio do setor Protocolo Central que, após a abertura, realiza a verificação 

da demanda e a qual setor deverá ser encaminhado. No caso específico desta dissertação, 

que são os convênios, o processo deverá ser encaminhado à DAC, a qual realizará as 

verificações documentais e fará com que a tramitação do processo flua conforme a 

demanda. 

Os procedimentos administrativos de convênios envolvem as etapas de firmar o 

convênio do repasse financeiro, do acompanhamento e execução do convênio e, para 

finalizar, a prestação de contas do convênio, conforme demonstrado na Figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

Figura 2 – Organograma geral dos convênios na UNEMAT 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

Quando se fala em firmar convênio, se está discorrendo sobre a formalização de 

um termo de convênio por meio do interesse comum das partes desde a solicitação até a 

publicação em Diário Oficial. Após a formalização do convênio, é realizado o repasse 

financeiro, conforme cronograma de desembolso acostado ao termo de convênio. 

Paralelamente ao repasse financeiro é iniciada a realização do acompanhamento 

e execução do convênio firmado, onde o coordenador, designado pela portaria, deverá estar 

em sintonia com a Supervisão de Acompanhamento de Convênios – SAC, pois é ele quem 

irá realizar todas as solicitações do convênio à SAC, para que ela realize a conferência e 

posterior encaminhamento. 

Após a formalização e execução, tem-se o encerramento do convênio e a 

realização de sua prestação de contas, que pode ser via papel, sistema ou sistema e papel 

simultaneamente.  

A seguir são apresentadas as atividades, de forma detalhada, das etapas que 

envolvem a celebração de convênio até o seu encerramento. São elas: Firmando o 

convênio, Repasse Financeiro, Acompanhamento/Execução e a Prestação de contas.  

 

5.1.1 Firmando o convênio 

 

Para que um termo de convênio seja firmado, são necessários que sejam 

realizados alguns procedimentos administrativos, bem como algumas providências, 

conforme demonstrado no Fluxo 01. 
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Fluxo 1: Firmando o convênio 
 

      Fonte: dados da pesquisa (2020). 
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O processo é iniciado com a parte interessada em firmar o convênio, sendo que 

esta elabora a documentação e a encaminha ao protocolo central da UNEMAT para que 

seja aberto protocolo do processo de solicitação de convênio e o processo é encaminhado à 

DAC, a qual realizará a conferência documental. Após ser inserida a documentação da 

instituição, que será denominada de convenente, é inserida a documentação do 

representante legal dela. 

Caso a documentação esteja incompleta, o processo será devolvido à parte 

interessada e ela irá corrigi-lo. Se a documentação estiver correta, será anexada à 

declaração de previsão orçamentária, resolução do CONEPE, realiza a solicitação da 

portaria de coordenador, gestor e fiscal convênio pretendido à Reitoria, após a emissão da 

portaria a mesma é anexada ao processo.  

A DAC solicita também, as instâncias deliberativas da UNEMAT, que sejam 

emitidos os pareceres para a possibilidade ou não de se firmar o convênio. Após ser 

inserida no processo toda a documentação necessária, o processo é encaminhado à 

Assessoria Jurídica - ASSEJUR, para emissão de parecer que, posteriormente, é 

encaminhado à Reitoria para homologação do Reitor da UNEMAT. 

Posteriormente é devolvido à DAC, que irá realizar nova conferência quanto 

aos apontamentos realizados durante os pareceres emitidos, os quais são corrigidos para 

que o convênio possa ser firmado. Em seguida, o termo de convênio é encaminhado aos 

responsáveis, juridicamente, pelas partes, para a coleta das assinaturas. Ao término da 

coleta das assinaturas é realizada a publicação do extrato do novo convênio, ou seja, tem-se 

a formalização do convênio. 

As documentações exigidas para se firmar o convênio estão contidas no 

checklist (Anexo A) e Quadro 6, a seguir. 

Quadro 6 – Documentações para firmar convênio 

Seq. Descrição 

01 
Ofício de interesse das partes em celebrar o Termo de Convênio. Indicar o Campus e o 

Departamento ao qual está vinculado. (Concedente, Interveniente e Convenente). 

02 
Criar protocolo, no sistema de protocolo do Governo do Estado de Mato Grosso, como 

processo 

03 

Minuta do Termo de Convênio, de acordo com o objeto de interesse, disponível em: 

http://www.unemat.br/pgf/?link=documentos, ou elaborado pela DAC/PGF, (modelo nos 

anexos) 

04 Projeto que será executado 

05 

Projeto básico da Obra ou serviço de engenharia; Cópia do Certificado de propriedade 

do imóvel, devidamente registrado no cartório de imóveis; Licenças ambientais ou 

dispensa delas; Comprovação da transferência do domínio do imóvel (em caso de obras) 

06 Plano de Trabalho 

http://www.unemat.br/pgf/?link=documentos
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07 Lei do Município de aprovação do curso (em caso de cursos especiais/fora de sede) 

08 Declaração da previsão orçamentária, PED, p/ instrução do processo 

09 Resolução do CONEPE de aprovação do Curso 

10 Portaria do Coordenador/Gestor do Projeto 

11 Portaria do Fiscal do Convênio 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Na Figura 3 é apresentada a sequência da documentação a ser providenciado 

para se firmar convênio com a UNEMAT. 

Figura 3 – Documentação para instruir processo para firmar convênios 

 
Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Mas esta documentação não é única e suficiente, é necessário que se apresente, 

também, a documentação pessoal e as certidões do representante legal da parte interessada 

em firmar o convênio, bem como da instituição a qual ele representa, sendo este conhecido 

como convenente. Esta exigência está determinada pela Legislação Federal e Estadual de 

Mato Grosso, legislação esta, vigente em 2019, ano de realização desta pesquisa, conforme 

Quadro 7. 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

Quadro 7 – Documentação do representante legal 

Seq. Descrição 

01 
Cópia autenticada da documentação pessoal do representante legal que assinará o 

convênio (RG e CPF) 

02 Cópia do comprovante de residência do representante legal da instituição 

03 Cópia autenticada do ato de nomeação ou posse do representante legal da instituição 

04 Comprovante de Inscrição no CNPJ 

05 Cópia autenticada do Contrato Social ou Estatuto de criação 

06 Certidão Negativa de Débitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil 

07 Certificado de Regularidade do FGTS 

08 Certidão Negativa de Débitos SEFAZ/MT 

09 Certidão Negativa de Dívida Ativa PGE/MT 

10 Certidão Negativa TCE/MT 

11 Certidão Negativa de Débitos Municipais 

12 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT 

13 
Certidão de Habilitação Plena junto ao SIGCon/MT (IN Conjunta 

SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/2015) 
Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

Para ilustrar melhor esta solicitação de documentação, tem-se a Figura 4. 

 

Figura 4 – Documentação da instituição e do representante legal para instruir processo para firmar  

                 convênios 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 
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Após instruir o processo com as documentações da instituição e do 

representante legal, deve-se encaminhar o processo às instâncias deliberativas da 

UNEMAT, elencadas abaixo, para que seja analisado e posteriormente emitido parecer 

quanto à solicitação de celebração do termo de convênio, conforme Quadro 8. 

 

Quadro 8 – Instâncias Deliberativas 

Seq. Descrição 

01 Parecer do Colegiado de Curso 

02 Parecer da Faculdade 

03 Parecer do Colegiado Superior (Campus) 

04 
Parecer das Pró-Reitorias aosquais o projetoestá vinculado: PRPPG, ROEC, PROEG, 

PRAD, PGF, PRAE. 
Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Na Figura 5, são apresentadas as instâncias Deliberativas da UNEMAT que 

emitem parecer para que o convênio possa ser firmado ou não. 

 

Figura 5 – Instâncias Deliberativas da UNEMAT – emissão de pareceres 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Após a emissão dos pareceres favoráveis emitidos pelas instâncias 

deliberativas, o processo é encaminhado à Diretoria Administrativa de Convênios – DAC, 

para ser conferido e encaminhado à Assessoria Jurídica – ASSEJUR, para análise, parecer e 

homologação do Reitor (a). Após esta homologação o processo retorna à DAC, para ser 
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adequado conforme apontamentos dos pareceres das instâncias e assessoria jurídica e, 

depois o Termo de Convênio é encaminhado para assinatura das partes que, depois de 

colhida as assinaturas, o termo de convênio tem seu extrato publicado em Diário Oficial – 

D.O.  

A Figura 6 apresenta os encaminhamentos para assinatura e publicação do 

termo de convênio firmado: 

 
  Figura 6 – Encaminhamentos para publicação 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

Depois que ocorre a formalização do termo de convênio, realiza-se a abertura 

de conta específica para o convênio, onde será depositado o repasse financeiro. Após 

formalizar e a conta do convênio estiver aberta, inicia-se a fase de repasse, 

acompanhamento e/ou execução do convênio. 

 

5.1.2 O repasse financeiro 

 

O repasse financeiro do órgão concedente ocorre em conta específica, conforme 

cronograma de desembolso. O Tribunal de Contas da União – TCU conceitua “cronograma 

de desembolso como instrumento pelo qual a unidade orçamentária programa o pagamento 

das despesas autorizadas na lei orçamentária” (Conceitos Básicos - TCU p.6, 2020). O 

cronograma de desembolso está acostado ao termo de convênio firmado, ele pode prever a 

liberação dos recursos financeiros em parcela única, ou o mesmo pode ser realizado em 

mais de uma parcela.  
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Para ocorrer o repasse financeiro, torna-se necessário a liberação do recurso 

pelo órgão concedente para o convenente, conforme determina a legislação vigente, 

apresentada no capítulo 3 desta pesquisa, em atendimento também às exigências firmadas 

no Termo de Convênio.  

Se o repasse financeiro for realizado em uma única parcela, no cronograma de 

desembolso constará a data da referida liberação e a convenente deverá realizar somente a 

prestação de contas final. Mas, caso o repasse financeiro ocorra em mais de uma parcela, as 

datas que ocorrerão os repasses estarão previstas no cronograma de desembolso e a parcela, 

subsequente a anterior, será liberada após a realização da prestação de contas parcial, ou 

seja, referente à parcela anterior, e ela aprovada pela concedente. 

Após firmar e ocorrer o repasse financeiro do convênio, inicia-se o 

acompanhamento/execução do convênio. 

 

5.1.3 O Acompanhamento/Execução 

 

Para que seja realizado o acompanhamento do convênio, são necessários que 

sejam realizados alguns procedimentos administrativos, bem como algumas providências, 

conforme demonstrado no Fluxo 02. 
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Fluxo 2 - Acompanhamento de convênios 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Na UNEMAT, o acompanhamento da execução dos convênios é realizado 

através dos coordenadores e fiscais. A Instituição, dentro da DAC, possui a Supervisão de 

Acompanhamento de Convênios – SAC, que faz o trabalho de acompanhamento em 

parceria com o coordenador, onde estes verificam se todos os processos encaminhados para 

serem executados estão de acordo com o Plano de Trabalho. Caso haja necessidade de 

mudança no plano de trabalho, o setor SAC orienta o coordenador para realizar esta 

solicitação junto à DAC.  
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 A DAC, com a solicitação do coordenador, efetua todos os procedimentos 

necessários, para a realização desta alteração. Quando o convênio necessita de termo 

aditivo, esta solicitação parte do coordenador, que encaminha documentação para a DAC e  

instrui o processo para a formalização. 

