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Apresentação 

 

Este roteiro destina-se à orientação das autoridades que 
solicitam ao Tribunal de Contas da União informações sobre 
processos, prestações de contas, acórdãos e fiscalizações 
realizadas pelo tribunal. 

Seu objetivo é tornar claras as atribuições do TCU e indicar, 
quando for o caso, o órgão ou a entidade onde a informação 
deve ser buscada. 

Deseja-se com isso que procuradores da República, delegados 
da Polícia Federal, promotores de Justiça, juízes e demais 
autoridades que encaminham solicitações ao TCU obtenham de 
modo fácil e rápido a informação que desejam — e que muitas 
vezes encontra-se disponível para consulta pública na internet. 

Para dar celeridade ao atendimento a solicitações dessas 
autoridades, o Tribunal de Contas da União criou uma caixa 
postal exclusiva para receber e atender aos pedidos:  
secex-pr@tcu.gov.br. 

Além de tornar mais rápidas a recepção e a resposta às 
solicitações, a comunicação via e-mail economiza despesas 
postais tanto para o TCU quanto para a instituição solicitante.  

Como os documentos produzidos pelos auditores e ministros do 
TCU são assinados com certificação digital têm valor jurídico, 
não importa onde sejam impressos. 

Que esta publicação sirva para os bons propósitos a que se 
destina e também para fortalecer o relacionamento entre o 
Tribunal de Contas da União e as autoridades federais e 
estaduais que atuam no Paraná. 

 

Luiz Gustavo Gomes Andrioli 
Secretário de Controle Externo no Paraná 

 



 

 

  

CCoonnvvêênniiooss  ee  oouuttrraass  
ttrraannssffeerrêênncciiaass  vvoolluunnttáárriiaass  
ffeeiittaass  ppeelloo  ggoovveerrnnoo  ffeeddeerraall  

 

 
� Como consultar os recursos repassados 

� Onde pesquisar a situação da prestação de contas 

� Como acompanhar a execução de algumas obras 
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Convênios e outras transferências voluntárias 

Além dos recursos transferidos diretamente a estados e 
municípios (merenda escolar, recursos da saúde etc.), o 
governo federal efetua repasses destinados a finalidades 
específicas e de execução por tempo determinado — as 
chamadas transferências voluntárias — num sistema de 
cooperação entre a União, os demais entes da Federação e 
organizações não governamentais para a execução de ações de 
interesse recíproco financiadas com recursos do orçamento 
federal. 

De acordo com a atual norma que rege o assunto (Portaria 
Interministerial CGU/MF/MP 507/2011), existem vários 
instrumentos de transferência voluntária de recursos. Os mais 
comuns são o convênio e o contrato de repasse. A diferença 
entre os dois é que no contrato de repasse a transferência dos 
recursos do concedente para o convenente é intermediada por 
um agente financeiro público, em geral a Caixa Econômica 
Federal. 

 

 

Não compete ao TCU o recebimento de prestação de 
contas de convênios, contratos de repasse ou outras 
transferências voluntárias. As contas são prestadas 
pela prefeitura, estado ou ONG diretamente ao 
órgão ou entidade federal concedente dos recursos. 
O TCU fiscaliza essas transferências somente no 
âmbito de auditorias ou na apreciação de 
irregularidade em processo de tomada de contas 
especial. 

 

Repasse dos recursos 

A forma mais simples de consultar os valores transferidos é 
indo ao portal da transparência do governo federal 
(www.portaldatransparencia.gov.br). 
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1º) Escolha a aba 
“CONVÊNIOS” 

2º) Selecione a opção 
“por Estado/Município” 

3º) Clique 
no botão 
“consultar” 

4º) Clique 
no estado 
do Pará 

5º) Clique no 
município 
desejado 
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A página seguinte exibe todas as transferências voluntárias 
feitas ao município a partir de 1996. Para detalhar qualquer 
delas, basta clicar sobre o número que fica na coluna à 
esquerda. 

 

O portal mostra então as principais informações sobre a 
transferência, como seu número original e o período de 
vigência. 

 

 

No portal da transparência do governo federal pode-se 
baixar em planilhas a base completa de todos os 
convênios celebrados pela União a partir de 1996. 
Com os dados é possível realizar cruzamentos e fazer 
diversas análises. 
Acesse www.portaldatransparencia.gov.br/downloads/ 

 

6º) Clique 
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Informação mais detalhada sobre o convênio, incluindo a 
situação da entidade convenente e da prestação de contas, 
pode ser obtida no sistema Siafi. É necessário, porém, ter 
senha do sistema. Acesse a transação <contransf> e utilize na 
consulta o número de seis dígitos que identifica a transferência 
no portal da transparência. 

 

O portal do Siconv na internet, com acesso livre, também 
possui informações detalhadas de convênios e contratos de 
repasse celebrados a partir de 2008. Transferências com 
número acima de 700000 estão disponíveis somente no Siconv, 
e não mais no Siafi. 

