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Resumo 

A transferência de recursos federais entre os governos federal e municipal constituem-se como 

indispensáveis para o crescimento socioeconômico dos municípios e, consequentemente, fator 

preponderante para elevação dos indicadores nacionais. Algumas modalidades como formalização de 

convênios, acordos de cooperação e contratos, são mecanismos que regulamentam o repasse financeiro 

entre estas esferas governamentais. No entanto, para que seja possível promover a proximidade entre 

ambas faz-se necessário a instituição de portarias e decretos que estabelecem normas e diretrizes para 

cada tipo de transação. Desse modo, explicam-se os motivos de ainda existir uma grande parte dos 
municípios brasileiros com incapacidade para captar e/ou gerenciar os recursos recebidos. Este artigo tem 

por finalidade, conhecer a dinâmica de transferências financeiras do governo federal para os municípios, 

de modo a perceber as ferramentas que facilitam este processo. Além disso, busca-se analisar de que 

forma o Poder Executivo Municipal de Imperatriz – Maranhão consegue gerenciar tais recursos. Para 

execução deste estudo buscou-se a pesquisa bibliográfica a fim de se levantar informações teóricas 

fundamentais para contextualização do tema proposto. Sugere-se, por fim, que a Prefeitura Municipal de 

Imperatriz, busque adequar a sua estrutura administrativa para que assim, seja possível captar os recursos 

federais importantes para o desenvolvimento do município. 

 

 

Palavras-chave: Administração Pública. Finanças. Gestão.  

 

USING THE "SYSTEM OF COVENANTS - SICONV" FOR FEDERAL PUBLIC 

RESOURCE MANAGEMENT IN THE MUNICIPALITY OF EMPRESS – MA 

 
Abstract 

The transfer of federal resources between the federal and municipal governments is formed as 

indispensable for socio-economic growth of cities and consequently preponderant factor for elevation of 

national indicators. Some modalities such as formalization of agreements, contracts and cooperative 

agreements are mechanisms that regulate the financial transfers between these levels of government. 

However , to be able to promote the proximity between both is necessary the imposition of regulations 

and decrees that establish standards and guidelines for each type of transaction. Thus, explains the 

reasons there is still a large part of Brazilian municipalities with inability to capture and / or manage the 
resources received. This article aims, know the dynamics of financial transfers from the federal 

government to municipalities, so as to realize the tools that facilitate this process. In addition, we seek to 

analyze how the Municipal Executive Power from Imperatriz - Maranhão can manage such resources. To 

implement this study we aimed the literature in order to raise fundamental theoretical information for 

contextualization of the subject. It is suggested, finally, that the Municipal Government of Imperatriz, 

seek suit its administrative structure so that it will be possible to capture the important federal resources 

for the development of the municipality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 



 A história do Brasil se caracteriza por profundas transformações, políticas, 

sociais e econômicas, através da participação de movimentos revolucionários, da 

repartição de poderes e da interferência destes mecanismos na qualidade de vida da 

coletividade.  

Ao longo dos seus 200 anos de formação, a Administração Pública no país tem 

sofrido constantes mudanças no gerenciamento dos recursos públicos, desde a 

concepção do patrimonialismo vigente na fase inicial, até os modelos mais recentes de 

gestão burocrática e gerencial. 

 O estudo acerca do modus operandi utilizado para as transferências de recursos 

financeiros do Governo Federal para os Estados, Municípios e Distrito Federal, constitui 

o principal objetivo deste artigo, de modo a descrever a realidade mais específica do 

município de Imperatriz, no Estado do Maranhão, e o posicionamento do Poder 

Executivo Municipal diante da gestão dos recursos financeiros disponíveis.  

 Contudo, para o alcance desses objetivos, apresenta-se uma revisão teórica de 

conceitos e definições de Administração Pública e seus princípios, bem como a 

legislação específica para transferência de recursos, contribuindo assim para uma 

melhor compreensão acerca desta abordagem. 

