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PALAVRAS DO 
SECRETÁRIO

São Paulo tem a mais importante rede Urbana do país. A cobertu-
ra dessa rede por infraestrutura urbana no entorno dos domicílios em 
cada um de seus 645 municípios apresenta os melhores indicadores 
nacionais de desenvolvimento.

Sua rede de cidades, que concentra os melhores IDH Municipais do 
país conforme a ONU, é responsável por 31% do PIB brasileiro. O Go-
verno do Estado de São Paulo é participante desse processo, seja por 
meio dos maciços investimentos realizados nos setores de logística e 
transporte, habitação, ciência e tecnologia, educação e saúde, como 
também nos inúmeros investimentos em infraestrutura urbana realiza-
dos por meio de convênios com os Municípios paulistas.

É por meio desses convênios que o Governo do Estado de São Pau-
lo - em parceria com as Prefeituras – pulveriza suas ações por todos os 
recantos do Estado, e movimenta suas economias locais gerando em-
prego e renda que contribuem para fixar a população em suas regiões, 
garantindo qualidade de vida e uma distribuição mais equilibrada da 
enorme riqueza produzida em nossas terras. Esses investimentos - no 
âmbito dos Programas Articulação Municipal e Atuação Especial em 
Municípios - já alcançaram os 645 municípios, empregados em obras e 
aquisições realizadas por meio de convênios. 

O Governo do Estado de São Paulo seguirá em sua meta de promo-
ver o desenvolvimento regional com qualidade de vida porque reco-
nhece que, apesar dos números superlativos de sua rede urbana, ainda 
existem desafios a superar.

É por esse motivo que continuará contribuindo para ampliar a co-
bertura por redes de infraestrutura urbana em cada um de seus Muni-
cípios, independentemente das restrições que lhe são impostas por um 
cenário macroeconômico nacional desfavorável, sem perder o foco e o 
seu papel na manutenção da responsabilidade fiscal.

Fazer mais – e melhor – com os recursos disponíveis. Incentivar a 
parceria com os Municípios. Descentralizar os investimentos. Distribuir 
riqueza e oportunidades a todos os paulistas. 
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Os Municípios paulistas contam com uma importante fonte 
de recursos alternativos para investimento, disponível em pro-
gramas de transferências voluntárias do Governo do Estado 
de São Paulo. Muitos Municípios necessitam desses recursos 
diante da enorme quantidade de 
atribuições que lhes são conferidas, 
e frente à arrecadação de tributos 
próprios e às transferências constitu-
cionais e legais que nem sempre são 
suficientes para atender a todas as 
demandas urgentes da sociedade.

As transferências voluntárias são 
recursos financeiros repassados em 
decorrência da celebração de Con-
vênios, acordos, ajustes ou outros ins-
trumentos similares, cuja finalidade 
é a realização de obras ou serviços 
de interesse comum entre esferas 
de governo. São destinadas a políti-
cas de caráter federativo em diver-
sas áreas governamentais tais como 
saúde, educação, assistência social, 
turismo, acessibilidade, cultura, meio 
ambiente, habitação, saneamento, 
infraestrutura, segurança e esportes.

A Secretaria de Desenvolvimento 
Regional, por meio de sua Subsecre-
taria de Convênios com Municípios e 
Organizações Não Governamentais, 
realiza transferências voluntárias 
voltadas para obras de infraestrutura urbana, de edificações 
de interesse comunitário e para a aquisição de máquinas e de 
equipamentos para serviços urbanos, por meio de dois pro-
gramas de repasse de recursos do Estado:

• Articulação Municipal (AM);
• Atuação Especial em Municípios (AEM).
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Na Administração Públi-
ca, o Convênio vem sendo 
sistematicamente utilizado 
sempre que há o efetivo re-
passe de recursos públicos 
a outras entidades públi-
cas ou associações privadas 
destinadas a determinadas 
ações de interesse público. 
Embora o Convênio não se 
confunda com contrato ad-
ministrativo, o instrumen-
to formaliza um acordo de 

vontades e, nesse sentido, 
impõe obrigações e respon-
sabilidades aos signatários.

A Lei Federal n.º 8.666/93, 
que trata dos Contratos e 
Licitações, em seu artigo 116, 
regulamenta os Convênios, 
e estabelece que a celebra-
ção dependa da aprovação 
de um plano de trabalho, a 
ser apresentado pela parte 
interessada.