Após o encerramento do convênio, seja de vigência ou pela finalização da 

execução do objeto, encaminha-se o processo que originou a formalização do convênio ao 

setor de Prestação de Contas de Convênios – SPCC, da UNEMAT, para as devidas 

providências quanto à realização da prestação de contas, conforme legislação vigente e 

cláusula do termo de convênio firmado. 

 

5.1.4 A prestação de contas 

 

Para entendermos como é realizada a prestação de contas de um convênio, 

torna-se necessário, primeiramente, compreender qual a função e as atividades 

desenvolvidas pelo setor de prestação de contas de convênios da UNEMAT. 

A Supervisão de Prestação de Contas de Convênios - SPCC possui as seguintes 

funções: realizam as prestações de contas dos convênios os quais a UNEMAT é 

convenente; analisam as prestações de contas dos convênios os quais a UNEMAT é 

concedente; responde e encaminha diligências; realiza o acompanhamento das contas 

bancárias dos convênios como convenente e executora; realiza a devolução do saldo 

remanescente dos convênios enquanto convenente; solicita a devolução do saldo 

remanescente dos convênios quando concedente; encaminha e recebe prestações de contas 

físicas e via sistemas como: SICONV, SIGCon, SIGPC e demais sistemas. 

A realização da prestação de contas pode ser realizada de forma física ou de 

forma eletrônica via sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo 

Federal intitulado SICONV ou ainda, de ambas as formas, de acordo com a exigência da 

Legislação vigente e o termo de convênio firmado.  

Ressalta-se aqui que, o Estado de Mato Grosso, a partir de 2008, instituiu o 

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso - 

FIPLAN, conforme, em seu Art. 1º. 

Art. 1º Fica instituído o Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e 

Finanças do Estado de Mato Grosso – FIPLAN como o sistema oficial de 

contabilidade, planejamento, orçamento e finanças do Estado de Mato Grosso. 

Parágrafo único. O sistema FIPLAN é de uso obrigatório pelos órgãos e entidades 

da Administração Direta e Indireta, Decreto Estadual 1.374 de 
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03/06/2008inclusive Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, 

Autarquias, Fundos Especiais e Fundações. 

Sendo assim, os órgãos públicos do Estado de Mato Grosso, precisam realizar 

toda e qualquer execução financeira e orçamentária no Sistema FIPLAN, bem como a partir 

de 2005, ficou instituído o Sistema de Gestão de Convênios - SIGCon, através do Decreto 

nº 5.126/2005:  

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o Sistema Gestão de 

Convênios que será administrado pela Secretaria de Estado de Planejamento e 

Coordenação Geral, pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Auditoria Geral 

do Estado, sob a coordenação da primeira. 

 

Logo, passa-se a explanar algumas das maneiras de realização de prestação de 

contas. 

 

5.1.4.1 A prestação de contas via papel 

 

A prestação de contas via papel é a prestação de contas realizada por meio do 

encaminhamento de algumas documentações originais, bem como cópia da documentação 

referente à execução do convênio. Esta modalidade de prestação de contas é realizada para 

convênios firmados anteriormente ao ano de 2005, conforme a legislação federal e estadual, 

pois os convênios formalizados posteriormente a 2005 foram inseridos, obrigatoriamente, 

em sistemas e sua prestação de contas é realizada dentro deles, conforme será abordado nas 

próximas subseções.  

Para maior entendimento, são apresentados no Fluxo 03, os procedimentos 

macros, para formalização desta modalidade prestação de contas de convênio. 
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Fluxo 3 – Prestação de contas de convênios via papel 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Para encaminhar uma prestação de contas via papel deve-se providenciar as 

documentações e trâmites, conforme Quadro 9: 
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Quadro 9 – Documentações e trâmites para prestação de contas de convênios via papel 

Seq. Descrição 

01 

Fazer C.I. à Supervisão de Acompanhamento de Convênios – SAC, solicitando: 

1. Inscrição de Restos a Pagar; 

2. Saldo de Empenhos; 

 

02 
Imprimir extratos atualizados da conta corrente; poupança e fundo de investimento do 

Banco, ao qual a conta específica do convênio esteja sendo executada. 

03 

Imprimir FIP630 com os seguintes dados – Relatório emitido do sistema FIPLAN:  

1. Exercício: igual a 2018 

2. Número da conta corrente: contém 6563 – sem o dígito 

verificador 

3. Data do Documento: maior igual a 01/05/2018 

4. Data do Documento: menor igual a 03/07/2018 

5. Número da Conta Contábil: igual a 1.1.1.1.1.03.03.01 s/ 

pontuação 

6. Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos): igual a 

Ambos (colocar número 3) 

04 

a) Imprimir relatório do FIPLAN de Inscrição de Restos à Pagar – IRP, 

com os seguintes dados: 

1. CD_EXERCÍCIO: igual a 2017 

2. CD_UG: igual a 0011 

3. CODG_CONTA_BANCÁRIA: igual a 03240 

4. DS_TIPO_CONTA_BANCÁRIA: igual a 3 

05 Confrontar os valores com a Planilha Geral do setor SPCC 

06 

Verificar o lançamento dos rendimentos financeiros no sistema FIPLAN com os extratos 

bancários, caso haja divergência, encaminhar ofício à Supervisão de Contabilidade – 

SUCON para regularização e posterior devolução à SPCC 

07 

Emitir GRUs com os valores das respectivas fontes de execução do sistema FIPLAN 

para emissão de empenho e posterior emissão de Liquidação e NOB – Nota de Ordem de 

pagamento 

08 
Fazer Ofício de Solicitação de Devolução de Saldo do convênio para a Pró-Reitoria de 

Gestão Financeira – PGF; 

09 Capa 

10 Protocolo 

11 Paginação 

12 
Encaminhar para a PGF, para autorização do Ordenador de Despesas/Pró-Reitor de 

Gestão Financeira 
Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

Após autorização da PGF, será encaminhada à Pró-reitoria de Planejamento e 

Tecnologia da Informação – PRPTI para providências de empenho. Para tanto o convênio 

deve estar vigente no Sistema de Gestão de Convênios – SIGCon, este sistema é 

exclusividade do Estado de Mato Grosso, caso esteja vencido deverá ser encaminhado e-

mail à DAC, informando tal fato e solicitando a prorrogação do referido convênio no 

sistema SIGCon para que possam ser tomadas as devidas providências de realização da 

prestação de contas. 
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Após o empenho, o processo será encaminhado à Supervisão de Execução 

financeira – SEF, para providências de Liquidação - LIQ, depois para a Diretoria 

Administrativa Financeira – DAF, para emissão de Nota de Ordem Bancária - NOB e 

encaminhamento ao banco para autenticação. Ressalta-se aqui que o Empenho, a LIQ e a 

NOB, são procedimentos exclusivos do sistema FIPLAN que, também, é exclusividade do 

Estado de Mato Grosso. 

Após estes trâmites será devolvida à SPCC, para finalização da prestação de 

contas do convênio, conforme documentação elencada no Quadro 10. 

 

Quadro 10 – Documentação para finalização da prestação de contas de convênios 

Seq. Descrição 

01 Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo Reitor 

02 

Planilhas preenchidas de: 

i. Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa; 

ii. Relatório de Execução Física; 

iii. Relatório de Execução Financeira; 

iv. Relatório de Execução dos Pagamentos Efetuados; 

v. Cópia do Termo de Convênio/Termo de Colaboração/ Termo de 

Cooperação e seus Aditivos (quando houver); 

vi. Cópia do Plano de Trabalho Atualizado; 

vii. Relatório de Cumprimento de Objeto; 

03 Cópia de todos os processos de pagamento 

04 Cópia dos processos de licitação 

05 Cópia do processo de devolução do saldo remanescente 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Após as retiradas das cópias de todos os documentos, citados, deve-se montar 

processo, em volumes de, no máximo, 250 páginas, seguindo as determinações do TCU, no 

qual todos os volumes gerados devem ser paginados contendo termos de Abertura e 

Encerramento de Volumes. 

Os volumes devem ser colocados em caixas e encaminhados via Sedex ao 

Escritório de Representações do Estado de Mato Grosso – ERMAT, para que seja 

encaminhado à concedente onde será protocolado e uma cópia do protocolo é encaminhada 

à SPCC, via e-mail. 

Após a entrega, a SPCC realiza o monitoramento e aguarda as providências 

realizadas pela concedente para encaminhamento da Aprovação da Prestação de Contas, ou 

de Diligência a ser respondida. 
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Após a implantação dos sistemas de gerenciamento de convênios, como alguns 

sistemas não contemplam anexar documentação, deve-se realizar então, a prestação de 

contas via sistema e, também, o encaminhamento da prestação de contas via papel, 

conforme será detalhado a seguir. 

 

5.1.4.2 A prestação de contas via sistema SICONV 

 

O Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal 

- SICONV é um sistema que foi implantado no ano de 2007 pelo Decreto 6.170/2007, art. 

3º e implantado em 2008, pelo Decreto nº 6.428/2008, também art. 3º. Este sistema possui 

duas funcionalidades que, no momento de realização da prestação de contas, deve ser 

observado com muita atenção, as quais são a opção de operacionalização do convênio 

através de Transferência de Ordem Bancária (OBTV) ou não.  

O termo Transferência de Ordem Bancária - OBTV, quando ativado no 

convênio, significa que a execução financeira do convênio deverá ser realizada no 

SICONV, ou seja, os pagamentos bancários serão realizados via sistema e debitado 

automaticamente da conta corrente. Os convênios cuja opção OBTV estiver desativada 

significa que a execução financeira será realizada através da emissão de Ordem Bancária. 

Neste caso, os convênios serão lançados no SICONV, para registro e regularização contábil 

do governo federal. 

Sendo assim, para realizar a prestação de contas às concedentes, devemos 

iniciar identificando o tipo de lançamento do convênio no sistema SICONV, ou seja, se ele 

opera por OBTV ou não. Vale a pena ressaltar que, em ambos os casos, os convênios são 

executados no sistema FIPLAN que, como mencionado na seção 4.1.4, é um sistema do 

estado de Mato Grosso, cujo lançamento de toda e qualquer execução financeira 

relacionada a órgãos públicos do Estado deve ser realizada neste sistema. 

 

 

5.1.4.2.1 Convênios que não operam por OBTV 

 

A prestação de Contas em convênios que não operam por OBTV é realizada via 

sistema SICONV, conforme demonstrado no Fluxo 04, com os procedimentos macros para 

esta formalização. 
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Fluxo 4 – Prestação de Contas sistema SICONV – NÃO OBTV 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Como mencionado anteriormente, os convênios que são executados no sistema 

SICONV e não operam por OBTV possuem suas execuções realizadas no sistema FIPLAN. 
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Sendo assim, a devolução do saldo remanescente do convênio é realizada via sistema 

FIPLAN e inserido a cópia do processo no sistema SINCOV. A montagem do processo 

para a devolução do saldo remanescente de convênio, consta no Quadro 11. 

