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EMENTA: Constitucional. Administrativo. Convênio. 
Transferência Voluntária. Admissibilidade. 
Fundamento na Portaria Interministerial 
MPOG/MF/CGU nº 127/08, atualizada; no 
Decreto nº 6.170/07, atualizado; no que couber, 
na Lei nº 8.666/93, atualizada; e legislação 
correlata. 

 
 
 

I. Dos Fatos 
 
 Vem ao exame desta Consultoria Jurídica do Ministério do Turismo Minuta do 
Convênio nº 755498/2011, a ser celebrado entre a União, por intermédio do Ministério do 
Turismo - MTur e o Município de Campina Grande/PB. 
 
02. O mencionado Convênio objetiva incentivar o turismo por meio do apoio ao 
Projeto intitulado “O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2011”, a ser executado conforme 
especificado no Plano de Trabalho aprovado e demais documentos insertos no Sistema 
SICONV. 
 
03. Da análise dos autos, verifica-se a presença do Termo de Autuação de Processo (fl. 
01), em que consta pedido de abertura do processo em tela, posteriormente aberto sob o nº 
72031.005234/2011-58. 
 
04. Observa-se que, para a execução do Convênio em pauta, serão necessários 
recursos financeiros no valor total de R$ 1.930.000,00 (um milhão, novecentos e trinta mil 
reais), cabendo ao Concedente destinar o montante de R$ 1.800.000,00 (um milhão e 
oitocentos mil reais), correndo às despesas à conta do Orçamento do Ministério do Turismo e 
ao Convenente caberá a contrapartida financeira no montante de R$ 130.000,00 (cento e trinta 
mil reais). 
 
05. Em atendimento ao que dispõe o art. 31, da Portaria Interministerial 
MPOG/MF/CGU nº 127/08, atualizada, foram inseridos Pareceres Técnicos no Sistema 
SICONV e nos autos do Processo em exame, resumidamente, nos seguintes termos:  
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“Ementa: Convênio. Concedente MTur. Proponente: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB. Nome do Projeto: O MAIOR 
SÃO JOÃO DO MUNDO. Valor total da Proposta: R$ 1.930.000,00. Valor 
do MTur:  R$ 1.000.000,00. Valor da Contrapartida: R$ 130.000,00. 
Funcional Programática: 23.695.1166.4620.0025 e 23.695.1166.4620.0001. 
Natureza de Despesa: 334041. Fonte: 0100. Vigência: 03/06/2011 a 
03/09/2011. Objeto em conformidade com o programa governamental. 
Custos apresentados condizentes com os praticados no mercado.  
 
Pela aprovação do Plano de Trabalho.  
 
Parecer Técnico nº 0031/2011, em anexo.” 
 
“Plano de Trabalho Aceito”. 
 
“Plano de trabalho aprovado conforme parecer técnico nº 0031/2011.” 

 
06. Verifica-se que os recursos no valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos 
mil reais) foram empenhados, conforme se infere das Notas de Empenho nº 2011NE800106, 
nº 2011NE800109, nº 2011NE800107, nº 2011NE800108, nº 2011NE800105, emitidas em 27 
de maio de 2011. 
 
07. Outrossim, os autos do processo em epígrafe foram encaminhados a esta 
CONJUR, para análise e manifestação acerca da Minuta do Convênio em tela. 

 
É, em síntese, o relatório. 
 
 

II. Do Direito 
 

Da Transferência Voluntária de Recursos por intermédio de Convênio 
 

08. A descentralização de recursos federais ocorre quando o Governo Federal, por 
meio dos seus órgãos ou entidades, visando à melhor gestão de seus programas de governo, 
transfere recursos alocados a programas de trabalho aprovados na Lei Orçamentária para 
entidades públicas ou privadas situadas proximamente às populações assistidas ou atendidas 
pelo programa.  
 