Acesse: www.convenios.gov.br 

 

Número do 
convênio 

Situação do 
convenente 

1º) Clique em 
“Acesso livre” 



[ 11 ] 

 

 

 

 

6º) Para detalhar, 
clique sobre o 
número do convênio 

2º) Clique em 
“Consultar 
Convênios/Pré-
Convênios” 

4º) Selecione o 
município 

3º) Escolha 
o Pará 

5º) Clique em 
“Consultar” 
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A página seguinte exibe várias informações sobre a 
transferência, incluindo botões para detalhamento das ordens 
bancárias, dos cronogramas físico e financeiro, dos 
pagamentos, da prestação de contas e — se for o caso de 
comprovada irregularidade na execução — da tomada de 
contas especial instaurada. 

 

Prestação de Contas 

Ao órgão ou entidade federal concedente dos recursos incubem 
tanto a fiscalização da aplicação dos recursos transferidos 
quanto a análise e aprovação da prestação de contas. É o 

Botões para 
detalhamento 
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concedente quem deve notificar o convenente quando este não 
apresentar a prestação de contas ou cometer alguma 
irregularidade grave na aplicação dos recursos, instaurando 
processo de tomada de contas especial se da irregularidade 
resultar prejuízo aos cofres públicos. 

O estado, a prefeitura ou a ONG que estiver inadimplente com 
algum convênio celebrado com o governo federal não pode 
receber transferência voluntária da União enquanto perdurar a 
pendência. 

A situação da entidade perante o governo federal pode ser 
verificada obtendo-se na internet extrato do Cadastro Único de 
Exigências para Transferências Voluntárias para Estados e 
Municípios (CAUC), que informa ainda o atendimento das 
exigências estabelecidas na Constituição Federal, na Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e na legislação federal aplicável. 

Acesse o CAUC: www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/consultas/cauc 

 

 

Contratos de Repasse 

Contratos de repasse para execução de obra (construção de 
escola, de posto de saúde etc.) que tenham a Caixa Econômica 

Clique 
aqui 
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Federal como concedente ou como agente financeiro 
intermediador permitem consulta de sua situação no site da 
própria CEF. É necessário estar de posse do número do 
contrato de repasse — que pode ser obtido no portal da 
transparência. 

Acesse: www.caixa.gov.br 

 

 

A tela seguinte exibe informações como a situação da obra, o 
percentual já executado e a data da última medição. 

 

1º) Clique na aba 
“GOVERNO” 

2º) Clique em “Acompanhamento de Obras” 

3º) Digite o número do 
Contrato de Repasse 

4º) Clique 
em “OK” 
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Caso a autoridade solicitante deseje informação sobre 
prestação de contas ou sobre o andamento de execução de 
contratos de repasse celebrados com ente público ou ONG 
paraense, e que tenham a Caixa Econômica Federal como 
concedente ou como agente financeiro intermediador, deve 
diligenciar a unidade abaixo: 

Caixa Econômica Federal 
Gerência de Desenvolvimento Urbano (GIDUR) 

                       R. Manoel Floriano, 306 - 22º Andar - Curitiba/PR



 

 

  

  

 

  

PPrrooggrraammaa  NNaacciioonnaall  ddee  
AAlliimmeennttaaççããoo  EEssccoollaarr  ((PPNNAAEE))  
ee  oouuttrrooss  pprrooggrraammaass  ffeeddeerraaiiss  
nnaa  áárreeaa  ddaa  eedduuccaaççããoo  

 

 
� Como consultar os recursos repassados 

� Onde pesquisar a situação da prestação de contas 

� Como obter informação sobre os conselhos sociais 
 



[ 17 ] 

 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

O PNAE, também conhecido como Merenda Escolar, é um 
programa do Ministério da Educação que tem por objetivo 
complementar a alimentação dos alunos, contribuindo para que 
permaneçam na escola, melhorem seu desempenho escolar e 
desenvolvam bons hábitos alimentares. 

Os recursos recebidos só podem ser usados na compra de 
gêneros alimentícios para a merenda escolar, que deve ser 
fornecida aos alunos matriculados na educação infantil (creches 
e pré-escolas), no ensino fundamental e médio e na educação 
de jovens e adultos das escolas públicas, inclusive as 
localizadas em áreas indígenas e em áreas remanescentes de 
quilombos. 

 

Não compete ao TCU o recebimento de prestação de 
contas do PNAE. As contas são prestadas ao Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 
com parecer do Conselho de Alimentação Escolar 
(CAE). 
O TCU fiscaliza os recursos somente no âmbito de 
auditorias ou na apreciação de irregularidade em 
processo de tomada de contas especial. 

 

 

Repasse dos recursos 

Todo ano o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) transfere recursos, em até dez parcelas mensais, para 
as prefeituras, secretarias de educação dos estados e do 
Distrito Federal, creches, pré-escolas e escolas federais. 

A forma mais simples de consultar os valores repassados é indo 
ao portal do FNDE na internet (www.fnde.gov.br). 
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1º) Clique 
aqui 

2º) Escolha 
o ano 

6º) Clique 
sobre o CNPJ 

3º) Selecione 
estado e 
município 

4º) Marque 
“PREFEITURA” 

5º) Clique em 
“Confirmar” 
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O portal exibe o total repassado pelo FNDE para o PNAE 
naquele ano, listando as ordens bancárias mês a mês. Os 
repasses estão discriminados de acordo com a categoria de 
aluno matriculado (EJA, creche, ensino fundamental etc.). Para 
verificar o valor repassado para cada categoria, basta folhear 
usando os botões na parte direita inferior do quadro. 