CARACTERÍSTICA

O plano de trabalho deve conter as seguintes informa-
ções (Art. 116, § 1º):

I . identificação do objeto a ser executado;
II . metas a serem atingidas;
III . etapas ou fases de execução;
IV. plano de aplicação dos recursos financeiros;
V. cronograma de desembolso;
VI. previsão de início e fim da execução do objeto, bem 

como da conclusão das etapas ou fases programadas;
VII. se o ajuste compreender obra ou serviço de engenha-

ria, comprovação de que os recursos próprios para comple-
mentar a execução do objeto estão devidamente assegura-
dos, salvo se o custo total do empreendimento recair sobre 
a entidade ou órgão descentralizador.



ENTENDA OS 
CONVÊNIOS

Nascida nesta gestão, a Secretaria de Desenvolvimento Regional 
criou 15 programas inovadores, que vão da pavimentação de vias 
urbanas de terra à construção de centros de saúde especializados 
em Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT). Muitos destes 
programas funcionam por meio da formalização de convênios.

Os municípios paulistas contam com uma importante fonte de 
recursos alternativos para investimento, disponível em programas 
de transferências voluntárias e as emendas impositivas do Governo 
do Estado de São Paulo. Muitos municípios necessitam desses re-
cursos em face da enorme quantidade de atribuições a eles confe-
ridas, e frente à arrecadação de tributos próprios e às transferências 
constitucionais e legais que nem sempre são suficientes para aten-
der a todas as demandas urgentes da sociedade.

As transferências voluntárias são recursos financeiros repassa-
dos em decorrência da celebração de convênios, acordos, ajustes 
ou outros instrumentos similares, cuja finalidade é a realização de 
obras ou serviços de interesse comum entre esferas de governo. São 
destinadas a políticas de caráter federativo em diversas áreas go-
vernamentais, tais como saúde, educação, assistência social, turis-
mo, acessibilidade, cultura, meio ambiente, habitação, saneamen-
to, infraestrutura, segurança e esportes.

Ainda existem as emendas impositivas que são destinações or-
çamentárias oriundas da Assembleia Legislativa do estado para 
promover o desenvolvimento regional e fortalecimento de cidades 
e regiões. 

A Secretaria de Desenvolvimento Regional, por meio de sua Sub-
secretaria de Convênios com Municípios e Entidades não Governa-
mentais, realiza transferências voluntárias e as emendas impositivas 
voltadas para obras de infraestrutura urbana, de edificações de in-
teresse comunitário e para a aquisição de máquinas e equipamen-
tos para serviços urbanos.

A SDR repassa recursos aos Municípios por meio dos convênios; 
as Prefeituras apresentam suas demandas e o Estado as avalia. 
Para a formalização dos convênios, os Municípios apresentam pro-
jetos executivos e detalhamento das obras para análise técnica. Os 
pagamentos são definidos mediante o projeto aprovado e presta-
ção de contas. A cada uma destas etapas, há procedimentos e exi-
gências de documentação a serem cumpridos pelas Prefeituras.
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OBJETOS

Na área de edificação: Barracão; Cemitério e Velório; Centro 
Cultural; Centro de Convivência; Centro de Eventos; Centro de Ex-
posições; Centro de Múltiplo Uso/CCI; Cobertura de Quadra; Co-
zinha Piloto; Creche; Edificação ou Prédio Municipal; Escola muni-
cipal; Qualivida (programa de equipamento de saúde); Ginásio de 
Esportes; Casa da Juventude; Casa da Mulher; Casa SP Afro; Portal 
de Entrada da Cidade; Salão Comunitário e Terminal Rodoviário.

Sistemas de Lazer: Campo/ Estádio de futebol; Arquibancadas 
e Vestiários; Campo Society; Centro Poliesportivo; Clube Munici-
pal; Parque Municipal; Piscina Pública; Pista de Atletismo; Pista de 
Caminhada; Pista de Skate; Praça Esportiva; Prainha e Quadra Po-
liesportiva.

Em Infraestrutura Urbana: Canteiro Central; Ciclovia; Drena-
gem/Saneamento; Escadarias; Iluminação Pública - Cidades Inte-
ligentes; Muro de Arrimo; Nossa rua (ruas de terra); Passarela; Pavi-
mentação, Recapeamento, Guias e Sarjetas e Pista de Caminhada.