09. A descentralização é um princípio administrativo consagrado no art. 10, do 
Decreto-Lei nº 200/1967, que consiste no “fato administrativo que traduz a transferência da 
execução de atividade estatal a determinada pessoa, integrante ou não da Administração”.1 
                                                      
1 FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 10 ed. Rio de Janeiro: Lumes Júris, 

2003, p. 274. 
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Há duas formas pelo qual o Estado processa a descentralização, por lei ou por meio de 
negócio jurídico de direito público, no qual se enquadra o instrumento jurídico Convênio 
Administrativo. 

 
10. De acordo com a Lei nº 12.309, de 09 de agosto de 2010 (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias da União para 2011), os recursos da União só podem ser descentralizados por 
meio de Convênios ou outros Instrumentos congêneres. 
 
11. O convênio, segundo a ilustre professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “é um 
dos instrumentos de que o Poder Público se utiliza para associar-se quer com outras 
entidades públicas quer com entidades privadas”. G.N.2 Ressalta-se a conceituação de 
Convênio do ilustre doutrinador Hely Lopes Meireles, in verbis: 
 

“São acordos firmados por entidades públicas de qualquer espécie, ou entre 
estas e organizações particulares, para realização de objetivos de interesse 
comum dos partícipes” G. N 3 

 
12. Trata-se, pois, de parceria, de união de esforços por parte dos partícipes, para, 
mediante ações e esforços conjuntos, desenvolver uma atividade comum, com a característica 
de associação cooperativa. Vejamos o que nos ensina José dos Santos Carvalho Filho:  

 

“O que caracteriza essa forma de parceria é a circunstância de ser o regime 
formalizado através de convênios administrativos. Nesses acordos, 
normalmente de caráter plurilateral, Poder Público, de um lado, e entidades 
privadas, do outro, associam-se com objetivo de alcançar resultados de 
interesse comum.” G.N.4 
 

13. Sobre o assunto, cumpre registrar o que dispõe o inciso VI, do § 1º, do art. 1º da 
Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127/08, atualizada: 

 
“VI - convênio - acordo ou ajuste que discipline a transferência de recursos 
financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou 
entidade da administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro 
lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital ou 
municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins 
lucrativos, visando à execução de programa de governo, envolvendo a 
realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de 
interesse recíproco, em regime de mútua cooperação;” G. N. 

                                                      
2 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública. 5 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2006, 

p. 246. 
3 MEIRELES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 19 ed. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 354. 
4 FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 10 ed. Rio de Janeiro: Lumes Júris, 

2003, p. 281. 
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14. No que tange à legislação que rege a espécie deverão ser observadas, 
principalmente, a Lei Complementar nº 101/2000, no que couber, a Lei nº 8.666/93, em sua 
versão atualizada, a Lei nº 12.309/10 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 
2011), o Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, o Decreto nº 6.170/07, atualizado, a 
Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127/08, atualizada, e demais legislação 
pertinente. 
 
 

I. Dos Requisitos para Celebração de Convênios 
 

15. Cumpre, inicialmente, registrar que o art. 116, da Lei nº 8.666/93, atualizada, em 
seu § 1º, prevê vários requisitos para assinatura do convênio, entre eles, a identificação do 
objeto a ser executado; metas a serem atingidas; etapas ou fases da execução; plano de 
aplicação dos recursos financeiros; cronograma de desembolso; previsão de início e fim da 
execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas. 
 
16. Os demais requisitos estão previstos, principalmente, no Decreto nº 6.170/07, 
atualizado, e na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127/08, atualizada, em especial 
o que dispõe seus arts. 24 a 28. Diante disso, passaremos a discorrer nos itens seguintes deste 
Parecer sobre os principais requisitos para celebração de Convênios. 

 
 
A) Interesse recíproco. 