Quadro 11 – Montagem do processo de devolução de saldo remanescente de convênio 

Seq. Descrição 

01 

Fazer C.I. – Comunicação interna à Supervisão de Acompanhamento de Convênios – 

SAC, solicitando: 

i. Inscrição de Restos a Pagar; 

ii. Saldo de Empenhos; 

02 
Imprimir extratos atualizados da conta corrente; poupança e fundo de investimento do 

Banco, ao qual a conta específica do convênio esteja sendo executada; 

03 

Imprimir FIP630 com os seguintes dados – Relatório emitido do sistema FIPLAN:  

i. Exercício: igual a 2018 

ii. Número da conta corrente: contém 6563 – sem o dígito 

verificador 

iii. Data do Documento: maior igual a 01/05/2018 

iv. Data do Documento: menor igual a 03/07/2018 

v. Número da Conta Contábil: igual a 1.1.1.1.1.03.03.01 s/ 

pontuação 

vi. Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos): igual a 

Ambos (colocar número 3) 

04 

Imprimir relatório do FIPLAN de Inscrição de Restos à Pagar – IRP, com os seguintes 

dados: 

i. CD_EXERCÍCIO: igual a 2017 

ii. CD_UG: igual a 0011 

iii. CODG_CONTA_BANCÁRIA: igual a 03240 

iv. DS_TIPO_CONTA_BANCÁRIA: igual a 3 

05 
Confrontar os valores com a Planilha Geral do setor SPCC e o relatório do sistema 

SICONV; 

06 

Verificar o lançamento dos rendimentos financeiros no sistema FIPLAN com os extratos 

bancários, caso haja divergência, encaminhar ofício à Supervisão de Contabilidade – 

SUCON para regularização e posterior devolução à SPCC; 

07 
Emitir GRUs com os valores das respectivas fontes para emissão de empenho e posterior 

emissão de Liq e NOB de pagamento; 

08 
Fazer Ofício de Solicitação de Devolução de Saldo para a Pró-Reitoria de Gestão 

Financeira – PGF; 

09 Capa 

10 Protocolo; 

11 Paginação; 

12 Encaminhar para a PGF, para autorização do Ordenador de Despesas/Pró-Reitor; 

13 Lançar os rendimentos financeiros no sistema SICONV; 

14 Conferir SICONV, FIPLAN e Planilha Geral da SPCC. 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Após autorização da PGF, será encaminhada à Pró-reitoria de Planejamento e 

Tecnologia da Informação – PRPTI, para providências de empenho. Para tanto o convênio 
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deve estar vigente no sistema SIGCon, caso esteja vencido deverá ser encaminhado e-mail 

à DAC, informando tal fato e solicitando a prorrogação do referido convênio no sistema 

SIGCon para que possam ser tomadas as devidas providências de realização da prestação 

de contas. 

Após o empenho, o processo será encaminhado à Supervisão de Execução 

financeira – SEF, para providências de Liquidação, depois para a Diretoria Administrativa 

Financeira – DAF, para emissão de NOB e encaminhamento ao banco para autenticação. 

Após estes trâmites será devolvido à SPCC, para finalização da prestação de 

contas do convênio, encaminhamento da cópia do processo para a Concedente através do 

sistema SICONV e arquivamento. Ressalta-se que o processo de devolução de saldo do 

convênio, realizado via sistema FIPLAN, deverá ser digitalizado e inserido no sistema 

SICONV. 

Depois de ser anexado, na Aba específica do sistema SICONV, a devolução de 

saldo, verifica-se o preenchimento de todas as abas da Prestação de Contas para poder 

enviar, via sistema, a prestação de contas. Assim que for encaminhada, deve-se gerar a 

Prestação de Contas em PDF, baixar o arquivo e imprimir 03 vias, sendo estas 

encaminhadas à Reitoria para assinatura do Reitor (a). Após a assinatura deverá ser 

encaminhada uma via para o coordenador, uma via arquivada na SPCC e a última via deve 

ser encaminhada junto com o processo que firmou o convênio na DAC, para as 

providências de arquivamento. 

A Prestação de contas dos convênios via sistema SICONV são realizadas 

conforme manual Prestação de Contas Perfil Convenente e Concedente, disponível no site: 

http://plataformamaisbrasil.gov.br/ajuda/manuais-e-cartilhas/manual-convenente-e-

concedente-prestacao-de-contas. 

Após a SPCC encaminhar a prestação de contas no sistema SICONV, será 

realizado o monitoramento e aguardo das providências realizadas pela concedente para 

encaminhamento da Aprovação da Prestação de Contas, ou de Diligência a ser respondida, 

via sistema.  

 

5.1.4.2.2 Convênios que operam por OBTV 

 

Os convênios são lançados no sistema SICONV, verifica-se se a opção opera 

por OBTV está assinalada, caso esteja o convênio deve ser executado financeiramente neste 

sistema. Como o estado de Mato Grosso possui a exigência do lançamento no sistema 

http://plataformamaisbrasil.gov.br/ajuda/manuais-e-cartilhas/manual-convenente-e-concedente-prestacao-de-contas
http://plataformamaisbrasil.gov.br/ajuda/manuais-e-cartilhas/manual-convenente-e-concedente-prestacao-de-contas
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FIPLAN, logo todos os lançamentos quanto à execução do convênio serão registradas como 

regularização para acompanhamento financeiro e contábil dentro do Estado. Sendo assim, 

realizam-se os pagamentos no sistema SICONV e a regularização no sistema FIPLAN. 

A prestação de Contas é realizada via sistema SICONV, conforme Fluxo 5, 

tem-se os procedimentos macros para a formalização da prestação de contas no sistema. 

 

Fluxo 5 – Prestação de contas sistema SICONV- OBTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 
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Como no sistema SICONV, na modalidade opera por OBTV a devolução do 

saldo também ocorre dentro do sistema, deve-se então, iniciar o processo de regularização 

contábil para o sistema FIPLAN. Sendo assim, é realizada a montagem de processo, para a 

devolução do saldo no sistema SICONV e regularização do sistema FIPLAN, conforme 

Quadro 12. 

 

Quadro 12 –Procedimentos para devolução de saldo no sistema SICONV 

Seq. Descrição 

01 

Fazer C.I. À Supervisão de Acompanhamento de Convênios – SAC, solicitando: 

iii. Inscrição de Restos a Pagar; 

iv. Saldo de Empenhos; 

02 
Imprimir extratos atualizados da conta corrente; poupança e fundo de investimento do 

Banco ao qual a conta está sendo executada; 

03 

Imprimir FIP630 com os seguintes dados – do sistema FIPLAN:  

i. Exercício: igual a 2018 

ii. Número da conta corrente: contém 6563 – sem o dígito 

verificador; 

iii. Data do Documento: maior igual a 01/05/2018 

iv. Data do Documento: menor igual a 03/07/2018 

v. Número da Conta Contábil: igual a 1.1.1.1.1.03.03.01 s/ 

pontuação 

vi. Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos): igual a 

Ambos (colocar número 3) 

04 

Imprimir relatório do FIPLAN de Inscrição de Restos a Pagar – IRP, com os seguintes 

dados: 

i. CD_EXERCÍCIO: igual a 2017 

ii. CD_UG: igual a 0011 

iii. CODG_CONTA_BANCÁRIA: igual a 03240 

iv. DS_TIPO_CONTA_BANCÁRIA: igual a 3 

05 Confrontar os valores com a Planilha Geral do setor SPCC e o sistema SICONV; 

06 

Verificar o lançamento dos rendimentos financeiros no FIPLAN com os extratos 

bancários, caso haja divergência, encaminhar ofício à Supervisão de Contabilidade - 

SUCON para regularização e posterior devolução à SPCC; 

07 
Fazer Ofício de solicitação de devolução de saldo para a Pró-Reitoria de Gestão 

Financeira – PGF; 

08 Encaminhar para a PGF, para autorização do Ordenador de Despesas/Pró-Reitor; 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Após autorização será devolvida à SPCC, para finalização da devolução do 

Saldo e a prestação de contas do convênio no sistema SICONV. 

A Prestação de contas dos convênios via SICONV, são realizadas conforme 

manual Prestação de Contas Perfil Convenente e Concedente, disponível no site: 

http://plataformamaisbrasil.gov.br/ajuda/manuais-e-cartilhas/manual-convenente-e-

concedente-prestacao-de-contas.  

http://plataformamaisbrasil.gov.br/ajuda/manuais-e-cartilhas/manual-convenente-e-concedente-prestacao-de-contas
http://plataformamaisbrasil.gov.br/ajuda/manuais-e-cartilhas/manual-convenente-e-concedente-prestacao-de-contas
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Após a finalização no sistema SICONV, deve-se baixar o arquivo da Prestação 

de contas em PDF, imprimir, encaminhar para assinatura do/da reitor(a) o termo de 

compromisso e assinar as demais páginas, depois montar o seguinte processo para 

regularização da devolução do saldo remanescente no sistema FIPLAN, conforme Quadro 

13. 

Quadro 13 – Procedimentos para devolução de saldo no sistema SICONV 

Seq. Descrição 

01 
Imprimir extratos atualizados da conta corrente; poupança e fundo de investimento do Banco ao 

qual a conta está sendo executada; 

02 

Imprimir FIP630 com os seguintes dados – do sistema FIPLAN:  

vii. Exercício: igual a 2018 

viii. Número da conta corrente: contém 6563 – sem o dígito verificador; 

ix. Data do Documento: maior igual a 01/05/2018 

x. Data do Documento: menor igual a 03/07/2018 

xi. Número da Conta Contábil: igual a 1.1.1.1.1.03.03.01 s/ pontuação 

xii. Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos): igual a Ambos 

(colocar número 3) 

03 

Imprimir relatório do FIPLAN de Inscrição de Restos a Pagar – IRP, com os seguintes dados: 

v. CD_EXERCÍCIO: igual a 2017 

vi. CD_UG: igual a 0011 

vii. CODG_CONTA_BANCÁRIA: igual a 03240 

viii. DS_TIPO_CONTA_BANCÁRIA: igual a 3 

04 

Imprimir relatório do FIPLAN de Inscrição de Restos a Pagar – IRP, com os seguintes dados: 

1. CD_EXERCÍCIO: igual a 2017 

2. CD_UG: igual a 0011 

3. CODG_CONTA_BANCÁRIA: igual a 03240 

4. DS_TIPO_CONTA_BANCÁRIA: igual a 3 

05 Confrontar os valores com a Planilha Geral do setor SPCC e o sistema SICONV; 

06 

Verificar o lançamento dos rendimentos financeiros no FIPLAN com os extratos bancários, caso 

haja divergência, encaminhar ofício à Supervisão de Contabilidade - SUCON para regularização 

e posterior devolução à SPCC; 

07 

Emitir GRUs com os valores nas respectivas fontes para emissão de empenho de 

regularização e posterior emissão de Liquidação e Nota de Ordem Bancária - NOB de 

regularização; 

08 

Fazer Ofício de solicitação de devolução de saldo para a Pró-Reitoria de Gestão Financeira – 

PGF; 

1. Capa 

2. Protocolo; 

3. Paginação; 

09 Encaminhar para a PGF, para autorização do Ordenador de Despesas/Pró-Reitor; 

Fonte: dados da pesquisa (2020) 

 

Após autorização da PGF, será encaminhada à Pró-reitoria de Planejamento e 

Tecnologia da Informação – PRPTI para providências de empenho de regularização. Para 
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tanto o convênio deve estar vigente no sistema SIGCon, caso esteja vencido deverá ser 

encaminhado e-mail à DAC, informando tal fato e solicitando a prorrogação do referido 

convênio no sistema SIGCon para que possam ser tomadas as devidas providências de 

realização da prestação de contas. 