Aquisição de Equipamentos e maquinários: Esteira de Eleva-
ção; Escavadeira Hidráulica; Máquina Varredeira; Moto nivelado-
ra; Pá Carregadeira; Retroescavadeira; Rolo Compressor ou Rolo 
Compactador; Trator; Triturador de Galhos; Caminhão Basculante; 
Caminhão Baú; Caminhão Cesto; Caminhão com Braço Hidráulico 
ou Cesto; Caminhão com Caçamba; Caminhão com Carroceria; 
Caminhão Compactador de Lixo; Caminhão Poli guindaste e Ca-
minhão Tanque ou Caminhão Toco.

OS OBJETOS PARA 
CADASTRAMENTO 

DOS CONVÊNIOS 
SÃO:



pro
gra
mas



No Governo do Estado de São Paulo, o modelo de gestão inteligente já é praticado 
desde 2019 por meio de iniciativas inovadoras como o ‘Programa Parcerias Municipais’, 
‘Canal Direto – SP + Perto’ e o ‘SP Sem Papel’. O Cidades Inteligentes levará o conceito 
aos 645 municípios por meio de investimentos financeiros e tecnológicos. O Estado de 
São Paulo direcionará recursos de acordo com a necessidade de cada cidade.

Eixos do Programa: Desenvolvimento Regional; Otimizar a utilização de recursos; Au-
mento da qualidade de vida dos cidadãos; Capacitação e inovação do Setor Público; 
Tecnologias que facilitem o dia a dia das cidades.

Estado e municípios poderão trabalhar juntos em projetos que vão desde controle de 
poluição urbana e sistemas inteligentes de transporte público até governança digital e 
conectividade urbana. Dentro do programa, a SDR formaliza convênios para melhoria e 
inovação em iluminação pública.

CIDADES INTELIGENTES 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA



A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 
(CDHU), por meio da Diretoria de Planejamento e Projetos, desenvolveu o projeto de um 
equipamento em estrutura metálica e em concreto, com alvenaria em bloco cerâmico, 
que pudesse atender fins distintos. Padronizado, porém com uma divisão interna que pu-
desse ser adequada conforme a sua utilização, a Secretaria de Desenvolvimento Regio-
nal (SDR) apropriou-se da ideia original e criou programas segmentados para atender 
uma população necessitada de políticas públicas: a mulher, o jovem e o negro. Além de 
atender um serviço público específico que necessita de expansão em função da deman-
da: a saúde.

O projeto executivo é formalizado por meio de convênio com a Subsecretaria de Con-
vênios com Municípios e Entidades não Governamentais da SDR e pode rapidamente 
chegar aos municípios paulistas. A Secretaria de Desenvolvimento Regional faz a articu-
lação com as Prefeituras e formaliza os convênios para criação dos espaços. O contrato 
leva cerca de um mês para ser efetivado e tem previsão de oito meses de execução e 
obras. Foram criados, os programas Casa da Juventude, Casa da Mulher, Casa SP Afro 
Brasil e Qualivida, que funcionam com parcerias intersecretariais e com os municípios. O 
valor de investimento em cada unidade é de aproximadamente R$ 850 mil.

PARCERIA - SDR / CDHU





CASA DA 
JUVENTUDE

Vinculada à Subsecretaria da Juventude, a Casa da Juventude oferece espaços mul-
tiuso de apoio ao público jovem no início da vida profissional. Os equipamentos previstos 
terão ações de incentivo à qualificação, empreendedorismo, busca de oportunidades de 
emprego e renda e área de trabalho colaborativo, estimulando a criação de novos proje-
tos e negócios entre o público juvenil.

Quem pode fazer parte?
As cidades interessadas devem, obrigatoriamente, contar com um Conselho Municipal 

de Juventude e ter população inferior a 150 mil habitantes. As Prefeituras indicarão os 
terrenos e ficarão responsáveis pela aquisição de móveis e demais equipamentos. O Es-
tado financiará prédios – por meio de convênios a serem firmados com as Prefeituras, no 
valor de R$ 790 mil cada unidade, com área construída de 240m2, em estrutura metálica e 
alvenaria. O prazo médio para a entrega de cada unidade é de oito meses.

