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APRESENTAÇÃO

Este manual foi elaborado com fundamento na Lei Federal nº. 8.666/1993 que
“institui normas para licitações e contratos da Administração Pública” e no Decreto
Estadual nº. 43.635/2003, que “dispõe sobre a celebração e prestação de contas de
convênios de natureza financeira que tenham por objeto a execução de projetos ou
a realização de eventos”.

A fim de fornecer orientações básicas, de forma resumida, quanto à formalização e
aplicação de recursos decorrentes de convênios, a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, por meio da Superintendência
de Planejamento, Orçamento e Finanças/Diretoria de Convênios e Contratos
elaborou o Manual de Instrução para Formalização de Convênios de Saída de
Recursos Financeiros, ficando sob a responsabilidade de cada convenente a
consulta na íntegra da legislação sobre o tema e suas possíveis alterações, bem
como a execução do objeto de cada convênio firmado.
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1

INTRODUÇÃO

Convênio é o ajuste administrativo, celebrado por pessoas jurídicas de Direito
Público de qualquer espécie, ou realizado por essas pessoas e outras de natureza
privada, para a consecução de objetivos de interesse comum dos convenentes.
(GASPARINI, 2006).
Meirelles (1999) ensina que “convênios administrativos são acordos firmados por
entidades públicas de qualquer espécie, ou entre estas e organizações particulares,
para realização de objetivos de interesse comum dos partícipes”.
O Decreto Estadual nº. 43.635/2003 dispõe sobre os critérios, requisitos e vedações
para celebração e formalização de convênios, liberação e gerenciamento dos
recursos, execução do objeto e prestação de contas. Em seu art. 1ª dispõe sobre as
condições para o repasse de recursos aos convenentes, conforme segue:
Art. 1ª. A transferência de recursos por órgãos e entidades da
Administração Pública Estadual, para órgãos e entidades de qualquer nível
de governo ou para instituições privadas, objetivando a realização de
programas de trabalho ou de outros eventos com duração certa, será
efetivada mediante a celebração de convênio, nos termos deste Decreto,
observada a legislação em vigor.
Parágrafo único. A transferência de recursos mediante convênio somente se
efetivará para convenentes que disponham de condições para consecução
do seu objeto e tenham atribuições regimentais ou estatutárias relacionadas
com o objeto do convênio e que não estejam inscritos como inadimplentes
junto aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.

A Administração Pública vem buscando atuar de forma descentralizada, com o
objetivo de melhor aproveitar os recursos financeiros disponíveis no governo, com
maior eficiência e eficácia. A descentralização ocorre quando o Governo Estadual,
por meio de seus órgãos ou entidades, visando a melhor gestão de seus programas,
transfere recursos para execução de projetos pelas entidades públicas ou privadas
situadas proximamente às populações assistidas ou atendidas pelo programa, como,
por exemplo, municípios, ONG’s, dentre outros, com o propósito de realizar ações
públicas de interesse comum.
Este manual tem por objetivo orientar Agências, Entidades não Governamentais,
Prefeituras, dentre outros, quanto aos procedimentos a serem adotados para a
celebração e acompanhamento da execução dos convênios firmados, baseando-se
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no Decreto Estadual nº. 43.635/2003 e suas atualizações e evitar possíveis
irregularidades que possam inviabilizar futuras liberações de recursos por parte do
Estado de Minas Gerais.
2

PROCEDIMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO

A celebração de um convênio está condicionada, primeiramente, ao registro da
entidade no Cadastro Geral de Convenentes - CAGEC1 (Decreto Estadual nº.
44.293, de 10/05/2006 e pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/AUGE Nº 5958/2006
e 6.081/2006), que tem por objetivo possibilitar o controle da documentação
apresentada pelas pessoas físicas e jurídicas interessadas em estabelecer
convênios com a Administração Pública Estadual.
O convenente será incluído no CAGEC mediante o envio da completa
documentação exigida, ficando certificado, a partir do cadastramento, para celebrar
convênios com a Administração pelo prazo estabelecido.
O acesso ao CAGEC bem como a relação da documentação completa exigida está
disponibilizado na página da Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais - CGE,
ou por meio do site www.convenentes.mg.gov.br.
O Convenente deverá estar atento quanto à atualização/regularização da
documentação para não inviabilizar o recebimento do recurso financeiro.
2.1

Da Documentação Básica

Para a celebração de convênios o proponente deverá apresentar os seguintes
documentos no momento de sua formalização:
I.

Ofício de encaminhamento em papel timbrado (original) manifestando
interesse do proponente em celebrar o convênio;

II.

Cadastro Geral de Convenentes – CAGEC (regular);

1

Cadastro Geral de Convenentes (CAGEC) tem o objetivo de possibilitar o controle da documentação apresentada pelas
pessoas físicas ou jurídicas interessadas em estabelecer convênios com a Administração Pública Estadual. Foi instituído pelo
Decreto nº. 44.293, publicado no dia 10 de maio de 2006.
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III.

Certidão que comprove a inexistência de inscrição do proponente/convenente
como inadimplente junto aos órgãos e entidades da Administração Pública
Direta (SEF/MG);

IV.

Comprovante de abertura de conta bancária específica para o convênio
emitida pela Instituição Financeira, contendo o número da agência e da conta;

V.

Regimento ou estatuto do proponente e do interveniente, quando houver,
verificando a compatibilidade das atribuições regimentais ou estatutárias do
proponente com o objeto do convênio e objetivos do Concedente. ;

VI.

Declaração de que os recursos correspondentes para contrapartida estão
devidamente assegurados;

VII.

Cópia do cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), atual ou revalidado;

VIII.

Documentação(ões) do(s) Representante(s) Legal (ais) (Cópia: RG – CPF –
endereço Residencial – Ato de Posse);

IX.

Declaração do representante legal, da inexistência, na composição de sua
diretoria, de servidores dos poderes executivos e/ou legislativos estaduais (no
caso de entidades não governamentais);

X.

Declaração de existência de pessoa física ou jurídica habilitada, responsável
pela contabilidade da instituição e pela prestação de contas, contendo o
número do CRC.

XI.

Plano de trabalho conforme determina o Art. 3º do Decreto Estadual nº
43.635/2003.

a) Documentação Complementar para Prefeituras:
I.

Certidão emitida pelo Tribunal de Contas do Estado comprovando o
cumprimento dos limites constitucionais e daqueles previstos na Lei Orgânica
do Município, no tocante à educação e à saúde;

II.

Declaração do Prefeito sobre a instituição e arrecadação dos tributos de sua
competência, previstos na Constituição da República;

III.

Declaração do Prefeito, indicando as dotações orçamentárias por onde
correrão as contrapartidas, quando for o caso;

IV.

Declaração de adimplência aos pagamentos de tributos, empréstimos e
financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação
de contas de recursos anteriormente dele recebidos;
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V.

Declaração quanto à observância dos limites das dívidas consolidadas e
mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de
inscrição em Restos a Pagar, quando couber;

VI.

Comprovantes de recolhimento de débitos referentes aos três meses
anteriores à data de assinatura do convênio ou Certidão Negativa de Débito
(CND) atualizada, junto ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e, em
caso de negociação de dívida, a regularidade do pagamento de parcelas
mensais de débitos negociados;

VII.

Certidão de regularidade perante o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço –
FGTS;

VIII.

Certidão emitida pelo Tribunal de Contas do Estado, atestando o
cumprimento dos limites e exigências da Lei Complementar Federal nº 101,
de 2000.

b) Documentação Complementar para outras entidades previstas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO:
I.

Cópia do estatuto contendo, obrigatoriamente:


Registro no Cartório Cível de Pessoas Jurídicas;



Finalidade social, clara e definida, ligada às atividades próprias do
concedente;



Dispositivo expresso de que a entidade não possui fins lucrativos e não
distribui lucros e dividendos, nem concede remuneração ou parcela do seu
patrimônio, vantagens ou benefícios, sob nenhuma forma ou pretexto, a
dirigentes, conselheiros, associados, instituidores ou mantenedores;



Dispositivo de que, em caso de encerramento das atividades, seu
patrimônio se destine à entidade congênere, legalmente constituída e
portadora do título de utilidade pública estadual, atualizado;


II.

Período de mandato da diretoria.

Declaração assinada pela maioria absoluta dos membros do Conselho
Deliberativo, da Diretoria e do Conselho Fiscal, concordando com a
assinatura do convênio;

III.

Cópia das seguintes atas registradas em Cartório Cível de Pessoas Jurídicas:


Da fundação;
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De eleição do Conselho Deliberativo, da Diretoria e Conselho Fiscal,
conforme o estatuto, contendo nome dos membros, vigência do mandato e
assinatura dos participantes;


IV.

Da reunião de aprovação do estatuto.

Atestado de funcionamento expedido pelo Ministério Público, Promotor de
Justiça, Juiz de Direito, Juiz de Paz, Prefeito, Presidente da Câmara
Municipal ou seus substitutos legais da comarca em que a entidade for
sediada, inclusive, com a declaração de funcionamento nos termos da
legislação vigente;

V.

Cópia da lei de utilidade pública federal, estadual ou municipal;

VI.

Certidão Negativa de débito junto ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS);

VII.

Certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS).

c) Documentação Complementar para órgãos, entidades, empresas públicas e
sociedades de economia mista:
I.

Cópia autenticada do ato de designação do dirigente do órgão ou entidade,
com a indicação da data de publicação no Órgão Oficial dos Poderes do
Estado;

II.

Certidão negativa de débitos (CND) junto ao Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), ou prova de inexistência de débito referente aos três meses
anteriores, ou, se for o caso, prova de regularidade quanto ao pagamento das
parcelas mensais relativas aos débitos renegociados;

III.

Certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços
(FGTS);

IV.

Cópia do cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ);

V.

Lei ou Decreto de criação.

d) Documentação Complementar para outras entidades não governamentais:
I.

Cópia do contrato social ou do estatuto, com suas alterações, conforme o
caso, contendo, obrigatoriamente:


Inscrição no Registro Cível de Pessoas Jurídicas;
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Finalidade social, clara e definida, ligada às atividades próprias do
concedente;


II.

Período de mandato da diretoria;

Cópia das seguintes atas registradas no Registro Civil de Pessoas Jurídicas:


Da fundação;



De eleição do Conselho Deliberativo, da Diretoria e do Conselho Fiscal,
conforme o estatuto, contendo nome dos membros, vigência do mandato e
assinatura dos participantes;



Da reunião de aprovação do estatuto.

III.

Atestado ou alvará de funcionamento;

IV.

Certidão negativa de débitos (CND) atualizada junto ao Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), ou prova de inexistência de débito referente aos três
meses anteriores, ou, se for o caso, prova de regularidade quanto ao
pagamento das parcelas mensais relativas aos débitos renegociados;

V.

Certificado de qualificação como organização da sociedade civil de interesse
público (OSCIP), quando for o caso;

VI.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);

VII.

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

e) Documentação Complementar para Convênios com Projetos Financiados
com

recursos

do

FHIDRO

–

Fundo

de

Recuperação,

Proteção e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas
Gerais:
I.

Licença ambiental ou autorização Ambiental de funcionamento, Formulário de
Orientação Básica Integrado – FOBI, ou certidão de dispensa, relativo ao
processo de licenciamento ambiental do projeto objeto do financiamento;

II.

Laudo emitido pelo Instituto Estadual de Floresta – IEF atestando a proteção
das áreas de preservação permanente, nos termos do art. 6º, inciso I letra “e”
do Decreto Estadual nº. 44.314/2006 e art. 8º, inciso VII da Resolução
Conjunta SEMAD/IGAM nº. 1162/2010;

III.

Comprovação da averbação da Reserva Legal, nos termos do art. 6º, inciso I,
letra “f” do Decreto Estadual nº. 44.314/2006 e Art. 8º, inciso VII Resolução
conjunta SEMAD/IGAM nº, 1162/2010;
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IV.

Parecer sobre a viabilidade do projeto, em seus aspectos técnico, social e
ambiental elaborado pelo IGAM; (Art. 6º, inciso I, letra “g” do Decreto Estadual
nº. 44.314/2006);

V.

Documento emitido pelo Comitê de Bacia ou pelo Conselho Estadual de
Recursos Hídricos aprovando o programa, projeto ou empreendimento de
proteção e melhoria dos recursos hídricos ao qual se vincula o pedido de
liberação de recursos; (Art. 6º, inciso I, letra “h” do Decreto Estadual nº.
44.314/2006);

VI.

Na ausência do Plano Estadual de Recursos Hídricos, a que se referem os
incisos I, alínea "g", e II do artigo 6º do Decreto Estadual nº. 44.314/2006 será
observado como requisito para o enquadramento a aprovação pelo Conselho
Estadual de Recursos Hídricos - CERH e a manifestação favorável do
respectivo Comitê de Bacia. (Art. 6º, §1º do Decreto Estadual nº.
44.314/2006).

VII.

No caso em que não for possível o cumprimento das condições contidas nas
alíneas "d" e "e" do inciso I, do artigo 6º do Decreto Estadual nº. 44.314/2006,
o beneficiário poderá utilizar dos recursos do fundo e incluir no projeto as
medidas de regularização da reserva legal e das áreas de preservação
permanente, desde que se comprometa a tais medidas mediante assinatura
de Termo de Ajustamento de Conduta com o IEF. (Art. 6º, § 2º do Decreto
Estadual nº. 44.314/2006).