A informatização dos processos e rotinas de trabalho com o manuseio de 

sistemas de informação demonstra um olhar diferenciado para este novo modelo de 

gestão. Na visão de Costa (2008, p. 869) “[...] os avanços persistentes e os eventuais 

recuos, a administração pública se modernizou, ganhando em eficiência, especialização 

técnica, moralidade, publicidade e transparência [...]”.  

Nesse sentido, será mencionada a seguir a utilização do sistema de convênios – 

SICONV como ferramenta para o auxílio da Administração Pública no sentido de 

celebrar e gerenciar acordos que transferem os recursos financeiros da esfera federal 

para os Estados, Municípios e Distrito Federal.   

 

 

 

 

 

 

2. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL 

 



 Ao longo dos acontecimentos históricos e da influência que o poder político-

militar exerceu sobre a administração pública no Brasil, há de se destacar alguns estilos 

de governança que são recorrentes desse processo, tais como o modelo patrimonialista, 

burocrático e gerencial.  

 No que se refere à administração patrimonialista Pereira (1996) argumenta que 

nesse tipo de gestão do Estado ocorre uma confusão no patrimônio do que é público 

com o privado, sendo a administração entendida como propriedade própria e de um 

representante maior considerado rei. A relutância do príncipe em fazer esta distinção o 

tornava privatizador dos bens próprios e da coletividade.  

 

Os cargos são considerados prebendas. A res publica não é diferenciada da 

res principis. Em consequência, a corrupção e o nepotismo são inerentes a 

esse tipo de administração. No momento em que o capitalismo e a 

democracia se tornam dominantes, o mercado e a sociedade civil passam a se 
distinguir do Estado (MARE, 1995, p. 15). 

 

 

 Não obstante, a burocracia, surge a partir do pensamento weberiano, no qual 

estabelece a existência de padrões e rotinas de trabalho. De acordo com Secchi (2009) 

este modelo centraliza-se na eficiência organizacional. As pessoas são vistas como os 

elementos-chaves dentro da estrutura, sendo estas as responsáveis pela obediência às 

prescrições formais das tarefas. 

 Nas palavras de Costa (2008) a administração burocrática tem como 

característica principal a visão racional, tendo como base a hierarquia e a 

impessoalidade. A consequência disso se restringe ao objetivo principal desse tipo de 

gestão que seria combater o nepotismo e evitar o surgimento de movimentos de 

corrupção.  

 Apesar de expressar ganhos efetivos de eficiência através da padronização de 

rotinas e tarefas a gestão burocrática enfrenta problemas quando se relaciona com a 

competitividade e mudanças organizacionais. Secchi (2009, p. 354) salienta que a 

administração gerencial “[...] é um modelo normativo pós-burocrático para a 

estruturação e a gestão da administração pública baseado em valores de eficiência, 

eficácia e competitividade”.  

Nesse ponto, o estimulo ao surgimento de lideranças, obtenção de resultados e 

práticas das organizações privadas é implantada com intuito de tornar a administração 

pública mais dinâmica. 

 



2.1 Princípios da Administração Pública 

 

 A administração pública se equivale de cinco (05) princípios fundamentais que 

norteiam o gestor público no exercício do poder. A Carta Magna de 05 de outubro de 

1988 estabelece em seu artigo nº 37 que “A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência [...]” (BRASIL, 1988). 

   

 

2.2 Transferência de recursos federais para os municípios: marco legal 

 

 O Governo Federal, composto por órgãos da administração direta e indireta, 

realiza a transferência de recursos financeiros para os municípios brasileiros e o Distrito 

Federal, por meio de diversas modalidades distintas que se classificam em: 

constitucionais, legais ou voluntárias.  

 As transferências constitucionais são aquelas oriundas de arrecadações por parte 

do Governo Federal que são repassadas aos municípios, tendo como base a Constituição 

Federal de 1988. Esse tipo de repasse ocorre de modo compulsório, atendendo a 

requisitos próprios estabelecidos na Carta Maior da Federação (BRASIL, 2005). 