O Estado oferecerá cursos de qualificação gratuitos do Novotec Expresso, além de um 
ambiente para desenvolvimento de modelos de negócios sustentáveis e startups. As Ca-
sas da Juventude também serão unidades acadêmicas e operacionais para atividades 
presenciais de cursos oferecidos pela Univesp (Universidade Virtual do Estado de São 
Paulo).

Números que justificam o programa: Levantamento da Secretaria de Desenvolvimen-
to Regional aponta que há cerca de 10 milhões de jovens com idade entre 15 e 29 anos no 
estado de São Paulo, ou 22% da população. No Brasil, a população jovem é de 48 milhões, 
o equivalente a 28% da população.

De acordo com a Subsecretaria da Juventude, há ao menos 59 municípios com Con-
selho Municipal da Juventude instituído ou em processo de criação em todo o estado. A 
expectativa é de que o projeto Casa da Juventude incentive os municípios e incentive a 
criação de novos conselhos.



CASA DA 
MULHER

Lançado pelo Governo de São Paulo, o 
novo programa estadual voltado às mulheres 
paulistas disponibilizará, em parceria com os 
municípios de SP, unidades regionais para o 
desenvolvimento de políticas públicas destina-
das à mulher.

Os prédios onde funcionarão a Casa da 
Mulher serão erguidos por meio de convênios 
a serem firmados entre o Desenvolvimento 
Regional e municípios das diversas regiões ad-
ministrativas do estado. Cada equipamento 
vai contar com um salão principal e palco des-
tinados a conferências e cursos em geral, salas 
de atendimento, brinquedoteca, área de gas-
tronomia, sanitários e depósito para manuten-
ção e limpeza. Entre os serviços previstos es-
tão atendimento psicológico, social e jurídico, 
realizado por equipe multidisciplinar, além de 
ações de apoio ao empreendedorismo, traba-
lho e renda. O valor para construção de cada 
unidade é de R$ 765 mil. O recurso será repas-
sado por meio de convênios firmados entre os 
municípios e a Pasta de Desenvolvimento Re-
gional.

Casa da Mulher de São Paulo e sua impor-
tância: A valorização do feminino tornou-se 
tema obrigatório na pauta da política brasi-
leira, fazendo as questões ligadas às mulheres 
prioritárias nos dias de hoje. Além disso, a pan-
demia agravou, em muitos casos, as dificulda-
des já enfrentadas pela mulher, o que eviden-
ciou a necessidade de ações mais efetivas por 
parte dos poderes públicos. O Governo do Es-
tado juntamente com a Secretaria de Desen-
volvimento Regional e demais Secretarias, pre-
ocupados com essa temática, criaram a Casa 
da Mulher.

Público Alvo: Mulheres acima de 14 anos de 
todas as raças, etnias, gêneros e deficiências

Principais frentes de trabalho: Saúde inte-
gralizada da mulher; Capacitação da mulher; 
Combate à discriminação e violência contra a 
mulher; Promoção da cidadania.



Lançada em novembro de 2021, a Casa SP Afro Brasil é um projeto idealizado e posto 
em prática pela Secretaria de Desenvolvimento Regional para ser um centro de difusão 
de equidade racial, com a criação de espaços multiuso para o desenvolvimento regional 
e socioeconômico da população negra paulista.

O reconhecimento e a valorização deste segmento, sua história e a cultura afro-bra-
sileira se aliaram à necessidade de gerar apoio, proteção e a preparação para que a co-
munidade negra e quilombola possam estar representadas por ações efetivas.

A Casa SP Afro Brasil está vinculada às Secretarias de Desenvolvimento Regional, De-
senvolvimento Econômico, Social, Educação, Saúde, Cultura, Economia Criativa, Justiça 
e Cidadania, Esporte e lazer e pela Habitação por meio da CDHU.

Serviços oferecidos: As unidades oferecerão atendimento de justiça e cidadania por 
meio do Programa “São Paulo Contra o Racismo”, instituído pela Lei nº 14187/2010; aten-
dimento de saúde da população negra; ensino da história e cultura afro-brasileira, ofici-
nas culturais e culinárias negras; cursos de gestão aos profissionais de salões de beleza 
negra, moda e artesanato afro; workshop, palestras, cursos, treinamentos, reuniões e en-
contros; e exposição de personalidades negras, biblioteca e projeção multimídia.