VIII.

Deliberação do Grupo Coordenador do FHIDRO sobre o enquadramento aos
objetivos do Plano Estadual de Recursos Hídricos (Nota da Coordenação).
(Art. 6º, inciso II do Decreto Estadual nº. 44.314/2006 e Art. 14 Resolução
conjunta SEMAD/IGAM nº. 1162/2010);

IX.

Todos os programas e projetos, atinentes às ações na Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco deverão ser também analisados e recomendados pelo
Coordenador do Programa de Revitalização e Desenvolvimento Sustentável
da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, que procederá ao exame de
compatibilidade dos mesmos com as metas de gestão de recursos hídricos
pactuadas, emitindo parecer sobre os mesmos, antes dos procedimentos da
Comissão de Análise Técnica da SEFHIDRO;

X.

Extrato da Resolução SEMAD e da Deliberação CERH, que conterá: a) a
classificação do projeto como de "liberação de recurso não reembolsável",
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nos termos deste Decreto; b) o valor dos recursos a serem liberados e a
quantidade de parcelas; e c) a data para início de liberação do recurso, que
será definida com base no cronograma previsto para execução do projeto.
(Art. 6, inciso IV do Decreto Estadual nº. 44.314/2006 e Art. 16 Resolução
Conjunta SEMAD/IGAM nº. 1162/2010);
XI.

Comprovar a existência e o regular funcionamento de um Conselho de Meio
Ambiente (CODEMA), mediante a disponibilização do ato de criação, da
instalação de sua diretoria e cópias das atas de suas duas últimas reuniões.
(Prefeituras).

f) Documentação Complementar para Comitês de Bacia:
I.

Deliberação de aprovação da indicação pelo respectivo Comitê de Bacia
Hidrográfica (caso não seja Agência de Bacia ou entidade equiparada);

II.

Caso seja Agência de Bacia ou entidade equiparada, juntar a Deliberação do
CERH que instituiu a entidade como Agência ou entidade equiparada;

III.

Caso não seja Agência de Bacia ou entidade equiparada, juntar Cadastro
Estadual de Entidades Ambientalistas – CEEA.

2.2

Dos Projetos que Contenham Obras e Instalações:

Para projetos que contenham obras e instalações deverão ser apresentados
também os seguintes documentos:
I.

Projeto básico e executivo de acordo com o art. 6º, incisos IX e X da Lei
Federal Nº. 8.666/1993;

II.

Croqui de localização da obra com marcação de pontos de referência;

III.

Foto do estado atual do local onde será executada a obra;

IV.

ART – CREA (Anotação de Responsabilidade Técnica) quitada;

V.

Memorial Descritivo da Obra (1 via) assinado pelo engenheiro;

VI.

Planilha Orçamentária de Custos (1 via) assinada pelo engenheiro;

VII.

Cronograma Físico-Financeiro da obra com execução no máximo 06 meses
assinado pelo engenheiro;

VIII.

Certidão do Registro do Imóvel (cópia autenticada) ou Cópia autenticada de
Termo de Cessão de Uso;
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IX.

No caso de comodato, de cessão ou de permissão do uso do imóvel, a
anuência do proprietário com a obra e a manutenção da cessão, por período
não inferior a dez anos, contados da data da assinatura do convênio;

X.
2.3

Declaração de que a obra não causará danos ao meio ambiente.
Da Contrapartida

Para projetos a serem desenvolvidos pelos Municípios, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO vigente, nº 20.373/2012, em seu art. 26, § 1º, estabelece que
a transferência voluntária de recursos, em virtude de convênios, estará condicionada
ao oferecimento de contrapartida pelo Município beneficiado, não inferior a:
I – 1% (um por cento) para os Municípios cuja quota do Fundo de Participação dos
Municípios – FPM – seja superior ao valor do repasse do ICMS recebido no mês
imediatamente anterior;
II – 5% (cinco por cento) para os Municípios do Estado incluídos nas áreas de
atuação da Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE – ou do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – IDENE – e para os
Municípios com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH-M – menor ou
igual a 0,776 (zero vírgula setecentos e setenta e seis), segundo cálculo efetuado
pela Fundação João Pinheiro para o ano de 2000, desde que não se enquadrem na
hipótese prevista no inciso I;
III – 10% (dez por cento) para os Municípios não incluídos nos incisos I e II.
A contrapartida, quando financeira, deverá ser depositada na conta do convênio de
acordo com os valores e períodos previstos no “cronograma de desembolso do
convenente” no Plano de Trabalho (Anexo I), não podendo ultrapassar o número de
parcelas do “cronograma de desembolso do concedente”.
A

contrapartida,

quando

não

financeira,

contempla

bens

e/ou

serviços

economicamente mensuráveis, que deverá ser detalhada no Plano de Trabalho e
comprovada, por meio de planilha que contemple o valor mensal e total relativo ao
uso do bem e/ou serviço fornecido, para fins de amortização.
O convenente, ao assinar com a Administração Pública, convênio que preveja a
utilização de recursos do próprio interessado, deverá estar ciente de que está se
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comprometendo a utilizar aquele montante de recursos como contrapartida, devendo
o valor ser consignado no orçamento para tal finalidade.
Sendo assim, a prestação de contas do convênio deverá contemplar, além dos
recursos transferidos pela Administração concedente, os recursos da contrapartida,
que seguem as mesmas normas de utilização estabelecidas neste manual.
Caso o convenente não comprove a correta utilização dos recursos da contrapartida,
assim como do montante transferido, esses valores deverão ser restituídos à
Administração Pública, sem prejuízo das demais medidas pertinentes.
Importante ressaltar que a contrapartida do convenente também será comprovada
por meio do relatório de Execução Físico-Financeira.
2.4

Dos Requisitos Mínimos para a Celebração do Convênio

Para a celebração de convênios com o Estado a Instituição deverá possuir equipe
técnica experiente e apta à realização e desenvolvimento do projeto. Para tanto será
necessária

a

comprovação

da

experiência

da

equipe

técnica

envolvida,

apresentando a documentação no momento do envio do projeto e/ou proposta ao
concedente.
No momento da formalização do convênio é necessário que a Instituição atente para
os seguintes quesitos:
I.

Não poderá estar inscrita no CAFIMP2;

II.

Deverá estar regularizada no CAGEC;

III.

Não poderá estar bloqueada no SIAFI-MG3;

2

Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP
é o instrumento de que se vale o Estado de Minas Gerais para impedir que fornecedores inidôneos venham licitar
e contratar com os seus órgãos e entidades, moralizando os procedimentos de aquisição de bens e serviços pela
administração e evitando prejuízos decorrentes de contratações danosas ou frustradas. Instituído pela Lei
Estadual nº. 13.994/2001 e regulamentado pelo Decreto nº 45.902/2012.

3

Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI–MG, implantado em 1994 através do Decreto
Estadual nº. 35.304 de 30/12/1993, de utilização obrigatória pelos órgãos do Poder Executivo Estadual, tendo
como objetivo geral, buscar a gestão eficiente dos recursos públicos do Estado, mediante a integração
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IV.

Não poderá possuir prestação de contas atrasadas ou rejeitadas.

2.5

Dos Impedimentos

É vedada a destinação de recursos para:
I.

Sindicatos de servidores públicos, associações ou clubes de servidores
públicos, excetuadas as destinações de recursos que tenham sido objeto de
autorização legal;

II.

Para município, órgão ou entidade de direito público ou privado que esteja em
mora, inadimplente ou com outro convênio em situação irregular perante a
Administração Pública Estadual, salvo aquelas relativas à saúde, educação e
assistência social conforme art. 25, §3º da Lei Complementar nº 101/2000;

III.

Para poderes, órgãos e municípios que descumprirem os limites previstos na
Lei Complementar nº 101/2000;

IV.

Celebração de convênio com repasse de recursos de subvenção social e
auxílio para despesa de capital a entidades com finalidade lucrativa.

2.6

Da Tramitação para a celebração do Convênio

Para a celebração de convênios com órgãos ou entidades públicas ou privadas,
deverão ser adotados os seguintes procedimentos:
2.6.1 Início do trâmite
A entidade interessada em formalizar Convênio com o Órgão ou Entidades do
SISEMA encaminhará ofício em papel timbrado, assinado pelo seu representante
legal, acompanhado do projeto devidamente encadernado e numerado para o
Dirigente Máximo, que remeterá o pleito à unidade administrativa competente para
análise da viabilidade técnica.
A Diretoria ou Gerência do Órgão ou Entidade interessada em formalizar o Convênio
deverá encaminhar à Diretoria de Convênios e Contratos – DCC o seguinte
conteúdo:

automatizada dos processos de elaboração e execução orçamentária, administração e execução financeira,
registros contábeis e gestão do patrimônio público.
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I.

Manifestação de interesse institucional quanto à celebração do convênio,
motivo para a celebração, benefícios (econômicos, sociais, conhecimentos,
ambientais, entre outros) a serem alcançados em decorrência do projeto e
análise técnica de conformidade com as políticas públicas de governo e de
Estado, devidamente assinado pelo técnico responsável por meio de
memorando;

II.

Declaração de disponibilidade orçamentária e financeira, expedida pela
Diretoria de Planejamento e Orçamento – DIPLO, assinada pelo ordenador de
despesa;

III.

Modalidade de formalização do Convênio, com justificativa da escolha do
proponente:
Ex.: Chamada Pública: para formalização de convênios com mais de um
potencial convenente conforme edital de chamamento público.
Celebração direta: quando justificado tecnicamente e analisada pela
procuradoria jurídica.

IV.

Aceite formal, pelo Diretor ou Gerente da área proponente;

V.

Aceite formal, pelo Dirigente Máximo do Órgão ou Entidade vinculada
concedente, quanto ao início do processo para a celebração do convênio;

VI.

Indicação formal do Gestor pelo Superintendente, Diretor ou Gerente da área
envolvida, dando-lhe ciência do ato;

VII.

Documento contendo as obrigações das partes a serem inseridas no Termo
do Convênio acompanhado do Plano de Trabalho elaborado pelo proponente,
com o auxílio do gestor e/ou da área técnica.

2.6.2 Verificação do processo:
A DCC após receber os autos do processo, elaborará a Minuta do Termo do
Convênio e verificará a documentação comprobatória para a formalização
processual, e juntamente com o Gestor, revisará o Plano de Trabalho, para as
devidas adequações.
2.6.3 Plano de Trabalho
O Plano de Trabalho é o instrumento por meio do qual o Proponente apresenta à
Concedente de forma clara e objetiva o estudo de viabilidade econômica e social, as
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metas a serem atingidas, os respectivos prazos de execução, os critérios e objetivos
de avaliação, bem como os indicadores de desempenho, qualidade e produtividade.
Mediante o preenchimento do Plano de Trabalho, a proposta é enquadrada nas
áreas de atendimento abrangidas pelo programa existente. Integra a descrição do
projeto a identificação do objeto, mediante o qual se descreve sucintamente o que
se pretende fazer com os recursos que serão transferidos.
Neste Plano, o Proponente justifica a sua proposta, explicita as metas com suas
etapas/fases, os procedimentos necessários à execução do projeto, orça os custos
envolvidos nas suas aquisições, define os prazos de execução, demonstra sua
capacidade de realização e elabora o cronograma de aplicação dos recursos
alocados. (Anexo III – Instruções para preenchimento do Plano de Trabalho)
O Plano de Trabalho será analisado pela Área Técnica na parte que lhe compete,
pela Procuradoria Jurídica nos quesitos relativos à legislação e pela DCC nos
aspectos relativos à parte financeira do plano e uma vez aprovado passa-se a fase
de formalização do convênio.
2.6.4 Formalização do Convênio
No processo de formalização do convênio a DCC adotará as seguintes medidas:
I.

Criará pasta digital do convênio;

II.

Cadastrará a minuta no Sistema de Gestão de Convênios, Portarias e
Contratos do Estado de Minas Gerais - SIGCON-MG4;

III.

Encaminhará à Procuradoria Jurídica para elaboração da nota jurídica,
inserção do número do convênio, emissão e chancela das vias, em no
máximo 07 (sete) dias úteis;

4 O Sistema de Gestão de Convênios Módulo Saída, SIGCON-Saída, foi criado pelo Decreto nº 44.424, de 21 de
dezembro de 2006 que passou a ser regido pelo Decreto 46281, de 23/07/2013 que dispõe sobre o sistema de
Gestão de convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais – SIGCON-MG, no âmbito do Poder
Executivo. É de competência da Secretaria de Estado de Governo, o controle dos convênios de repasse de
recursos oriundos do Tesouro Estadual. Desta forma, o Sistema foi criado a partir da necessidade de se
informatizar o processo de concessão da Nota de Autorização Prévia para celebração dos convênios, bem como
de se consolidar informações gerenciais para o fomento das atividades de articulação política.
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IV.

Atualizará o convênio no SIGCON-MG e o encaminhará à Assessoria Técnica
da Secretaria de Estado de Governo – SEGOV que terá o prazo máximo de 3
(três) dias úteis para análise e manifestação sobre o Plano de Trabalho, na
forma contida no Decreto Estadual nº 46.281/2013;

V.