A mesma página mostra os repasses para outros programas 
mantidos pelo MEC, como se vê abaixo. Qualquer que seja o 
programa, é possível baixar os dados em planilha para fazer 
cruzamentos e análises. 

 

 

7º) Total do 
PNAE no ano 8º) Para folhear 

7º) Clique para 
baixar os dados 
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Prestação de Contas 

A prefeitura está obrigada a encaminhar ao Conselho de 
Alimentação Escolar, até o dia 15 de fevereiro do ano seguinte, 
a prestação de contas dos recursos recebidos pelo município no 
ano anterior. 

Essa prestação de contas deve conter o Relatório Anual de 
Gestão e o Demonstrativo da Execução, conforme modelos do 
FNDE. Também devem ser apresentados os extratos bancários 
e uma lista indicando, para cada débito na conta bancária, a 
despesa correspondente, com a nota fiscal (conciliação 
bancária). 

O Conselho analisa a prestação de contas, elabora parecer 
concluindo se a aplicação do dinheiro foi regular ou não e a 
encaminha ao FNDE até o dia 31 de março. 
 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 
Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Edifício FNDE 
CEP 70070-929, Brasília/DF 
Telefone: 0800-616161 
E-mail: ouvidoria@fnde.gov.br e audit@fnde.gov.br 
Site: www.fnde.gov.br 

 

A situação de cada prestação de contas, se aprovada ou não, 
também pode ser consultada na página do FNDE na internet 
(orientação na página 22 deste roteiro). 

 

Conselho de Alimentação Escolar 

A atual lei que regulamenta o PNAE (11.947/2009) determinou 
a criação em cada estado e município de um conselho da 
sociedade para acompanhar e fiscalizar o recebimento, o 
planejamento e a aplicação dos recursos do PNAE.  

Esse Conselho de Alimentação Escolar (CAE) não está 
subordinado ao governo local. De modo a garantir que não haja 
envolvimento político em suas deliberações, a 
Resolução/CD/FNDE 38/2009 proíbe tanto que a pessoa 
responsável pelo pagamento das despesas do PNAE atue como 
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conselheiro quanto que o representante do poder público seja o 
presidente ou o vice-presidente do conselho. 

Os conselhos são cadastrados pelo MEC e as informações 

completas sobre a composição e endereço de cada conselho 

estão na página do FNDE na internet. Veja a seguir como 

consultá-las. 

 

Acesse: 
https://www.fnde.gov.br/pnaeweb/publico/consultaEspelhoCae.do 
 
 
 

 
 
 
A página seguinte exibe o detalhamento das informações referentes ao 
conselho e a todos os seus conselheiros, inclusive os suplentes. 

 

 

1º) Marque a 
entidade executora 

2º) Selecione 
o Pará 

3º) Escolha o 
município desejado 
e o mandato 

4º) Clique no 
botão “Espelho” 
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Outros programas na área da educação 

O MEC repassa também recursos para outros programas 
voltados à educação, como o Programa Dinheiro Direto na 
Escola (PDDE) e o Programa Transporte Escolar na Educação 
Básica (Pnate). 

A consulta à situação da prestação de contas tanto do PNAE 
quanto dos demais programas financiados pelo MEC pode ser 
feita no site do FNDE. 

Acesse: 
https://www.fnde.gov.br/sispcoweb 

 

 

 

A página seguinte exibe a situação da prestação de contas de 
cada programa financiando pelo MEC naquele município. 

 

  

1º) Escolha o 
estado do Pará 

2º) Selecione 
o município 

3º) Escolha 
a prefeitura 

4º) Clique em 
“Avançar” 



 

 

  

  

 

  

  

SSiisstteemmaa  ÚÚnniiccoo  ddee    
SSaaúúddee  ((SSUUSS))  

 

 
� Como consultar os recursos repassados 

� Onde pesquisar a situação da prestação de contas 

� Como obter informação sobre os conselhos sociais 
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Sistema Único de Saúde (SUS) 

O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do 
mundo. Ele abrange desde o simples atendimento ambulatorial 
até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, 
universal e gratuito para toda a população do país. 

A União é o principal financiador da saúde pública no país. 
Historicamente, metade dos gastos é feita pelo governo federal, 
enquanto a outra metade fica por conta dos estados e 
municípios. A União formula políticas nacionais, mas a 
implementação é feita por seus parceiros (estados, municípios, 
ONGs e iniciativa privada). 

Não existe hierarquia entre União, estados e municípios, mas 
há competências para cada um desses três gestores do SUS. 

Todos os estados e municípios devem ter conselho de saúde 
composto por representantes dos usuários do SUS, dos 
prestadores de serviços, dos gestores e dos profissionais de 
saúde. Os conselhos são fiscais da aplicação dos recursos 
públicos em saúde. 

Com o Pacto pela Saúde (2006), os estados e municípios 
passaram receber os recursos federais por meio de cinco blocos 
de financiamento: 1 – Atenção Básica, 2 – Atenção de Média e 
Alta Complexidade, 3 – Vigilância em Saúde, 4 – Assistência 
Farmacêutica e 5 – Gestão do SUS. Antes do pacto, havia mais 
de cem formas de repasse de recursos financeiros, o que 
gerava muitas dificuldades para sua aplicação. 