 
17. A característica fundamental do Convênio é a existência de interesses comuns 
entre os Partícipes, pois se trata de uma forma de parceria, vejamos o que nos ensina José dos 
Santos Carvalho Filho: 

 
“O que caracteriza essa forma de parceria é a circunstância de ser o regime 
formalizado através de convênios administrativos. Nesses acordos, 
normalmente de caráter plurilateral, Poder Público, de um lado, e entidades 
privadas, do outro, associam-se com objetivo de alcançar resultados de 
interesse comum.” G.N.5 

 
18. Deve-se, portanto, ser verificado o interesse recíproco, comum, dos Partícipes no 
Projeto em tela, objeto do presente Convênio. No que diz respeito a esta Pasta Ministerial, o 
setor técnico deste Ministério entendeu que o Projeto supracitado é do interesse do MTur, 
inclusive por estar em consonância com seus fins institucionais, conforme descrito no Parecer 
Técnico inserto no Sistema SICONV.  
 
                                                      
5 FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 10 ed. Rio de Janeiro: Lumes Júris, 

2003, p. 281. 
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19. Quanto ao Proponente, vislumbra-se que o mesmo tenha interesse em participar do 
Projeto, uma vez que promove e incentiva o turismo no Município, o que se infere do Plano 
de Trabalho apresentado, muito embora não seja de nossa competência tal análise. 
 
 

B) Convênio com entidades que possuam condições para executar o objeto e 
que este tenha correspondência às suas atividades. 

 
20. A Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127/08, atualizada, reza, no § 2º de 
seu art. 1º, que a descentralização da execução por meio de Convênios somente poderá ser 
efetivada para entidades públicas ou privadas que tenham condições para executar os objetos 
e que estes sejam relacionados com as atividades das entidades. 
 
21. Nesse sentido, o Proponente deve ter condições para execução do 
supramencionado Projeto, em consonância, inclusive, com entendimento do Egrégio Tribunal 
de Contas da União. Senão vejamos o que dispõe os Acórdãos nº 1.852/2006-TCU-2ª Câmara 
e nº 794/2009- Plenário: 
 

“CONVÊNIOS. DOU de 20.07.2006, S. 1, p. 58. Ementa: o TCU determinou 
à FUNASA que observasse as disposições do art. 1º, § 2º, da IN/STN-MF nº 
01/97, fazendo constar, em seu parecer técnico sobre plano de trabalho 
apresentado por proponente de celebração de convênios, a avaliação 
quanto às condições do convenente para a consecução do objeto pactuado 
(item 1.1, TC-018.308/2005-6, Acórdão nº 1.852/2006-TCU-2ª Câmara).” 
G.N. 
 
“Assunto: CONVÊNIOS. DOU de 27.04.2009, S. 1, p. 80. Ementa: 
determinação ao INCRA/SE para que observe a Portaria Interministerial/ 
MF, MP e CGU nº 127/2008, no sentido de que a descentralização da 
execução por meio de convênios somente poderá ser efetivada para 
entidades públicas ou privadas que disponham de condições técnicas para 
executá-los, ainda que os recursos envolvidos sejam de origem externa, 
fazendo constar dos autos dos processos os elementos comprobatórios que 
atestem a efetiva capacidade técnica de tais entidades (item 9.2.1, TC-
028.493/2007-2, Acórdão nº 794/2009- Plenário).” G.N. 

 
22. A verificação da condição técnica e operacional do Proponente em executar o 
Projeto fica a cargo do setor técnico competente deste Ministério, em consonância com o 
entendimento do TCU. Sobre o assunto, a área técnica desta Pasta manifestou-se nos 
seguintes termos: 

 
“Sobre a capacidade técnica da Prefeitura Municipal de Campina Grande 
em realizar o evento da natureza proposta foi anexado ao Sistema a 
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declaração que atesta e chancela a capacidade de execução do evento pela 
Prefeitura.” 
 

23. No que tange à relação do objeto do presente Convênio com as finalidades do 
Proponente, esta Consultoria Jurídica vislumbra a existência desse pressuposto, uma vez que 
o Projeto, objeto do Convênio em análise, promove e incentiva o turismo no Município, 
conforme mencionado neste Parecer, o que está em consonância com os objetivos da referida 
Prefeitura Municipal. 
 