Coletará as assinaturas necessárias à celebração do convênio;

VI.

Encaminhará à Procuradoria Jurídica, para providenciar a publicação do
extrato no Diário Oficial do Governo de Minas, cuja cópia deverá ser anexada
ao processo;

VII.

Finalizará o processo no portal do SIGCON, com o registro da publicação do
termo;

VIII.

Agendará reunião com o Gestor e com o convenente para entrega das vias
do Termo do Convênio, do Manual de Procedimentos para Processo de
Prestação de Contas de Convênios de Saída, bem como a realização de
treinamento sobre a execução do convênio e posterior prestação de contas.

A celebração do Convênio dar-se-á pela assinatura e publicação do seu extrato no
Diário Oficial de Minas, à custa do concedente, de modo a dar eficácia ao ato e
permitir a transferência de recursos financeiros.
3

DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS

A transferência de recursos financeiros destinados ao cumprimento do objeto do
convênio obedecerá ao Plano de Trabalho previamente aprovado, tendo por base o
“cronograma de desembolso do concedente”, cuja elaboração terá como parâmetro
para a definição das parcelas o detalhamento da execução física do objeto e a
programação financeira do concedente.
Quando a contrapartida for financeira, o convenente deverá realizar o depósito na
conta corrente do convênio conforme o “cronograma de desembolso do
convenente”.
Não serão permitidas quaisquer despesas anterior ao efetivo repasse pelo
concedente ou depósito da contrapartida financeira pelo convenente na conta
específica indicada, em conformidade com o Decreto Estadual nº.43.635/2003, em
seus artigos 15 (inciso V) e 17.
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A primeira parcela será liberada após a assinatura do Convênio de acordo com o
cronograma de desembolso. Havendo atraso no repasse do recurso, a DCC
providenciará prorrogação por ofício, limitada ao exato período do atraso verificado.
Após a publicação do Termo do Convênio, a DCC solicitará à Diretoria de
Planejamento e Orçamento - DIPLO a liberação de cota orçamentária e, após a
liberação encaminhará à Diretoria de Contabilidade, Finanças e Arrecadação DCFA que agendará o repasse da primeira parcela no SIGCON-MG e realizará as
devidas providências de pagamento junto ao SIAFI.
A partir da segunda parcela, os pagamentos acordados estão condicionados ao
aceite dos produtos/serviços pelo Gestor do convênio que, realizada visita técnica e
elaborado parecer, analisará e recomendará ou não à DCC o pagamento das
demais parcelas de acordo com o cumprimento do cronograma de execução
financeira constante no Plano de Trabalho.
Quando a liberação dos recursos ocorrerem em 3 (três) ou mais parcelas, a terceira
parcela ficará condicionada a apresentação de prestação de contas parcial referente
à primeira parcela liberada, composta da documentação especificada nos incisos I a
XII do art. 26 do Decreto 43.635/2003, e assim sucessivamente; após a liberação da
última parcela, será apresentada a prestação de contas do total dos recursos
recebidos.
Se a liberação dos recursos for efetuada em até duas parcelas, a apresentação da
Prestação de Contas se fará no final da vigência do instrumento, totalizando as
parcelas liberadas, caso não haja previsão contrária expressa no termo do convênio.
De acordo com o parágrafo 3º do artigo 116 da Lei Federal nº. 8.666/1993, as
parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano de
aplicação aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas ficarão retidas
até o saneamento das inconformidades constatadas:
I.

Quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela
anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante
procedimentos de fiscalização “local,” realizados periodicamente pelo setor
competente do SISEMA;
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II.

Quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos
não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas
atentatórias aos princípios fundamentais de Administração Pública nas
contratações e demais atos praticados na execução do convênio, ou o
inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas conveniais
básicas;

III.

Quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo
partícipe repassador dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema
de controle interno.

É vedada a transferência de recursos a convenentes em situação irregular,
bloqueado no Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI-MG. A
liberação de recursos pelo concedente será efetivada após ser constatada pela
DCFA a situação normal do convenente no SIAFI-MG.
Os recursos financeiros repassados ao convenente deverão ser obrigatoriamente
depositados em Conta Bancária específica vinculada exclusivamente ao Convênio.
Somente serão permitidos saques para o pagamento das despesas previstas no
Plano de Trabalho, mediante ordem de pagamento ou cheque nominativo ao credor,
assinados em conjunto por dois representantes legais do convenente ou para
aplicação no mercado financeiro.
Quando o convenente for órgão/entidade municipal ou entidade privada, os saldos
disponíveis, enquanto não forem empregados no objeto do convênio serão
obrigatoriamente aplicados:
I.

Em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado
aberto lastreada em títulos da dívida pública federal, quando sua utilização
estiver prevista para um prazo inferior a 30 dias (art. 116, § 4º da Lei Federal
nº. 8.666/1893 e art. 25, § 1º, inciso I do Decreto Estadual nº. 43.635/2003 e
suas atualizações).

II.

Em cadernetas de poupança quando o prazo estiver superior a 30 dias (art.
116, § 4º da Lei Federal nº. 8.666/1893 e art. 25, § 1º, inciso II do Decreto
43.635/2003 e suas atualizações).
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Quando não for observada essa determinação legal, o órgão/entidade municipal ou
privada deverá proceder, junto à instituição bancária cálculo dos rendimentos do
saldo permanecido em conta corrente do período em que deixou de ser aplicado
numa das modalidades previstas em lei. A partir de então, promoverá a restituição
dos valores correspondentes aos cálculos em questão à conta bancária específica
conveniada.
Quando da apresentação da Prestação de Contas, a Entidade conveniada enviará á
Concedente, juntamente com o depósito, a cópia da memória do cálculo emitida pela
instituição bancária, uma declaração citando o número do Convênio e o motivo pelo
qual o valor foi corrigido, bem como o extrato bancário (conta corrente e aplicação
financeira) comprobatório do valor ressarcido.
Os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras poderão ser utilizados no
objeto do convênio, sendo necessária para tanto a efetivação de termo aditivo
objetivando a ampliação da (s) meta (s) física (s), solicitado pelo convenente com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término da vigência do convênio,
contendo:
I.

Justificativa da ampliação da meta física;

II.

A prestação de contas do cumprimento do plano de trabalho previsto no
convênio original comprovando a existência de saldo financeiro; e

III.

O prazo adicional para cumprimento das novas metas.

A comprovação das despesas estará sujeita às mesmas exigências da prestação de
contas dos recursos liberados, devendo constar de demonstrativo específico,
representado pelo extrato bancário da aplicação financeira (art. 116, § 5º da Lei
Federal nº. 8.666/1893 e art. 25, § 2º do Decreto Estadual nº. 43.635/203 e suas
atualizações).
Os saldos dos recursos não aplicados no Projeto conveniado, bem como os
rendimentos de aplicação financeira, deverão ser devolvidos aos cofres públicos do
Estado por meio de Documento de Arrecadação Estadual – DAE, que será emitido
pela DCC e deverá ser comprovado a restituição juntamente com a prestação de
contas final.
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4

DO TERMO ADITIVO

O convênio e o plano de trabalho somente poderá ser aditado com a devida
justificativa, mediante proposta a ser apresentada no prazo mínimo de 30 (trinta)
dias antes do seu término e desde que aceitas, mutuamente, pelos partícipes, dentro
do prazo de vigência, levando-se em conta o tempo necessário para análise e
decisão.
É vedado o aditamento de convênio com o intuito de alterar o seu objeto, entendido
como tal a modificação, ainda que parcial, da finalidade definida no correspondente
plano de trabalho, mesmo que não haja alteração da classificação econômica da
despesa.
Excepcionalmente, quando se tratar apenas de alteração da execução do convênio,
como prazo de execução, cronograma de desembolso dentre outros, admitir-se-á ao
órgão ou entidade executora propor a reformulação do plano de trabalho, que será
previamente apreciada pelo gestor e submetida à aprovação do titular do órgão ou
entidade concedente. (Art. 16 do Decreto Estadual nº. 43.635/2003 e suas
atualizações).
4.1 Da Tramitação para Celebração de Termo Aditivo
O convenente solicitará ao Gestor do convênio com prazo mínimo de 30 (trinta) dias
a celebração de aditivo, através de ofício em papel timbrado, acompanhado de
justificativa e Plano de Trabalho atualizado, cabendo à Administração Estadual:
I.

O Gestor do convênio analisará a necessidade da celebração do aditivo,
elaborará nota técnica e encaminhará para aprovação do Dirigente Máximo
do Órgão ou Entidade;

II.

Após receber o processo, a DCC elaborará a minuta do termo aditivo,
cadastrará/atualizará no SIGCON-MG e posteriormente encaminhará à
Procuradoria Jurídica para elaboração de nota jurídica, emissão e chancela
das vias do termo;

III.

A DCC atualizará o convênio no SIGCON-MG e o encaminhará para a
Assessoria Técnica da SEGOV para emissão da Nota de Autorização Prévia;

IV.

A DCC coletará as assinaturas necessárias à celebração do termo aditivo;
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V.

A DCC encaminhará à Procuradoria Jurídica, para providenciar a publicação
do extrato no Diário Oficial do Governo de Minas, cuja cópia deverá ser
juntada aos autos do processo.

Observação: Havendo necessidade de aporte de recursos, deverá ser juntada aos
autos do processo, pelo gestor do convênio, uma nova Declaração de
Disponibilidade orçamentária-financeira emitida pela DIPLO.
5

DA PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

O concedente terá obrigatoriedade de prorrogar de ofício a vigência do convênio,
mediante justificativa formalizada aprovada pela autoridade máxima do órgão ou
entidade, quando houver atraso na liberação de recursos ou na execução, limitada a
prorrogação ao exato período do atraso verificado, conforme disposto no art. 12 do
Decreto Estadual nº. 43.635/2003. Para tanto, compete à Diretoria de Convênios e
Contratos – DCC:
I.

Solicitar à SUPOF justificativa pelo atraso do repasse ao convenente;

II.

Encaminhar a Procuradoria Jurídica a solicitação e a referida justificativa para
que a mesma emita nota jurídica. A Procuradoria Jurídica retornará à DCC a
documentação para a coleta da assinatura do Dirigente Máximo;

III.

Encaminhar à Procuradoria Jurídica, para providenciar a publicação do
extrato no Diário Oficial do Governo de Minas, cuja cópia deverá ser anexada
ao processo.

IV.

Providenciar a prorrogação da vigência do convênio no SIGCON-MG.

6

DEVERES DOS CONVENENTES
I.

Cumprir o cronograma previsto no Plano de Trabalho;

II.

Permitir, a qualquer momento, visitas de campo e/ou auditagem solicitada
pelo Gestor do convênio;

III.

Prestar informações do andamento do convênio (físico e financeiro) sempre
que solicitado pelo Gestor do mesmo;

IV.

Cumprir o objeto do Convênio;

V.

Realizar a correta e regular aplicação dos recursos;
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VI.

Cumprir de forma fidedigna o Decreto Estadual nº 43.635/2003 e Lei
8.666/1993.

6.1

Penalidades Aplicáveis pelo não Cumprimento dos Deveres

O convenente deverá restituir ao concedente, no prazo improrrogável de trinta dias
da data da notificação, o valor transferido, atualizado monetariamente, de acordo
com índices aplicáveis aos débitos para com a Fazenda Pública, desde a data do
recebimento, na forma da legislação em vigor, nos seguintes casos:
I.

Quando da não execução do objeto do convênio;

II.

Quando não for apresentada, no prazo exigido e dentro das normas vigentes,
a prestação de contas parcial ou final;

III.

Quando os recursos não forem utilizados na finalidade estabelecida no
convênio;

IV.

Quando não forem aceitas as justificativas pelo não cumprimento das metas e
indicadores estabelecidos no plano de trabalho.

