
Orientações 

 

Inovações 

♦ Cria, em seu art. 2º, o Relatório de Andamento, definido como Relatório 1, de 

preenchimento e responsabilidade do beneficiário pela apresentação à Funasa, 

(convenente/compromitente/parceiro); 

 

O Relatório 1 deverá vir acompanhado de: 

• Cópia da Ordem de Serviço para início das obras; 

• Cópia da planilha de composição de preços dos serviços contratados; 

• Relatórios de medição; 

• Fotos datadas de todas as fases do empreendimento; 

• Cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica – ART de execução e 

fiscalização, do CREA. 

O referido relatório deverá ser apresentado devidamente assinado pelos 

responsáveis técnicos pela execução e fiscalização da obra, e pelo representante legal do 

ente beneficiário (convenente/Compromitente/Parceiro). 

♦ Cria, em seu art. 3º, o Relatório de Avaliação do Andamento, definido como 

Relatório 2, a ser preenchido no Sigesan, pelas Diesp/Sensp; 

♦ Define o Relatório de Visita Técnica como Relatório 3, específico para cada ação, 

a ser preenchido no Sigesan, pelas Diesp/Sensp, quando da realização das 

visitas in loco (art. 4º). 

 

Critérios e Procedimentos para Liberação de Recursos Financeiros 

 

1) Convênios, Termos de Compromisso e Termos de Parceria de até R$ 500.000,00, 

(quinhentos mil reais) liberação dos recursos em 2 (duas) parcelas iguais: (§ 1º, art. 1º) 



I - 1ª parcela ⇒ 50% do montante pactuado, liberada mediante aprovação técnica e 

administrativa da Funasa, para que as obras possam ser iniciadas; 

II - 2ª parcela ⇒ 50% do montante pactuado, a ser liberada após o recebimento do 

Relatório 1 e mediante preenchimento do Relatório 2 ou 3, pela Diesp/Sensp, informando 

a compatibilidade da execução física da obra com a parcela liberada. 

2) Convênios, Termos de Compromisso e Termos de Parceria acima de R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais) e até R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), liberação 

dos recursos em 3 (três) parcelas: (§ 2º, art. 1º) 

I - 1ª parcela ⇒ 40% do montante pactuado, liberada mediante aprovação técnica e 

administrativa da Funasa, para que as obras possam ser iniciadas; 

II - 2ª parcela ⇒ 30% do montante pactuado, a ser liberada após o recebimento do 

Relatório 1 e mediante preenchimento do Relatório 2 ou 3, pela Diesp/Sensp, informando 

a compatibilidade da execução física da obra com a parcela liberada. 

III - 3ª parcela ⇒ 30% do montante pactuado, a ser liberada mediante a aprovação 

técnica e financeira da prestação de contas parcial, referente à 1ª parcela, e, ao 

preenchimento do Relatório 3, pela Diesp/Sensp, informando a compatibilidade da 

execução física da obra com as parcelas liberadas. 

3) Convênios, Termos de Compromisso e Termos de Parceria acima de R$ 

3.000.000,00 (três milhões de reais), liberação dos recursos em 4 (quatro) parcelas: (§ 3º, 

art. 1º) 

I - 1ª parcela ⇒ 30% do montante pactuado, liberada mediante aprovação técnica e 

administrativa da Funasa, para que as obras possam ser iniciadas; 

II - 2ª parcela ⇒ 20% do montante pactuado, a ser liberada após o recebimento do 

Relatório 1 e mediante preenchimento do Relatório 2 ou 3, pela Diesp/Sensp, informando 

a compatibilidade da execução física da obra com a parcela liberada. 

III - 3ª parcela ⇒ 20% do montante pactuado, a ser liberada após o recebimento do 

Relatório 1 e mediante preenchimento do Relatório 2 ou 3, pela Diesp/Sensp, informando 

a compatibilidade da execução física da obra com as parcelas liberadas. 



a) Aplica-se para os convênios celebrados sob a égide da IN/STN/01/97 a 

obrigatoriedade da aprovação da prestação de contas parcial relativa à 1ª parcela para 

que se proceda a liberação da 3ª parcela (alínea a, inciso III, § 3º do art. 1º). 

IV - 4ª parcela ⇒ 30% do montante pactuado, a ser liberada mediante a aprovação 

técnica e financeira da prestação de contas parcial referente à 1ª e 2ª parcelas, após o 

recebimento do Relatório 1, e o Relatório 3 emitido pela Diesp/Sensp, referente à 3ª 

parcela, informando a compatibilidade da execução física da obra com a parcela liberada. 