 

C) Do Plano de Trabalho 
 
24. Nos termos do art. 22, da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127/08, 
atualizada, transcrito abaixo, o Plano de Trabalho apresentado deverá ser analisado pelo 
Concedente quanto à sua viabilidade e adequação aos objetivos do respectivo programa. 

 
“Art. 22. O Plano de Trabalho será analisado quanto à sua viabilidade e 
adequação aos objetivos do programa e, no caso das entidades privadas 
sem fins lucrativos, será avaliada sua qualificação técnica e capacidade 
operacional para gestão do instrumento, de acordo com critérios 
estabelecidos pelo órgão ou entidade repassador de recursos.” G. N. 

 
25. Após a devida análise, a aprovação do Plano de Trabalho pela autoridade 
competente é condição para celebração de Convênio, nos termos do inciso II, do art. 25 da 
referida Portaria Interministerial. Quanto a este pressuposto, verifica-se no SICONV a 
manifestação técnica inserta, pela qual a Senhora Coordenadora-Geral de Análise de Projeto - 
Gestor de Convênios do Concedente – aceita e aprova o Plano de Trabalho. 
 
26. Ademais, cumpre registrar que, nos termos do art. 22, da Portaria Interministerial 
MPOG/MF/CGU nº 127/08, atualizada, e em consonância com o entendimento do Tribunal 
de Contas da União, conforme se infere da ementa do Acórdão nº 901/2006-TCU-1ª Câmara e 
do item 1.8 do Acórdão nº 1852/2006 - Segunda Câmara, transcritos abaixo, o Plano de 
Trabalho proposto pelo interessado deverá conter, no mínimo: a justificativa para a celebração 
do instrumento; a descrição completa do objeto a ser executado; a descrição das metas a 
serem atingidas; a definição das etapas ou fases da execução; o cronograma de execução do 
objeto e cronograma de desembolso; o plano de aplicação dos recursos a serem 
desembolsados pelo Concedente e da contrapartida financeira do proponente, se for o caso; 
bem assim todas as informações suficientes para a identificação do projeto, atividade ou ação 
prevista, a ser realizada para cumprimento do objeto do respectivo Convênio a ser firmado. 
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“Assunto: CONVÊNIOS. DOU de 27.04.2006, S. 1, p. 93. Ementa: o TCU 
determinou à Escola Agrotécnica Federal de Colatina/ES que se abstivesse 
de celebrar convênios com objetos ou planos de trabalho genéricos, 
atentando para que os planos tragam a descrição das ações e metas a serem 
executadas pelos convenentes, bem como todas as informações suficientes 
para a identificação do projeto, atividade ou ação prevista, conforme 
incisos II e III do art. 2º da IN/STN nº 01/97 (item 1.2, TC- 012.912/2005-4, 
Acórdão nº 901/2006-TCU-1ª Câmara).” G.N. 
 
“(...) 
1.8- na celebração de convênios ou outros ajustes, obedeça rigorosamente 
as disposições do Art. 2º, incisos III e IV, da IN-STN nº 01/97, quanto à 
correta e suficiente descrição e detalhamento das metas, etapas/fases a 
serem executadas, tanto nos seus aspectos quantitativos quanto nos 
qualitativos;  
(...)”. G. N. 