7

DA EXECUÇÃO FÍSICA DO CONVÊNIO

A execução física do objeto do convênio deve guardar plena consonância com o
plano de trabalho e o cronograma físico-financeiro previamente pactuado, em
conformidade com a legislação em vigor, respondendo cada parte pela
responsabilidade assumida.
Para a utilização dos recursos, deverão ser observados os princípios da
economicidade, eficiência, razoabilidade. E para tanto, os bens ou serviços deverão
ser adquiridos ou contratados mediante processo licitatório ou procedimento análogo
como determina a norma. Os respectivos processos devem seguir os procedimentos
de execução da despesa previstos na Lei Federal nº. 4.320/1964.
Lembramos que deverá estar previsto nas cláusulas do termo a destinação dos bens
adquiridos, produzidos ou construídos com recursos oriundos do convênio, bem
como os bens remanescentes na data da sua conclusão ou extinção e na prestação
de contas deverá ser anexada fotografias dos referidos bens, que permitam a sua
total visualização e identificação.
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A liquidação da despesa somente poderá ser realizada, respeitada a legislação em
vigor e o plano de trabalho firmado, através da apresentação de documentação
comprobatória hábil. A utilização dos recursos financeiros deverá obedecer
estritamente o escopo do objeto, sob pena de responsabilização da autoridade
competente e devolução dos recursos aplicados indevidamente.
Não serão permitidos:
a) Realização de despesas de taxa ou comissão de administração, de gerência
ou similar;
b) Pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer
espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros de
órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal
ou do Distrito Federal (Art.15, incisos I e II do Decreto Estadual nº.
43.635/2003);
c) Aditamento prevendo alteração do objeto;
d) Utilização de recurso em finalidade diversa da estabelecida no respectivo
instrumento, ainda que em caráter de emergência;
e) Em despesas com data anterior ou posterior à sua vigência;
f) Atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos;
g) Em despesas com taxas bancárias, multas, juros ou atualização monetária,
inclusive referente a pagamentos ou recolhimentos efetuados fora dos prazos,
devendo a Entidade conveniada assumir esses encargos com seus próprios
recursos, ressalvadas as hipóteses constantes de legislação específica;
h) A realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo,
informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos
ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de
servidores públicos e que conste claramente no plano de trabalho. Ressaltase que todos os produtos resultantes de despesas com publicidade de caráter
educativo, informativo ou de orientação social, previstas com recursos do
convênio e claramente descritas no plano de trabalho, devem conter a
logomarca do concedente, sendo obrigatória a aprovação prévia de todos
estes produtos.
8

DEVERES DO GESTOR DE CONVÊNIO
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Conforme estabelece a Instrução de Serviço Conjunta SEMAD, IGAM, FEAM E IEF
Nº. 01 de 26/03/2012, para todo convênio será designado pelo menos um gestor
com capacidade técnica para planejar, gerenciar, monitorar e controlar os resultados
previstos no instrumento, em conjunto com o Convenente, cabendo-lhe as seguintes
funções, sem prejuízo de outras atividades necessárias ao efetivo acompanhamento
e cumprimento do objeto do convênio:
a) Acompanhar o processo de formalização do Convênio, desde o momento em
que for indicado Gestor, participando efetivamente de todo processo;
b) Opinar quanto à aprovação do Plano de Trabalho apresentado pelo
Proponente, sugerindo alterações quando necessárias;
c) Monitorar, permanentemente, as ações e atividades de execução do
Convênio, de forma a assegurar que os objetivos programados sejam
realizados, zelando pelo efetivo cumprimento do objeto do Convênio;
d) Acompanhar integralmente a execução física e financeira do Convênio;
e) Programar os repasses de recursos dos Convênios juntamente com o
Ordenador de Despesas;
f) Opinar quanto a celebração de Termo Aditivo e encaminhar solicitação do
aditamento, à Diretoria de Convênios e Contratos, dentro do prazo de 30 dias
anteriores ao vencimento do Convênio, juntamente com o Plano de Trabalho
e, no caso de aditamento de recurso, Declaração de Disponibilidade
Orçamentária, emitida pela DIPLO;
g) Elaborar Parecer Técnico, quando for o caso, com Relatório Fotográfico,
periodicamente, no mínimo ao final de cada fase/etapa do Convênio, para
solicitação de liberação de parcela subsequente e para subsidiar a Prestação
de Contas informando detalhadamente e de forma clara sobre a execução
física do Convênio;
h) Realizar vistorias no local em que estiver sendo executado o Projeto objeto do
Convênio;
i) Realizar reuniões com o Convenente com a finalidade de certificar o
andamento da execução física.
O servidor indicado como gestor deverá estar em efetivo exercício nos quadros da
repartição interessada e ter conhecimento técnico sobre o objeto do convênio.
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A função de Gestor do Convênio não ensejará qualquer acréscimo na remuneração
ou vantagem do servidor.
9

DAS FUNÇÕES DO ORDENADOR DE DESPESA

Conforme estabelece o Decreto Estadual nº. 37.924/1996, em seus artigos 21 e 22:
“Art. 21 - Ordenador de Despesa é o dirigente máximo do órgão ou entidade
investido do poder de realizar despesa, que compreende o ato de
empenhar, liquidar, ordenar pagamento e movimentar recursos que lhe
forem atribuídos.”
“Art. 22 - É permitida a delegação da competência de que trata o artigo
anterior, por meio de ato publicado no órgão oficial dos Poderes do Estado,
observado o princípio de segregação de função.”

No SISEMA o ordenamento de despesa se dará por meio de publicação de
Resolução Conjunta, delegando aos ocupantes dos cargos de direção, chefia, e
assessoramento, o ato de ordenar despesas, em todas as suas fases, até o limite
dos créditos autorizados à conta das Unidades Orçamentárias.
São atribuições do Ordenador de Despesa, quanto à prestação de contas:
I.

Deliberar sobre a aprovação ou não da Prestação de Contas no prazo
máximo de 90 (noventa) dias, com base nos pareceres físico e financeiro;

II.

Exercer o poder discricionário quanto ao julgamento das justificativas do
convenente acerca das inconformidades apresentadas, quando da execução
do convênio.

10

DEVERES DA DIRETORIA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS - DCC

De acordo com o Decreto n° 45.824 de 20/12/2011, são funções da DCC coordenar
as atividades de gestão dos convênios, monitorando a sua execução, bem como a
coordenação e realização da análise das prestações de contas no âmbito do
SISEMA, competindo-lhe também:
I.

Enviar ao Gestor do convênio cópia do termo firmado para acompanhamento;

II.

Solicitar ao Gestor do Convênio as providências para adequações ou
informações que se fizerem necessárias pertinentes à execução do convênio;

III.

Acompanhar prazos e vigências dos convênios;

IV.

Solicitar a DCFA o repasse das parcelas;

26

V.

Esclarecer eventuais dúvidas do Gestor do convênio ou do convenente;

VI.

Guarda do processo;

VII.

Manter a pasta física atualizada e enumerada;

VIII.

Propor e implementar normas para prestação de contas, observando as
normas legais vigentes.

11

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas, parcial e/ou final, deverá ser apresentada junto à Diretoria
de Convênios e Contratos – DCC, que receberá a documentação, na forma prevista
no art. 27, do Decreto Estadual n.º 43.635/2003 para a prestação de contas final ou
art. 31 do mesmo decreto para a prestação de contas parcial.

Quando o convenente for órgão ou entidade da Administração Pública Estadual,
pertencente ao orçamento fiscal, a documentação da prestação de contas parcial e
final deverá ser apresentada de acordo com o art. 26 Decreto Estadual nº
43.635/2003.
A prestação de contas parcial ou final será analisada e avaliada pela DCC, em seus
aspectos financeiros e pelo gestor, nos aspectos técnicos, os quais emitirão
respectivos pareceres:
I.

Técnico: quanto à execução física, cumprimento do plano de trabalho, dos
objetivos do convênio e avaliação do alcance socioambiental, anexando
fotografias ou outros documentos que comprovem o cumprimento do objeto
do Convênio;

II.

Financeiro: quanto à correta e regular aplicação dos recursos do convênio,
nos termos da legislação que rege a Administração Pública.

11.1 Das Irregularidades na Prestação de Contas
Na eventual ocorrência de qualquer inconformidade na prestação de contas parcial
ou final, será aberto prazo de até 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15 dias,
ao convenente para regularização das inconformidades apontadas.
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Concluída a análise da documentação apresentada pelo convenente, será
encaminhado o Parecer Financeiro e o Técnico ao Ordenador de Despesas, para
análise e deliberação sobre a prestação de contas.
Caso a Prestação de Contas seja rejeitada totalmente ou parcialmente pelo
Ordenador de Despesas, será encaminhada ao convenente uma notificação,
juntamente com um Documento de Arrecadação Estadual - DAE para devolução do
respectivo valor glosado, com vencimento para 40 (quarenta) dias.
Está assegurada ao Convenente a apresentação de recurso quanto à decisão, no
prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da notificação, com Aviso
de Recebimento (AR), observados o contraditório e a ampla defesa, facultado ao
convenente a juntada dos documentos que forem necessários a fim de comprovar
suas alegações.
O recurso será encaminhado ao Ordenador de Despesas que deverá pronunciar-se
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do processo. Caso
não haja a reconsideração da decisão, encaminhá-lo-á à autoridade imediatamente
superior, se houver, no prazo de 5 (cinco) dias.
No caso de não interposição do recurso e de não provimento do mesmo, o
convenente deverá efetuar o pagamento do DAE e encaminhar por e-mail para a
DCC o respectivo comprovante, e posteriormente, o documento original, para
encerramento do processo.
Aprovada a prestação de contas, o convenente será comunicado formalmente, no
prazo de 20 dias corridos, após a deliberação do Ordenador de Despesas e
posteriormente a DCC arquivará o processo.

11.2 Das medidas aplicáveis
A não apresentação da prestação de contas final no prazo máximo de até 60
(sessenta) dias após o término da vigência do convênio, ou a prestação de contas
não aprovada, nos termos do art. 30, do Decreto Estadual n.º 43.635/2003,
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determinará a adoção das seguintes providências pela Superintendência de
Planejamento, Orçamento e Finanças da SEMAD:
I.

O bloqueio, no SIAFI/MG, do convenente, ficando o mesmo impedido de
receber novos recursos públicos, até a completa regularização;

II.

A instauração de Tomada de Contas Especial, a qual deverá ser
encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado;

III.

O encaminhamento da documentação relativa ao convênio à Advocacia-Geral
do Estado, na hipótese de ressarcimento ao erário, para as medidas judiciais
cabíveis.

11.3 Da Tomada de Contas Especial
Tendo-se optado pela responsabilização do convenente, o processo será
encaminhado a Subsecretaria de Inovação e Logística – SIL que remeterá ao
Gabinete da SEMAD, para que sejam tomadas as devidas providências quanto à
instauração da Comissão de Tomada de Contas Especial.
A comissão realizará os trabalhos conforme a Instrução Normativa nº 03/2013 do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
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ANEXO I – MINUTA DO TERMO DO CONVÊNIO

CONVÊNIO (informar o nome do Órgão/Entidade
responsável) Nº (jurídico insere o número do
convênio)
CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DO (A)
(informar o nome do Órgão/Entidade responsável) E
(nome da Entidade/Prefeitura)

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio do (a) (INFORMAR O NOME DO
ÓRGÃO/ENTIDADE RESPONSÁVEL), sediada à (Endereço da Unidade Sede), CNPJ
nº. (número do CNPJ), doravante denominada (informar o nome do Órgão/Entidade
responsável), neste ato representada pelo seu (Dirigente Máximo do Órgão/Entidade
responsável), Sr. (a) (nome do Dirigente Máximo), (profissão), (estado civil), portador de
CI (número da CI), inscrito no CPF sob o número (número do CPF), (endereço
residencial), nomeado por ato do Governador do Estado de Minas Gerais, publicado no
dia (data da publicação) no Diário Oficial de Minas Gerais, e a/o (nome da
Entidade/Prefeitura), CNPJ nº. (número do CNPJ), sediado à (endereço), neste ato
representado pelo (Diretor/Prefeito) (a), Sr (a). (nome do responsável pela
Entidade/Prefeitura), inscrito no CPF sob o número (número do CPF), residente e
domiciliado em (endereço residencial), resolvem celebrar o presente convênio,
aplicando-se no que couber as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores e o Decreto Estadual nº. 43.635, de 20 de outubro
de 2003, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Convênio tem por objeto a (preencher com a descrição do objeto do
convênio).

Parágrafo Único: Este instrumento rege-se pelas normas da Lei Federal nº 8.666 de
21/06/93 e suas alterações, Decreto nº 43.635, de 20 de outubro de 2003 (inserir
demais legislações aplicáveis).
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO
Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o PLANO DE
TRABALHO especialmente elaborado e que passa a fazer parte integrante deste
Convênio, independente de transcrição

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
§1º - Constituem obrigações do (a) (informar o nome do Órgão/Entidade responsável):
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I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

Efetuar a transferência dos recursos financeiros à (nome do responsável pela
Entidade/Prefeitura), previstos para a execução deste Convênio, na forma
estabelecida no Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho
(Anexo I);
Orientar, supervisionar e cooperar com a implantação das ações do objeto deste
Convênio;
Acompanhar as atividades de execução, avaliando seus resultados e reflexos;
Analisar os relatórios de execução físico-financeira e a prestação de contas,
objeto do presente instrumento;
Exercer a autoridade normativa, o controle e a fiscalização sobre a execução
deste Convênio;
Prorrogar, de ofício, a vigência do convênio, mediante justificativa formalizada
aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, quando por sua culpa,
houver atraso na liberação de recursos ou na execução, limitado a prorrogação
ao exato período do atraso verificado.

(inserir mais itens importantes a execução do objeto do convênio)
§2º - Constituem obrigações do (a) (nome do responsável pela Entidade/Prefeitura):
I.
II.
III.
IV.

V.

VI.