 

Dentre as principais transferências previstas na Constituição da União para os 
Estados, o Distrito Federal, e os Municípios, destacam-se o Fundo de 

Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE, o Fundo de 

Participação dos Municípios – FPM, Fundo de Compensação pela 

Exportação de Produtos Industrializados – FPEX, Fundo de Manutenção e de 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – 

FUNDEF, Imposto Sobre Operações Financeiras – Ouro – IOF – Ouro e 

Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR (BRASIL, 2005). 

 

 A transferência legal possui regulamentação própria e específica. Em cada tipo 

de lei, há uma descrição das etapas a serem seguidas, desde a habilitação até a fase de 

prestação de contas dos recursos repassados. Há duas modalidades de transferências 

legais: a) as cuja aplicação dos recursos repassados não está vinculada a um fim 

específico; b) as cuja aplicação dos recursos repassados está vinculada a um fim 

específico (BRASIL, 2005). 



 As transferências voluntárias, por outro lado, é regulado pela Lei Complementar 

nº 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) no artigo nº 25 

que diz “[...] a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a 

título de cooperação, auxílio ou assistência financeira [...]”. A formalização do 

instrumento entre as partes pode ser realizada por meio da celebração de convênios ou 

assinatura de contratos de repasse. 

 

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,  do Distrito Federal ou  

municipal, direta  ou  indireta, consórcios  públicos, 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, m regime de mútua cooperação 

(BRASIL, 2007). 

 

 

 Nesse sentido, o “Sistema de Convênios – SICONV” é uma ferramenta essencial 

para a celebração de convênios e contratos de repasse. Após o surgimento do portal, em 

2008, tornou-se mais acessível a apresentação de propostas para captação de recursos. A 

Portaria Interministerial nº 507/2011 tem por objetivo regular a celebração desses 

instrumentos, com a finalidade de executar programas, projetos e atividades 

caracterizadas pelo interesse recíproco entre as partes.    

O Contrato de repasse: instrumento administrativo por meio do qual a 

transferência dos recursos financeiros processa-se por intermédio de instituição ou 

agente financeiro público federal, atuando como mandatária da União (BRASIL, 2011). 

Os contratos que possuem como objeto a execução de obras e serviços públicos, 

comumente se deparam com a presença da instituição mandatária da União. O exemplo 

disso cita-se as medições realizadas em projetos de Engenharia e a liberação de recursos 

sendo condicionadas à aprovação de cada uma delas. 

  

 

3. SISTEMA DE CONVÊNIOS – SICONV  

 

O Sistema de Convênios – SICONV surgiu por meio da Portaria Interministerial 

nº 127/2008 que trouxe em sua redação as regras para a celebração, formalização, 

execução e prestação de contas de convênios e outras modalidades de transferências de 



recursos. O programa, ao longo dos anos, passa por transformações para o seu devido 

aprimoramento e controle dos instrumentos celebrados.   

Enquanto não se caracteriza o elo entre os agentes, Governo Federal e os demais 

entes públicos e/ou privados sem fins lucrativos ocorrem que estes são denominados 

apenas como proponentes, pois diante das transferências voluntárias a apresentação de 

propostas é livre e aberta a todos que se enquadram nos requisitos estabelecidos na 

plataforma web, podendo ser passível de análise, aprovação ou rejeição por parte da 

União.  

 De acordo com a Portaria Interministerial nº 507/2011, art. 1º, § 2º, inciso XXII, 

entende-se como proponente “[...] órgão ou entidade pública ou privada sem fins 

lucrativos credenciados que manifeste, por meio de proposta de trabalho, interesse em 

firmar instrumento regulado por esta Portaria”.  

Desse modo, podem enviar propostas: Empresa pública/sociedade de economia 

mista, Administração Pública Estadual ou do Distrito Federal, Consórcio Público, 

Organismo Internacional, Administração Pública Municipal e Entidade Privadas sem 

fins lucrativos. 