 
27. A exigência na descrição e detalhamento das metas, etapas/fases a serem 
executadas, tem como fundamento, principalmente, quantificar realisticamente ao longo da 
vigência do Convênio as parcelas de recursos necessárias, ou seja, somente com Planos de 
Trabalhos com metas, etapas/fases bem detalhadas é possível examinar e aprovar 
Cronogramas de Desembolso em que haja correlação entre as etapas/fases de execução física 
e os aportes de recurso. Nesse sentido, o setor técnico competente deverá exigir dos 
Proponentes a observação da correlação temporal entre as etapas de execução física do objeto 
e os repasses dos recursos. Trata-se, pois, de exigência do TCU, conforme se infere de parte 
dos Acórdãos nº 2066/2006 - Plenário e nº 1852/2006 - Segunda Câmara, in verbis: 

 
“(...) 
3.1.4 A falta de clareza nos desdobramentos das metas e das ações que 
efetivamente deverão ser implementadas, redundam em cronogramas de 
desembolso irreais, sem correlação entre as etapas de execução física e os 
aportes requeridos, de modo a quantificar realisticamente ao longo do 
tempo as parcelas de recursos necessárias, potencializando, assim, a 
liberação excessiva ou insuficiente de recursos em prejuízo da racionalidade 
administrativa e dos serviços que se pretende disponibilizar à população. 
(...)”. 
 
“(...) 1.9- exija dos interessados na celebração de convênios a observação 
da correlação temporal entre as etapas de execução física do objeto e os 
repasses dos recursos, como forma de estabelecer parâmetros para a 
definição das parcelas do cronograma de desembolso proposto;  
(...)”. G. N. 
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D) Análise dos Custos especificados no Plano de Trabalho. 
 

28. Os custos, que precisam estar especificados para cada meta constante no Plano de 
Trabalho, devem ser analisados pelo setor técnico competente, previamente à celebração do 
Convênio, uma vez que deverá ser observado se os mesmos estão em consonância com os 
preços praticados no mercado local, conforme entendimento do Tribunal de Contas da União, 
como se infere do Acórdão nº 1852/2006-TCU-Segunda Câmara, in verbis: 

 
“(...) 
1.10 - Na avaliação de proposições de convênio, exija, proceda, e consigne 
em seus pareceres técnicos as análises detalhadas dos custos indicados nas 
propostas, documentando referidas análises com elementos de convicção 
como cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações 
especializadas e outras fontes disponíveis, de modo a certificar-se e a 
comprovar que tais custos estão condizentes com os praticados no mercado 
da respectiva região” G. N. 
 

29. Infere-se dos autos do presente processo que o setor competente desta Pasta 
realizou análise dos custos, conforme se verifica no Parecer Técnico inserto Sistema 
SICONV, nos seguintes termos: “Isto posto, julgamos oportuna a aprovação, considerando 
que os custos indicados no Projeto referente a estrutura são condizentes com o praticado no 
mercado local, tendo por base a “TABELA DE PREÇOS DE REFERÊNCIA” disponível 
no portal deste Ministério e os cachês foram analisados tendo como base proposta de preço 
do artista anexa ao sistema.”. 
 
 

E)  Do contrato de exclusividade de artista e dos valores arrecadados com 
eventos  
 

30. Imperioso informar aos respectivos setores desta pasta ministerial a necessidade 
de cumprimento do Acórdão nº 96/2008 - Plenário e do Acórdão 2163/2011 – Segunda 
Câmara ambos do TCU, dos quais seguem transcritos abaixo os trechos de maior relevância: 
 

“(...) 9.5.1. quando da contratação de artistas consagrados, enquadrados 
na hipótese de inexigibilidade prevista no inciso III do art. 25 da Lei nº 
8.666/1992, por meio de intermediários ou representantes; 
9.5.1.1. deve ser apresentada cópia do contrato de exclusividade dos 
artistas com o empresário contratado, registrado em cartório. Deve ser 
ressaltado que o contrato de exclusividade difere da autorização que 
confere exclusividade apenas para os dias correspondentes à apresentação 
dos artistas e que é restrita à localidade do evento; 
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9.5.1.2. o contrato deve ser publicado no Diário Oficial da União, no prazo 
de cinco dias, previsto no art. 26 da Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, sob pena de glosa dos valores envolvidos; 
(...).” 
 