Assumir, exclusivamente, a responsabilidade técnica e civil decorrente do projeto
objeto do Convênio;
Aplicar os recursos repassados pela CONCEDENTE exclusivamente no objeto do
convênio;
Disponibilizar (inserir descrições importantes a execução do objeto do convênio);
Restituir o eventual saldo de recursos à CONCEDENTE/ TESOURO DO
ESTADO, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações
financeiras, no prazo de 30 (trinta) dias da conclusão, extinção, denúncia ou
rescisão do presente Convênio.
Permitir e facilitar o livre acesso de servidores da CONCEDENTE ou por ele
designado, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o
instrumento pactuado, quando em missão de fiscalização;
Restituir à CONCEDENTE, no prazo improrrogável de trinta dias da data do
evento, o valor transferido, atualizado monetariamente, de acordo com índices
aplicáveis aos débitos para com a Fazenda Pública, desde a data do
recebimento, na forma da legislação em vigor, nos seguintes casos:
a. Quando da não execução do objeto do convênio;
b. Quando não for apresentada, no prazo exigido e dentro das normas vigentes, a
prestação de contas parcial ou final;
c. Quando os recursos não forem utilizados na finalidade estabelecida no convênio;
d. Quando não forem aceitas as justificativas pelo não cumprimento das metas e
indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho.

VII.
VIII.

IX.

Contribuir para o desenvolvimento na integra do objeto deste Convênio, conforme
o disposto no Plano de Trabalho (ANEXO);
Prestar toda e qualquer informação solicitada pela (informar o nome do
Órgão/Entidade responsável) para o cumprimento das cláusulas estipuladas
neste instrumento;
Realizar a aplicação dos recursos financeiros previstos para a execução deste
convênio, na forma estabelecida no plano de Trabalho (anexo I);
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X.
XI.
XII.

XIII.

Indicar 01 (um) coordenador formalmente responsável pelo acompanhamento do
convênio;
Abrir conta especifica em instituição financeira oficial para o repasse do recurso
destinado à execução do objeto deste convênio;
Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciária
e social decorrente dos recursos humanos utilizados nos trabalhos, bem como,
por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente
convênio;
Recolher, à conta do concedente, o valor atualizado da contrapartida pactuada,
quando não comprovar a sua aplicação na execução do objeto do convênio.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
O valor global do presente Convênio é de (informar o valor total do convênio), a
serem liberados conforme constante do Plano de Trabalho, distribuídos da seguinte
forma:
I.

(informar o nome do Órgão/Entidade responsável): (informar o valor do
concedente)

II.

(informar o nome da Entidade/Prefeitura responsável): (informar o valor do
convenente) como contrapartida (informar se será financeira ou não-financeira).

§1º: Para o exercício financeiro (informar o ano corrente) os recursos estão consignados
na seguinte dotação orçamentária:
(informar o número da dotação orçamentária)
§2º: Os recursos necessários ao atendimento das despesas a serem realizadas em
exercícios futuros estão consignados no plano plurianual e constarão dos orçamentos
vigentes ao longo do prazo de execução do convênio.
§3º: Para o exercício subseqüente, a classificação da despesa será indicada, por meio
de apostilamento, observada a legislação em vigor
CLÁUSULA QUINTA - DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos referentes ao presente Convênio serão mantidos EXCLUSIVAMENTE na
conta (informar o nome do Banco, o número da Agência, Conta Corrente da
Entidade/Prefeitura) somente sendo permitidos saques para o pagamento de despesas
previstas no PLANO DE TRABALHO, mediante ordem de pagamento ou cheque
nominativo ao credor, assinado em conjunto por dois representantes do CONVENENTE.
§1.º Os saldos disponíveis, enquanto não forem empregados no objeto do convênio,
serão obrigatoriamente aplicados:
I - Em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto,
lastreado em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para
prazo inferior a trinta dias;
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II - em caderneta de poupança, quando a utilização estiver prevista para prazo superior
a trinta dias;
§2.º Os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras serão, obrigatoriamente,
utilizados no objeto do Convênio, cuja comprovação estará sujeita às mesmas
exigências da prestação de contas dos recursos liberados.
§3.º As receitas oriundas dos rendimentos das aplicações financeiras não poderão ser
computadas como contrapartida.
§4.º É vedado qualquer tipo de movimentação financeira em espécie.

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
O CONVENENTE deverá prestar contas dos recursos recebidos ao CONCEDENTE,
devendo estar instruídas com as peças técnicas e contábeis, na forma estabelecida no
Capítulo VIII do Decreto nº 43.635/2003, e alterações posteriores, observadas ainda as
instruções e os formulários complementares fornecidas pela Diretoria de Convênios e
Contratos.
§1º Da Prestação de Contas Final
I - Havendo liberação dos recursos em até duas parcelas, a apresentação da Prestação
de contas se fará no final da vigência do instrumento, globalizado as parcelas liberadas.
II- Quando a liberação dos recursos ocorrer em 3 (três) ou mais parcelas, a terceira
ficará condicionada à apresentação de prestação de contas parcial referente à primeira
parcela liberada, composta da documentação especificada nos incisos I a XII do art. 26,
e assim sucessivamente; após a aplicação da última parcela, será apresentada a
prestação de contas do total dos recursos recebidos.
III - A prestação de contas final deverá ser apresentada, ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS
após o término da vigência para a execução do convênio, na forma estabelecida no art.
27 e 29 do Decreto nº 43.635/2003, e nas instruções complementares da
Superintendência de Contabilidade e Finanças.
IV - A não apresentação da prestação de contas final, no prazo estipulado no convênio,
ou a prestação de contas não aprovada, nos termos do art. 30, do Decreto nº
43.635/2003, determinará as seguintes providências pela Superintendência de
Contabilidade e Finanças:
a - O bloqueio, no SIAFI/MG, do CONVENENTE, ficando o mesmo impedido de receber
novos recursos públicos até a completa regularização;
b - A promoção de Tomada de Contas Especial, a qual deverá ser encaminhada ao
Tribunal de Contas do Estado;
c - O encaminhamento da documentação relativa ao convênio à Advocacia-Geral do
Estado, na hipótese de ressarcimento ao erário, para as medidas judiciais cabíveis.
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CLÁUSULA SETIMA - DA GLOSA DA DESPESA
Serão glosadas as despesas porventura realizadas com finalidade diversa da
estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência, especialmente
aquelas com:
I - realização de despesas a título de taxa ou comissão de administração, de gerência
ou similar;
II - pagamento, a qualquer título, a servidor ou empregado público, integrante de quadro
de pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, por
serviços de consultoria ou assistência técnica;
III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
IV - realização de despesas com taxas bancárias, multas, juros ou atualizações
monetárias, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos efetuados fora dos
prazos, ressalvadas as hipóteses constantes da legislação específica;
V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo
ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos e que conste
claramente no plano de trabalho.
VI – utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no respectivo
instrumento, ainda que em caráter de emergência.
CLÁUSULA OITAVA - DA VISTORIA
A vistoria e o acompanhamento do projeto, objeto deste Convênio, serão realizadas pelo
CONCEDENTE, direta ou indiretamente.
CLÁUSULA NONA - DOS BENS REMANESCENTES
Os bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos oriundos deste
instrumento na data da conclusão ou extinção do presente Convênio, serão de
propriedade do (a) (informar o nome do Órgão/Entidade responsável).
Parágrafo Único: Em razão de interesse público e por conveniência do CONCEDENTE
os bens remanescentes poderão ser objeto de doação a CONVENENTE, observada a
legislação em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA
Assegura-se ao CONCEDENTE as prerrogativas de conservar a autoridade normativa
do convênio, bem assim as de exercer o controle e a fiscalização sobre sua execução e,
ainda, as de assumi-la ou de cometê-la a terceiro, nos casos de paralisação ou de
superveniência de fato relevante, a fim de evitar-se a descontinuidade do serviço
contratado.
§1.º Para o fim de bem exercer o controle e a fiscalização acima referidos, assegura-se
aos servidores do CONCEDENTE, ou àqueles por ele indicados, a prerrogativa de
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acessar, em qualquer tempo e lugar, os dados e informações que, direta ou
indiretamente, digam respeito à execução do objeto do convênio, bem assim a de
realizarem vistorias, requisitarem documentos e diligências, desde que o façam por
ocasião de fiscalização previamente determinada.
§2.º A fiscalização empreendida pelos servidores do CONCEDENTE, ou pelas pessoas
por ela indicadas, resultará na elaboração de um termo, do qual constarão as principais
ocorrências verificadas e as medidas e diligências propostas para saná-las, com os
respectivos prazos.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente Convênio será de (informar o período em meses),
contados a partir da data de sua publicação.
§1º: O prazo de vigência poderá ser prorrogado, por termo aditivo, mediante pedido
acompanhado de justificativa circunstanciada e aceitação mútua das partes, no prazo
mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência do término da vigência.
§2º: Quando houver atraso na liberação de recursos ou na execução, o concedente fica
obrigado a prorrogar de ofício a vigência do convênio, mediante justificativa formalizada
aprovada pela sua autoridade máxima, limitada a prorrogação ao exato período do
atraso verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ADITAMENTO
O convênio e o plano de trabalho somente poderão ser aditados com as devidas
justificativas, mediante proposta a ser apresentada no prazo mínimo de trinta dias antes
de seu término e desde que aceitas, mutuamente, pelos partícipes, dentro do prazo de
vigência, levando-se em conta o tempo necessário para análise e decisão.
§1º - É vedado o aditamento do convênio com o intuito de alterar o seu objeto,
entendido como tal modificação, ainda que parcial, da finalidade definida no
correspondente plano de trabalho, configurando mudança de objeto, mesmo que não
haja alteração da classificação econômica da despesa.
§2º - Excepcionalmente, quando se tratar apenas de alteração da execução do
convênio, como prazo de execução, cronograma de desembolso dentre outros, admitirse-á, ao órgão ou entidade executora, propor reformulação do Plano de Trabalho, que
será previamente apreciada pelo setor técnico e submetida à aprovação pela
CONCEDENTE.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DIVULGAÇÃO
O CONVENENTE deverá, ao longo da execução do convênio, disponibilizar, em local
visível e de fácil acesso ao público, as seguintes informações:
I - o número do convênio;
II - a participação do CONCEDENTE;
III - o valor do convênio;
IV - seu objeto, com menção, ainda que sumária, de suas metas físicas e financeiras;
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V - o nome do CONVENTENTE, DOS INTERVENIENTES e do responsável pela
execução das obras ou serviços;
VI - a data da assinatura do convênio e o período de sua vigência;
VII - a população beneficiada;
VIII - a indicação de telefone e ou endereço eletrônico que possibilite a população obter
informação acerca da execução do convênio;
IX - dotação orçamentária;
X - número do empenho, quando couber.
Parágrafo Único: Em toda e qualquer ação promocional do CONVENENTE, deverá ser
feita menção à participação do CONCEDENTE, observando as exigências e vedações
constantes do disposto no art. 37, § 1º, da Constituição da República e na Resolução
Conjunta da Secretaria de Estado de Governo, Secretaria de Estado da Casa Civil e
Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais n.º 1 de 30 de Dezembro de 2011, em
especial ao §4º do art. 8º.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO
As partes poderão a qualquer tempo, denunciar ou rescindir este Convênio, imputandolhes as responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que tenham vigido e
creditando-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período.
§1º Constitui motivo para rescisão do convênio, independente do instrumento de sua
formulação, a inadimplência de qualquer das cláusulas pactuadas, particularmente
quando constatadas as seguintes situações:
I - Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
II - Aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com o disposto no
Decreto nº 43.635, de 20 de outubro de 2003;
III - Falta de apresentação da prestação de contas parcial, nos prazos estabelecidos;
IV - Obtenção de resultados abaixo dos indicadores de desempenho, qualidade e
produtividade, fixados no Plano de Trabalho.
§2º Na ocorrência do disposto no inciso III do parágrafo anterior, a autoridade
competente instaurará a respectiva Tomada de Contas Especial.
§3º Será considerado resolvido o presente Convênio, em caso de superveniência de lei,
ato ou fato que o torne material ou juridicamente inexeqüível ou impraticável.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
Caberá a (informar o nome do Órgão/Entidade responsável) providenciar, à sua conta, a
publicação deste Convênio, em extrato, no Diário Oficial de Minas Gerais em
atendimento ao principio da publicidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Convênio, as partes elegem o foro da
Comarca de Belo Horizonte.
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E para firmeza e validade de tudo quanto aqui se estipulou, lavrou-se o presente
TERMO DE CONVÊNIO, que vai assinado pelas partes que integram o presente, em 03
(três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas que também o
subscrevem, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Belo Horizonte, _____ de ______________ de _______.

(informar o nome do responsável pela Entidade/Prefeitura convenente)
(informar o nome da Entidade/Prefeitura convenente)

(informar o nome do responsável pela Órgão/Entidade concedente)
(informar o nome do Órgão/Entidade concedente)

Testemunhas:
1) Nome:
CPF:
2) Nome:
CPF:
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ANEXO II – MODELO DE PLANO DE TRABALHO
ANEXO I
Espaço reservado
Nº do Convênio:

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
1 - RAZÃO SOCIAL DO CONCEDENTE

2 - CNPJ

3 – GESTOR DO CONCEDENTE

4 – MASP/MATRICULA

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONVENENTE
1 - RAZÃO SOCIAL

2 - CNPJ

3 - ENDEREÇO SEDE (Av., Rua, nº, Bairro)
4 - CIDADE

5 - CEP

8-CONTA CORRENTE/DV 9 - BANCO:

10- AGÊNCIA

12 - NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL
14 - CI./ÓRGÃO EXPEDIDOR

7 – E-MAIL
-------------11 - PRAÇA DE PAGAMENTO

6 - DDD/TELEFONE

13 - CPF

15 – CARGO

17 - ENDEREÇO RESIDENCIAL

16 – DATA
MANDATO
18 – CEP

19 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
21 - ENDEREÇO ELETRÔNICO (e-mail)

VENC.

