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Convênios e 
Congêneres



Monitoramento de Contratos

Como realizamos?

 Realizamos o estudo a partir da Amostra 
selecionada;

 Verificamos todas as alterações de valores e 
vinculações ao MAPP daquele instrumento, por 
meio da trilha de Auditoria do SACC; 

 Através do Webmapp, conferimos se 
instrumento está vinculado ao MAPP aprovado e se 
o valor correspondente está de acordo com o 
MAPP Programado;
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Monitoramento de Contratos
Quadro 1 – Alterações no Instrumento xxx

408R$          -R$ 96.750,72R$              -R$     1.554.465,44XXXX24/02/2021 09:59:42

408R$          -R$              -R$              -R$     1.554.465,44XXXX02/12/2020 06:09:42

408R$          -R$              -R$              -R$     1.387.630,40XXXX11/11/2020 10:08:14

408R$          -R$              -R$              -R$     1.000.000,00XXXX11/11/2020 10:07:19

408R$          -R$              -R$              -R$        683.805,36XXXX05/10/2020 14:57:19

408R$          -R$              -R$              -R$        533.102,05XXXX05/10/2020 14:57:04

408R$          -R$              -R$              -R$        195.901,94XXXX14/09/2020 16:18:45

408R$          -R$              -R$              -R$                       -XXXX29/07/2020 10:06:41

800R$          -R$              -R$              -R$                       -XXXX07/02/2020 08:57:57

800R$          -R$              -R$              -R$                   1,00XXXX07/02/2020 08:57:45

MAPP
Valor Outras 
Fontes 2021

Valor Tesouro 
2021

Valor 
Outros 

Fontes 2020
Valor Tesouro 

2020

USUARIO
Alterações
DATA/hora

Fonte: SACC/WEBMAPP



Monitoramento de Contratos

Como realizamos?

 Analisamos também se o objeto do 
instrumento corresponde ao MAPP vinculado 
ou se foi utilizado MAPP de Manutenção;

 Caso necessite de esclarecimentos, 
relacionamos os achados para manifestação 
do Órgão;

 Após análise da manifestação da Setorial, 
poderá haver recomendação.
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Monitoramento de Contratos



Monitoramento de Convênios e Congêneres

Como realizamos?

 Realizamos o estudo a partir da Amostra 
selecionada;

 Utilizamos o Painel do e-Parcerias para 
auxiliar na definição da amostra;

 Através do Webmapp, conferimos se 
instrumento está vinculado ao MAPP aprovado 
e se o valor correspondente está de acordo 
com o MAPP Programado;



Monitoramento de Convênios e Congêneres



Monitoramento de Convênios e Congêneres

Como realizamos?

 Analisamos também se o objeto do 
instrumento corresponde ao MAPP vinculado 
ou se foi utilizado MAPP de Manutenção;

 Examinamos se o volume de recursos 
repassados está conforme cronograma de 
desembolso;

 Verificamos a execução do Plano de 
Trabalho;



Monitoramento de Convênios e Congêneres

Como realizamos?

 Analisamos os recursos transferidos por 
meio de Ordem Bancária de Transferências -
OBT;

Avaliamos os monitoramentos (Resultado da 
Parceria, Regularidade de Pagamento e 
Fiscalização);

 Finalmente, analisamos a prestação de 
contas dos instrumentos (Resultado da 
Parceria, Regularidade de Pagamento e 
Fiscalização).
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Monitoramento de Convênios e Congêneres



Como realizamos?

 Caso necessite de esclarecimentos, 
relacionamos os achados para manifestação 
do Órgão;

 Após análise da manifestação da Setorial, 
poderá haver recomendação.

Monitoramento de Convênios e Congêneres



OBRIGADO!

COORDENADORIA DE CONTROLADORIA – CCONT

CÉLULA DE CONTRATOS E PARCERIAS – CECOP

EQUIPE:

 DIMONA

 ELAYNE

 MARIANO

 ROGÉRIO

 PORTELA