“(...) 
9.3.2.1. sejam observados os requisitos constantes do subitem 9.5.1 do 
Acórdão 96/2008-TCU-Plenário, não devendo ser aceitos contratos de 
exclusividade restritos às datas e às localidades das apresentações 
artísticas, ou que não tenham sido registrados em cartório; e  
9.3.2.2. sejam especificados, nos Planos de Trabalho, os valores referentes 
aos cachês artísticos e aos custos de intermediação empresarial, quando 
houver;  
9.3.3. na celebração de convênios, especialmente quando se tratar de 
objeto estratégico para o setor de turismo do País e para a atuação do 
Ministério, como ocorreu no Convênio Siafi nº 625523, realize o 
chamamento público (previsto no art. 5º da Portaria Interministerial nº 
127/2008), de modo a selecionar o parceiro mais apto a cumprir o objeto, a 
partir de critérios técnicos e objetivos de aferição da qualificação técnica e 
da capacidade operacional; 
(...) 
9.5. alertar, ainda, o Ministério do Turismo no sentido de que o 
descumprimento de decisão deste Tribunal enseja a aplicação da multa 
prevista no art. 58, § 1º, da Lei nº 8.443, de 1992; 
(...).” G. N. 
 

31. Quando da contratação de artistas e/ou bandas por intermédio de empresário 
exclusivo deverá ser apresentado pelo Proponente previamente à celebração da avença o 
contrato de exclusividade devidamente registrado, em conformidade com entendimento do 
Egrégio Tribunal de Contas da União consubstanciado nos referidos Acórdãos. No mais, 
registra-se que o contrato deverá compor a documentação de prestação de contas do 
Convênio, conforme estabelecido na Minuta de Convênio submetida à análise desta 
Consultoria Jurídica. 
 
32. Sobre o assunto, o Sr. Secretário-Executivo e a Sra. Secretária Nacional de 
Políticas de Turismo desta pasta ministerial, visando efetivar o controle preventivo no âmbito 
de suas competências, expediram, conjuntamente, o Memo. Nº 003/2011/SE/MTur, com 
orientações a serem observadas pelas áreas pertinentes do Ministério do Turismo, entre elas, a 
necessidade de apresentação do contrato de exclusividade no momento da análise técnica, 
sendo este o procedimento a ser adotado por esta pasta no entendimento desta Consultoria 
Jurídica.  
 
33. Contudo, diante da ocorrência de casos excepcionais de impossibilidade de 
apresentação prévia do contrato de exclusividade, as sobreditas autoridades do Ministério do 
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Turismo, buscando solucionar situações concretas, tendo em vista as orientações e 
posicionamentos do TCU, estabeleceram no referido Memorando, no âmbito de seu poder 
discricionário, a previsão de apresentação posterior do contrato, no prazo de até 30 (trinta) 
dias contados da celebração do Instrumento, sob pena de não liberação dos recursos 
financeiros, anulação da respectiva Nota de Empenho e extinção da avença. 
 
34. Registra-se, ainda, o disposto no § 4º, da Portaria MTur nº 88, de 10 de dezembro 
de 2010, que veda a cobrança de ingresso nos eventos apoiados pelo Ministério do Turismo 
nos seguintes termos: 
 

“Art. 2º Podem habilitar-se a receber apoio do Ministério do Turismo - 
MTur, para os fins previstos nesta Portaria, os órgãos ou entidades da 
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou Distrital, direta ou 
indireta, desde que estejam devidamente cadastrados no Sistema SICONV e 
que atendam aos requisitos previstos na Portaria Interministerial nº 
127/2008/MPOG/MF/CGU, atualizada, e na legislação que rege a espécie. 
(...) 
§ 4º Fica vedada a cobrança de ingressos nos eventos apoiados pelo MTur; 
(...).” G. N. 
 