 O credenciamento de proponentes é realizado junto aos órgãos representantes da 

esfera federal nos Estados e municípios, assim denominados de unidades cadastradoras. 

De acordo com a Portaria Interministerial nº 507/2011 o ato de credenciar-se ao portal 

poderá ser executado somente uma única vez, e deve obedecer a requisitos mínimos de 

documentos e adimplência junto aos órgãos fiscalizadores.  

 

Art. 18. I - nome, endereço da sede, endereço eletrônico e número de 

inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, bem como 

endereço residencial do responsável que assinará o instrumento, quando se 
tratar de instituições públicas; e,  

II - razão social, endereço, endereço eletrônico, número de inscrição no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, transcrição do  objeto social 

da entidade atualizado, relação nominal  atualizada dos dirigentes da 

entidade,  com  endereço, número  e  órgão  expedidor  da  carteira  de  

identidade  e  CPF  de  cada  um  deles, quando se tratar das entidades 

privadas sem fins lucrativos (BRASIL, 2011). 

 

 Em consequência disso, a unidade cadastradora, após análise documental realiza 

a análise dos documentos apresentados para posterior aprovação do credenciamento da 

entidade. Nesta fase, são disponibilizados ao gestor os dados de acesso ao sistema, e 

com isso, será possível incluir propostas.  



Algumas modalidades se apresentam para inclusão de projetos, dentre os quais 

se destacam: as voluntárias, chamamento público, proponente específico da concedente, 

e ainda aquelas direcionadas via Emenda Parlamentar.  

 

 

 

3.1 Caracterização dos agentes envolvidos 

 

 Para efeitos da Portaria Interministerial nº 507/2011, considera-se partícipes de 

convênios e contratos de repasse os agentes envolvidos na celebração do instrumento. 

Considera-se como concedente o órgão ou entidade da administração pública federal, 

direta ou indireta, que se responsabiliza no ato por transferir os recursos financeiros e 

por disponibilizar os créditos necessários para a execução do objeto (BRASIL, 2011). 

 Por outro lado, o convenente, é o agente da administração pública direta ou 

indireta, de qualquer esfera governamental, com a qual a administração pública federal 

firma parceria para execução de programas, projetos e atividades de interesse recíproco; 

entendido também em Contrato de Repasse (BRASIL, 2011). 

 

 

3.2 Perfis: atribuições e responsabilidades 

 

O SICONV, dado à sua complexidade, e unificação dos processos de execução 

de convênios, disponibiliza aos gestores e usuários do sistema a possibilidade de formar 

grupos de trabalhos para compor a estrutura administrativa do órgão convenente. 

Algumas cidades do país, já possuem em sua estrutura administrativa do poder público 

municipal a formação de secretarias específicas para o gerenciamento de convênios. 

Desse modo, as atribuições dos cargos podem ser descritas de acordo com o 

perfil que utilizado no portal, tais como: cadastrador de proposta, cadastrador de usuário 

ente/entidade, comissão de licitação, consultas básicas, dirigente/representante, gestor 

de convênio, gestor financeiro, responsável pelo proponente e órgão de controle do 

convenente (ANAC, 2014). 

 

Quadro 1: Perfis do Sistema de Convênios – SICONV  

Perfil Descrição 



Cadastrador de proposta Incluir propostas 

Cadastrador de usuário ente/entidade Incluir novos membros e alterar perfil dos existentes 

Comissão de licitação Incluir dados das licitações realizadas na fase de execução 

Consultas básicas Realizar consultas dos mais variados convênios  

Dirigente representante Representante máximo do órgão 

Gestor de convênio Gerenciar os convênios em execução 

Gestor financeiro Realizar a movimentação financeira e das contas de convênios  

Responsável pelo proponente Representante do órgão proponente 

Órgão de controle do convenente Perfil atribuído para que órgão de Controle do convenente possa 

consultar todas as propostas/convênio dos proponentes do estado que 

ele pertence. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de (ANAC, 2014) 

 A disponibilidade de recursos humanos, bem como a capacidade técnica para 

atribuir perfil a usuários, obedece a critérios estabelecidos pela entidade proponente. Os 

profissionais, após a fase de delegação de funções a atribuições de tarefas, são dispostos 

de login de acesso, sendo estes responsáveis pelas movimentações no portal e a 

disponibilidade de informações aos órgãos concedentes. 

