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CONVÊNIOS MUNICIPAIS - BALANÇO DO PRIMEIRO SEMESTRE - 2018 
 

 

A Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), por meio do Departamento 
de Monitoramento de Convênios (DMC), realiza o acompanhamento de diversos convênios 
celebrados entre os órgãos do Poder Executivo Estadual, Órgãos Municipais e Organizações da 
Sociedade Civil. O monitoramento desses instrumentos integra o rol de ações preconizadas no 
Sistema Estadual de Gestão de Convênios instituído, em 30 de setembro de 2015, por meio do 
Decreto Estadual nº 52.579.  

No tocante aos recursos concedidos, é monitorada a evolução da execução física e 
financeira das transferências voluntárias, ou seja, daquelas transferências que não decorrem de 
determinação constitucional ou legal, cuja finalidade envolve a execução de obras, aquisição de 
bens e/ou a prestação de serviços.  

A viabilização dessas transferências pressupõe a celebração de convênios e/ou termos de 
parcerias, respectivamente, com instituições públicas municipais e organizações da sociedade 
civil. As dotações orçamentárias que financiam esses instrumentos são previamente definidas na 
peça orçamentária anual. Os instrumentos celebrados integram os diversos programas 
desenvolvidos pelo Poder Executivo Estadual como por exemplo, os voltados ao 
desenvolvimento social, científico, tecnológico e econômico. 

Ressalta-se que muitos desses instrumentos oficializados, quer com as instituições 
públicas municipais, quer com as organizações da sociedade civil, foram celebrados há mais vinte 
e quatro meses. E, a execução financeira representa o montante total já repassado as mesmas 
desde o início de sua vigência. 

Ao longo do exercício do primeiro semestre de 2018, houve o acompanhamento de 1.849 
instrumentos, celebrados com Municípios e Organizações da Sociedade Civil. 

 

A Tabela 1, a seguir, apresenta a execução global, do conjunto dos instrumentos 
celebrados.  
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Isso demonstra que, do montante de repasse previsto, ou seja, dos R$ 1,365 bilhão, em 
torno de 86% são destinados a organizações da sociedade civil, como por exemplo, 
universidades, hospitais, e associações de proteção a crianças e adolescentes, conforme 
demonstrado na Tabela 2.  

 

 
 

Observe-se que são 937 instrumentos celebrados com essas Organizações, conforme 
apresentado resumidamente por COREDES. 

Os setores com maior celebração de instrumentos com organizações da sociedade civil, 
no quesito montante de recursos financeiros, são: desenvolvimento rural, saúde, educação, 
desenvolvimento econômico, científico e tecnológico e desenvolvimento social. Esse grupo 
representa 86% dos recursos financeiros que envolvem esta modalidade de conveniamento, 
abrangendo 540 instrumentos. 

Por sua vez, os instrumentos celebrados com Municípios totalizam 912 e o montante total 
repassado representa, aproximadamente, 14% do valor global das Transferências Voluntárias. 
Abaixo, segue apresentação resumida por COREDES: 
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Assim sendo, em se tratando da execução dos 1.849 convênios/parcerias vigentes têm-
se, ao final do mês de junho de 2018, um Índice de Execução Financeira de 71,38%, com os 
setores do Eixo Social repassando, aproximadamente, 80% dos valores previstos. 

Por fim, segue um breve comparativo da execução do primeiro semestre de 2017 com o 
primeiro semestre de 2018, por Eixo, demonstrando a evolução no período de 1 (um) ano. 

Ao final do primeiro semestre de 2017, houve o acompanhamento de 954 instrumentos, 
celebrados com Municípios e Organizações da Sociedade Civil, apresentando um índice de 
execução financeira de 53,25%. Do montante de repasse previsto no primeiro semestre de 2017, 
ou seja, dos aproximadamente R$ 1,2 bilhão, em torno de 90% foram destinados a organizações 
da sociedade civil, como por exemplo, universidades, hospitais, e associações de proteção a 
crianças e adolescentes, sendo que dos 954 instrumentos, 641 foram celebrados com essas 
Organizações. 

Por sua vez, em comparação ao mesmo período anterior, no primeiro semestre de 2018 o 

montante de repasse previsto foi de 1,365 bilhão, sendo que em torno de 86% foram destinados a 

organizações da sociedade civil, e dos 1.849 instrumentos celebrados, 937 foram formalizados com 

essas Organizações.  
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O Gráfico 1, a seguir, apresenta a evolução da execução financeira dos convênios e parcerias 
desde o mês de junho de 2017. Inicialmente, o índice de execução atingia 53,25% e em um ano 
houve um acréscimo de, aproximadamente 18,13%. 

 

 
 
Destacamos que de junho de 2017 a junho de 2018, se teve um acréscimo de 895 novos 

instrumentos, praticamente duplicando o quantitativo de celebrações. Os maiores índices ficaram 
com os Eixos Econômico e Social com 174% e 55% respectivamente, considerando o volume de 
instrumentos, conforme Tabela abaixo.  

 

 
No Eixo Econômico os setores que mais receberam recursos através dos instrumentos 

conveniados foram os voltados à Ciência e Tecnologia (75-125), Desenvolvimento Rural (108-313) e 
Agricultura, Pecuária e Irrigação (99-346). Já no Social, os setores envolvidos são: Desenvolvimento 
Social (43/111), Cultura e Turismo (91/164), Educação (227/295), Saúde (109/150) e Segurança 
Pública (4/25).  
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Abaixo, o mapa do Rio Grande do Sul ilustrando os municípios atendidos pelos 
instrumentos conveniados. 
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