35. Pela norma acima transcrita deflui-se que é expressamente vedado efetuar 
qualquer tipo de cobrança como condição para que o público em geral possa ter acesso aos 
eventos apoiados com recursos do Ministério do Turismo. Neste sentido, entende-se que a 
possível exigência de alimentos para que o público possa adentrar nos eventos patrocinados 
com recursos do Ministério do Turismo contraria o dispositivo acima. A vedação não se 
aplica somente à cobrança de ingressos em espécie, em moeda ou em dinheiro, mas todo e 
qualquer tipo de cobrança ainda que fulcrado em razões de inegável nobreza, como no caso de 
doações. 
 
 
 

II. Recomendação para a execução do Convênio: 
 
36. Uma vez celebrado o Convênio, a transferência dos recursos financeiros deverá 
obedecer o Plano de Trabalho aprovado. Nesse sentido, as despesas do Convenente para 
consecução do objeto do Convênio devem estar em conformidade com o disposto no Plano de 
Trabalho, em consonância com o entendimento do TCU. 

 
“Assunto: CONVÊNIOS. DOU de 07.12.2007, S. 1, p. 151. Ementa: o TCU 
determinou à UFRA que observasse as normas contidas na IN/STN-MF nº 
01/1997, evitando a utilização dos recursos conveniados em modalidade de 
despesa diversa do pactuado nos respectivos planos de trabalho; em data 
anterior à vigência do convênio; ou, ainda, em desacordo com as finalidades 
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programadas (item 1.3, TC-014.973/2005-9, Acórdão nº 3.931/2007-TCU-1ª 
Câmara).” G.N. 

 
37. Registra-se que entendemos oportuna a verificação do cumprimento ao art. 39, da 
Lei nº 12.309/2010, transcrito in verbis: 

 
“Art. 39. A realização de transferências voluntárias, conforme definidas no 
caput do art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 2000, dependerá da 
comprovação, por parte do convenente, de que existe previsão de 
contrapartida na lei orçamentária do Estado, Distrito Federal ou Município.” 

 
38. É de bom alvitre aconselhar, ainda, que a execução do objeto do convênio seja 
acompanhada pelo MTur, conforme determinação do Tribunal de Contas da União, efetuando 
a fiscalização e acompanhamento, verificando se o objeto está sendo executado conforme as 
especificações previstas no Plano de Trabalho e no Projeto Básico, de forma a evitar a 
ocorrência de falhas e irregularidades. 
 
39. Por derradeiro, recomendamos que seja alertado o convenente para a necessidade 
de observar, quando da execução de despesas com os recursos deste Convênio, sob pena de 
glosa, as disposições da Lei nº 8.666/93, com suas alterações, especialmente em relação às 
licitações e contratos, inclusive a modalidade de licitação prevista na Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, bem como o determinado pelo Decreto nº 5.504, de 05 de agosto de 2005 e 
pela Portaria Interministerial nº 217/MPOG/MF, de 31 de julho de 2006, atualizada. 
 
 
III. Conclusões 
 
40. Avaliando o mérito proposto, em conformidade com o parágrafo único, do artigo 
38, da Lei nº 8.666/93, entendemos que a minuta proposta atende satisfatoriamente a 
legislação que rege a espécie, facultando sua celebração nos termos apresentados. 
 
41. No aspecto estritamente jurídico-formal, por todo exposto e tendo em vista que o 
Plano de Trabalho foi aprovado pelo Setor Técnico; que o pleito foi acatado pelos Pareceres 
Técnicos insertos ao Sistema SICONV; e que os recursos foram empenhados, não 
vislumbramos impedimento legal ao prosseguimento do presente Convênio, facultando sua 
celebração ao poder discricionário da autoridade competente, nos termos apresentados pelo 
setor técnico, uma vez atendidas as disposições contidas na Portaria Interministerial 
MPOG/MF/CGU nº 127/08, atualizada; na Portaria MTur nº 88, de 10 de dezembro de 2010; 
na Portaria nº 32, de 04 de março de 2011, publicada na Edição Especial do Boletim de 
Pessoal e Serviço do Ministério do Turismo de 09 de março de 2011; no Decreto nº 
6.170/2007, atualizado, na Lei nº 8.666/93, atualizada, no que couber, na Lei nº 12.309/2010, 
na Lei nº 4.320/1964, e demais legislação que rege a espécie.  