Após o empenho, o processo será encaminhado à Supervisão de Execução 

financeira – SEF, para providências de Liquidação de regularização, depois para a Diretoria 

Administrativa Financeira – DAF, para emissão de Nota de Ordem Bancária - NOB de 

regularização, após estes trâmites será devolvida à SPCC, para arquivamento. 

 

5.1.4.3 A prestação de contas via sistema e papel, simultaneamente 

 

Nos dias atuais, a SPCC trabalha com o Sistema de Gestão de Prestação de 

Contas - SIGPC, um sistema exclusivo do FNDE, utilizado para convênios firmados 

anteriormente ao sistema SICONV. Para tanto, a prestação de contas, neste sistema, deve 

ser realizada através do lançamento da execução financeira no sistema, ou seja, realiza-se o 

registro da execução do convênio no sistema SIGPC e, ao encerrar o convênio, para realizar 

a prestação de contas, deve-se seguir os mesmos procedimentos para o encaminhamento da 

prestação de contas que não são via sistema. No Fluxo 06, temos os procedimentos macros 

para esta formalização. 
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Fluxo 6 – Prestação de contas via papel e sistema 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 
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Logo, para realizar esta prestação de contas deverão ser adotados os mesmos 

procedimentos que são realizados na prestação de contas via papel, conforme Quadro 14. 

 

Quadro 14 – Documentações e trâmites para prestação de contas de convênios via sistema e papel 

Seq. Descrição 

01 

Fazer C.I. à Supervisão de Acompanhamento de Convênios – SAC, solicitando: 

3. Inscrição de Restos a Pagar; 

4. Saldo de Empenhos; 

 

02 
Imprimir extratos atualizados da conta corrente; poupança e fundo de investimento do 

Banco, ao qual a conta específica do convênio esteja sendo executada. 

03 

Imprimir FIP630 com os seguintes dados – Relatório emitido do sistema FIPLAN:  

7. Exercício: igual a 2018 

8. Número da conta corrente: contém 6563 – sem o dígito 

verificador 

9. Data do Documento: maior igual a 01/05/2018 

10. Data do Documento: menor igual a 03/07/2018 

11. Número da Conta Contábil: igual a 1.1.1.1.1.03.03.01 s/ 

pontuação 

12. Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos): igual a 

Ambos (colocar número 3) 

04 

b) Imprimir relatório do FIPLAN de Inscrição de Restos a Pagar – IRP, 

com os seguintes dados: 

1. CD_EXERCÍCIO: igual a 2017 

2. CD_UG: igual a 0011 

3. CODG_CONTA_BANCÁRIA: igual a 03240 

4. DS_TIPO_CONTA_BANCÁRIA: igual a 3 

05 Confrontar os valores com a Planilha Geral do setor SPCC 

06 

Verificar o lançamento dos rendimentos financeiros no sistema FIPLAN com os extratos 

bancários, caso haja divergência, encaminhar ofício à Supervisão de Contabilidade – 

SUCON para regularização e posterior devolução à SPCC 

07 

Emitir GRUs com os valores das respectivas fontes de execução do sistema FIPLAN 

para emissão de empenho e posterior emissão de Liquidação e NOB – Nota de Ordem de 

pagamento 

08 
Fazer Ofício de Solicitação de Devolução de Saldo do convênio para a Pró-Reitoria de 

Gestão Financeira – PGF; 

09 Capa 

10 Protocolo 

11 Paginação 

12 
Encaminhar para a PGF, para autorização do Ordenador de Despesas/Pró-Reitor de 

Gestão Financeira 
Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Após autorização da PGF, será encaminhada à Pró-reitoria de Planejamento e 

Tecnologia da Informação – PRPTI para providências de empenho. Para tanto, o convênio 

deve estar vigente no Sistema de Gestão de Convênios – SIGCon, este sistema é 

exclusividade do Estado de Mato Grosso, caso esteja vencido deverá ser encaminhado e-
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mail à DAC, informando tal fato e solicitando a prorrogação do referido convênio no 

sistema SIGCon para que possam ser tomadas as devidas providências de realização da 

prestação de contas. 

Após o empenho, o processo será encaminhado à Supervisão de Execução 

financeira – SEF, para providências de Liquidação - LIQ, depois para a Diretoria 

Administrativa Financeira – DAF, para emissão de Nota de Ordem Bancária - NOB e 

encaminhamento ao banco para autenticação. Ressalta-se aqui que o Empenho, a LIQ e a 

NOB são procedimentos exclusivos do sistema FIPLAN, que também é exclusividade do 

Estado de Mato Grosso. 

Após estes trâmites será devolvida à SPCC, para finalização da prestação de 

contas do convênio, conforme Quadro 15. 

Quadro 15 – Documentação para finalização da prestação de contas de convênios via sistema e    

                     papel 

Seq. Descrição 

01 Ofício de encaminhamento da prestação de contas assinado pelo Reitor 

02 

Planilhas preenchidas de: 

i. Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa; 

ii. Relatório de Execução Física; 

iii. Relatório de Execução Financeira; 

iv. Relatório de Execução dos Pagamentos Efetuados; 

v. Cópia do Termo de Convênio/Termo de Colaboração/ Termo de 

Cooperação e seus Aditivos (quando houver); 

vi. Cópia do Plano de Trabalho Atualizado; 

vii. Relatório de Cumprimento de Objeto; 

03 Cópia de todos os processos de pagamento 

04 Cópia dos processos de licitação 

05 Cópia do processo de devolução do saldo remanescente 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Após as retiradas das cópias de todos os documentos, citados, deve-se montar 

processo, em volumes de no máximo 250 páginas, conforme manual do TCU, todos os 

volumes gerados deverão estar paginados e com termos de Abertura e Encerramento de 

Volumes. 

Os volumes devem ser colocados em caixas e encaminhados via Sedex ao 

Escritório de Representações do Estado de Mato Grosso – ERMAT, para que seja 

encaminhado à concedente onde será protocolado e uma cópia do protocolo é encaminhada 

à SPCC, via e-mail. Lembramos que ao ser encaminhado por Sedex, deve-se também 

realizar o encaminhamento via sistema SIGPC. 
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Após a entrega, a SPCC realiza o monitoramento e aguarda as providências 

realizadas pela concedente para encaminhamento da Aprovação da Prestação de Contas ou 

de Diligência a ser respondida. 

 

5.2 Percepções dos colaboradores sobre as dificuldades enfrentadas no  

      desenvolvimento do processo de prestação de contas de convênios 

 

Conforme mencionado no capítulo 4, na seção 4.4, foram selecionados 13 

colaboradores, intencionalmente, para participarem desta pesquisa, deste total 03 foram 

participantes do questionário teste e 10 do questionário final. Dentre os 10 colaboradores 

selecionados retornaram 06 respostas, das quais serão abordadas nas seções seguintes. 

O questionário aplicado conteve 9 (nove) perguntas abertas e 3 (três) fechadas, 

perfazendo um total de 12 questões, elaboradas pela própria pesquisadora. As três primeiras 

questões são para exploração quanto ao sexo, idade e escolaridade, ou seja, para identificar 

o perfil do colaborador. As demais questões foram para “identificar” a atuação do 

colaborador na instituição e os desafios e possibilidades que os colaboradores identificam 

no setor SPCC. 

Para a realização do tratamento dos dados foi utilizada a técnica de Bardin, ou 

seja, tratamento dos resultados, inferência e a interpretação dos resultados, para atingir o 

objetivo geral desta pesquisa, que era identificar os desafios e possibilidades encontrados 

pelos servidores da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, nos 

procedimentos administrativos para a realização da Prestação de Contas (Accountability) 

dos Convênios. 

 

5.2.1 Perfil dos colaboradores 

 

Durante a análise dos dados, as três primeiras questões foram elaboradas com o 

intuito de identificar o perfil dos colaboradores que atuam ou atuaram no setor SPCC, com 

a finalidade de reconhecer o nível de conhecimento e dedicação do colaborador com a 

instituição, servidores e gestores. Sendo assim, percebe-se que 50% dos colaboradores 

foram do sexo masculino, a média das idades é de 37 anos, variando entre 21 anos a 50 

anos e a escolaridade dos colaboradores varia do Ensino Médio completo à formação em 

Mestrado.  
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Após esta verificação, passou-se ao questionamento quanto ao tempo de serviço 

na UNEMAT e atuação na SPCC. 

 

5.2.2 Atuação na SPCC e tempo de UNEMAT 

 

Nas questões de 4 a 7, realizou-se a verificação de tempo de atuação na SPCC, 

bem como na UNEMAT, por parte do colaborador, onde se percebe o nível de 

conhecimento, dentro do setor e da instituição, conforme demonstrado no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1–Colaborador trabalhou ou trabalha no setor SPCC 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Foi verificado, também, o tempo de atuação na SPCC, pois quanto maior o 

tempo de atuação no setor, maior é o conhecimento adquirido do colaborador dos 

procedimentos administrativos, sendo assim a média obtida, foi de 9 meses, variando de 5 

meses a 18 meses de trabalho, conforme demonstrado no Gráfico 2. 
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               Gráfico 2 –Tempo que o colaborador trabalhou no setor SPCC 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Quanto ao tempo de atuação na UNEMAT, verificou-se que quanto maior o 

tempo de atuação na instituição maior é o conhecimento que o colaborador possui dos 

procedimentos administrativos desta, sendo assim a média obtida é de 7 anos, variando de 0 

a 14 anos, conforme demonstrado no Gráfico 3. 

 

      Gráfico 3 –Tempo que o colaborador trabalha na UNEMAT 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 
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Verificou-se, também, qual é a atual lotação deste colaborador, ou seja, onde 

ele está trabalhando atualmente. Dentre os colaboradores que responderam ao questionário, 

dois deles estão, nos dias de hoje, atuando no setor SPCC, enquanto três deles já não atuam 

mais no setor, porém continuam trabalhando na UNEMAT, mas em outros setores. Apenas 

um colaborador não está mais atuando na UNEMAT, conforme demonstrado no Gráfico 4. 

 

    Gráfico 4–Lotação atual do colaborador que não está atualmente no setor SPCC 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Após esta verificação, passou-se a explorar os procedimentos que os 

colaboradores conheciam ou conhece e as dificuldades encontradas por estes colaboradores 

no setor da SPCC. 