20 - Nº CREA
22 - REGIONAL DO ÓRGÃO

23 - REPASSE DE CARACTERIZAÇÃO ESPECIAL (Calamidade Pública, Educação, Saúde,
Assistência Social)
24 – GESTOR DO CONVENENTE

25 - CPF

II – INTERVENIENTE
NOME
3 – ENDEREÇO

2 - CNPJ
4 – BAIRRO / CIDADE
5 – CEP:

6 - NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL

7 - IDENTIDADE

9 – CPF

10 – CARGO

8 - ÓRGÃO EXPEDIDOR
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III – CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA
1 - PROGRAMA / TÍTULO DA OBRA

2 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
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3 – TIPO DE ATENDIMENTO

4 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
INÍCIO
TÉRMINO

( ) Proteção e Conservação da Biodiversidade;
( ) Proteção à Fauna e à Flora;
( ) Proteção e/ou Recuperação de Nascentes;
( ) Prevenção e Combate a Incêndios Florestais;
( ) Recuperação de Áreas Degradadas;
( ) Reflorestamento;
( ) Programa de Educação Ambiental;
( ) Gestão de Recursos Hídricos;
( ) Preservação da Quantidade e da Qualidade das Águas;
( ) Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos;
( ) Prevenção do Meio Ambiente (Poluição) / Qualidade do Ar;
( ) Prevenção do Meio Ambiente / Degradação Ambiental;
( ) Desenvolvimento de Projetos de Preservação do Meio
Ambiente;
( ) Capacitação/Cursos para Manutenção e Recuperação
Ambiental
( ) Saneamento Ambiental.
5 – OBJETIVOS

(Mês/ano)

(Mês/ano)

6 - JUSTIFICATIVA

.
7 - PESSOAS BENEFICIADAS
QUANTIDADE

DESCRIÇÃO
.

8 - EMENDA PARLAMENTAR
PARLAMENTAR

Nº DA EMENDA

VALOR DA EMENDA
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IV – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

Metas Fases

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase e Estimativa de Custo - R$ 1,00)
Classificação
Indicador Físico
Duração (mm/aa)
Valores
Orçamentária
Descrição
Unidade
Quant.
Início Término Código Descrição Unitário Quant. Concedente Convenente

Meta 1
Fase 1.1

Fase 1.2

Fase 1.3
Meta 2
Fase 2.1

Fase 2.2

Fase 2.3
TOTAL
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V - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
1 – DEMONSTRATIVO DE RECURSOS – R$
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DA NATUREZA

TOTAL
2 – VALOR DA PROPOSTA/CONTRAPARTIDA
ESPECIFICAÇÃO
SOLICITADO AO CONCEDENTE
CONTRAPARTIDA
CUSTO TOTAL DA PROPOSTA
3 – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONCEDENTE

CONVENENTE

TOTAL

VALOR

%

OBSERVAÇÃO

100

4 – RESUMO DA APLICAÇÃO (CONCEDENTE)
PARCELAS DE DESEMBOLSO
VALOR
CRONOGRAMA DESEMBOLSO

ASSOCIADA A META

ASSOCIADA A FASE

TOTAL
5 – RESUMO DA APLICAÇÃO (CONVENENTE)
PARCELAS DE DESEMBOLSO
VALOR
CRONOGRAMA DESEMBOLSO

ASSOCIADA A META

ASSOCIADA A FASE

TOTAL
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VI – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da Convenente, declaro, para fins de prova junto à
Concedente, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou
situação de inadimplência com o Estado de Minas Gerais ou qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações
consignadas nos orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.
Belo Horizonte,

de

de 2013

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Assinatura da Autoridade Competente

VII - RESERVADO AO CONCEDENTE
1 - PARECER TÉCNICO
(ANEXADO AO PROCESSO)
O gestor do convênio está ciente e aprova o Plano de Trabalho.

De acordo: __________________

Masp:
Setor/ramal:

Data: _____/____/_____

2 - PARECER JURÍDICO
(ANEXADO AO PROCESSO)

O Plano de Trabalho apresentado pelo Convenente está de acordo com o parágrafo 1º do art. 116 da
Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993.

XXXXXXXXXXXX
Diretora de Convênios e Contratos

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Superintendente de Planejamento,
Orçamento e Finanças

Data: ___/___/___

Autorizo a celebração do convênio.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretário / Diretor-Geral / Presidente

Data: ___/___/___
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ANEXO III - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO PLANO DE
TRABALHO
Item IV – Cronograma de Execução (Meta, Etapa ou Fase)

O Cronograma de Execução é a parte do Plano de Trabalho detalhado por Metas
que tem por finalidade definir as macro atividades que serão desenvolvidas pelo
convenente, devendo informar de forma clara e sucinta o que deverá ser executado
para o cumprimento do objeto do convênio.

Para preenchimento do Cronograma de Execução, deverão ser informados:

a) Metas: dividem-se em Etapas ou Fases que deverão descrever as tarefas a
serem desenvolvidas para a sua conclusão, informando os indicadores
físicos e o tempo de duração para conclusão do objeto.
Para cada Meta, deverá ser informado o seu valor total, que constitui-se no
somatório das Etapas ou Fases a ela vinculadas.
b) Etapa ou Fase: para preenchimento deste campo, cada Etapa ou Fase
deverá ser informada a sua descrição, detalhando-a por Indicador Físico
(unidade de medida e quantidade) e prazo de Duração (informando o
mês/ano de início e término).
c) Classificação Orçamentária: deverá ser detalhada de acordo com a
Classificação Econômica da Despesa5, informando o Código de 6 dígitos (a
nível de Categoria Econômica, Grupo de Natureza, Modalidade de
Aplicação e Elemento de Despesa) e a Descrição por Elemento de
Despesa.
d) Valores: para cada classificação econômica deverá ser informado o valor
Unitário bem como a Quantidade necessária a ser realizada, detalhandose este de acordo com cada partícipe do convênio, qual seja, Concedente
e/ou Convenente.

5

Classificador Econômico da Despesa, editado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, disponível
por meio do link:
http://www.planejamento.mg.gov.br/images/documentos/loa_lei_orcamentaria_anual/formularios/classificador
_da_despesa.pdf
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Ex.:
Meta 1 - Deverá ser preenchido com o título da atividade:
Ex.: Operacionalização de Comitê da Bacia Hidrográfica.

Etapa ou Fase 1.1 - Este campo refere-se a Descrição da primeira atividade a ser
executada referente a Meta 1:
Ex.: Reuniões Ordinárias e Extraordinárias.

Etapa ou Fase 1.2 - Este campo refere-se a Descrição da segunda atividade a ser
executada referente a Meta 1:
Ex.: Manutenção da Secretaria Executiva.
Indicador físico - Deverá ser preenchido com a unidade de medida utilizada para
mensurar cada Etapa ou Fase:
Ex. (Etapa ou Fase 1.1):
Unidade:

Reunião

Quant.:

16

Duração.:

Início: Maio/2013 / Término: Abril/2014

Ex. (Etapa ou Fase 1.2):
Unidade:

Mês

Quant.:

12

Duração.:

Início: Maio/2013 / Término: Abril/2014

Classificação Orçamentária – Deverá informar a o código de acordo com o
Classificador de Despesa do Estado de Minas Gerais e logo após a descrição
conforme segue:
Ex.: Código: 33.90.30
Ex.: Descrição: Material de Consumo.
Observação: Poderá, a critério da área demandante, detalhar a respectiva
“descrição” de acordo com os “itens de despesa” previsto no classificador
econômico. Tal prerrogativa tem por finalidade vincular determinado
“elemento” a um único item de gasto.
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Ex.: 30 – Material de Consumo (combustíveis, material de escritório,
medicamentos, material gráfico e impressos, produtos alimentícios...).
Ex.: 33 – Passagens e Despesas com Locomoção (passagens, despesas
com taxi, passes, pedágios, fretamento e locação...).
Ex.: 52 – Equipamento e Material Permanente (mobiliário, veículos,
equipamentos de informática...).
Valores – Deverá informar os valores que serão gastos para a realização de cada
Classificação Econômica da Despesa, contendo a descrição do valor unitário para
cada execução, considerando-se o financiador do gasto (Concedente e/ou
Convenente):
Ex.:
Unitário:

R$2,80

Quant.:

500

Concedente:

R$ 1.120,00

Convenente:

R$

280,00

Observação: Deverá ser informado também o montante total de cada Meta
bem como o montante total do Cronograma de Execução, que consiste no
somatórios das metas nele previstas.
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Metas
Fases

Descrição

Meta 1

Fase 1.1

Visita à área
com equipe
executora e
parceiros

Fase 1.2

Divulgação na
comunidade

Fase 1.3

Divulgação na
comunidade

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase e Estimativa de Custo - R$ 1,00)
Indicador Físico
Duração (mm/aa)
Classificação Orçamentária
Valores
Unidade
Quant. Início Término Código
Descrição
Unitário
Quant.
Concedente
R$ 5.345,00
Zoneamento sócio-ambiental
33.90.39
Serv. Terc. p. Jurídica
R$
36,00
100
R$ 3.600,00
Material de consumo (para
cobertura de gastos com
33.90.30
R$
50,00
4
combustíveis e material de
Idas a
escritório)
2
mai/13
jun/13
campo
Diárias de Viagem
33.90.14
(Despesas com
R$ 150,00
5
R$
750,00
hospedagem e alimentação
33.90.30
Combustível)
R$
2,80
50
R$
140,00
33.90.30
Material de escritório
R$ 100,00
1
R$
100,00
Arte gráfica
1
abr/13
mai/13
Contratação de empresa
33.90.39
R$ 500,00
1
R$
500,00
para arte gráfica
Impressão
dos cartazes

1

Meta 2
Fase 2.1

Dia de campo

Dia

Palestras com
Fase 2.2 proprietários do Palestras
entorno
Realização de
seminário
Seminários
Fase 2.3
ambiental

5

4

2

Contratação de empresa
para impressão

R$

5,10

50

Atividade de Educação Ambiental
33.90.30
Combustível
out/13
mar/14
33.90.39
Aluguel de veículo
33.90.39
Serv. Terc. p. Jurídica
33.90.30
Material de consumo
abr/13
mar/14
33.90.30
Aluguel de veículo
33.90.30
Combustível
33.90.39
Aluguel do local
ago/13
mar/14
33.90.30
Material de consumo

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2,80
50,00
36,00
500,00
50,00
2,80
450,00

100
10
50
1
4
40
2

mai/13

mai/13

33.90.39

TOTAL

R$ 4.320,00

1

R$

R$

200,00

255,00

R$ 7.512,00
R$
280,00
R$
500,00
R$ 1.800,00
R$
500,00
R$

Convenente
R$ 200,00

R$ 2.900,00

R$ 1.800,00
R$

200,00

R$

900,00

112,00

R$ 4.320,00
R$ 12.857,00

R$ 3.100,00
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Item V – Plano de Aplicação dos Recursos
No Plano de Aplicação dos Recursos deverão ser registrados os valores, em
unidades monetárias, para cada elemento de despesa constante do plano de trabalho,
detalhando-se o valor a ser transferido pelo órgão/entidade estadual (Concedente) e
pelo beneficiário a título de contrapartida (Convenente), quando couber.
1 – Demonstrativo de Recursos – R$: contempla os valores unitários e o total
previsto a serem aportados pelos parceiros de acordo com cada código de despesa.
Para o preenchimento do Demonstrativo de Recursos deverão ser informados:
a) Código: extraído do Classificador Econômico da Despesa (de acordo com o
detalhamento já realizado no Item IV – Cronograma de Execução), devendo informar
os 6 dígitos (Categoria Econômica, Grupo de Natureza, Modalidade de Aplicação e
Elemento de Despesa) de acordo com cada natureza da despesa utilizada.
b) Descrição da Natureza: Deverá informar o nome da despesa, em conformidade
com o Classificador de Despesa do Estado de Minas Gerais, também já informados no
Item IV.
c) Concedente: Informar o valor financeiro a ser repassado pelo Concedente que será
aplicado em cada natureza de despesa.
d) Convenente: Registrar os recursos acordados a título de contrapartida pelo
Convenente para a execução em cada natureza de despesa.
e) Total: Informar a soma dos valores que serão aplicados em cada elemento de
despesa.
Ex.:
Código: 33.90.30
Descrição da Natureza: Material de Consumo
Concedente: R$1.000,00
Convenente: R$ 400,00
Total: R$ 1.400,00
2 – Valor da Proposta/Contrapartida deverá ser preenchido com a soma dos
recursos pactuados para a execução do convênio, totalizando o Valor do Concedente e
do Convenente, bem como o seu Percentual sobre o valor total do convênio.