 
MINISTÉRIO DO TURISMO 
CONSULTORIA JURÍDICA 

Unidade Setorial da Advocacia-Geral da União 
 
  
PARECER/CONJUR/MTur/Nº 207/2011. 
REFERÊNCIA: Processo nº 72031.005234/2011-58. 
INTERESSADOS: MTur/Município de Campina Grande - PB. 
ASSUNTO: Minuta do Convênio nº 755498/2011. Projeto “O Maior São João do Mundo 2011”. 
 

 12

42. Considera-se oportuno consignar, que à luz do art. 131, da Carta Política do País, e 
do art. 11, da Lei Complementar nº 73/1993, compete a este órgão de execução da Advocacia-
Geral da União prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe sendo 
permitido adentrar à análise da conveniência e da oportunidade da prática de atos 
administrativos, nem ainda analisar os aspectos de natureza eminentemente técnico-
administrativa. 
 
43. Destacamos, por fim, o fato de que a verificação da regularidade do Proponente 
para celebração do presente Convênio deverá ser realizada conforme preleciona os arts. 24 a 
26 e o inciso I, do art. 43, da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127/08, atualizada, 
em conformidade com o que dispõe o Art. 40, da Lei nº 12.309/2010, transcrito abaixo: 

 
“Art. 40. O ato de entrega dos recursos correntes e de capital a outro ente 
da Federação, a título de transferência voluntária, nos termos do art. 25 
da Lei Complementar nº 101, de 2000, é caracterizado no momento da 
assinatura do respectivo convênio ou contrato, bem como na assinatura 
dos correspondentes aditamentos de valor, e não se confunde com as 
liberações financeiras de recurso, que devem obedecer ao cronograma de 
desembolso previsto no convênio ou contrato de repasse.  
 

§ 1o A demonstração, por parte dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios, do cumprimento das exigências para a realização de 
transferência voluntária deverá ser feita por meio de apresentação, ao 
órgão concedente, de documentação comprobatória da regularidade ou, 
a critério do beneficiário, de extrato emitido pelo subsistema Cadastro 
Único de Convênio – CAUC do SIAFI para os requisitos nele previstos.  
(...)” G. N. 

 
 

Ante o exposto, submeto o assunto à apreciação da Senhora Consultora Jurídica do 
MTur, propondo o encaminhamento dos autos à Secretaria Nacional de Políticas de Turismo 
deste Ministério, para as providências cabíveis. 

 
Brasília/DF, 27 de maio de 2011. 

 
 
 
 

LUDMILA SARA DE OLIVEIRA 
Assistente da Coordenação-Geral de Assuntos  

Administrativos e Convênios da Consultoria Jurídica 
 
 



 
MINISTÉRIO DO TURISMO 
CONSULTORIA JURÍDICA 

Unidade Setorial da Advocacia-Geral da União 
 
  
PARECER/CONJUR/MTur/Nº 207/2011. 
REFERÊNCIA: Processo nº 72031.005234/2011-58. 
INTERESSADOS: MTur/Município de Campina Grande - PB. 
ASSUNTO: Minuta do Convênio nº 755498/2011. Projeto “O Maior São João do Mundo 2011”. 
 

 13

 
 
 
 
 

Aprovo o PARECER/CONJUR/MTur/Nº 207/2011. Restitua-se o presente 
processo à Secretaria Nacional de Políticas de Turismo desta Pasta, com o pronunciamento 
desta Consultoria Jurídica. 

 
Brasília/DF, 27 de maio de 2011. 

 
 
 
 

MANOELINA PEREIRA MEDRADO 
Consultora Jurídica/MTur 