O Fundo Nacional de Saúde (FNS) é o gestor financeiro, na 
esfera federal, dos recursos do SUS. É ele quem transfere aos 
estados, ao Distrito Federal e aos municípios recursos 
destinados à realização, de forma descentralizada, de ações e 
serviços de saúde, bem como de investimentos na rede de 
serviços e na cobertura assistencial e hospitalar. 

A maior parte dessas transferências ocorre na modalidade 
Fundo a Fundo — direto do Fundo Nacional de Saúde (FNS) 
para o fundo estadual ou municipal. 
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Não compete ao TCU o recebimento de prestação de 
contas do SUS. As contas são prestadas pelos 
gestores dos recursos (governador e secretário 
estadual de saúde ou prefeito e secretário municipal 
de saúde) ao respectivo conselho de saúde e 
apresentadas em audiência pública à assembleia 
legislativa ou à câmara de vereadores.  
O TCU fiscaliza os recursos do SUS somente no 
âmbito de auditorias ou na apreciação de 
irregularidade em processo de tomada de contas 
especial. 

 

 

Repasse dos recursos 

A forma mais simples de consultar os valores repassados é indo 
ao portal do Fundo Nacional de Saúde (www.fns.saude.gov.br). 

 

No formulário seguinte há várias possibilidades de pesquisa. A 
mais comum é a que seleciona recursos repassados fundo a 
fundo a certo município num determinado ano. 

1º) Escolha a 
consulta 
detalhada e 
clique no botão 
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A página seguinte exibe todos os valores repassados ao 
município por bloco de financiamento e por ação. Há a 
possibilidade de baixar em planilha os dados completos, 
facilitando a classificação, o cruzamento ou a análise que se 
queira fazer. Dessa planilha constam ainda informações 
adicionais sobre cada transferência, como o número da ordem 
bancária, sua data e a conta onde o recurso foi depositado. 

 

6º) Clique sobre o 
nome da prefeitura 

2º) Escolha a 
modalidade 

3º) Selecione 
estado e 
município 

4º) Selecione 
o ano 

5º) Clique em 
“Pesquisar” 
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Prestação de Contas 

De acordo com a Lei 8.689/1993 e a Lei Complementar 
141/2012, os gestores do SUS no estado (governador e 
secretário estadual de saúde) ou no município (prefeito e 
secretário municipal de saúde) estão obrigados a apresentar ao 
respectivo conselho de saúde, a cada três meses, relatório 
circunstanciado referente a sua atuação naquele período, 
destacando informações sobre montante e fonte de recursos 
aplicados, auditorias concluídas ou iniciadas no trimestre e 
oferta e produção de serviços na rede assistencial própria, 
contratada ou conveniada. 

A mesma prestação de contas deve ser apresentada pelos 
gestores em audiência pública à assembleia legislativa ou à 
câmara de vereadores. 

Caso o conselho identifique alguma irregularidade na aplicação 
dos recursos, deve buscar solução perante a respectiva 
secretaria de saúde. Não encontrando resposta adequada ou 
suficiente, deve o conselho dar ciência do fato ao Fundo 
Nacional de Saúde (FNS), a quem cabe, de acordo com o artigo 
7º do anexo ao Decreto federal 7.797/2012, instaurar processo 
de tomada de contas especial e encaminhá-lo para julgamento 
pelo TCU. 
 

7º) Clique para baixar 
a planilha detalhada 
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Fundo Nacional de Saúde (FNS) 
Esplanada dos Ministérios, bloco G, anexo A, 2º andar, sala 205 
CEP 70058-900, Brasília/DF 
Telefone: 0800 644 8001 
E-mail: falecomfns@saude.gov.br 
Site: www.fns.saude.gov.br 

 

Caso a autoridade solicitante deseje informação sobre 
prestação de contas ou sobre tomada de contas especial em 
fase de instauração relativa à aplicação de recursos do SUS 
pelo estado do Pará ou por algum de seus municípios, deve 
diligenciar a representação local do FNS no Pará situada no 
núcleo estadual do Ministério da Saúde: 

Divisão de Convênios e Gestão (DICON) 
Chefe da DICON: Elizabete Harume Morikaawa 
e-mail: diconpr@saude.gov.br  
Endereço: Rua Cândido Lopes, 208 - 3º andar Bairro: Centro 
Cidade/UF: CURITIBA / PR 
CEP: 80020-060 
Telefones: 
(41) 3322-1789 
(41) 3232-4223 

 
Conselho de Saúde 

O controle social é um dos fundamentos do SUS e constitui 
uma forma de aumentar a participação popular no 
gerenciamento da saúde no país. O conselho de saúde 
desempenha um papel importantíssimo no controle dos 
recursos do SUS, fiscalizando a aplicação do dinheiro público na 
saúde, investigando se a assistência à saúde prestada no 
estado ou no município atende às necessidades da população e 
verificando se as políticas de saúde orientam o governo a agir 
de acordo com o que a população precisa. 

Por meio dos conselhos de saúde o cidadão pode influenciar as 
decisões do governo relacionadas à área e também o 
planejamento e a execução de políticas públicas de saúde. 
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Por determinação da Lei Orgânica da Saúde (8.142/1990), os 
conselhos existem nas esferas federal, estadual e municipal. 
São órgãos colegiados compostos na seguinte proporção: 25% 
de prestadores de serviços do SUS e gestores 

(instituições filantrópicas ou conveniadas e representantes do 
governo), 25% de profissionais de saúde (médicos, 
enfermeiros, sindicatos e conselhos profissionais) e 50% de 
usuários de saúde (sindicatos, associações, movimentos sociais 
etc.). 