A Especificação refere-se ao:
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a) Solicitado ao Concedente: deverá ser preenchido o valor total dos recursos a
serem repassados pelo Concedente, bem como o seu percentual.
b) Contrapartida: deverá ser preenchido o valor total dos recursos a serem aportados
pelo Convenente a título de contrapartida (financeira ou não financeira), considerando a
capacidade da respectiva unidade beneficiada, que decorrerá de negociação entre as
partes. Será necessário informar o seu percentual sobre o valor total do convênio e no
campo Observação classificar como financeira ou não financeira, conforme segue:
Contrapartida financeira: deverá ser depositada na conta do convênio de acordo com
o cronograma de desembolso, não podendo ultrapassar o número de parcelas do
cronograma de desembolso do Convênio.
Contrapartida não financeira: contempla bens e/ou serviços economicamente
mensuráveis e deverá ser detalhada no Item IV – Cronograma de Execução (Meta,
Etapa ou Fase), contemplando os valores que serão destinados por cada Classificação
Econômica da Despesa.
Observação: No momento da formalização do convênio, o valor da contrapartida não
financeira deverá ser comprovado através da memória de cálculo dos bens e/ou
serviços que serão disponibilizados, constando também 3 (três) orçamentos para
verificação da compatibilidade desses com os valores de mercado.
Ex.:
Valor

%

Solicitado ao Concedente:

R$ 60.000,00 75

Contrapartida:

R$ 20.000,00 25

Custo Total da Proposta:

R$ 80.000,00 100

Observação

Financeira

3 – Classificação Orçamentária: deverá ser registrado o número da dotação
orçamentária prevista na Lei Orçamentária Anual – LOA, de acordo com a Declaração
de Crédito Orçamentário a ser emitida pela Diretoria de Planejamento e Orçamento –
DIPLO, vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável – SEMAD.
Ex.: 4341.18.122.2090.0001.33.50.41.01
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4 – Resumo da Aplicação (Concedente): deverão ser indicadas as Parcelas de
Desembolso a serem repassadas ao Convenente, informando o Valor de cada
repasse, a data prevista (mês/ano) no Cronograma de Desembolso e a associação
de cada repasse a Meta e a Etapa ou Fase.
a)Parcela de Desembolso: Informar as parcelas correspondentes ao desembolso a
serem realizadas, quais sejam: 1, 2, 3...
b) Valor: Informar o valor de cada repasse por Parcela de Desembolso.
c) Cronograma: Informar o mês e ano previsto para cada repasse.
d) Associada a Meta: Informar a que meta será associada àquele recurso.
e) Associada a Fase: Informar à fase que se relaciona ao repasse.
Ex.:
Parcelas de Desembolso: 1
Valor: R$30.000,00
Cronograma de Desembolso: mar/2013
Associado a Meta: 1
Associado a Fase: 1.1, 1.2
5 – Resumo da Aplicação (Convenente): deverão ser indicadas as Parcelas de
Desembolso que serão aplicadas para o cumprimento do objeto do convênio,
informando o Valor de cada parcela, data prevista no Cronograma de Desembolso e
a associação a cada Meta e a Etapa ou Fase.
a)Parcela de Desembolso: Informar as parcelas correspondentes ao desembolso a
serem realizadas, quais sejam: 1, 2, 3...
b) Valor: Informar o valor de cada repasse por Parcela de Desembolso.
c) Cronograma: Informar o mês e ano previsto para cada repasse.
d) Associada a Meta: Informar a que meta será associado aquele recurso.
e) Associada a Fase: Informar a fase que se relaciona o repasse.
Ex.:
Parcelas de Desembolso: 1
Valor: R$ 20.000,00
Cronograma de Desembolso: mar/2013
Associado a Meta: 1 e 2
Associado a Fase: 1.1, 1.2 e 2.1, 2.2
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Quadro Exemplificativo do Item V – Plano de Aplicação dos Recursos
1 – DEMONSTRATIVO DE RECURSOS – R$
CÓDIGO
33.90.14
33.90.30
33.90.33
33.90.39

DESCRIÇÃO DA NATUREZA

CONCEDENTE

Diárias de Viagem
Material de consumo
Passagens e despesa com locomoção
Serviço Terceiros Pessoa Jurídica

TOTAL

CONVENENTE

TOTAL

4.000,00
1.600,00
400,00
54.000,00

5.000,00
400,00
600,00
14.000,00

9.000,00
2.000,00
1.000,00
68.000,00

60.000,00

20.000,00

80.000,00

2 – VALOR DA PROPOSTA/CONTRAPARTIDA
ESPECIFICAÇÃO

VALOR

%

SOLICITADO AO CONCEDENTE

60.000,00

75

CONTRAPARTIDA

20.000,00

25

CUSTO TOTAL DA PROPOSTA

80.000,00

100

OBSERVAÇÃO
Financeira

3 – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4341.18.122.2090.0001.33.50.41.01
4 – RESUMO DA APLICAÇÃO (CONCEDENTE)
PARCELAS DE DESEMBOLSO

VALOR

1
2
3

30.000,00
10.000,00
20.000,00

TOTAL

60.000,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
mar/13
jun/13
out/13

ASSOCIADA A META
1
1, 2
1, 2

ASSOCIADA A FASE
1.1, 1.2
1.1, 1.2, 2.1, 2.2
1.1, 1.2, 2.1, 2.2

5 – RESUMO DA APLICAÇÃO (CONVENENTE)
PARCELAS DE DESEMBOLSO

VALOR

1

20.000,00

TOTAL

20.000,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
mar/13

ASSOCIADA A META
1, 2

ASSOCIADA A FASE
1.1, 1.2, 2.1, 2.2
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12

INSTRUÇÕES SOBRE CHAMAMENTO PÚBLICO

12.1 Introdução
Chamada Pública é um processo formal utilizado pela Administração Pública visando
selecionar eventuais parceiros para a celebração de convênios, e caracteriza-se por
estabelecer critérios objetivos, voltados à aferição da qualificação técnica e
capacidade operacional do proponente.
Um processo de Chamada Pública inicia-se com o Termo de Referência, documento
que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do objeto a ser
conveniado, ainda que possa haver alguma complementação posterior. Deve-se no
mínimo definir o que a Administração Pública necessita e o que pretende com a
futura celebração do convênio, permitindo assim a correta elaboração da proposta
pelo proponente.
O Termo de Referência deverá mencionar a necessidade de execução do objeto a
ser pactuado, justificando a importância das ações e atividades para o
desenvolvimento e cumprimento das metas/missões legais da unidade administrativa
do órgão ou entidade requerente, justificando a escolha da celebração de convênio e
a impossibilidade de cumprimento por parte do Estado, esclarecendo as diretrizes
para a elaboração das propostas, ações e atividades obrigatórias, prazo para a
execução do convênio e o montante de recurso a ser disponibilizado para a
execução do objeto.
Após a elaboração do Termo de Referência, faz-se necessária a publicação do
Edital, contendo o objeto, as condições e os requisitos necessários à apresentação
por parte dos proponentes. Nele constarão todas as regras para a escolha da
entidade, devendo ser obedecido na íntegra, com o intuito de selecionar aqueles que
efetivamente demonstrarem possuir as condições mínimas de qualificação exigidas
para a execução do convênio que se pretende celebrar.
Publicado um processo de Chamada Pública, o proponente (interessado em
estabelecer convênio com o Estado) elaborará um Pré-Projeto, contendo elementos
capazes de propiciar a avaliação do serviço a ser prestado ou dos bens a serem
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adquiridos,

devendo

contemplar

uma

introdução

e/ou

justificativa

para

a

formalização do convênio, objeto, diretrizes para a execução, atividades a serem
desenvolvidas, métodos, custo, prazo necessário para a execução e resultados
esperados.
12.2 Trâmites para a Realização do Chamamento Público
Para iniciar o processo de Chamamento Público, a área demandante elaborará o
Termo de Referência contendo as informações necessárias para a execução do
projeto.
Posteriormente o processo será enviado à Superintendência de Recursos Logísticos
e Manutenção - SURL, para a elaboração do Edital da Chamada Pública. Após a
elaboração, será encaminhado à Procuradoria Jurídica, que emitirá nota jurídica
para posterior envio à Comissão Permanente de Licitação, que realizará a
publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.
Serão indicados pelo Diretor ou Gerente da área técnica, com aprovação do
Dirigente Máximo do órgão ou entidade concedente, à Comissão Permanente de
Licitação, dois técnicos que comporão a Comissão de Licitação enquanto durar o
processo

de

chamamento

público

para

análise

técnica

dos

documentos

apresentados.
O tempo entre a publicação e a abertura dos envelopes será de no mínimo 30 dias e
no máximo de 45 dias corridos.
12.3 Orientações de Preenchimento do Termo de Referência:

TR: (Preencher com o nome do (Órgão/Diretoria/Gerência/nºxx/Ano)

1. Nome do Órgão Requisitante
(Informar o nome do Órgão responsável pela Chamada Pública)

2. Objeto da Contratação
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(Preencher com a Descrição do Contexto, Histórico ou Problema (social ou de
sustentabilidade) que está motivando a busca da formalização de um
Convênio de repasse de recursos)
3. Modalidade de Seleção do Convenente
(Informar que será por Chamamento Público)

4. Justificativa para Formalização do Convênio
(Preencher com a Justificativa amparada pelo contexto atual resumindo a
importância das ações e atividades para o desenvolvimento e cumprimento
das metas/missões legais da unidade administrativa do órgão ou entidade
requerente, justificar a escolha da celebração de convênio em detrimento do
contrato e justificar a impossibilidade de execução por parte do Estado)

5. Objeto
(Preencher com o título do projeto)

6. Diretrizes

para

elaboração

das

propostas:

Metodologia

para

desenvolvimento do projeto
(Preencher com as diretrizes para execução do objetivo, a forma como o
projeto deve ser realizado (caminho a ser percorrido para a execução do
objetivo) Como? Quando? Onde? Quanto?)

7. Atividades / ações obrigatórias e requisitos mínimos do projeto
(Preencher com as atividades/ações obrigatórias para execução do objeto
(obedecer regras técnicas de execução (atividades))

8. Prazo e Período
(Preencher com a data da necessidade do início da execução das ações e
atividades no qual deverão ser desenvolvidas o trabalho e apresentados os
seus resultados ou produtos pelo Convenente por produto/tarefa)

9. Objetivo
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(Descrever os resultados que o projeto espera ter alcançado após a
realização dos trabalhos por produto/tarefa, em termos das mudanças que se
pretende ter atingido no desenvolvimento do projeto. A quantificação do
resultado final (sempre mensurável) O que? Quanto? Onde?)

10. Dotação Orçamentária:
(Informar a dotação orçamentária a ser utilizada)

11. Montante de recursos para este Objetivo

Produtos do Objetivo:

(Preencher com item do objetivo)

Valor total disponível por produto
do objetivo
R$ (Preencher com o valor disponível
para o objetivo)

12. Contrapartida
Contrapartida financeira - (Preencher com a porcentagem mínima quando
necessário)%
Contrapartida não financeira -

(Preencher com a porcentagem mínima

quando necessário)%

13. Comissão de julgamento(mínimo 2 técnicos):
(Preencher com o nome, MASP, cargo, telefone e e-mail)
(Preencher com o nome, MASP, cargo, telefone e e-mail)
................

14. Assinaturas
___________________________________________________
(Preencher com o nome do dirigente máximo)
___________________________________________________
(Preencher com o nome do diretor/gerente da ação)
___________________________________________________
(Preencher com o nome do técnico responsável)
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12.4 Modelo de Edital

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representada pelo (preencher com o
nome do órgão/entidade responsável pelo projeto), divulga o Chamamento Público
(preencher o nome do projeto), e estabelece as normas que orientarão a submissão
de projetos de pesquisa para o ano de xxx.

1. Do objeto
O objeto deste Chamamento consiste em selecionar projetos para (Preencher com o
objeto da chamada pública). O Projeto “(Preencher com o nome do projeto)”
(Preencher com uma breve descrição do objeto)

2. Justificativa
(Preencher com o contexto e justificativa do projeto através de uma breve
explanação do contexto)

3. Do cronograma
As propostas deverão ser entregues até a data limite de (Preencher com o dia limite)
de (Preencher com o mês limite) de (Preencher com o ano limite). Aquelas recebidas
depois desta data não serão consideradas.

Etapas

Prazos

Limite para recebimento de propostas

(Preencher com a data limite)

Processo de seleção

(Preencher com a data limite)

Homologação pelo Conselho Deliberativo e
Divulgação dos resultados

(Preencher com a data limite)

4. Instituições elegíveis, parcerias, equipe técnica
São elegíveis como proponentes de projetos e são requisitos cumulativos, os que se
seguem:
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 Possuam equipe técnica graduada ou pós-graduada em cursos voltados para
o saneamento ou meio ambiente, com capacidade para mobilização social;
 Possuam equipe técnica experiente e apta à realização e desenvolvimento do
projeto, sendo necessária a apresentação de relatório contendo a descrição
resumida das experiências de cada técnico, as quais serão comprovadas
mediante apresentação dos currículos, anexos à proposta;
 Possuam em seu quadro, ou contratada, pessoa física ou jurídica habilitada,
responsável pela contabilidade da instituição e pela prestação de contas,
contendo o número do CRC;
 Estejam regularizadas no CAGEC;
 Não possuam prestação de contas final atrasada ou rejeitada.

