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I. SUMÁRIO 

1. Trata-se de solicitação encaminhada pelo MUNICIPIO DE BOM JESUS DO
TOCANTINS referente ao convênio nº 890952/2019 em que o convenente solicita a
prorrogação de vigência do instrumento, nos termos na Plataforma +Brasil (14477138). Este
parecer analisará a solicitação com base na Portaria Interministerial nº 424/2016, no
instrumento do convênio e no exposto no Parecer Referencial n. 00005/2017/CONJUR-
MAPA/CGU/AGU (14477151), no que couber, reproduzindo os disposi�vos aplicáveis com a
análise subsequente desta área técnica.



II. FUNDAMENTAÇÃO

2. Primeiramente, cabe mencionar que a Portaria Interministerial nº 424/2016,
a teor de seu ar�go 36, prevê a possibilidade de alteração do instrumento, conforme
reprodução, in verbis:

CAPÍTULO V

DA ALTERAÇÃO

Art. 36. O instrumento poderá ser alterado mediante proposta, devidamente
formalizada e jus�ficada, a ser apresentada ao concedente ou à mandatária em,
no mínimo, sessenta dias antes do término de sua vigência, vedada a alteração do
objeto aprovado.

 

3. Corroborando com o ar�go supracitado, a cláusula quarta do Convênio
estabelece condições para alteração da vigência convênio:

Este Termo de Convênio terá vigência de DEZESSEIS MESES, contados a par�r da
assinatura do instrumento, podendo ser prorrogada, mediante termo adi�vo, por
solicitação do CONVENENTE devidamente fundamentada, formulada, no mínimo,
60 (sessenta) dias antes do seu término. 

 



4. Considerando que a vigência do instrumento se encerra em 30/04/2021,
observa-se que o convenente apresentou uma proposta de Solicitação de Alteração nº
01/2021, formalizada e jus�ficada, em 24/03/2021, portanto, fora do prazo estabelecido
pela Portaria. Porém, em atendimento a fins de interesse geral, e aplicando-se o
princípio da razoabilidade, estabelecida como norma básica na Lei nº 9.784 de 29 de janeiro
de 1999, que regula o processo administra�vo no âmbito da Administração Pública Federal,
opino como tempes�vo o prazo para análise do pleito. 

5. Assim sendo, por meio de Jus�fica�va inserida na Plataforma (14477138)
o convenente apresenta a seguinte jus�fica�va para a dilatação do prazo de execução:

a) "Prorrogação de vigência por 12 meses.Falta de repasse financeiro, por parte do
Ministério".

 

6. Salienta-se que os ajustes apresentados na Proposta passarão a integrar o
Plano de Trabalho, conforme determina o § 3º do art. 20 da Portaria Interministerial nº
424/2016: "Os ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o plano de
trabalho, desde que subme�dos e aprovados previamente pela autoridade competente".

7. Por fim, observa-se que a proposta apresentada, evidencia o interesse da
Convenente na con�nuação da realização da meta e etapa, e assim a consecução do objeto
pactuado. O que faz com que esta Concedente conclua que a nova adequação no período de
vigência não acarretará lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, sendo
adequado para a conclusão do objeto, levando, assim ao alcance dos obje�vos.



 

III. CONCLUSÃO

8. Diante do exposto, considerando que a solicitação não representa prejuízo ao
objeto conveniado, e que não haverá alteração no Valor Global, opinamos pelo parecer
favorável à prorrogação do prazo de vigência por um período de 365 (trezento e sessenta e
cinco dias).

9.  

À consideração superior.

 

ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA SANTOS 
Coordenador-Geral da Força Tarefa 

Portaria SE nº 408, de 08 de março de 2021

 

APROVO os termos do Parecer nº 222/2021/FTCONVENIOS/SAF/MAPA

 

 

EDIMILSON ALVES
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