As prefeituras poderão solicitar uma Casa SP Afro Brasil por meio de ofício encami-
nhado à Secretaria de Desenvolvimento Regional, que fará a articulação e formalizará os 
convênios – no valor de R$ 765 mil cada unidade, para a criação dos espaços que tiveram 
os projetos executivos desenvolvidos pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano (CDHU). As prefeituras vão indicar os terrenos e ficarão responsáveis pelo cus-
teio, após a inauguração das unidades.

CASA SP AFRO BRASIL



Poeira, lama, buracos e pedras soltas trazem transtorno, danos e até acidentes. As 
ruas de terra espalhadas pelo estado receberão investimento inédito do Governo do Es-
tado de São Paulo. O Programa Nossa Rua, lançado em agosto de 2021, promove a pavi-
mentação asfáltica de vias urbanas de terra. O Nossa Rua garantirá conforto, segurança, 
valorização dos imóveis, inclusão social e qualidade de vida para a população paulista 
que vive em municípios com estas vias. A falta de pavimentação em ruas e avenidas ain-
da dificulta a implantação de serviços essenciais, a acessibilidade, traz problemas respi-
ratórios com a poeira em dias secos e de sol, além da lama em dias de chuva.

Inovador: O Programa contará com a aplicação igualitária em obras de pavimenta-
ção asfáltica. Pela proposta, cada cidade beneficiada terá que investir valor equiva-
lente ao repasse estadual.

NOSSA RUA



O Programa Qualivida levará aos municípios paulistas Centros de Saúde e equipa-
mentos de Qualidade de Vida a serem formalizados por convênios com a Secretaria de 
Desenvolvimento Regional (SDR). As Prefeituras indicarão os terrenos e serão responsá-
veis pela aquisição de móveis e demais equipamentos necessários. O Estado financiará 
os prédios. A aplicação de recurso é de R$ 835 mil para construção de Centro de Saúde 
e R$ 765 mil para construção de Centro de Múltiplo Uso. A SDR entrega pronto o projeto 
executivo à Prefeitura, que indicará o terreno e se encarrega da aquisição de móveis e 
demais equipamentos. O Estado financiará a edificação e, conforme a execução e cons-
trução das unidades, as prefeituras contarão com orientação da Pasta para impulsionar 
parcerias com os demais programas das Secretarias estaduais. O custeio e manutenção 
das atividades são responsabilidade municipal, com apoio estadual.

As opções do Programa: São dois modelos de unidades a serem instaladas nos mu-
nicípios. Os Centros de Saúde poderão abrigar serviços de especialidades complemen-
tares, como odontologia, acupuntura, ou mesmo instalarem Unidades Básicas de Saúde. 
Já os Centros Multiuso são espaços de convivência, informações e encontros, adequa-
dos a uma nova necessidade de pós-pandemia, como espaços para conferências ou tra-
balhos online. As unidades devem impulsionar a retomada de atividades econômicas, 
educacionais, sociais e de saúde. 

As Prefeituras utilizarão os espaços conforme a necessidade local e o foco é prepa-
rar as cidades para um “novo normal”, entendendo que cada município ou bairro possui 
condições econômicas e sociais distintas, além da própria natureza das atividades. A se-
cretaria apoiará propostas de equipamentos com serviços para tratamento a pacientes 
com sequelas de Covid- 19 e combate a Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs). 

QUALIVIDA



O programa é desenvolvido por meio de 
parceria entre as secretarias de Direitos da 
Pessoa com Deficiência e de Desenvolvimen-
to Regional. Serão feitos investimentos do 
Governo de SP nas áreas de esportes, lazer, 
infraestrutura, educação e acessibilidade, de 
forma que os municípios paulistas se tornem 
mais inclusivos. 

O programa também prevê a realização de 
convênios entre a SDR e os municípios para 
serviços de acessibilidade e adequação de 
calçadas.

As prefeituras já podem aderir ao progra-
ma, de forma celebrar os convênios e receber 
os equipamentos. Como contrapartida, o mu-
nicípio deve contar com Conselho Municipal 
da Pessoa com Deficiência formado e ativo. 
Os convênios firmados entre a SDR e os muni-
cípios para adequação de calçadas e serviços 
de acessibilidade estão na média de R$ 250 
mil cada.