 

5.2.3 Procedimentos e dificuldade na SPCC 

 

Os colaboradores, que participaram desta pesquisa, relacionaram as atividades e 

procedimentos realizados dentro da SPCC, os quais foram e ainda é o de retirar extratos 

bancários, conferir documentos e processos, realizar checklist, atender telefone, preencher 

planilhas, organização de arquivo documental, alimentação de sistemas. Essas respostas 

foram obtidas por meio do questionamento realizado através da questão 8, a qual pode ser 

averiguada no Quadro 16, onde estão dispostas as respostas completas e sem alterações, 

conforme os colaboradores responderam, com seus erros e formatação de escrita. 
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Quadro 16 – Procedimentos realizados na SPCC 

Respostas 
QUESTÃO 8 - CITE OS PROCEDIMENTOS QUE VOCÊ ADOTAVA OU 

ADOTA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS? 

R1 

Eu auxiliava na conferência dos documentos; alimentava uma planilha do excel com 

informação; atendimento telefônico sobre convênios e lançamento de informação de 

convênios em planilha específica de sistema do governo na internet... 

R2 
Conferências, checklist, conciliação dos valores executados dos Convênios 

finalizados. 

R3 ANÁLISE DE PROCESSOS; ANÁLISE DE CONTAS; ANÁLISE DE CONVÊNIOS 

R4 
utilizamos o processo de checklist, na chegada e na saida de processos, para não faltar 

nenhum procedimento. 

R5 

Prestação de contas de convênios: conferência das prestações recebidas, auxílio na 

organização das prestações a serem realizadas, arquivamento dos processos dos 

convênios e atualização de planilha dos convênios (parte bancária) com acesso às 

contas para arquivo de extratos 

R6 

Tiro extratos bancários. 

Conferência dos convênios se não falta assinatura, se estão paginados corretamente, se 

estão arquivados nas caixas conforme lançados no protocolo. 

Digitalizamos os processos. 

Recebo e encaminho documentos. 

Faço ofício quando necessário. 
Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Nas questões nº09 e nº10, foi investigada a utilização de sistemas 

informatizados, onde são realizadas as prestações de contas, nota-se que, dos seis 

colaboradores, dois colaboradores dizem não fazer uso de sistema, na questão 9, conforme 

Gráfico 5. Mas, percebe-se por meio da questão nº 5 que um dos colaboradores atuou por 

um período pequeno e atualmente não está trabalhando na SPCC e o outro colaborador está 

a poucos meses no setor. 

 

                          Gráfico 5 – Uso de Sistemas informatizados no setor SPCC 

 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 
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A questão 10 está vinculada à resposta da questão 09, pois se o colaborador 

respondeu que sim, ou seja, que faz uso de sistema, ele deverá citar os sistemas que foram 

ou são utilizados, caso a resposta seja não, ele irá passar para a questão 11. Para os 04 

colaboradores que responderam sim, ou seja, 67%, destacam-se a utilização dos sistemas 

FIPLAN, SICONV, SIGCon, protocolo, conforme Gráfico 6. 

 

       Gráfico 6 – Os Sistemas informatizados utilizados no setor SPCC 

 

      Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

As questões 11 e 12 são as questões diretamente ligadas ao objetivo desta 

pesquisa. Na questão 11, é solicitado que citem quatro dificuldades na SPCC. Foi possível 

perceber que, entre as respostas dos colaboradores, existe um consenso quanto a algumas 

dificuldades citadas que encontraram ou encontram no setor, as quais se destacam: 

alimentação de sistemas e planilhas desvinculados, processos incompletos, falta de 

treinamento dos colaboradores, bem como dos coordenadores dos convênios, atrasos nos 

repasses financeiros, conforme demonstrado no Quadro 17.  
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Quadro 17 – Dificuldades procedimentais no desenvolvimento de atividades no setor SPCC 

Respostas 

QUESTÃO 11 - CITE QUATRO DIFICULDADES PROCEDIMENTAIS, 

ENCONTRADAS POR VOCÊ PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES 

NO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

R1 

1) a enorme burocracia nos trâmites adotados pela UNEMAT na tramitação da 

documentação; 2) a enorme morosidade do setor de licitação em atender as 

demandas dos convênios em tempo hábil; 3) a falta de recursos liberados em tempo 

hábil para a execução e cumprimento do prazo dos convênios; e 4) o 

desconhecimento do coordenador do convênio do próprios projeto, das obrigações e 

deveres dentro do convênio e o atraso em enviar informações e documentações para 

a prestação de contas de convênios... 

R2 
Falta sistema de integração das atividades, falta de pessoas, melhor preparo dos 

Coordenadores dos Convênios e melhor estrutura física. 

R3 
FALTA DE ASSINATURAS NOS PROCESSOS; SISTEMA LENTO; EXCESSO 

DE DEMANDA; POUCOS SERVIDORES 

R4 
a desorganização das gestões passada, a chegada de documento faltando itens para 

finalizar o procedimento. 

R5 

Na época, principalmente o arquivo, que ficava em uma sala muito afastada da sala 

onde o setor atuava, e todas as vezes que era necessário trabalhar com algum 

convênio muito grande precisa ficar carregando caixas arquivo de um lado pro 

outro, fora a insalubridade, como poeira acumulada. Outra questão era a falta de 

agilidade na análise dos convênios por parte de servidores que faziam parte do 

setor, o que sobrecarregava outros funcionários. Os sistemas que não são/eram 

interligados, então a alimentação se dava de forma individual em cada um e a falta 

de reconhecimento do trabalho exercido pelo setor, por ser praticamente o último 

lugar onde o processo tramita antes de seu arquivamento, nos 

setores/procedimentos anteriores faziam coisas "erradas" e acabava sobrando na 

prestação de contas, correr atrás pra arrumar equívocos muito anteriores, o que 

acabava atrapalhando o bom andamento das atividades de forma regular. 

R6 

1 - O fato de muitas vezes ter que esperar documentos de outros setores para 

concluir a prestação de contas, isso acaba prolongando um pouco a conclusão da 

prestação. 

2 - Alguns convênios arquivados, demora um pouco sua finalização de conferência 

por terem alguns processos faltando assinatura, ou com erro de paginação que 

precisamos ir atrás para que seja arrumado. 

3 - A nossa sala poderia ser mais arejada, visto que o nosso arquivo fica na mesma 

sala, apenas separado por uma divisória. 
Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Quando é solicitado que deem sugestões para aprimorar os procedimentos 

administrativos na SPCC, na questão 12, os colaboradores possuem um consenso na 

questão de: aumentar o quantitativo de servidores, sistemas interligados, diminuição nas 

burocracias, processos chegarem completos ao setor, utilização dos checklists em todos os 

setores, treinamentos para os servidores e coordenadores, conforme demonstrado no 

Quadro 18. 
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Quadro 18–Sugestões procedimentais para o setor SPCC 

Respostas 

QUESTÃO 12 - A PARTIR DOS SEUS CONHECIMENTOS 

PROCEDIMENTAIS E DAS SUAS DIFICULDADES NO SETOR DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS (SPCC) DA UNEMAT, 

APRESENTE QUATRO SUGESTÕES QUE POSSAM CONTRIBUIR PARA 

APRIMORAR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS QUANTO AO 

FLUXO DOS PROCESSOS. 

R1 

1) utilizar menos papel, se valendo de inúmeros sistemas computacionais que 

poderiam ajudar e muito no gerenciamento dos convênios; 2) capacitar os 

coordenadores dos projetos de convênios, para que consigam executar a contento 

suas obrigações e deveres dentro do projeto; 3) reduzir os entraves e trâmites 

burocráticos dentro da UNEMAT para permitir agilidade e celeridade no andamento 

dos projetos de convênios; e 4) padronizar em toda a instituição normas e regras de 

convênios para evitar as diferenças na execução de um Campus para outro, 

colaborando com a instituição para tornar a execução de convênios ágil e 

produtiva... 

R2 
Utilização de um sistema integrados, ampliação de servidores, melhoramento e 

ampliação da estrutura física, maior colaboração dos coordenadores dos Convênios. 

R3 
MELHORIA NO SISTEMA; MAIS SERVIDORES; TREINAMENTO PARA OS 

SERVIDORES. 

R4 
Organização dos processos, checklist em outros setores para não atrasar a 

tramitação do processo. 

R5 

Arquivo deslizante próximo a sala de atuação do setor; 

Colaboradores comprometidos; 

Atividades bem definidas para cada um; 

O processo chegar no setor sem erros anteriores; 

Sistemas de alimentação interligados. 

R6 

Continuar o que já está sendo feito de conferir todos os processos que chegam para 

ver se não tem erro nenhum, evitando assim arquivar e conferir depois. Arquivar os 

documentos, evitando assim aglomeração de documentos. 

Continuar como equipe, acredito que isso ajuda muito no desempenho do trabalho. 

Porque quando se tem confiança, motivação, comunicação, o trabalho flui melhor e 

é isso que o estudo sobre Gestão de pessoas nos ensina. 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

É possível averiguar que as questões de 09 a 12, que tratam da utilização de 

sistemas, dificuldades procedimentais e sugestões de melhoria ao setor SPCC, os 

colaboradores estão em sintonia quanto à necessidade da criação de um fluxo interno na 

SPCC para atender todos os servidores técnicos, gestores, coordenadores e estagiários, para 

que as dificuldades procedimentais quanto aos processos administrativos sejam 

minimizados na formalização das prestações de contas dos convênios da UNEMAT. 

 

 



6   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A prestação de contas, seja ela de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

é um dever e obrigação de todos, mas para que ela seja realizada com legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência é necessário que se cumpra alguns 

procedimentos administrativos de acordo com a legislação vigente. 

Sendo assim, com o intuito de responder ao questionamento desta pesquisa 

(quais os desafios e possibilidades encontradas pelos servidores da UNEMAT nos 

procedimentos administrativos para a realização da prestação de contas - accountability dos 

convênios?), foi necessário realizar estudos bibliográficos, documentais e aplicação de 

questionário com uma amostragem não probabilística intencional. 

Num primeiro momento ocorreu o estudo da legislação vigente no ano de 2019, 

ano de inicialização e coleta de informações documentais, onde foi possível verificar quais 

são os procedimentos obrigatórios, para a realização da prestação de contas de convênios na 

UNEMAT. Estes estudos bibliográficos e documentais, auxiliou a atender aos 3 (três) 

objetivos específicos desta pesquisa.  

No primeiro objetivo específico, identificar as atividades desenvolvidas no 

processo de prestação de contas dos convênios da UNEMAT, destacando as principais 

dificuldades dos servidores em formalizar os procedimentos administrativos, foi possível 

perceber que as legislações, tanto, Federal como Estadual se preocupam em deixar bem 

claro as obrigatoriedades das concedentes e convenentes no momento de se firmar um 

termo de convênio, desde a celebração até o momento da efetivação da prestação de contas, 

bem como a obrigatoriedade de lançamento em sistemas que vieram para auxiliar no 

acompanhamento dos convênios, como, por exemplo, o sistema SICONV, atualmente 

chamado de Plataforma mais Brasil do governo Federal, os sistemas FIPLAN e SIGCon 

pertencentes ao governo de Mato Grosso e outros mais que, nesta pesquisa, não foram 

citados pelos colaboradores e que não foi relevante sua explanação, como por exemplo o 

sistema do GEO-OBRAS, “que é um software desenvolvido pelo Tribunal de Contas do 

Estado de Mato Grosso para gerenciar informações de obras executadas por órgãos das 

esferas Estadual e Municipais”(MATO GROSSO, 2020). 