 

 

3.3 Fases de execução dos convênios: da formalização à prestação de contas 

 

 A formalização de instrumento entre as partes, órgãos concedentes e 

convenentes, sejam em convênios, contratos e outras modalidades, garantem a 

assinatura, publicação, empenho, e transferências de recursos entre os entes para que 

haja a execução do que fora celebrado.  

 Neste ponto, ocorre a investidura de direitos e deveres entre ambas, sendo que a 

entidade executora assume total responsabilidade pelas informações prestadas. Por outro 

lado, além de fiscalizar o fiel cumprimento do plano de trabalho com a utilização dos 

recursos repassados, o órgão concedente ainda presta assistência integral durante todo o 

prazo de execução. 

 As fases de execução são constituídas das respectivas abas no portal: processo 

de compra, contratos, documentos de liquidação, pagamentos, registro ingresso de 

recurso, relatórios de execução e registro de execução do termo de parceria. 

   

Após o processo licitatório, as licitações deverão ser registradas no Portal dos 

Convênios e no caso de Entidade Privada sem Fins Lucrativos a execução da 

Cotação Previa de Preços também deverá ser divulgada eletronicamente 
através do SICONV (MPOG, 2013). 

 



 No campo das licitações, é imprescindível que o usuário tenha o perfil 

“Comissão de Licitação”, para que as informações sobre os procedimentos licitatórios 

sejam inseridas na respectiva aba. Ressalta-se ainda que a legislação de convênios 

determina que para a contratação de bens e serviços seja utilizado a minuta da Lei nº 

10.520/2002, e que este trâmite possa ter como meio o pregão eletrônico, 

preferencialmente.  

  Em consequência disso, na etapa seguinte, busca-se registrar os contratos 

firmados com empresas terceirizadas inserindo dados do respectivo documento. “O 

contrato é publicado fora do Portal dos Convênios, e será apenas registrado no Portal” 

(MPOG, 2013). A publicação do instrumento segue a prerrogativa do princípio da 

publicidade na Administração Pública. 

 O documento de liquidação representa o fornecimento efetivo dos bens e/ou 

serviço contratado, por meio da emissão, entrega e recebimento dos respectivos itens 

sob a nota fiscal. Após estes atos, ocorre o registro no SICONV para que seja cumprida 

esta fase de execução.  

 No item pagamento, salienta-se que é importante observar qual a modalidade de 

convênio celebrada. Esta observação deve existir devido às mudanças incrementada nos 

acordos, e, consequentemente no portal. O MPOG lançou no ano 2011 um tipo 

diferenciado de pagamento ao fornecedor denominado de “Ordem Bancária de 

Transferência Voluntária – OBTV”.  

O decreto nº 7.641/2011, artigo 3º, parágrafo único, destaca que:  

Para os efeitos deste decreto, considera-se Ordem Bancária de Transferências 
Voluntárias a minuta de ordem bancária de pagamento de despesa do 

convênio, termo de parceria ou contrato de repasse, encaminhada 

virtualmente pelo SICONV ao Sistema Integrado de Administração 

Financeira – SIAFI, mediante autorização do Gestor Financeiro e do 

Ordenador de Despesa do convenente, ambos previamente cadastrados no 

SICONV, para posterior envio, pelo próprio SIAFI, à instituição bancária que 

efetuará o crédito na conta corrente do beneficiário final da despesa.  

 

 No “Registro de Ingresso de Recurso” são registrados os valores 

correspondentes à contrapartida do convenente, os rendimentos de aplicação gerados na 

conta aplicação do convênio, bem como a devolução de pagamentos que possam 

ocorrer, dentre outros. 

