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CONCEITOS DOS INSTRUMENTOS DE INGRESSO: 
 
CONVÊNIO: instrumento que disciplina a transferência de recursos financeiros de órgãos ou 

entidades da Administração Pública Federal ou Estadual ao Município visando à execução de projeto 

ou atividade de interesse recíproco, em regime  de mútua cooperação. Essa transferência pode se dar, 

também, por meio de indicação de emenda parlamentar aos orçamentos federal e estadual. 
 
CONVÊNIO DE ADESÃO: instrumento que disciplina a transferência de recursos financeiros por 

parte de Instituições de Cooperação Internacional visando a execução de projeto que promova a 

melhoria da qualidade das políticas públicas, desenvolvimento territorial e governança local das 

cidades latino americanas. 
 
CONTRATO DE REPASSE: instrumento administrativo por meio do qual a transferência dos 

recursos financeiros processa-se por intermédio de instituição ou agente financeiro público federal, 

atuando como mandatária da União. Os recursos podem ser provenientes de captação voluntária do 

município junto aos Programas Federais disponibilizados pelos Ministérios ou de indicação de emenda 

parlamentar federal. 
 
TERMO DE COMPROMISSO COM ESTADO E UNIÃO: 
Existem duas modalidades diferentes: 
Instrumento que disciplina a transferência de recursos financeiros pela Administração Pública Federal 

e Estadual para execução de projeto ou atividade de interesse recíproco em regime de mútua 

cooperação, como é o caso do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e PAC -

Programa de Aceleração do Crescimento.  
 
Outra modalidade de Termo de Compromisso é a que apoia projeto específico aprovado por Lei de 

Incentivo Fiscal, federal ou estadual, por meio da captação de valores a título de patrocínio ou doação 

mediante dedução no imposto de renda (federal) ou dedução no saldo devedor mensal do ICMS 

(estadual). 
 
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA 
Instrumento jurídico formalizado entre órgãos e entidades da Administração Pública e entidades 

privadas com o objetivo de firmar interesse de mútua cooperação técnica visando a execução de 

programas de trabalho, projetos/atividade ou evento de interesse recíproco, da qual decorra repasse de 

recursos entre os partícipes. 

 