Para tanto, nesta pesquisa foi utilizada a Análise de Conteúdo de Bardin, que 

conforme explanada na seção 4.5, sugere três etapas:  

a) Pré-análise: Leitura e organização das respostas recebidas dos questionários. 
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b) Exploração do material: transformação das respostas recebidas em tabelas e 

quadros, na seção 5 e suas subseções. 

c) Tratamento, inferência e interpretação dos dados: revelou-se o conteúdo do 

material e seu significado diante do objetivo proposto na pesquisa, na 

subseção 5.2. 

A partir da interpretação dos dados foi possível identificar as atividades 

desenvolvidas e o fluxo dos procedimentos, os quais são realizados no setor SPCC, ou seja, 

para atingir o objetivo I desta pesquisa, foi necessário compreender a celebração de 

convênio, repasse e acompanhamento dos convênios. No que tange o entendimento final de 

como é o procedimento administrativo para a realização de uma prestação de contas de 

convênios, foi crucial o entendimento da funcionalidade do Setor de Prestação de Contas de 

Convênios e as dificuldades para sua realização por meio das respostas dos colaboradores 

no questionário aplicado. 

Dentre as respostas obtidas, ocorreram alguns apontamentos, como dificuldade 

de acesso ao arquivo do setor, organização documental, implantação de checklist etc., 

ressalta-se que algumas destas citações já obtiveram melhorias, como constatado pela 

pesquisadora in loco. 

Vislumbra-se que a dificuldade de acesso aos arquivos no setor foi 

relativamente sanada com a instalação de um arquivo deslizante dentro da sala onde está 

localizada a DAC e a SPCC. Sendo inadequado, mas eficiente, pois quando o arquivo 

estava localizado em uma sala afastada, conforme citado pelo respondente 4 (R4) na 

questão 11, o acesso documental era mais complicado, bem como a eficiência e qualidade 

do trabalho ficavam prejudicados.  

Na organização documental do arquivo, o setor SPCC trabalha com processos a 

partir do ano de 2000, ou seja, documentação antiga que, até os dias atuais, tem provocado 

questionamentos, pois não havia sistemas para todos os convênios e as execuções bem 

como as prestações de contas eram realizadas somente via papel, como destacado no 

subitem 5.1.4.1 Prestação de contas via papel. 

Outra dificuldade relatada foi a questão de implantação de checklist para buscar 

qualidade e eficiência na montagem dos processos, bem como em sua execução, que foram 

apontados nas questões 11 e 12, pelos colaboradores. Estas checklists estão sendo 

implantados nos convênios, para todos os setores, sendo assim, nenhum processo tramitará 
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sem conferência, ou seja, tem diminuído o quantitativo de processos incompletos que 

chegam ao setor SPCC.  

Em outro momento, nas questões 11 e 12, foi citada a questão do 

comprometimento dos coordenadores e fiscais de convênios. É necessária a realização de 

uma análise criteriosa quanto ao coordenador, pois é um professor que sabe realizar a 

pesquisa e desenvolver o seu projeto, mas o momento de tratar com os procedimentos 

técnicos administrativos se torna dificultoso para o pesquisador/professor, pois, geralmente, 

ele não sabe como realizá-lo em sua totalidade. Sendo assim, há uma percepção de que é 

necessária a implantação de qualificação e métodos que o oriente, demonstrando a 

importância de seu trabalho não somente na pesquisa, mas para todo o processo do 

convênio até a sua finalização, com a aprovação da prestação de contas.  

Quanto às dificuldades e obstáculos relacionados aos sistemas informatizados, 

citados pelos colaboradores no questionário, realmente até os dias atuais os sistemas não 

estão interligados, sendo assim, para cada sistema se deve realizar um lançamento, ou seja, 

se temos um convênio lançado em três sistemas, por exemplo: SICONV, SIGCon e 

FIPLAN, é necessário o lançamento em cada um deles desde quando o convênio é firmado 

até a prestação de contas, um a um. Além dos sistemas, é realizado o controle das 

prestações de contas dos convênios através de planilha de Excel, manualmente, no setor da 

SPCC. 

Quando é realizada uma prestação de contas, esta deve ser feita com muita 

cautela para, assim, evitarmos erros e equívocos, porque eles podem se tornar graves. Para 

tanto, como se percebeu nesta pesquisa, há a necessidade de organização, disponibilização 

de um maior quantitativo de servidores para o setor, integralização de sistemas, 

comprometimento e qualificação de todos: servidores técnicos, docentes e gestores. 

O segundo objetivo específico, discorrer sobre o fluxo dos procedimentos 

administrativos para a Prestação de Contas de Convênios na UNEMAT, com base nas 

atividades e dificuldades identificadas, como também na literatura sobre o tema foi 

plenamente atingido, uma vez que os fluxos foram modelados na seção 5.1.4 e suas 

respectivas subseções. 

Os procedimentos administrativos devem ser elaborados, aplicados e sempre 

atualizados para que não somente os colaboradores da supervisão de prestação de contas de 

convênios tenham acesso a estas informações, mas todos os interessados possam adquirir o 

conhecimento necessário para firmar, executar e finalizar um convênio. Sendo assim, é 

sugerida a elaboração e aprovação do manual de prestação de contas de todas as parcerias 
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firmadas com a UNEMAT, com a participação da PGF, DAC, SAC, SPCC, ASSEJUR e a 

Assessoria Especial de Licitações da UNEMAT. 

O terceiro objetivo específico, investigar a adequação dos procedimentos 

perante os colaboradores envolvidos no processo de prestação de contas, foi realizado por 

meio de reuniões com os colaboradores que continuam atuando na SPCC, bem como na 

seção 5.2.3. 

Considera-se, portanto, que o objetivo geral desta pesquisa, identificar os 

desafios e possibilidades encontrados pelos servidores da UNEMAT nos procedimentos 

administrativos para a realização da prestação de contas (Accountability) dos convênios foi 

alcançado. Destaca-se como desafios: o atraso em enviar informações e documentações 

para o setor de prestação de contas de convênios da UNEMAT; os sistemas não sendo 

integrados; baixo quantitativo de servidores; organização documental; cursos para 

qualificar coordenadores, servidores e gestores. Dentre as possibilidades, ressalta-se que 

muitas coisas foram adquiridas e melhoradas no setor, como: aquisição de arquivo 

deslizante, implementação de checklist, a possibilidade de realização de alguns cursos para 

a melhor compreensão das atividades realizadas no setor. Mas os desafios para 

cumprimento dos prazos continuam sendo assim, ocorre a necessidade de melhorar os 

sistemas, havendo uma integralização deles, aumento do quantitativo de servidores, 

disponibilização de cursos para coordenadores, servidores e gestores, bem como a 

efetivação de um manual dos procedimentos administrativos para o setor. 

Na visão e percepção desta autora, a participação nesta qualificação de 

Mestrado foi e será muito útil para o setor SPCC, pois durante o aprendizado adquirido foi 

possível a visualização mais clara de como é a logística para a realização de prestações de 

contas, bem como deve ser realizada dentro da legalidade, impessoalidade e moralidade 

sendo submetida as leis federais, estaduais e municipais. Com o aprofundamento do 

assunto nesta dissertação, o trabalho a ser realizado dentro da SPCC fica menos complicado 

e com entendimento mais fácil, evitando-se assim erros, equívocos e falhas no 

desenvolvimento das atividades e formalização dos procedimentos técnicos no setor. Esta 

autora se torna capaz de realizar novos desafios dentro da UNEMAT, bem como influenciar 

seus colegas servidores para que se joguem em novos desafios. Também se sente capaz 

para demonstrar suas descobertas aos gestores, servidores e coordenadores, para que assim, 

possam ser melhorados os procedimentos que antecedem a prestação de contas a serem 

realizadas dentro da UNEMAT. 
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Como toda pesquisa científica existe restrições para seu desenvolvimento, esta 

pesquisa não foi diferente, pois, uma das restrições foi o baixo quantitativo de 

colaboradores, o total de 13, apenas 6 retornaram com os questionários. Entretanto, 

considerando o contexto de pandemia e isolamento social ocorrido no país, as respostas aos 

questionamentos foram de muita valia e eficiência para a pesquisa. Outra restrição que deve 

ser considerada foi que a pesquisa ocorreu em apenas uma instituição de ensino estadual, a 

UNEMAT. 

Os resultados desta pesquisa contribuíram de forma significativa para a 

UNEMAT, principalmente no que diz respeito à elaboração dos fluxos procedimentais para 

o setor SPCC, uma vez que, diante dos procedimentos regulamentados na instituição, torna-

se possível reduzir as diligências, evitar a inserção do Estado no CAUC e realizar com 

maior agilidade as atividades do setor. Além disso, também desperta o grande incentivo 

para que outros servidores de áreas afins retornem aos estudos e aprofundem cada vez mais, 

os seus conhecimentos, buscando assim, uma constante qualificação profissional. 

Deixa-se aqui como sugestões para novas pesquisas a serem elaboradas, 

tomadas como base algumas observações realizadas pelos colaboradores no questionário e 

que, nesta pesquisa, não foram abordadas, não por que não fazem parte do assunto, mas por 

não serem o foco desta pesquisa, como a questão das licitações, morosidade nos 

procedimentos administrativos que visam cumprir a legislação vigente, o acompanhamento, 

fiscalização e execução do recurso recebido via convênio ou de outra forma, como contrato 

de repasse, termo de colaboração e demais parcerias que são firmadas, entre órgão e 

instituições. Também se sugere que seja cometida esta pesquisa em outras instituições de 

ensino superior estadual. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

QUESTIONÁRIO  

Este questionário está sendo aplicado para coletar dados para a pesquisa científica “O processo 

de Prestação de Contas (Accountability) de convênios na UNEMAT: desafios e possibilidades”, 

que comporá a Dissertação de Mestrado em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior. 

Solicitamos a sua valiosa participação, esclarecendo que as informações aqui obtidas serão 

utilizadas unicamente com o objetivo referido acima, garantindo o total anonimato dos 

respondentes que a qualquer momento poderá abdicar ao questionário. 