CIDADE ACESSÍVEL



Pavimentação

Recape

Galeria Pluvial
Valor mínimo 
de investimento: 
R$500.000,00

Valor mínimo 
de investimento: 
R$500.000,00

Valor mínimo 
de investimento: 
R$300.000,00



Todos aqueles que utilizam 
recursos públicos têm o dever de 
justificar seu bom e regular em-
prego, na conformidade das leis, 
regulamentos e normas ema-
nadas das autoridades adminis-
trativas competentes. No caso 
específico dos Convênios, trata-
-se do processo de prestação de 
contas.

É sempre bom lembrar que a 
Administração Pública Direta e 
Indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distri-
to Federal e dos Municípios, de 
acordo com o artigo 37 da Cons-
tituição Federal, obedecerão aos 
princípios de legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicida-
de e eficiência em seus atos. Por 
esse motivo, é exigida uma série 
de documentos no processo de 
Prestação de Contas, ato previs-
to no próprio termo de Convênio 
com a Secretaria de Desenvolvi-
mento Regional.

Embora seja encarada como 
uma tarefa burocrática, desagra-
dável e até desgastante, a Pres-
tação de Contas deve ser trata-
da como uma obrigação natural, 
inerente à Administração Públi-
ca, pois é por meio dela que os 
órgãos repassadores podem se 
certificar de que o Convênio está 
regular.

Assim, a prestação de contas 
é, antes de tudo, um instrumento 
de controle que ajuda a garantir 

a transparência na administra-
ção dos recursos públicos.

A falta da Prestação de Con-
tas ou a sua insuficiência, no caso 
dos Convênios, ocasiona a não 
liberação de novos recursos de-
correntes do ajuste, bem como a 
proibição de novos ajustes a se-
rem celebrados com o Governo 
do Estado, provocando a aber-
tura de processo denominado 
Tomada de Contas Especial. Ge-
ralmente, a Tomada de Contas 
Especial é feita pelos Tribunais de 
Contas ou Controladorias-Gerais 
ou, ainda, pelo órgão concessor 
dos recursos, após esgotadas to-
das as medidas administrativas 
internas que objetivam o atendi-
mento das regras conveniadas.

Com base nas Instruções nº 
02/2016, atualizadas pela Reso-
lução nº 03/2017 do TCESP, em 
seu artigo 189, e na Lei Federal n.º 
8.666/93, em seus artigos 23 e 116, 
a Prefeitura deve apresentar do-
cumentos que comprovem:

1) A regularidade dos gastos 
efetuados e sua perfeita contabi-
lização, demonstrando:

a) que toda a movimenta-
ção de recursos foi realizada ex-
clusivamente para cobrir custos 
relacionados ao objeto do Con-
vênio, mantendo-se os recursos 
em aplicação financeira durante 
o período de sua não-utilização;

b) que a movimentação dos 
recursos foi registrada em sistema 

contábil municipal;

2) A conformidade dos gas-
tos às normas gerais sobre lici-
tações e contratos administrati-
vos definidos na Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores, 
demonstrando:

a) que o processo de con-
tratação adotou a modalidade 
de licitação mais adequada para 
não implicar em fracionamento 
de objeto, conforme prescreve o 
artigo 23, § 5º, da Lei Federal n.º 
8.666/93

“É vedada a utilização da mo-
dalidade ‘convite’ ou ‘tomada de 
preços’, conforme o caso, para 
parcelas de uma mesma obra 
ou serviço, ou ainda para obras e 
serviços da mesma natureza que 
possam ser realizadas conjunta 
e concomitantemente, sempre 
que o somatório de seus valores 
caracterizar o caso de ‘tomada 
de preços’ ou ‘concorrência’, res-
pectivamente, nos termos deste 
artigo, exceto para as parcelas 
de natureza específica que pos-
sam ser executadas por pessoas 
ou empresas de especialidade 
diversa daquela do executor da 
obra ou serviço.”

b) que foram respeitadas a 
ampla participação e a publici-
dade dos atos relativos ao pro-
cesso de contratação;

c) que os recursos do Con-
vênio não foram utilizados para 
ressarcir gastos efetuados ante-
riormente à sua assinatura e pu-
blicação.