Informações sobre a composição e endereço de cada conselho 

estão na página do Ministério da Saúde na internet.  

Acesse: portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=1103 

 



 

 

  

  

  

FFuunnddoo  ddee  MMaannuutteennççããoo  ee  
DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddaa  
EEdduuccaaççããoo  BBáássiiccaa  ee  ddee  
VVaalloorriizzaaççããoo  ddooss  PPrrooffiissssiioonnaaiiss  
ddaa  EEdduuccaaççããoo  ((FFuunnddeebb))  

 

 
� Como consultar os recursos repassados 

� Onde pesquisar a situação da prestação de contas 

� Como obter informação sobre os conselhos sociais 
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Fundeb 

O Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação) é um fundo destinado à educação básica do país e 
constituído com recursos de todos os entes da federação 
(União, estados, Distrito Federal e municípios). 

 

Não compete ao TCU o recebimento de prestação de 
contas do Fundeb. As contas são prestadas pela 
prefeitura ao Tribunal de Contas dos Municípios, 
com parecer do Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundeb.  
O TCU fiscaliza os recursos somente no âmbito de 
auditorias ou na apreciação de irregularidade em 
processo de tomada de contas especial. 

 

 

Repasse dos recursos 

A forma mais simples de consultar os valores repassados é indo 
ao portal da Secretaria do Tesouro Nacional 
(www.tesouro.fazenda.gov.br). 

 

1º) Escolha a aba 
“RESPONSABILIDADE 
FISCAL” 

2º) Clique em 
“Transferências 
Constitucionais 
e Legais” 
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A tela final mostra os repasses 
mês a mês, destacando a parte 
dos recursos federais 
representada pela parcela 
“Complementação da União” 

3º) Clique em 
“Consultar 
Transferências 
Constitucionais” 

6º) Selecione 
Fundeb e o ano 

5º) Marque 
o município 

4º) Escolha 
o Pará 

7º) Clique em 
“Consultar” 
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Prestação de Contas 

De acordo com o artigo 27 da Lei federal 11.494/2007 
combinado com o artigo 4º da Instrução Normativa 1/2009 do 
TCM/PA, as contas da aplicação dos recursos do Fundeb são 
prestadas anualmente pela prefeitura ao Tribunal de Contas 
dos Municípios até o dia 31 de março do exercício seguinte.  

As contas devem obrigatoriamente estar acompanhadas de 
parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundeb no município. 

 

Conselho de Acompanhamento do Fundeb 

A lei que instituiu o Fundeb (11.494/2007) determinou a 
criação, mediante lei municipal, de um conselho da sociedade 
para acompanhar e fiscalizar o recebimento, o planejamento e 
a aplicação dos recursos do fundo.  

Esse Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundeb não está subordinado ao governo local e por isso suas 
decisões são tomadas de forma independente, em assembleia 
geral, e registradas em atas ou resoluções, de modo a garantir 
que não haja envolvimento político nas deliberações. 

Os conselhos são cadastrados pelo MEC e as informações 

completas sobre a composição e endereço de cada conselho 

estão na página do FNDE na internet. Veja a seguir como 

consultá-las. 
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Acesse: 
https://www.fnde.gov.br/cacs/index.php/lista_conselheiros 
 
 

 
 

 
A tela seguinte exibe o detalhamento das informações referentes ao 
conselho e a todos os seus conselheiros, inclusive os suplentes. 

 

1º) Marque a esfera 
administrativa 2º) Selecione 

o Pará 

3º) Escolha o 
município desejado 

4º) Clique no 
botão “Buscar” 



 

 

  

  

 

  

PPrreessttaaççããoo  ddee  ccoonnttaass  ddee  
rreeccuurrssooss  ffeeddeerraaiiss  

 

 

 

 
� Como saber se as contas do convênio foram aprovadas 

� Onde consultar a prestação de contas de estado e 
prefeituras 
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Prestação de contas 

Como afirmado em outras partes deste roteiro, o Tribunal de 
Contas da União não recebe prestação de contas de recursos 
federais transferidos a estados, municípios ou ONG. 

Quando identifica irregularidade grave na aplicação desses 
recursos, com comprovado prejuízo aos cofres públicos, o 
próprio órgão ou entidade federal concedente notifica o estado, 
o município ou a ONG e, não obtendo justificativa aceitável ou 
a recomposição do dano, instaura processo de tomada de 
contas especial e o encaminha para julgamento pelo TCU. 

Informação sobre a aprovação ou não da prestação de contas 
de determinado repasse deve, portanto, ser demandada pela 
autoridade solicitante diretamente ao órgão ou entidade federal 
concedente dos recursos. 

Estado e prefeituras 

A jurisdição do Tribunal de Contas da União restringe-se a 
recursos públicos federais. 

