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COMUNICADO TÉCNICO Nº 80/2021/AMM 

 

Prorrogação excepcional dos prazos para atendimento das 

cláusulas suspensivas dos convênios e contratos de repasse 

celebrados no exercício de 2020 

 

 

 

PORTARIA INTERMINISTERIAL ME/CGU Nº 13.869, DE 29 DE NOVEMBRO 

DE 2021 

 

Autoriza a prorrogação excepcional dos prazos para atendimento 

das cláusulas suspensivas dos convênios e contratos de repasse 

celebrados no exercício de 2020 e dos prazos estabelecidos nos 

§§ 7º, 8º e 17 do art. 41 da Portaria Interministerial nº 424, 

de 30 de dezembro de 2016. 

 

 

 

Legislação correlata:  

 

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 424, DE 30 DEDEZEMBRO DE 2016 

Estabelece normas para execução do estabelecido no Decreto nº 

6.170, de 25 de julho de 2007, que dispõe sobre as normas 

relativas às transferências de recursos da União mediante 

convênios e contratos de repasse, revoga a Portaria 

Interministerial nº 507/MP/MF/CGU, de 24 de novembro de 2011 e 

dá outras providências. 

 

PORTARIA Nº 558, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 

Altera a Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 

2016, que estabelece normas para execução do Decreto nº 6.170, 

de 25 de julho de 2007, e dá outras providências. 

 

 

 

AREA DE REFERÊNCIA: 

Administração e setores correlatos  

 

ASSUNTO: Prorrogação excepcional dos prazos para atendimento 

das cláusulas suspensivas dos convênios e contratos de repasse 

celebrados no exercício de 2020 

 

http://www.amm.org.br/
mailto:ammpresidencia2019@gmail.com


 
 
 

 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 - CPA | Tel.: (65) 2123-1200 | CEP: 78.049-938 - Cuiabá / MT 

2 

     Associação Mato-grossense dos Municípios 
www.amm.org.br | ammpresidencia2019@gmail.com 

 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA e a CONTROLADORIA-GERAL DA 

UNIÃO, editaram a PORTARIA INTERMINISTERIAL ME/CGU Nº 

13.869/2021, a qual autoriza prorrogação excepcional dos prazos 

para atendimento das cláusulas suspensivas dos convênios e 

contratos de repasse celebrados no exercício de 2020 e dos 

prazos estabelecidos nos §§ 7º, 8º e 17 do art. 41 da Portaria 

Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016. 

 

A portaria interministerial nº 424/2021, em seus parágrafos 

7º, 8º, trata dos seguintes dispositivos:         

                 

Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro 

de 20161 

 

Art. 41. A liberação de recursos deverá ocorrer da 

seguinte forma: 

§ 7º O órgão ou entidade concedente deverá 

solicitar junto à instituição financeira albergante 

da conta corrente específica, a transferência dos 

recursos financeiros por ele repassados, bem como os 

seus rendimentos, para a conta única da União, caso 

os recursos não sejam utilizados no objeto da 

transferência pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias. 

§ 8º Na hipótese de inexistência de execução 

financeira após 180 (cento e oitenta) dias da 

liberação da primeira parcela o instrumento deverá 

ser rescindido. 

 

Com a PORTARIA INTERMINISTERIAL ME/CGU Nº 13.869/2021, fica 

autorizada, em caráter excepcional, a ser justificada pelos 

partícipes, a prorrogação dos prazos a seguir: 

 

Art.1º(...) 

I - para atendimento das cláusulas suspensivas dos 

                                                             
1 O artigo 41 da Portaria interministerial nº 424/20216, foi alterado pela Portaria nº 558, de 10 de outubro de 
2019, no entanto não foi alterado os parágrafos 7º e 8º. Não há referência na portaria nº 424/2016, assim como 
na portaria n° 558/2019 do parágrafo n°17 do artigo 41.   

http://www.amm.org.br/
mailto:ammpresidencia2019@gmail.com


 
 
 

 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.920 - CPA | Tel.: (65) 2123-1200 | CEP: 78.049-938 - Cuiabá / MT 

3 

     Associação Mato-grossense dos Municípios 
www.amm.org.br | ammpresidencia2019@gmail.com 

convênios e contratos de repasse celebrados no 

exercício de 2020; e 

II - estabelecidos pelos §§ 7º, 8º e 17 do art. 41 

da Portaria Interministerial nº 424, de 30 de 

dezembro de 2016, nos casos de atraso na execução de 

instrumentos cujo objeto seja voltado para despesas 

de custeio, ou de obras que não puderam ser 

iniciadas ou que foram paralisadas. 

§ 1º As prorrogações de que trata o caput poderão 

ser autorizadas desde que fique caracterizado que o 

descumprimento dos prazos se deu em decorrência dos 

impactos causados pela pandemia de COVID-19. 

§ 2º O prazo final das prorrogações de que trata o 

caput não poderá ultrapassar o dia 30 de novembro de 

2022. 

Art. 2º O disposto no § 15º do art. 41 da Portaria 

Interministerial nº 424, de 2016, excepcionalmente, 

não será observado até 30 de novembro de 2022, em 

relação aos instrumentos nos quais a execução 

financeira tenha sido paralisada em função de 

impactos comprovadamente causados pela pandemia de 

COVID-19. 

