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Orientações para elaboração do conteúdo do item “Integridade e completude das informações 

dos contratos e convênios nos sistemas estruturantes da Administração Pública Federal” 

1. Este item faz parte da Seção “RELATÓRIOS, PARECERES E DECLARAÇÕES” da conta da 

UPC e tem por objetivo demonstrar as informações sobre a integridade do registro das 

informações sobre contratos e convênios, conforme determinação da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias do exercício do relatório de gestão. 

2. A LDO estabelece que os órgãos e as entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal, da 

Seguridade Social e de Investimento deverão disponibilizar no Sistema Integrado de 

Administração de Serviços Gerais – SIASG e no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos 

de Repasse – SICONV, no que couber, informações referentes aos contratos e aos convênios ou 

instrumentos congêneres firmados, com a identificação das respectivas categorias de 

programação e fontes de recursos quando se tratar de convênios ou instrumentos congêneres, 

observadas as normas estabelecidas pelo Poder Executivo. 

3. Caso os dados de contratos, convênios e instrumentos congêneres da UPC não estejam 

devidamente inseridos e atualizados no SIASG e no SICONV, a UPC deve apresentar as razões 

para o descumprimento da determinação legal e informar as medidas e prazos para a 

regularização. 

4. O modelo constante do quadro abaixo poderá ser usado com base para elaboração da declaração 

do gestor responsável pela área da UPC que tenha a atribuição de atualizar os dados nos 

respectivos sistemas, traduzindo-se a declaração apresentada como veracidade da situação 

corrente dos sistemas especificados. 

Declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV 

DECLARAÇÃO 

Eu, (gestor responsável pela inclusão e atualização dos dados nos 

sitemas), CPF n° _________, (cargo ocupado pelo responsável), exercido na (nome 

da unidade responsável) declaro junto aos órgãos de controle interno e externo que 

todas as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres 

firmados até o exercício de [....] por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, 

respectivamente, no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG 

e no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, conforme 

estabelece Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de [....] e suas correspondentes 

em exercícios anteriores. 

 

Local e data. 

 

(Nome do Gestor) 

(CPF) 

(Cargo/Unidade prestadora da conta) 

5.  