Somente os órgãos e entidades federais, cujos recursos geridos 
são 100% da União, apresentam anualmente contas ao TCU. As 
contas dos demais gestores de recursos federais (município, 
estado, ONG etc.) chegam ao TCU apenas quando o órgão 
federal que concedeu o recurso detecta grave irregularidade em 
sua aplicação, com prejuízo ao erário, e instaura tomada de 
contas especial para apuração dos fatos, identificação dos 
responsáveis e quantificação do dano, encaminhando o 
processo ao TCU para julgamento. 

No Pará, as contas anuais do governo estadual e das unidades 
que o integram são prestadas ao Tribunal de Contas do Estado 
(TCE), enquanto as contas das prefeituras são prestadas ao 
Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). A esses tribunais é 
que as autoridades devem solicitar informações relativas a 
contas anuais do estado do Pará ou de seus municípios. 

O quadro a seguir sintetiza as instituições a quem devem ser 
solicitadas informações relativas à prestação de contas ou a 
irregularidade na aplicação de recursos federais transferidos a 
órgãos e entidades paraenses. 
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Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR) 
Praça Nossa Senhora de Salette s/n - Centro Cívico  
Curitiba - PR - CEP 80530-910 
Fone: 41 3350-1616 CNPJ 77.996.312/0001-21  
 

 

INFORMAÇÃO SOLICITADA INSTITUIÇÃO DESTINATÁRIA 

Contrato de repasse que tenha a Caixa 

Econômica Federal como concedente ou 

como agente financeiro intermediador 

Gerência de Desenvolvimento Urbano 
da CEF em Curitiba GIDUR) 

Convênio, contrato de repasse e outras 

transferências voluntárias 

Órgão ou entidade federal concedente 
dos recursos 

Fundeb 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
(TCE/PA) 

PNAE e outros programas na área da 

educação 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) 

Prestação de contas anuais de estado ou 

de unidades do governo estadual 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
(TCE/PR) 

Prestação de contas anuais de prefeitura 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
(TCE/PA) 

Prestação de contas anuais de órgão ou 

entidade federal localizada no Paraná 
Tribunal de Contas da União (TCU) 

SUS 

Fundo Nacional de Saúde (FNS), 
representado no Pará pela Divisão de 
Convênios e Gestão (DICON) 

 



 

 

  

  

  

  
  

PPrroocceessssoo  nnoo  TTrriibbuunnaall    
ddee  CCoonnttaass  ddaa  UUnniiããoo  

 

 

� Como consultar a existência de processo no TCU 

� Como acompanhar o andamento de processo 
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Processo no TCU 

O TCU é a instância de julgamento dos gestores de recursos 
federais no país. Suas competências estão fixadas no artigo 71 
da Constituição Federal e, para cumpri-las, o Tribunal autua 
processos de fiscalização (auditorias, denúncias etc.) e de 
contas.  

Somente os órgãos e entidades federais apresentam contas 
diretamente ao TCU. As contas dos demais gestores de 
recursos federais (município, estado, ONG etc.) chegam ao TCU 
apenas quando o órgão federal que concedeu o recurso detecta 
grave irregularidade em sua aplicação, com prejuízo ao erário. 
Nesse momento, o concedente instaura um processo de 
tomada de contas especial para apuração dos fatos, 
identificação dos responsáveis e quantificação do dano, 
encaminhando-o ao TCU para julgamento. 

Consultar processo no TCU 

A forma mais simples de saber se existe no TCU processo 
referente a determinado assunto é indo ao portal do Tribunal 
na internet (www.tcu.gov.br). 
 

1º) Clique 
no botão 
“Pesquisar” 
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A página exibe vários argumentos para buscar a informação 
desejada. Os mais usados são os dois primeiros: “todas estas 
palavras” ou “esta expressão ou frase exata”. 

A consulta abaixo usa o argumento “todas estas palavras”. 
 

 

2º) Clique em 
“Pesquisa 
avançada” 

4º) Digite as 
palavras que 
pretende 
pesquisar 

3º) Na página 
seguinte escolha 
“Processos” 

5º) Clique no 
botão 
“Pesquisar” 
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O portal mostra então todos os 19 processos em que figuram 
simultaneamente as palavras “prefeitura” e “Abaetetuba”. 

 

No detalhamento podem ser vistas as principais informações 
sobre o processo, como seu estado e localização atuais. 

Para exibir as decisões colegiadas proferidas, clique sobre 
“Deliberações”. 

 

6º) Clique sobre 
o número do 
processo para 
detalhá-lo 

7º) Clique 
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Se quiser ler ou baixar a íntegra de cada uma das deliberações 
proferidas no processo, basta clicar sobre ela. 

 

Já a consulta utilizando o argumento “esta expressão ou frase 
exata” é muito comum quando se deseja saber se determinada 
pessoa ou empresa possui processo no TCU. 

O exemplo abaixo busca processos de um ex-prefeito de 
Abaetetuba cujo nome exato se conhece. 
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Acompanhamento de processo 

Caso deseje acompanhar o andamento de determinado 
processo no TCU, o portal lhe oferece a ferramenta push no 
seguinte endereço: 

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/processos 

 

A cada movimentação do processo, o interessado recebe 
mensagem eletrônica no e-mail que cadastrar. 