§ 15 É vedado o início de execução de novos 

instrumentos e a liberação de recursos para o 

convenente que tiver instrumentos apoiados com 

recursos do Governo Federal sem execução financeira 

por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias. 

Art. 3º O disposto nesta Portaria deve observar as 

vedações de que trata a alínea "a" do inciso VI do 

art. 73 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. 

 

Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 

 

Das Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em 

Campanhas Eleitorais 

 

alínea "a" do inciso VI do art. 73  

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, 

servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a 

afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos 

nos pleitos eleitorais: 

VI - nos três meses que antecedem o pleito: 

a) realizar transferência voluntária de recursos da 

União aos Estados e Municípios, e dos Estados aos 

Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, 

ressalvados os recursos destinados a cumprir 

obrigação formal preexistente para execução de obra 

ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, 

e os destinados a atender situações de emergência e 

de calamidade pública; 

Art. 4º Ficam revogados os arts. 1º, 2º, 

3º e 4º da Portaria Interministerial nº 

134, de 30 de março de 2020. 
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PORTARIA Nº 134, DE 30 DE MARÇO DE 2020 

 

Portaria Interministerial que altera a Portaria 

Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016, 

suspende a contagem dos seus prazos, autoriza a 

prorrogação excepcional dos prazos dispostos no seu 

art. 24, §§ 1º e 2º, e faculta a aplicação dessas 

disposições aos instrumentos em execução ou em fase 

de prestação de contas celebrados na vigência das 

Portarias Interministerial nº 127, de 29 de maio de 

2008 e 507, de 24 de novembro de 2011 

Art. 1º Fica suspensa, enquanto perdurar os efeitos 

do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, 

a contagem de todos os prazos estabelecidos pela 

Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro 

de 2016. 

Parágrafo único. A suspensão prevista no caput não 

obsta a execução dos instrumentos pactuados e, 

também, o cumprimento dos prazos inicialmente 

pactuados. 

Art. 2º Fica autorizada a prorrogação, em caráter 

excepcional, por duzentos e quarenta dias, dos 

prazos para cumprimento das condições suspensivas 

previstos nos arts. 24, §§ 1º e 2º da Portaria 

Interministerial nº 424, de 2016. 

Art. 3º O disposto no art. 1º aplica-se por analogia 

aos dispositivos dos instrumentos, em execução ou em 

fase de prestação de contas, celebrados sob a égide 

das Portarias Interministerial nº 127, de 29 de maio 

de 2008 e 507, de 24 de novembro de 2011. 

Art. 4º Excepcionalmente, o aporte de contrapartida 

financeira dos convênios e contratos de repasse em 

execução poderá ser postergado para que o depósito 

seja efetivado no último mês da vigência do 

instrumento, desde que não seja prejudicial ao 

andamento da execução, devendo ser ajustado o 

cronograma de desembolso no prazo previsto no 

Parágrafo único do art. 1º desta Portaria 

Interministerial. 

 

 

Observa que os dispositivos do § 7º e §8 da Portaria 

Interministerial nº 424/2016 é uma regra para o órgão ou 

entidade concedente, que deverá solicitar junto à instituição 

financeira albergante da conta corrente específica, 

a transferência dos recursos financeiros por ele 

repassados, bem como os seus rendimentos, para a 
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conta única da União. No caso dos recursos em posse do 

convenente não sejam utilizados no objeto da transferência pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sendo que após os 180 

(cento e oitenta) dias, constatada a inexistência de execução 

financeira da liberação da primeira parcela, o instrumento 

deverá ser rescindido. 

 

Por força da PORTARIA INTERMINISTERIAL ME/CGU Nº 

13.869/2021, as regras acima expostas, nos casos de atraso na 

execução de instrumentos cujo objeto seja voltado para despesas 

de custeio, ou de obras que não puderam ser iniciadas ou que 

foram paralisadas, excepcional e justificadamente, serão 

prorrogados até 30 de novembro de 2022. 

 

Outra razão que será permitida a prorrogação, é quando os 

fatos que motivaram o atraso, comprovadamente, foram em 

decorrência dos impactos da pandemia de COVID-19. 

 

No mesmo sentido, a vedação de execução (início) de novos 

instrumentos e a liberação de recursos para o convenente que 

tiver instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal sem 

execução financeira por prazo superior a 180 (cento e oitenta) 

dias, não será observado até 30 de novembro de 2022, em relação 

aos instrumentos nos quais a execução financeira tenha sido 

paralisada em função de impactos comprovadamente causados pela 

pandemia de COVID-19. 

 

A AMM destaca que esta é mais uma das duras conquistas 

municipalista e ressalta a importância de analisar as cláusulas 

suspensivas dos convênios e contratos de repasse celebrados no 

exercício de 2020, para fins de verificar suas 

condições e estágios de execução, elaborando 

relatórios técnicos para facilitar a prestação de 
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contas e, caso houver atrasos, aferir as razões que os 

motivaram.  

 

Atenciosamente,                           

              

               Cuiabá, 01 de dezembro de 2021. 

                                             

                    

 

 

 

                    Neurilan Fraga 

                    Presidente AMM 
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