4) Em Convênios, Termos de Compromisso e Termos de Parceria que contemplem 

somente a aquisição de equipamentos ou financiamento de pesquisas que não envolvam 

a execução de obras, a Funasa poderá optar pela liberação em parcela única. (art. 9º) 

5) Convênios, Termos de Compromisso e Termos de Parceria já firmados que não 

tiveram valores liberados deverão ser adequados integralmente ao estabelecido por esta 

Portaria, de acordo com o valor pactuado. (art. 8º) 

6) Convênios, Termos de Compromisso e Termos de Parceria já firmados que 

tiveram parcelas liberadas deverão obedecer às seguintes regras: (art. 8º) 

I – até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) com a 1ª parcela liberada deverão ser 

complementados, de modo a alcançar 50%, na forma prevista no inciso I, § 1º, do art. 1º 

1). A partir daí obedecerão às regras e cronogramas dispostos no inciso II, § 1º, do art. 1º 

2.  

II – até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) com a 2ª parcela liberada deverão ser 

complementados, de modo a alcançar 100% na forma prevista no inciso II, § 1º, do art. 1º 3. 

                                                        
1 liberação de parcela complementar mediante aprovação técnica e administrativa da Funasa, para que as 

obras possam ser iniciadas. 
 

2 liberação da 2ª parcela (50%) após o recebimento do Relatório 1 e mediante preenchimento do Relatório 2 

ou 3, pela Diesp/Sensp, informando a compatibilidade da execução física da obra com a parcela liberada. 
 

3 liberação da parcela complementar após recebimento do Relatório 1 e mediante preenchimento do 

Relatório 2 ou 3, pela Diesp/Sensp, informando a compatibilidade da execução física da obra com a parcela 

liberada. 



III – acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e até R$ 3.000.000,00 (três 

milhões de reais) com a 1ª parcela liberada deverão ser complementados, de modo a 

alcançar 40%, na forma prevista no inciso I, § 2º, do art. 1º 4. A partir daí obedecerão às 

regras e cronogramas dispostos na Portaria. 5 6 

IV – acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e até R$ 3.000.000,00 (três 

milhões de reais) com a 2ª parcela liberada deverão ser complementados, de modo a 

alcançar 70%, na forma prevista no inciso II, § 2º, do art. 1º 7. A partir daí obedecerão às 

regras e cronogramas dispostos na Portaria 8 

V – acima de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e até R$ 3.000.000,00 (três 

milhões de reais) com a 3ª parcela liberada deverão ser complementados, de modo a 

alcançar 100%, na forma prevista no inciso III, § 2º, do art. 1º 9. 

                                                                                                                                                                                        
 

4 liberação da parcela complementar mediante aprovação técnica e administrativa da Funasa, para que as 

obras possam ser iniciadas. 
 

5 liberação da 2ª parcela (30%) após o recebimento do Relatório 1 e mediante preenchimento do Relatório 2 

ou 3, pela Diesp/Sensp, informando a compatibilidade da execução física da obra com a parcela liberada. 
 

6 liberação da 3ª parcela (30%) mediante a aprovação técnica e financeira da prestação de contas parcial, 

referente à 1ª parcela, e, ao preenchimento do Relatório 3, pela Diesp/Sensp, informando a compatibilidade 

da execução física da obra com a parcela liberada. 
 

7 liberação da parcela complementar após recebimento do Relatório 1 e mediante preenchimento do 

Relatório 2 ou 3, pela Diesp/Sensp, informando a compatibilidade da execução física da obra com a parcela 

liberada. 
 

8 liberação da 3ª parcela (30%) mediante a aprovação técnica e financeira da prestação de contas parcial, 

referente à 1ª parcela, e, ao preenchimento do Relatório 3, pela Diesp/Sensp, informando a compatibilidade 

da execução física da obra com as parcelas liberadas. 
 

9 liberação da parcela complementar mediante a aprovação técnica e financeira da prestação de contas 

parcial, referente à 1ª parcela, e, ao preenchimento do Relatório 3, pela Diesp/Sensp, informando a 

compatibilidade da execução física da obra com as parcelas liberadas. 

 



VI – acima de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) com a 1ª parcela liberada 

deverão ser complementados, de modo a alcançar 30%, na forma prevista no inciso I, § 

3º, do art. 1º 10. A partir daí obedecerão às regras e cronogramas dispostos na Portaria 11 

12 13. 
 