 

QUESTÃO 01 

 

Sexo 

 

( ) Feminino     ( ) Masculino 

 

 

QUESTÃO 02 

 

Idade (em anos completos) _______________ 

 

 

QUESTÃO 03 

 

Grau de escolaridade ____________________________ 

 

(    ) Ensino médio completo 

(    ) Ensino superior incompleto: (cite o curso)______________ 

(    ) Ensino superior cursando: (cite o curso) 

(   ) Ensino superior completo: (cite o curso) 

(    ) pós-graduação: (cite qual (is))___________________________________ 

 

QUESTÃO 04 

 

Em relação a sua atuação na Supervisão de Prestação de Contas de Convênios - 

SPCC, você: 

 

( ) Trabalha     ( ) Trabalhou  

 

 

QUESTÃO 05 

 

Se você trabalhou na Supervisão de Prestação de Contas de Convênios – SPCC, 

informe o tempo de atuação?_____________________________________ 
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QUESTÃO 06 

 

Se você trabalha na UNEMAT. Informe o tempo de atuação (em anos completos) 

_________________ 

 

 

 

QUESTÃO 07 

 

Se não está trabalhando atualmente na Supervisão de Prestação de Contas de Convênios, 

qual a sua lotação? ______________________ 

 

 

 

QUESTÃO 08 

 

Cite os procedimentos que você adotava ou adota na Supervisão de Prestação de Contas de 

Convênios – SPCC. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 09 

 

Você fez ou faz uso de um ou mais sistemas utilizados pelo setor de prestação de contas de 

convênios? 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 10 

 

Se a resposta da questão 09 foi sim, cite quais: 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 11 

 

Cite quatro dificuldades procedimentais, encontradas por você para desenvolver suas 

atividades no setor de prestação de contas de convênios. 
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QUESTÃO 12 

 

A partir dos seus conhecimentos procedimentais e das suas dificuldades no setor de 

prestação de contas de convênios da UNEMAT, apresente quatro sugestões que possam 

contribuir para aprimorar os procedimentos administrativos quanto ao fluxo dos processos. 
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 ANEXO A - CHECKLIST DE CONVÊNIO - DAC  

 DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS QUE 

DEVEM CONTER NO PROCESSO DE 

CONVÊNIO  

 Processo nº. _________________/_________ 

 

 Campus/Pró-Reitoria:   

 Curso:  
 

1.  
Ofício de encaminhamento com as razões da celebração do Termo, indicando Campus 

e o Departamento ao qual está vinculado 
  

 

2.  Ofício de interesse das partes em celebrar o Convênio    

3.  
Minuta do Termo de Convênio, de acordo com o objeto de interesse, disponível em: 

http://www.unemat.br/pgf/?link=documentos,ou elaborado pela DACC/PGF  
  

 

4.  Projeto que será executado    

5.  Projeto básico da Obra ou serviço de engenharia    

6.  Plano de Trabalho    

7.  
Termo de Referência: quando o objeto do Convênio envolver aquisição de bens ou 

prestação de serviços 
  

 

8.  
Cópia do Certificado de propriedade do imóvel, em nome do proponente, devidamente 

registrado no cartório de imóveis, se for o caso de obra 
  

 

9.  Licenças ambientais ou dispensa delas, no caso de obras    

10.  Comprovação da transferência do domínio do imóvel    

11.  

Comprovante do exercício nos últimos 02(dois) anos, pela entidade privada sem fins 

lucrativos, de atividades referentes à matéria objeto do Convênio que pretenda celebrar 

com órgãos e entidades da Administração Pública Estadual 
  

 

12.  Lei do Município de aprovação do curso (em caso de cursos especiais/fora de sede)    

13.  Declaração da previsão orçamentária    

14.  Resolução do CONEPE de aprovação do Curso    

15.  Portaria do Coordenador do Projeto    

16.  
Cópia autenticada da documentação pessoal do representante legal que assinará o 

convênio (RG e CPF) 
  

 

17.  Cópia do comprovante de residência do representante legal da instituição    

18.  Comprovante de Inscrição no CNPJ    

19.  Cópia autenticada do ato de nomeação ou posse do representante legal da instituição    

20.  Cópia autenticada do Contrato Social ou Estatuto de criação    

21.  Certidão Negativa de Débitos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil     

22.  Certificado de Regularidade do FGTS    

23.  Certificado de Regularidade Previdenciária    

24.  Certidão Negativa de Débitos SEFAZ/MT    

25.  Certidão Negativa de Dívida Ativa PGE/MT    

26.  Certidão Negativa TCE/MT    

27.  Certidão Negativa de Débitos Municipais    

28.  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT    

29.  
Certidão de Habilitação Plena junto ao SIGCON/MT (IN Conjunta 

SEPLAN/SEFAZ/CGE nº 001/2015 e IN Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE nº 01/2009) 
  

 

30.  Parecer do Colegiado de Curso    

31.  Parecer do Colegiado Superior (Campus)    

32.  
Parecer das Pró-Reitorias aos quais o projeto está vinculado; 

 
  

 

33.  Processo Paginado    

34.  

Observações: 

 

 

 

  

 

Espaço reservado a DACC/PGF 

Conferido em: ______/_______/20_____. 
Assinatura 

http://www.unemat.br/pgf/?link=documentos
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 Os documentos no processo devem seguir a ordem acima enumerada. 

O setor encaminhará o processo autuado e numerado. 

 

R: Regular 

 

P: Pendente 

 

D: Dispensável no caso em análise 
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 ANEXO B – CHECKLIST DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS- SPCC 

 CHECK LIST DOCUMENTAL 

PARA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS  

 Protocolo nº. _________________/_________ 

  

  

 Partícipes: 

  
Documentos e Procedimentos necessários  S

SIM 

 N

NÃO 

Não se 

Aplica 

1. Recebimento de Protocolo.       

2. Recebimento no Sistema SIGCON.       

3. 
Realização da Prestação de Contas: 

 1. Parciais (   ) 2. Final (   ) 

4. 
Prestação de Contas: 

1. Físico (   ) 2. Inserção no SIGCON (   ) 

5. Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas, contendo:       

5.1. 
Número do Convênio/Termo de Colaboração/ Termo de Cooperação. 

    
  

5.2. 
Descrição do Objeto. 

    
  

5.3. Data de Vencimento Convênio/Termo de Colaboração/ Termo de Cooperação.       

5.4. Relação dos documentos que estão sendo encaminhados.       

6.  Quando for SIGCON - Relatórios emitidos:  

6.1. Anexo VI       

6.2. Anexo VIII       

6.3. Anexo IX       

6.4 Anexo X       

7.  Quando NÃO for no SIGCON: Relatórios feito na planilha do Excel.  

7.1. Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa.       

7.2. Relatório de Execução Física.       

7.3. Relatório de Execução Financeira.       

7.4. Relatório de Execução dos Pagamento Efetuados.       

8. 
Cópia do Termo de Convênio/Termo de Colaboração/ Termo de Cooperação e seus 

Aditivos (quando houver). 
    

  

9. Cópia do Plano de Trabalho Atualizado.       

10. Relatório de Cumprimento de Objeto.       

11. Relatório do Fiscal do Termo de Colaboração       

12. Cópia dos processos de Licitação, contratação, adesão à Ata, orçamentos.       

13. Cópia dos processos de pagamento(s).       

14. 
Cópia da Devolução do Saldo do convênio 

1. Saldo Final (   ) 2. Taxas (   ) 
    

  

15.  Cópia dos extratos bancários da Conta: 

15.1. 

Conta Corrente 

1. Até a devolução de Saldo(Final) (    ) 

 2. Igual ao período da Prestação de Contas (Parcial) (    ) 

 

 

 

15.2. 

Investimento / Poupança 

1. Até a devolução de Saldo (Final) (    ) 

 2. Igual ao período da Prestação de Contas (Parcial) (    ) 

 

 

 

16. Processo paginado e na ordem cronológica.       

17. Termo de Abertura e encerramento dos volumes.       

18. 

Análise da Prestação de Contas no SIGCON: 

1. Aprovada (   ) 2. Com ressalvas (   ) 3. Em Diligência (   ) 

 Responsável:  

19. Arquivamento do Protocolo (Se estiver Aprovado).       
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20. Observações: 

 

 

 

Espaço reservado a DAC/SPCC 

Conferido em: ______/_______/20_____. 

Assinatura/Carimbo 
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ANEXO C – MINUTA DE CONVÊNIO 

ESTADO DE MATO GROSSO 

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIAS TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO FINANCEIRA 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 
 

CONVÊNIO Nº ____ /20__ – UNEMAT 
(Conforme ordem cronológica / controle interno da Diretoria Administrativa de Contratos e Convênios) 

 

 

 

CONVÊNIO DE COLABORAÇÃO EDUCACIONAL 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O ________________, 

E A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – UNEMAT PARA EXECUÇÃO 

DO PROJETO _________________________. 

 

 

 

 

 

 

O/ A (Município/ Órgão ou Instituição)_____________,entidade de Direito _________, 

com sede administrativa na Rua ___________________, devidamente inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº. _______________, neste ato representado pelo seu prefeito municipal 

__________________________, brasileiro, casado, _________, residente e domiciliado na 

Cidade de ________________/MT, portador do RG n. _________ e CPF n. ____________, 

doravante denominado de CONCEDENTE, e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT, pessoa jurídica de Direito Público, criada 

sob a forma de Fundação pública, através da Lei Complementar nº 030, de 15 de dezembro 

de 1993, sediada na Av. Tancredo Neves nº 1095, Bairro Cavalhada III, em Cáceres-MT, 

inscrita no CNPJ sob o nº 01.367.770/0001-30, neste ato representada por sua Magnífica 

Reitora Prof.ªDra. Ana Maria Di Renzo, brasileira, separada judicialmente, funcionária 

pública estadual, portadora da Cédula de Identidade sob o nº 40403990 SSP/PR e CPF nº 

640.333.419-00, residente e domiciliada na cidade de Cáceres-MT, doravante denominada 

CONVENENTE, firmam o presente Convênio, com fulcro na Lei 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, e Instrução Normativa Conjunta SEPLAN/SEFAZ/AGE n° 

003/2009 de 14 de Maio de 2009, mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 

 Cláusula Primeira – DO OBJETO: 

O presente Convênio tem como objeto à conjugação de esforços no sentido de promover a execução 

do Projeto ________________, com a finalidade de ____________________.  

  

 Cláusula Segunda – DA EXECUÇÃO: 

(Descrever a forma de execução do Convênio entre as partes) 

Sub-Cláusula Primeira: Caberá à CONCEDENTE, efetuar repasses no valor total de R$ 

__________________(escrever por extenso), em conformidade com o Plano de Trabalho. 

Sub-Cláusula Segunda: Fica a cargo da CONVENENTE, a coordenação financeira, 

administrativa, pedagógica e normativa do curso a ser ministrado. 
Sub-Cláusula Terceira: As ações ora conveniadas serão desenvolvidas em conformidade com o 

Plano de Trabalho que passa a fazer parte integrante do presente Convênio, como se nele fosse 

transcrito. 
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Sub-Cláusula Quarta: O Convênio deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas e a legislação pertinente, respondendo cada uma das partes pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial. 
  

 Cláusula Terceira – DO VALOR E FORMA DO REPASSE: 

O valor total do presente Convênio é da ordem de _______________ (escrever por extenso) a serem 

transferidos pelo CONCEDENTE, para a CONVENENTE em Conta Corrente Específica, em 

_____ (escrever por extenso) parcelas mensais. 

Sub-Cláusula Primeira: No caso de descumprimento total ou parcial, por parte do 

CONCEDENTE, no repasse das parcelas de sua responsabilidade, ensejará à CONVENENTE, o 

direito de ação regressiva para ser indenizada pelas perdas e prejuízos que sofrer. 