 

 

  

  

 

  

CCaaddaassttrrooss  PPúúbblliiccooss    
ddoo  TTCCUU  ee  ddoo  ggoovveerrnnoo    
ffeeddeerraall  

 

 
� Como consultar pessoa condenada pelo TCU 

� Como pesquisar empresa inidônea e pessoa inabilitada 

� Como obter informação sobre servidor federal 
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Cadastros Públicos 

O TCU mantém cadastros de consulta pública com dados sobre 
empresas declaradas inidôneas, sobre pessoas inabilitadas para 
exercício de cargo em comissão ou função comissionada no 
governo federal e sobre pessoas com contas julgadas 
irregulares e impedidas de participar de eleições por força da lei 
da Ficha Limpa. 

O portal da transparência do governo federal também possui 
cadastros com informações similares, mas decorrentes de 
punição na esfera administrativa. Esse portal permite ainda 
consultar informações funcionais e financeiras de qualquer 
servidor do Poder Executivo federal. 

Gestores condenados 

No portal do TCU é possível consultar todas as pessoas que 
tiveram nos últimos oito anos contas julgadas irregulares em 
condenação irrecorrível. É esse cadastro que constitui a 
chamada “lista dos inelegíveis”. 

Acesse: www.tcu.gov.br 

 

1º) Clique no 
botão “Cadastro 
de irregulares” 
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A consulta pode ser feita pelo número do processo, se você o 
conhecer. Mais comumente se usa o nome, o CPF ou o CNPJ da 
pessoa que se deseja pesquisar, como no exemplo da consulta 
a seguir.  

 

 

 

 

O portal exibe então todos os processos que resultaram em 
condenação para a pessoa pesquisada. Para detalhar cada um 
deles, clique sobre o nome do responsável no processo 
correspondente. 

 

2º) Clique no 
modo de pesquisa 
desejado 

3º) Digite o 
critério da 
sua pesquisa 

4º) Clique em 
“Pesquisar” 

5º) Clique 
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Aparecem os dados do processo em que houve a condenação. 
Para que a decisão seja irrecorrível, é necessário que do 
histórico conste a situação “transitado em julgado”. 

 

Na página do TCU há ainda um cadastro mais completo que 
inclui também os responsáveis condenados por 17 tribunais de 
contas estaduais (DF, AM, CE, ES, MG, MS, PA, PE, PI, PR, RN, 
RO, RR, RS, SC, SP e TO) e três tribunais de contas de 
municípios (GO, RJ, SP). 

 

Clique no botão 
“Cadicon” 
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Empresas inidôneas 

A lei orgânica do TCU (8.443/1992) prevê que, constatada 
fraude comprovada em licitação, pode o Tribunal declarar a 
inidoneidade da empresa fraudadora impedindo-a de participar, 
por até cinco anos, de licitação na administração pública 
federal.  

O cadastro dessas empresas pode ser consultado a partir da 
mesma página de pesquisa de responsáveis com contas 
irregulares. 

 

O portal exibe as empresas em ordem alfabética com as 
principais informações sobre sua condenação, incluindo o 
período exato pelo qual estão impedidas de participar de 
licitação no governo federal. 

Para consulta mais específica, basta clicar sobre o cabeçalho do 
campo desejado. Se pretende ver, por exemplo, apenas as 
empresas do Amazonas, clique sobre “UF” e informe o estado. 

 

2º) Clique na “Lista 
de inidôneos” 

1º) Clique em 
“Licitantes 
inidôneas” 

3º) Clique 
em “UF” 
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O sistema exibe então as duas empresas encontradas naquele 
estado. 

 

 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) 

Mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU), esse 
cadastro consolida as empresas e pessoas físicas que sofreram 
sanção administrativa que as proíbe de participar de licitações 
ou de celebrar contratos com o governo federal. 

O CEIS conta também com dados de sanções aplicadas pela 
administração estadual de 20 unidades da federação: Acre, 
Rondônia, Pará, Mato Grosso, Distrito Federal, Tocantins, 
Alagoas, Paraíba, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas 
Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul, São 
Paulo, Rio de Janeiro e Sergipe. 

O cadastro inclui ainda os condenados judicialmente por ato de 
improbidade administrativa, com dados fornecidos pelo CNJ a 
partir do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 
Improbidade Administrativa (CNCIA).  

A lista de empresas inidôneas do TCU também faz parte do 
CEIS. 

Acesse: www.portaldatransparencia.gov.br 

 

2º) Clique em 
“consultar” 

1º) Clique 
em “CEIS” 
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Como mostrado acima, o CEIS permite a consulta por CPF, por 
CNPJ, por nome, por razão social, por nome de fantasia ou por 
tipo de sanção. 

 

Pessoas inabilitadas 

Considerada grave a infração cometida, pode o julgamento do 
TCU inabilitar o infrator, por um período de cinco a oito anos, 
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança 
em órgão ou entidade do governo federal. 

O cadastro dessas pessoas é consultado a partir da mesma 
página de pesquisa de responsáveis com contas irregulares. 

 

2º) Clique na “Lista 
de inabilitados” 

1º) Clique em 
“Inabilitados 
para função 
pública” 
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O portal exibe as pessoas em ordem alfabética com as 
principais informações sobre sua condenação, incluindo a data 
até a qual estão inabilitadas. 

Para consulta mais específica, basta clicar sobre o cabeçalho do 
campo desejado. Se pretende ver, por exemplo, apenas as 
pessoas inabilitadas do Pará, clique sobre “UF” e informe o 
estado. 