 O “Relatório de Execução” registra a comprovação do que está sendo 

executados por meio de relatórios que demonstrem a contratação de bens e/ou serviços, 

pagamentos realizados, relatório físico/financeiro do plano de trabalho, entre outros. 

Tais informações contribuem para a prestação de contas parcial do convênio.  



Nas diferentes formas de acordos entre o poder público e demais entes da 

federação, são assegurados à participação de Entidades sem fins lucrativos e 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP. Estas, por sua vez, 

devem obedecer à aba “Registro de Execução do Termo de Parceria”, fator este 

característico deste tipo de organização.  

 

O Termo de Parceria foi instituído pela Lei 9.790/99 e é um ajuste firmado 

entre o poder público e as Entidades Privadas sem fins lucrativas qualificadas 

como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, para o 

desenvolvimento e a execução de atividades consideradas de interesse 

público (MPOG, 2013). 
 

 Por fim, após a conclusão do objeto pactuado em convênio ou outras 

modalidades, faz-se necessário a prestação de contas. Os registros assinalados durante a 

execução nas abas anteriores são transportados para esta fase final. Durante este 

processo, “[...] obrigatoriamente o usuário deve assinalar se concorda ou não com o 

Cumprimento do Objeto e com o Termo de Compromisso, além da necessidade de 

preencher os dados solicitados na aba “Realização dos Objetivos” (BRASIL, 2013)”. 

 

 

4. GESTÃO DE CONVÊNIOS EM IMPERATRIZ – MA 

  

4.1 Poder Executivo Municipal: formação do grupo gestor 

 

 A Prefeitura Municipal de Imperatriz norteia suas ações com base na Lei 

Ordinária nº 1235/2007 que trata sobre a reestruturação administrativa direta e indireta, 

a delegação de cargos, atribuições e responsabilidades. De acordo com o art. 2º da 

referida lei a administração é composta pelo Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e as 

demais Secretarias Municipais e entidades afins. Por outro lado, àquelas que fazem 

parte indiretamente da administração são dotadas de personalidade jurídica própria, 

criadas sob a forma de legislação específica. 

  Na estrutura, estão dispostos os órgãos consultivos e de assessoramento, 

administração geral, específica, vinculada e indireta. O envolvimento e participação da 

comunidade contribuem para o processo decisório de modo a auxiliar o Chefe do 

Executivo na gestão dos serviços municipais. Cabe ainda, destacar as tarefas de apoio 



administrativo e financeiro e a colaboração de outros órgãos que não integram o 

comando, mas que colaboram com o administrador (IMPERATRIZ, 2007). 

 Apesar de apresentar órgãos, cargos e funções delimitadas, com suas respectivas 

atribuições e competências, é perceptível na prática que dentro da administração 

inexiste a formação de um grupo ou órgão específico que gerencie os convênios 

executados pelo município. As secretarias municipais possuem, em casos excepcionais, 

servidores que realizam as tarefa de inserção, acompanhamento e prestação de contas 

dos acordos celebrados com a União por meio do SICONV, mas não atendem as 

necessidades do órgão, seja pela redução de funcionários ou pela incapacidade técnica. 

 De acordo com o artigo 30 da Lei Ordinária nº 1235/2007 este setor deveria ser 

composto por técnicos que ocupariam a Assessoria de Projetos Especiais, tendo por 

finalidade assessorar o Prefeito em assuntos como negociação, implementação e banco 

de projetos delegados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 

   

 

4.2 Modalidades de convênios em execução 

 

 O município de Imperatriz, ao longo da implantação do SICONV, executa 

convênios e/ou contratos de repasse desde o ano de 2009, nas diferentes áreas, quer seja 

na infraestrutura, educação, saúde, assistência social, entre outras. 