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS



Para fins de liberação da pri-
meira parcela (ou única) do con-
vênio, a Prefeitura Municipal 
deverá encaminhar Prestação 
de Contas parcial ao Escritório 
Regional (ER) de sua respectiva 
Região Administrativa, encami-
nhada por meio de Ofício assina-
do pelo(a) Prefeito(a) Municipal, 
contendo os seguintes documen-
tos:

1. Portaria designando o 
Gestor Municipal responsável 
pelo controle administrativo e fi-
nanceiro do Convênio, com o nú-
mero do Conselho Regional de 
Contabilidade (CRC) do profis-
sional;

2. Portaria designando o 
Responsável Técnico pela fisca-
lização e pelo controle de quali-
dade das obras, com o número 
do Conselho Regional de Enge-
nharia (CREA) ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU) 
do profissional;

3. Anotação de Responsa-
bilidade Técnica (ART) ou Regis-
tro de Responsabilidade Técnica 
(RRT), devidamente recolhido em 
nome do Responsável Técnico 
designado para o Convênio, indi-
cando a responsabilidade sobre 
o projeto e sobre as obras;

4. Abertura de Conta Ban-
cária exclusiva para o Convênio, 
no Banco do Brasil (conta Gover-
nos);

5. Processo de Contratação, 
reunindo:

5.1. Edital de licitação ou pro-

cesso de dispensa/inexigibilidade 
de licitação;

5.2. Anexos do Edital que fa-
çam referência a quantidades, 
preços ou características de itens 
e serviços a contratar;

5.3. Comprovante de publica-
ção do Edital (Diário Oficial, jor-
nais, declaração de afixação em 
local público);

5.4. Proposta comercial ven-
cedora do certame;

5.5. Atas de abertura e julga-
mento;

5.6. Adjudicação;
5.7. Homologação;
5.8. Comprovante de publica-

ção da Homologação;
5.9. Contrato e seus Aditivos;
5.10. Comprovante de 

publicação do Contrato e de seus 
Aditivos;

5.11. Ordem de Início dos Ser-
viços específica para o Convênio, 
observando o início posterior à 
sua assinatura.

6. Planilhas de medição, 
emitidas pela Contratada, espe-
cificando-se os itens e serviços 
realizados na primeira etapa (ou 
única);

7. Laudo Técnico, emitido 
pelo Responsável Técnico desig-
nado para o Convênio, informan-
do o estágio das obras e atestan-
do a consonância com o objeto 
conveniado, reunindo:

7.1. Fotos da evolução das 
obras e da fixação da Placa do 
Governo do Estado – para Con-
vênio de obras;

7.2. Fotos das máquinas/

equipamentos/veículos, cópia de 
sua documentação de registro 
(quando obrigatório) e fotos da 
aplicação do Selo de Identifica-
ção do Governo do Estado – para 
Convênio de aquisições.

 
Para a liberação da segunda 

parcela em diante (quando hou-
ver) e para o Encerramento do 
Convênio, a Prestação de Con-
tas deverá ser apresentada ao 
Escritório Regional (ER) de sua 
respectiva Região Administrativa, 
encaminhada por meio de Ofício 
assinado pelo(a) Prefeito(a) Mu-
nicipal, contendo os seguintes do-
cumentos:

1. Planilha de Acompanha-
mento Contábil-Financeiro, assi-
nada pelo(a) Prefeito(a) Munici-
pal e pelo Gestor designado para 
o Convênio, que representa a 
declaração resumo da Prestação 
de Contas, onde são lançadas as 
principais informações retiradas 
dos demais documentos com-
probatórios da sua regularidade, 
tais como o empenho, a liquida-
ção, a contratação, os pagamen-
tos, os rendimentos financeiros e 
as eventuais devoluções de recur-
sos ao Estado;

2. Registro Contábil em sis-
tema municipal, reunindo:

2.1. Empenho (global, ordiná-
rio ou restos a pagar), que permi-
ta verificar a reserva do valor da 
despesa referente ao Convênio;

2.2. Liquidação ou Ordem de 
pagamento, que permita verifi-

DOCUMENTAÇÃO PARA 
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car a realização da despesa refe-
rente ao Convênio.