 

O sistema exibe então as nove pessoas encontradas no estado. 

 

 

 

3º) Clique 
em “UF” 
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Servidores federais 

O portal da transparência do governo federal mantém cadastro 
atualizado com informações funcionais e financeiras de todos os 
servidores ativos, civis e militares, e agentes públicos do Poder 
Executivo federal. 

O mesmo cadastro inclui as pessoas expulsas da administração 
federal em decorrência de punição com as penalidades de 
demissão, destituição ou cassação de aposentadoria. 

Acesse: www.portaldatransparencia.gov.br 

Na página há várias possibilidades de consulta: 
� por nome ou CPF 
� por por órgão de exercício 
� por órgão de lotação 
� por função ou cargo de confiança e órgão 

A consulta do exemplo a seguir é feita por nome ou CPF. 

 

 

 

2º) Clique em 
“por Nome 
ou CPF” 

1º) Clique em 
“SERVIDORES” 

3º) Clique no 
botão “consultar” 
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Os servidores aparecem em ordem alfabética. 

Se souber parte ou o nome completo, ou ainda o CPF, de 
algum servidor, digite-o no campo “Pesquisar” e clique no 
botão “OK”. Para obter as informações funcionais e financeiras 
do servidor, clique sobre o seu nome. 

 

 

A página seguinte exibe os dados funcionais do servidor. Para 
obter suas informações financeiras, clique no botão 
“Remuneração”. 

4º) Clique sobre o 
nome do servidor 

5º) Clique 
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No portal da transparência do governo federal pode-se 
baixar em planilhas a base completa de vários 
cadastros, como o CEIS, a lista dos servidores do 
Executivo federal, todos os convênios celebrados pela 
União a partir de 1996 e os pagamentos feitos 
diretamente ao cidadão (Bolsa-Família, Seguro Defeso, 
Garantia-Safra etc.). 
Com os dados é possível realizar cruzamentos e fazer 
diversas análises. 
Acesse www.portaldatransparencia.gov.br/downloads/ 

 

 



 

 

  

  

 

  

CCóóppiiaa  ddee  pprroocceessssoo    
ddoo  TTrriibbuunnaall  ddee  CCoonnttaass  
ddaa  UUnniiããoo  

 

 

� Como obter cópia de processo do TCU  

� Como obter cópia das principais peças do processo 
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Cópia de processo 

A quase totalidade dos processos do TCU é eletrônica e a 
geração de cópia integral em CD é procedimento fácil e rápido. 
Entretanto, processos antigos já encerrados são ainda físicos e, 
por isso, o fornecimento de cópia exige antes a digitalização de 
todas as suas folhas. 

A autoridade solicitante não precisa, todavia, ter acesso à 
integralidade do processo para conhecê-lo. Se o processo já 
tiver sido julgado, o relatório e o voto que fundamentam o 
acórdão contêm uma síntese minuciosa dos fatos e documentos 
tratados nos autos. Se ainda não tiver sido julgado, a instrução 
técnica inicial do processo contém síntese semelhante. 

Em geral, portanto, basta o acesso a essas peças essenciais 
para conhecer o processo como um todo. 

Sugere-se assim que a autoridade solicitante obtenha direto no 
portal do TCU a íntegra da deliberação colegiada — constituída 
pelo acórdão, o relatório e o voto — ou solicite à unidade do 
TCU somente as instruções técnicas, deixando para pedir outras 
peças apenas se considerar insuficientes aquelas recebidas. 
Essa medida permite um atendimento mais célere, pois as 
peças podem ser enviadas por e-mail à autoridade solicitante. 

Solicitação por e-mail 

Os documentos produzidos pelos auditores e ministros do TCU 
são assinados com certificação digital e, por isso, têm valor 
jurídico não importando onde sejam impressos. 

No rodapé de documentos produzidos ou reconhecidos pelo 
Tribunal há um código que certifica sua autenticidade. 

 

Código de 
autenticidade 
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Visando dar celeridade ao atendimento a solicitações de 
autoridade paraense, o Tribunal de Contas da União criou uma 
caixa postal exclusiva para receber e atender os pedidos: 
secex-pr@tcu.gov.br. 

Além de tornar mais rápido o atendimento, essa medida 
economiza despesas postais tanto do TCU quanto da 
autoridade solicitante.  

Cópia integral de processo, porém, somente pode ser 
encaminhada pelos correios, gravada em CD. Os arquivos 
gerados pela digitalização integral ficam muito pesados, 
impedindo seu envio por e-mail. 
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Secretaria-Geral de Controle Externo 

Secretaria de Controle Externo do Paraná 
 
 

Coordenação-Geral do Desenvolvimento e da Região Norte 
SAFS Quadra 4, Lote 1, Anexo II 
Edifício Sede, 4º andar, Sala 409 

70.042-900  Brasília - DF 
(61) 3316 5363 

codesenv@tcu.gov.br 
 
 

Ouvidoria 

Fone 0800 644 1500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Negócio 

Controle externo da Administração Pública 
e da gestão dos recursos públicos federais 
 
Missão 

Controlar a Administração Pública para promover 
seu aperfeiçoamento em benefício da sociedade 
 
Visão 

Ser reconhecido como instituição de excelência no 
controle e no aperfeiçoamento da Administração Pública 
 
 
 
www.tcu.gov.br  