Quadro 2: Convênios em execução 

Nº CONVÊNIO OBJETO DO CONVÊNIO 

707463/2009 Pavimentação de Vias Urbanas, conforme projeto, no município de Imperatriz - MA. 

708083/2009 Pavimentação de Vias Urbanas no município de Imperatriz - MA. 

708085/2009 Pavimentação de Vias Urbanas no município de Imperatriz - MA. 

713524/2009 Construção de Quadra Poliesportiva com arquibancada no município de Imperatriz – MA. 

714501/2009 Pavimentação de Vias Urbanas no município de Imperatriz - MA. 

715040/2009 Implantação de Infraestrutura Urbanística no bairro Santa Inês em Imperatriz – MA. 

711240/2009 Pavimentação de Vias Urbanas no município de Imperatriz - MA. 

723709/2009 Pavimentação e Implantação de Sinalização Turística na Rua Bandeirantes no bairro Vila 

Nova em Imperatriz - MA. 

719999/2009 Construção de Ginásio Poliesportivo no município de Imperatriz - MA. 

720083/2009 Construção de Quadra Poliesportiva coberta no bairro Ouro Verde do município de 

Imperatriz - MA. 

727599/2009 Construção de Quadra Poliesportiva no município de Imperatriz – MA. 

731147/2009 Implantação da Praça da Juventude no município de Imperatriz – MA. 

731146/2009 Construção de Piscina no município de Imperatriz – MA. 

731493/2009 Aquisição de equipamentos e materiais permanentes. 

736166/2010 Construção da Praça da Juventude no município de Imperatriz – MA. 

738784/2010 Pavimentação e Implantação de Sinalização Turística na Rua Raimundo de Moraes no 

bairro Bom Sucesso no município de Imperatriz – MA. 

742205/2010 Recuperação de estrada Vicinal 



Fonte: Elaborado pelo autor 

  

 Salienta-se ainda que, no ano de 2013 a gestão municipal não celebrou 

convênios com a União. Alguns fatores como, indisponibilidade de recursos via 

Emenda Parlamentar, bem como a rotatividade de pessoal, afetaram diretamente a 

captação de recursos pela administração.  

Considera-se ainda que devido à expressiva quantidade de convênios, cabe aos 

técnicos atuarem na captação, gerenciamento e prestação de contas dos convênios, o que 

ocasiona em sobrecarga de trabalho.  

 

 

5. METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada consistiu na revisão de literatura para conceituar 

administração pública e seus princípios constitucionais. “A citação das principais 

conclusões a que outros autores chegaram permite salientar a contribuição da pesquisa 

744309/2010 Pavimentação e Implantação de Sinalização Turística em Vias Urbanas no município de 

Imperatriz – MA. 

756110/2011 Reaparelhar a Casa Abrigo da Mulher de Imperatriz - MA proporcionando condições 

adequadas para suas beneficiadas. 

764716/2011 Implantar o Programa Usinas Culturais, no município de Imperatriz/MA, com intuito de 

adequar o espaço público, adquirir equipamentos e realizar ações de mobilização e 

usinagem. 

767824/2011 Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no município de Imperatriz – MA. 

770416/2012 Pavimentação, drenagem e sinalização turística das Vias Urbanas: Av. Ribamar Fiquene, 

Rua Dom Bosco, Rua dos Almirantes, Rua 11 e Rua Ubirajara no município de Imperatriz 

– MA. 

774793/2012 Modernização do Banco de Alimentos por meio de reforma de edificação e aquisição de 

equipamentos e utensílios. 

774836/2012 Modernização do Restaurante Popular por meio da reforma de edificação e aquisição de 

equipamentos e utensílios. 

774942/2012 Implantação do Núcleo de Formação de Agente Cultural da Juventude Negra – NUFAC. 

775535/2012 Implantação de unidade complementar do Programa Estação Juventude como espaço 

acolhedor para a juventude do Município de Imperatriz/MA. 

775551/2012 Construção do Mercado do Peixe de Imperatriz – MA. 