3. Notas Fiscais, contendo o 
número do Convênio e discrimi-
nando os valores dos encargos 
(ISS, IRRF e INSS), ou informando 
tratar-se de Empresa optante 
pelo SIMPLES NACIONAL, reu-
nindo:

3.1. Planilhas de medição, 
emitidas pela Contratada, no 
caso em que os itens/serviços não 
estiverem especificados na Nota 
Fiscal;

3.2. Comprovantes de reten-
ção de ISS, IRRF e INSS, ou guias 
de recolhimento com autentica-
ção bancária/comprovante do 
pagamento efetuado (se a Em-
presa não for optante pelo SIM-
PLES NACIONAL).

4. Movimentação bancária, 
reunindo:

4.1. Extratos da Conta-Cor-
rente vinculada ao Convênio, 
desde a data do crédito corres-
pondente ao pagamento feito 
pela Secretaria de Estado da Fa-
zenda até saldo final zerado, ou 
até a data de apresentação da 
Prestação de Contas parcial;

4.2. Extratos da Conta Aplica-
ção, conforme estabelece o art. 
116, § 4º, da Lei Federal 8.666/93, 
desde a data da primeira aplica-
ção até saldo final zerado, ou até 
a data de apresentação da Pres-
tação de Contas parcial;

4.3. Comprovante de Devolu-
ção de Recursos (DARE emitida 
com o código 890-4), quando 
houver saldo de recursos estadu-
ais na conta vinculada ao Convê-
nio, com a observação de que se 

trata de devolução do Convênio 
SDR n.º/ 20.

5. Laudo Técnico emitido 
pelo Responsável Técnico desig-
nado para o Convênio, informan-
do o estágio das obras e atestan-
do a consonância com o objeto 
conveniado, reunindo:

5.1. Fotos da evolução das 
obras e da fixação da Placa do 
Governo do Estado – para Con-
vênio de obras.

 
ATENÇÃO!
I. Não movimentar os re-

cursos da conta Convênio para 
outras finalidades, mesmo que se 
efetue o posterior retorno desses 
valores à conta Convênio, e mes-
mo que o objeto esteja totalmen-
te concluído. A não observação 
desse procedimento sujeitará a 
Prefeitura Municipal à devolução 
integral dos recursos recebidos, 
acrescidos da remuneração devi-
da pela aplicação em caderneta 
de poupança, conforme expresso 
em cláusulas do Convênio;

II. Utilizar Conta Governos 
do Banco do Brasil, para não im-
plicar em lançamento de tarifas 
bancárias;

III. Observar que os recur-
sos recebidos, a título de Con-
vênios, para obras de objetos 
semelhantes devem ser obje-
tos de uma mesma licitação na 
modalidade Tomada de Preços 
ou Concorrência Pública. A não 
observação desse procedimento 
sujeitará a Prefeitura Municipal à 
devolução integral dos recursos 
recebidos em todos os Convê-
nios relacionados, acrescidos da 

remuneração devida pela aplica-
ção em caderneta de poupança, 
conforme expresso em cláusulas 
do Convênio;

IV. Não utilizar o saldo dos 
recursos do Estado para amplia-
ção ou alteração do objeto sem a 
prévia vistoria técnica e aprova-
ção da SCM/UPCA;

V. Em Convênios de valores 
superiores a R$ 4.472.000,00 (ar-
tigo 137 das Instruções nº 02/2016, 
atualizadas pela Resolução nº 
03/2017 do TCESP), a Prefeitura 
deve apresentar anualmente a 
documentação exigida no arti-
go 139 das Instruções nº 02/2016, 
atualizadas pela Resolução nº 
03/2017 do TCESP (Conciliação 
Bancária do mês de dezembro, 
certidão do Conselho Regional 
de Contabilidade do responsável 
pelas demonstrações contábeis, 
dentre outros);

VI. Não deixar os recursos 
parados na conta corrente, mas 
aplicá-los, revertendo os rendi-
mentos auferidos para o objeto 
do Convênio, integrados à parti-
cipação estadual;

VII. Apresentar a Prestação 
de Contas em até 30 dias após 
os gastos, para fins de liberação 
de nova parcela ou para encerra-
mento do Convênio;

VIII. Apresentar a movimen-
tação bancária dos recursos do 
Convênio ao término de cada 
exercício financeiro (extratos 
bancários em 31/dezembro), 
mesmo que as obras/aquisições 
não tenham sido iniciadas ou fi-
nalizadas.