Considerações 
 

1) O Relatório de Andamento (Relatório 1) deverá conter: (§§ 1º e 2º, do art. 2º) 

a) No caso de ações de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Resíduos 

Sólidos, Drenagem, Construção de Laboratórios, Projetos de Coleta e 

Reciclagem de Materiais ⇒ no mínimo, 5 (cinco) fotos datadas de cada etapa 

executada ou em execução; 

b) No caso de ações de Melhorias Sanitárias Domiciliares, Melhorias Habitacionais 

para Controle da Doença de Chagas e Saneamento em Escolas Públicas Rurais 

⇒ fotos datadas de todas as unidades executadas ou em execução. 

2) O Relatório de Andamento (Relatório 1) deverá ser digitalizado e incluído no 

Sigesan, pela Diesp/Sensp, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a partir do seu 

recebimento (art. 3º e art. 6º). 

                                                        
10 liberação da parcela complementar mediante aprovação técnica e administrativa da Funasa, para que as 

obras possam ser iniciadas. 
 

11 2ª parcela (20%) ⇒ liberação após recebimento do Relatório 1 e mediante preenchimento do Relatório 2 

ou 3, pela Diesp/Sensp, informando a compatibilidade da execução física da obra com a parcela liberada. 
 

12 3ª parcela (20%) ⇒ liberação após recebimento do Relatório 1 e mediante preenchimento do Relatório 2 

ou 3, pela Diesp/Sensp, informando a compatibilidade da execução física da obra com a parcela liberada. 
 

13 4ª parcela (30%) ⇒ liberação mediante a aprovação técnica e financeira da prestação de contas parcial 

referente à 1ª e 2ª parcelas, após o recebimento do Relatório 1, e o Relatório 3 emitido pela Diesp/Sensp, 

referente à 3ª parcela, informando a compatibilidade da execução física da obra com a parcela liberada. 

 



3) O Relatório de Avaliação do Andamento (Relatórios 2 e 3) deverão ser 

preenchidos no Sigesan, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, a partir do recebimento 

do Relatório 1 ou da visita técnica realizada (art. 6º). 

4) As Coordenações Regionais terão 15 (quinze) dias corridos para atualizar as 

respectivas informações no Sigesan, correspondentes aos projetos de engenharia que 

estejam sob sua responsabilidade (art. 7º). 

5) A CGCON fará a extração dos Relatórios 2 ou 3 do Sigesan e instruirá os 

processos para encaminhamento das propostas de liberação, no prazo de até 5 (cinco) 

dias, a partir da inclusão dos relatórios no sistema (parágrafo único do art. 11). 

6) As prestações de contas obedecerão à Portaria Interministerial nº 127/2008, e, 

relativamente aos Convênios e demais Termos firmados anteriormente à vigência daquela 

Portaria, obedecerão ao disciplinado na Instrução Normativa/STN nº 01, de 15 de janeiro 

de 1997 (art. 10). 

 

Acórdão nº 1.590/2010 - 1ª Câmara 

Assunto: CONVÊNIOS. DOU de 01.04.2010, S. 

1, p. 125. Ementa: determinação à 

Coordenação da Fundação Nacional de Saúde 

no Estado de Minas Gerais para que observe 

as normas de prestações de contas de 

convênios dispostas no Decreto nº 6.170/2007 

e suas alterações, Portaria Interministerial/MP, 

MF e CGU nº 127/2008 e suas alterações, com 

aplicação supletiva da IN/STN-MF nº 01/1997, 

naquilo que não for incompatível com o novo 

ordenamento (item 9.6.6, TC-016.995/2006-3). 

 



7) A qualquer tempo, se detectada irregularidade, na forma da legislação vigente, na 
execução de quaisquer dos instrumentos citados no art. 1º desta Portaria, os técnicos da 
Funasa, poderão solicitar a visita técnica e/ou a suspensão do repasse de recursos 14 e 
ainda o bloqueio dos recursos porventura já repassados, os quais serão liberados se 
sanadas as pendências (art. 5º). 

                                                        
14 Os motivos que ensejam a suspensão de parcelas remanescentes de recursos encontram-se 

enumerados no Manual “Orientações para Execução de Obras e Serviços de Engenharia pela Funasa" 

(item 5. Liberação dos recursos financeiros, de acordo com o art. 55 da Portaria Interministerial nº 127/08 e 

§ 4º, art. 21 da IN STN Nº 01/97). 

 


