
Responsabilidades Gestoras no Último Ano de Mandato

Instrumentos de Gestão e Planejamento

Termos de Compromisso, Contratos e Convênios

Penalidades pelo Não Cumprimento do Compromisso

Todas as partes dos termos devem ser cumpridas e são passíveis de penalidades quando do não cumprimento.

É necessário observar quando da execução:

1) Se o objeto está sendo atendido

2) Se o plano de trabalho está sendo cumprido

3) Se a execução está dentro do prazo de vigência do termo

4) Se a prestação de contas foi realizada

5) Se há pendências e o que foi feito para saná-las.

Atenção: O não atendimento pode ensejar a devolução total ou parcial dos recursos, mesmo que tenha havido execução parcial ou total.

Alterações de qualquer natureza devem ser solicitadas e somente poderão ser realizadas depois de autorizadas pelo concedente

A prestação de contas não realizada, ou a não devolução de recursos não executados, fará com que o município fique inadimplente no SICONV

Os responsáveis que tiverem suas contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União poderão sofrer várias consequências, como as

seguintes:

1) devolução dos valores, com atualização monetária e juros de mora;

2) aplicação de multa que pode alcançar 100% do valor atualizado do dano causado ao erário;

3) inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), o que implica impossibilidade de realizar

transações bancárias;

4) envio ao Ministério Público Eleitoral do nome do responsável para fins de inelegibilidade;

5) inabilitação, por um período de cinco a oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na administração pública

federal;

6) envio dos elementos pertinentes e do julgamento ao Ministério Público Federal para fins de instauração do processo penal.

Lembre-se, a responsabilidade pela execução do convênio e de todas as ações decorrentes é do gestor que o celebrou. O gestor, como pessoa

física, será responsabilizado por impropriedade e/ou irregularidades identificadas na execução ou prestação de contas dos convênios. Se a

execução continuar na outra gestão, o novo gestor passa a ser corresponsável.
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