Sub-Cláusula Segunda: As despesas decorrentes do presente Convênio correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

 

 Cláusula Quarta - DAS OBRIGAÇÕES: 

 

I – DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE: 

a) Assegurar, os recursos financeiros necessários para a implementação e desenvolvimento 

do objeto do presente Convênio, no valor total de R$ XXXXXXX 

(_________________________________). 

b) Efetuar o lançamento dos valores das parcelas nos orçamentos anuais do período de 

vigência do Convênio, bem como no Plano Plurianual. 

c) Efetuar o depósito regular, dos recursos conforme estabelecido no Cronograma de 

Desembolso do Plano de Trabalho. 

d) Cientificar sobre a celebração deste Convênio à Câmara Municipal, conforme determina 

o §2º do art. 116 da Lei Federal n. 8.666/1993. 

e) Analisar as prestações de Contas parciais e final, apresentadas pela CONVENENTE, e 

encaminhá-las ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. 

f) Prorrogar “de ofício” a vigência deste instrumento, quando houver atraso na liberação 

das parcelas do convênio, limitada a prorrogação pelo exato período do atraso verificado. 

g) Publicar o extrato do presente instrumento na Imprensa Oficial. 

h) Proceder ao registro do presente Convênio junto ao Tribunal de Contas.  

 

i) Promover a divulgação das ações objeto deste Convênio citando, obrigatoriamente, a 

participação dos partícipes. 

 

j) Acompanhar e fiscalizar a execução do presente Convênio, observando se os recursos 

estão sendo aplicados na execução do objeto conveniado e de conformidade com o plano de 

trabalho aprovado. 

 

k) Encaminhar, após a sua análise, as prestações de contas parciais e final ao Tribunal de 

Contas. 

 

II. DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENENTE: 
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a) Executar o Projeto objeto do presente Convênio; 

b) Planejar, acompanhar, gerenciar, avaliar e controlar, as ações a serem desenvolvidas, 

referentes a execução pedagógica, administrativa, financeira e administrativa do presente 

Convênio. 

 

c) Aplicar os recursos financeiros repassados pelo CONCEDENTE exclusivamente na 

execução do objeto pactuado. 

 

d) Movimentar os recursos financeiros liberados pelo CONCEDENTE, em conta exclusiva 

vinculada ao Convênio, devendo efetivar a comunicação oficial dos dados da Conta 

Específica ao mesmo, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura deste 

instrumento. 

 

e) Apresentar Prestação de Contas parcial e final, na forma e prazos previstos no presente 

Convênio. 
 

f) Efetuar a restituição de eventual saldo de recursos, para o CONCEDENTE, no caso de 

extinção ou conclusão, no prazo máximo de 30 (trinta) dias do encerramento do Convênio. 

 

g) Restituir ao CONCEDENTE do valor transferido, atualizado monetariamente, desde a 

data do recebimento, acrescido de juros legais, nos seguintes casos: 

1. quando não for executado o objeto da avença; 

2. quando não for apresentada no prazo ou justificada a não apresentação, da prestação 

de contas final. 

3. quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida no 

convênio 

h) Promover a divulgação das ações objeto deste Convênio citando, obrigatoriamente, a 

participação dos partícipes. 

 

i) Permitir o livre acesso, de servidores devidamente autorizados pelo CONCEDENTE, a 

atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o presente instrumento, quando em 

missão de fiscalização ou auditoria. 

 

Obs.: De acordo com o pactuado entre as partes este rol de obrigações poderá sofrer 

alterações. 
 

Cláusula Quinta – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

 

A prestação de contas final deverá ser apresentada pela UNEMAT 30 (trinta) dias após a execução 

do Convênio. 

 

Sub-Cláusula Primeira: A forma material de prestação de contas final deverá ser composta pelos 

documentos relacionados na Portaria Interministerial 127 de 29 de Maio de 2008. 
 

 

 Cláusula Sexta - DOS BENS REMANESCENTES: 
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Os bens, materiais e equipamentos adquiridos com recursos oriundos deste Convênio, e que, em 

razão deste, tenham sido produzidos, transformado ou construídos, e, remanescentes na data de sua 

conclusão ou extinção, serão de propriedade da UNEMAT. 

 

 Cláusula Sétima – DA VIGÊNCIA: 

 

O presente convênio terá vigência de _________________, a contar da data de sua assinatura, 

sendo que a prestação de contas final deverá ser apresentada no prazo de 30 (trinta) dias contados 

do encerramento do mesmo. 

 

 Cláusula Oitava – DA DIVULGAÇÃO: 

 

Em qualquer ação promocional, em função do presente instrumento, deverá ser, obrigatoriamente, 

destacada a participação dos Convenentes. Fica vedado, em qualquer empreendimento originário 

deste Convênio, a utilização pelos Partícipes de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 

promoção pessoal. 

Sub-Cláusula Única: Todo material de divulgação das ações do presente Convênio deve conter a 

logomarca dos signatários, nas cores e formatação fornecidos pelos Convenentes. 
 

 Cláusula Nona – DAS MODIFICAÇÕES E/OU ADITAMENTOS: 

 

Este Instrumento de Convênio poderá ser modificado e/ou aditado através de Termos Aditivos, 

desde que, mantido o seu objeto, tendo em vista a conveniência das partes e de acordo com as 

normas pertinentes em vigor. 

 

 Cláusula Décima – DOS CASOS OMISSOS: 

 

Os casos e as dúvidas que se originarem durante a execução do presente Convênio e não previstos 

neste Instrumento, serão dirimidas pelas partes, mediante Termo Aditivo se necessário, ou 

conforme disposto em legislação vigente. 

 

 Cláusula Décima Primeira – DA DENÚNCIA E RESCISÃO 

 

O presente Convênio poderá ser denunciado a qualquer momento, desde que a parte interessada, 

justificadamente, notifique a outra, por escrito, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) 

dias e no caso de descumprimento de qualquer das cláusulas ora pactuadas poderá a parte 

prejudicada rescindir o presente Instrumento, mediante simples comunicação escrita a parte 

infratora. 

 

Sub-Cláusula Única: No caso de denúncia ou rescisão, havendo pendências ou trabalhos em 

execução, os signatários definirão, através de um Termo de Encerramento do Convênio, as 

responsabilidades relativas à conclusão ou extinção de cada um dos trabalhos e todas as demais 

pendências, inclusive as referentes ao destino de bens, os direitos autorais e de propriedade dos 

trabalhos em andamento, bem como ás restrições ao uso e divulgação de bens e informações 

colocadas à disposição dos Partícipes. 

 

  

  

  

 Cláusula Décima Segunda – ELEIÇÃO DE FORO: 

 

Fica eleito o foro da Justiça Estadual de Mato Grosso, Comarca de Cáceres-MT, para dirimir 

questões oriundas deste Convênio, na esfera judicial, surgidas do presente instrumento e que não 
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puderem ser resolvidas via administrativa, renunciando desde já a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja.  

 

Para firmeza e como prova de assim ajustados, lavra-se o presente Instrumento de Convênio nº 

________/______ – UNEMAT, em 03 (três) vias de igual teor, que passam a ser assinados por 

todos, na presença de testemunhas abaixo subscritas. 

 

 

Cáceres-MT, ___ de _______ de ________. 

 

 

 

 

 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

 Prof. Dr.___________________ 

Reitor 

 

 

 

XXXX 

 xxxxxx 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome completo: __________________________________________________________ 

CPF nº: ____________________________ Ass.: ________________________________ 

 

Nome completo: __________________________________________________________ 

CPF nº: ____________________________ Ass.: ________________________________ 
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ANEXO D – PLANO DE TRABALHO 

 
 

 

 PLANO DE TRABALHO 
 

 
 

1 - DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE 

Dados Cadastrais da Entidade Proponente 

Nome do Estado/DF/Município/Entidade – Proponente  
CNPJ 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT 01.367.770/0001-30 

Endereço da sede do Poder Executivo (Rua, n.º, bairro, cidade, UF, CEP) 
 

Avenida Tancredo Neves, 1095, Bairro Cavalhada III – Cáceres/MT – 78.200-000 

DDD/Telefone/FAX/Endereço Eletrônico da sede do Poder Executivo 

(65) 3221-0000 – reitoria@unemat.br 

Esfera Administrativa 

X Estadual• Municipal    • Entidade Privada 
 

 

Dados Cadastrais da Autoridade representativa do Proponente 

Nome   CPF 

ANA MARIA DI RENZO     640.333.419-00 

N.º da Carteira de Identidade, sigla do órgão expedidor e UF    

40403990 

SSP/PR 
     

Endereço de Domicílio (Rua, n.º, bairro, cidade, UF e CEP) 

Avenida dos Estados, Qd. 24, Casa 381, Jardim Celeste, Cáceres – MT – CEP 78.200-000 

 

2 - DADOS CADASTRAIS DE OUTROS PARTÍCIPES (INTERVENIENTE EXECUTOR) 

Dados Cadastrais do Órgão ou Entidade Partícipe 

Nome do Órgão/Entidade que participará do contrato como executor ou interveniente 

  

CGC do Órgão/Entidade 

 

 

Endereço da sede do Órgão/Entidade (Rua, n.º, bairro, cidade, UF, CEP) 
 

  

DDD/Telefone/FAX /Endereço Eletrônico da sede do Órgão/Entidade 

 

 

Dados Cadastrais do Responsável pelo Órgão/Entidade Partícipe 

Nome do responsável pelo Órgão/Entidade   CPF  

 

 
    

 

 
 

N.º da Carteira de Identidade, sigla do órgão expedidor e UF Cargo  Matrícula  

      

Endereço do Domicílio do responsável (Rua, nº, bairro, cidade, UF e CEP). 
 

 

Dados Cadastrais Referentes à Conta Corrente Específica  

 

mailto:reitoria@unemat.br
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Tipo e N.º da Conta Corrente 

 

N.º da agência 

 

Praça de Pagamento 

 

  

 

 PLANO DE TRABALHO 

 

 

 

 3 – DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO 

 

TÍTULO DO PROJETO 

 

 ENDEREÇO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO 

 

 

PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO 

Início:  

 

Término:  

 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: 

 
 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 
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 PLANO DE TRABALHO 

 

 

 

  

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 

 

MET

A 

 

ETAPA

/ FASE 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

INDICADOR 

FÍSICO 
DURAÇÃO 

Unidad

e 

Quant. Início Término 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      



 

97 

 

 

 

 

 PLANO DE TRABALHO 

 

 

 

5 – PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00) 
 

 

 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA     

5.1 Código da Despesa* 

 5.2 Especificação 

 5

.3 

Concede

nte 

5.4 

Propone

nte 

5.5 

Tot

al  

14.00 

18.00 

 

30.00 

33.00 

36.00 

39.00 

52.00 

 

Diárias 

Auxílio Financeiro Estudantes  

(Bolsas) 

Material de Consumo 

Passagens e Deslocamentos 

Serviços de Terceiros Pessoa Física 

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

Material Permanente 

 

   

 Total Geral    

 

 

* Classificação da despesa quanto à sua natureza. 
 

 

Cáceres-MT,           de                    20__ 

 

 

 

 

 

Coord. do Projeto_______ 

 

 

 

 

Coord. Campus de ________ 

Formulário elaborado conforme Instrução Normativa nº 001/1997/STN/MF e as suas alterações. 