776389/2012 Implantar e Estruturar o Gabinete de Gestão Integrado - GGIM, no município de 

Imperatriz – MA. 

776539/2012 SINE – QSP 

776590/2012 Integração, operacionalização e manutenção das funções e ações do Sistema Público de 

Emprego, Trabalho e Renda, no âmbito do Sistema Nacional de Emprego/SINE. 

755223/2010 Reforma e Adequação do Mercado Municipal do município de Imperatriz - MA para apoio 

à cadeia produtiva hortifrutigranjeira. 

773045/2012 Implementação de 1 Núcleo de Justiça Comunitária na cidade de Imperatriz - MA, no 

Bairro Nova Imperatriz. 



realizada e demonstrar contradições ou reafirmar comportamentos e atitudes” 

(LAKATOS; MARCONI, 2010, p. 208). 

No que tange às fontes, buscou-se livros, documentos, leis e artigos por 

apresentarem embasamento técnico e científico. “A pesquisa bibliográfica é 

desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e 

artigos científicos” (GIL, 1996, p. 48). Obras de grande relevância e públicas 

permitiram a proximidade com visões diferenciadas acerca da mesma abordagem objeto 

de estudo. 

De acordo com Gil (1996, p. 50) “A principal vantagem da pesquisa 

bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de 

fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisa diretamente”. Essa 

cobertura, por sua vez, contribuiu com a diversidade de autorias e referências acerca do 

tema em questão. 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Este trabalho teve por objetivo analisar a administração pública e evidenciar 

quais as modalidades de transferências de recursos financeiros existentes entre a União, 

Estados, Municípios e o Distrito Federal. É sabido que em qualquer dessas esferas 

governamentais faz-se necessário o incremento de recursos para o atendimento dos 

interesses públicos.  

 O desenvolvimento socioeconômico, partindo da responsabilidade de poder 

público, é constituído através dessas parcerias que são realizadas entre os entes da 

federação. A garantia dos direitos sociais, estabelecidos no art. 5º da Constituição 

Federal de 1988, deve ser alcançada pelos gestores, a fim de garantir o atendimento 

integral aos cidadãos brasileiros.  

 No entanto, as dificuldades encontradas pelos municípios em utilizar 

ferramentas de gestão que facilitem essas transferências de recursos, podem justificar o 

atraso em vias econômicas e sociais de uma cidade comparada à outra. O Governo 

Federal, com intuito de centralizar tais procedimentos e manter elevado nível de 

controle, contribui para que essa dificuldade persista. 

 

 

7. CONCLUSÃO 



 

 A implantação do Sistema de Convênios – SICONV é viável do ponto de vista 

lógico, quando se subtende que em grande parte dos municípios brasileiros há 

estruturação mínima dentro da administração pública para o atendimento dos requisitos 

exigidos nesta plataforma web. 

 A proposta deste artigo foi buscar junto a documentos da Prefeitura Municipal 

de Imperatriz como o poder público atua com a utilização do SICONV e se há dentro da 

estrutura uma equipe específica para esta finalidade. Entretanto, com base as 

informações obtidas e visita técnica in loco, a cidade ainda está muito aquém do que 

necessita.  

 Os órgãos da administração apresentam funcionários com imensa dificuldade no 

gerenciamento do sistema, e aqueles que possuem qualificação técnica centralizam as 

informações e os processos. Ocorre certa dificuldade na mentalidade do gestor em 

perceber a importância da plataforma e do quanto uma equipe ou secretaria específica 

para esta finalidade se faz tão necessária. 

 Sendo assim, considera-se que o município de Imperatriz, dado à sua 

expressividade no cenário regional, precisa atentar-se que para o recebimento de 

recursos da União. Em certas modalidades de transferências, a utilização do SICONV é 

fator condicionante para que este processo ocorra. Atribuir funções e competências nos 

moldes que o sistema determina são essenciais para que se alcance a máxima eficiência 

na captação dos recursos, e, por conseguinte sejam atendidas as demandas da 

população.  
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