5. Prazo de execução
Os projetos devem ser executados num período máximo de (Preencher com o prazo
de execução em meses) meses.
Só haverá prorrogação mediante a celebração de termo aditivo ao convênio, salvo
em situações que caibam prorrogação de ofício, aprovada pelo Gestor do convênio e
pela Procuradoria Jurídica, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado nos
moldes da Lei 8.666/93.

6. Montante de recursos desta chamada de projeto
Por meio desta Chamada, o(a) (preencher
com o nome da órgão/entidade responsável
pelo projeto) disponibilizará para cada
produto do objetivo do projeto
(Preencher com itens do objetivo)

Valor total disponível pelo
concedente, para cada produto do
objetivo
R$ (Preencher com o valor
disponível por produto do objetivo

7. Despesas elegíveis
Somente poderão ser apoiadas, com recursos do Projeto (PREENCHER O NOME
DO PROJETO) as categorias de despesas identificadas abaixo:
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 Despesas correntes como fotocópias, manutenção de equipamentos,
combustível, telefone, correios, aluguel de equipamentos, material de
escritório (entre outros);
 Contratação de serviços de terceiros – pessoas físicas (através de RPA) e
jurídicas;
 Despesas de viagem, reuniões e seminários (deslocamentos, passagens,
diárias e combustíveis);
 Aquisição de materiais;
 Despesas de capital como aquisição de máquinas, veículos, equipamentos e
software, desde que as atividades previstas justifiquem plenamente estas
aquisições. Caso sejam incluídas aquisições deste tipo, deverá ser
apresentada uma justificativa que demonstre a necessidade para as
atividades do projeto e devolvidas ao(à) (Preencher com o nome da
órgão/entidade responsável) no final do convênio;
 Obras e instalações que não superem em 10%, em sua soma, o valor total do
projeto.
Todas as despesas deverão ser descritas e comprovadas individualmente na
prestação de contas, conforme estabelece o art. 27 do Decreto Estadual nº
43.635/2003.

Na análise dos projetos durante o processo de seleção poderão ser parcial ou
totalmente recusadas quaisquer despesas consideradas injustificadas para a
realização das atividades do Projeto.

Todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciário e ônus tributários em
relação ao pessoal a ser eventualmente contratado para o desenvolvimento das
atividades desta proposta devem ser recolhidos e custeados com recursos da
instituição responsável pelo projeto e não acarretarão vínculo empregatício com o(a)
(Preencher com o nome da órgão/entidade responsável). O recolhimento deverá ser
comprovado na prestação de contas.

É vedada a realização de despesas que contrariem o Decreto Estadual nº
43.635/2003, especialmente o disposto em seu art. 15.
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8. Das parcelas de repasse do concedente:
O Convênio deverá conter no mínimo 3 repasses a ser definido no Plano de
Trabalho.

9. Contrapartida
 A entidade proponente responsável pelo projeto deverá obrigatoriamente
apresentar uma contrapartida mínima de (Preencher com a porcentagem
mínima da contrapartida)%.
 A contrapartida deverá ser calculada sobre o valor total do projeto e poderá
ser atendida por meio de recursos financeiros ou de bens ou serviços, se
economicamente mensuráveis;
 A contrapartida, quando financeira, deverá ser depositada na conta do
convênio de acordo com o estabelecido no “cronograma de execução físico
financeiro” do Plano de Trabalho.
 A contrapartida, quando financeira, não poderá ultrapassar o número de
parcelas do cronograma de desembolso do concedente;
 Quando não financeira, os valores constantes no “cronograma de execução
físico financeiro” do Plano de Trabalho, deverão ser informados mediante
planilha acompanhada de anexos com detalhes do procedimento adotado
para a obtenção de tais valores (histórico, três cotações de preços, etc.);
 O procedimento para obtenção do valor de contrapartida será avaliado pela
Comissão de Julgamento e poderá ser reprovado, e/ou questionado caso os
preços praticados sejam acima do preço de mercado. Para fins de
contabilização da contrapartida relacionada a máquinas, equipamentos e
veículos, o proponente deverá considerar o valor de locação deste bem , não
devendo, portanto, contabilizar o valor de aquisição ou valor atual do produto.

10. Das Obras e Instalações nos projetos:
Para projetos que contenham obras e instalações deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
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 Projeto básico e executivo em acordo com seção II, art. 6º, incisos IX e X da
Lei Federal N º 8.666/93;
 Croqui de localização da obra com marcação de pontos de referência;
 Foto do estado atual do local onde será executada a obra;
 ART – CREA (Anotação de Responsabilidade Técnica) quitada;
 Memorial Descritivo da Obra (1 via) assinado pelo engenheiro;
 Planilha Orçamentária de Custos (1 via) assinado pelo engenheiro;
 Cronograma Físico-Financeiro da obra com execução no máximo 06 meses
assinado pelo engenheiro;
 Certidão do Registro do Imóvel (cópia autenticada) ou Cópia autenticada de
Termo de Cessão de Uso;
 Declaração de que a obra não causará danos ao meio ambiente.

11. Não serão apoiados / financiados por esta Chamada
Não será apoiada/financiada por esta chamada a terceirização total ou de partes
substanciais da proposta a outras instituições ou empresas.

12. Envio de proposta de projetos
As propostas de projetos devem necessariamente ser encaminhadas por meio do
preenchimento dos formulários anexos a esta Chamada.

Na elaboração da proposta devem ser consideradas as diretrizes específicas para o
objeto, conforme Anexo II, respeitando as atividades/ações obrigatórias e os
requisitos mínimos.

As propostas devem ser enviadas em versão impressa, além de uma versão
eletrônica, em CD/DVD em formato PDF. O envelope deve ser endereçado
(Preencher com o nome da órgão/entidade responsável) informando o(s) objetos(s).

13. Documentos necessários para envio de propostas
 Documentos Obrigatórios constantes no Anexo I;
 Anexos II e III preenchidos.
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14. Processo seletivo
As propostas deverão ser enviadas dentro de uma pasta, para (Preencher com o
nome da órgão/entidade responsável) (ENDEREÇO) em formato digital (CD/DVD)
em formato de arquivo PDF e em dois envelopes, um contendo documentos
especificados no Anexo I e a Proposta de Projeto de Pesquisa constante no Anexo II
(envelope A) e outro contendo o Projeto, bem como o Plano de Trabalho
devidamente Preenchido conforme Anexo III (envelope B), para a seleção que será
realizada, em 2 (duas) etapas a saber:

14.1. 1ª Etapa: análise dos aspectos formais e documentais (abertura
envelope A)
Todos os projetos recebidos dentro do prazo estipulado serão submetidos pelo(a)
(Preencher com o nome da órgão/entidade responsável) a uma análise de
conformidade com as exigências formais constantes desta chamada e aplicáveis às
propostas enviadas (análise do envelope A). Esta seleção preliminar, de natureza
eliminatória, resultará numa relação de propostas admitidas para a 2ª etapa
competitiva de seleção.

Os critérios eliminatórios são os relacionados de acordo com a seguinte ordem:
 se o projeto foi recebido até a data limite;
 se a entidade/órgão consta irregular no CAGEC;
 se foi enviada a proposta impressa e em formato digital (CD/DVD);
 se foram respeitados os valores máximos estipulados;
 se a forma de parcelamento está de acordo parcelamento descrito no item
“Das parcelas de repasse do concedente”;
 se o prazo máximo de execução foi respeitado;
 se foi apresentada contrapartida conforme estipulado (mínimo de (Preencher
com a porcentagem mínima da contrapartida)% sobre o valor total do projeto);
 se a documentação necessária está completa e correta;
O não cumprimento de qualquer critério eliminatório acarretará na desqualificação da
proposta, ou seja, a mesma não será encaminhada para a avaliação técnicafinanceira (2ª etapa).
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14.2. 2ª Etapa (avaliação técnica-financeira)
 Uma Comissão de julgamento, organizada pelo (a) (Preencher com o nome
da órgão/entidade responsável), contendo o mínimo de 2 (dois) técnicos aptos
a avaliar, avalia e pontua as propostas de acordo com o termo de referência e
com base nos critérios constantes nesta Chamada, conforme tabela de
pontuação. Com base na pontuação obtida, a Comissão seleciona o projeto.
 Após seleção dos projetos pela Comissão e cumprimento pelos proponentes
das condicionantes e recomendações, os projetos serão encaminhados para
homologação pelo Dirigente Máximo do (a)

(Preencher com o nome da

órgão/entidade responsável).
 Após homologação pelo Dirigente Máximo do (a) (Preencher com o nome da
órgão/entidade responsável), o convênio será celebrado com a dona do
projeto selecionado (vencedor).
14.3.

Critérios de seleção
Pontuação
obtida

Pontuação
Máxima

3

0

15

Perfil e experiência da equipe relevante ao projeto.
Clareza na descrição das responsabilidade atribuídas
aos técnicos envolvidos no projeto

3

0

15

3

Pontecial de replicabilidade ou ganho de escala do
projeto após o término do projeto

1

0

5

4

Clareza da metodologia geral do projeto

3

0

15

5

Clareza na descrição das ações/atividades do projeto

3

0

15

6

Coerência entre objetivos, metas e atividades expressos
no cronograma do projeto

3

0

15

7

Coerência entre cronogramas de atividades e
desembolso

3

0

15

8

Descrição da forma de participação dos beneficiários no
projeto

2

0

10

2

0

10

2

0

10

Itens de avaliação

Peso

1

Capacidade técnica e experiência de trabalho relevante
ao projeto da entidade proponente e das entidades
parceiras

2

9
10

Estratégia de comunicação e disseminação do projeto e
dos resultados
Estratégia de acompanhamento/monitoria das atividade
e dos resultados do projeto

Ponto

11

Valor da contrapartida (porcentagem/valor total do
projeto) quanto maior melhor

4

0

20

12

Tipo de contrapartida (porcentagem da contrapartida
financeira/valor total do projeto) quanto maior melhor

4

0

20

13

Valor total do projeto (quanto menor melhor)

5

0

25
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14.4. Estará apto a celebração do convênio aquele que, respeitados todos os
critérios para habilitação, obtenha a maior pontuação na soma dos pontos recebidos
na análise das propostas.
14.5. Em caso de empate na pontuação, o desempate se dará a favor do projeto
que tiver o menor valor de desembolso para o concedente;

14.6. Propostas que não respeitarem as diretrizes ou as atividades/ações
obrigatórias estabelecidos neste Edital de chamamento serão desqualificadas.

15. Divulgação dos resultados
Os resultados da chamada e da seleção dos projetos serão divulgados no site do(a)
(Preencher com o nome da órgão/entidade responsável) ((Preencher com o site da
órgão/entidade responsável)), no mês (Preencher com o mês a ser divulgado), por
meio de uma carta ou e-mail endereçado à instituição proponente selecionada
(vencedora) e no sítio eletrônico do proponente e publicada no “Minas Gerais”.

16. Recursos administrativos
Caso o proponente tenha justificativa para contestar o resultado do julgamento das
propostas, poderá apresentar recurso direcionado à (Preencher com o nome da
órgão/entidade responsável), no prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar da
data da publicação do resultado final no sítio eletrônico da (Preencher com o nome
da órgão/entidade responsável) ou no “Minas Gerais”.

17. Convênio e liberação de recurso
17.1. A liberação de recursos aos projetos selecionados e aprovados com base
neste Edital dar-se-á de acordo com a disponibilidade financeira, mediante a
assinatura de convênio com a (Preencher com o nome da órgão/entidade
responsável), em que constarão os direitos e as obrigações de cada um dos
signatários, além do previsto nos incisos I a VII, do parágrafo primeiro, do art. 116,
da Lei nº 8.666/1993.
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17.2. A liberação dos recursos far-se-á na forma estabelecida no convênio, em
parcelas definidas pelos respectivos planos de trabalho.

17.3. É vedado o pagamento, a qualquer título, a servidor da Administração Pública
Federal, Estadual ou Municipal, empregado de empresa pública ou de sociedade de
economia mista, de todas as esferas, por serviços de consultoria ou assistência
técnica.

17.4. Para fins de cálculo de despesas de alimentação e hospedagem, deverão ser
observados os limites estabelecidos pelo Estado de Minas Gerais de acordo com o
Decreto Estadual nº 44.448/2007.

17.5. Os recursos serão liberados após a publicação no Diário Oficial do Estado de
Minas Gerais, na forma de extrato do Convênio.

17.6. Constitui fator impeditivo à liberação do apoio financeiro, a existência de
inadimplência ou pendências de natureza financeira ou técnica do solicitante.

17.7. Os repasses de recursos financeiros poderão ser cancelados pelo (Preencher
com o nome da órgão/entidade responsável), ao longo da execução do projeto, em
decorrência de fatos cuja gravidade justifique o cancelamento, sem prejuízo de
outras providências cabíveis, ficando o beneficiário inadimplente junto à Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais,
sendo ainda impedido de participar de quaisquer outros mecanismos de incentivos
do (Preencher com o nome da órgão/entidade responsável), pelo prazo de 5 (cinco)
anos.

18. Acompanhamento Financeiro e Supervisão Técnica dos Projetos
18.1. O

acompanhamento quanto à

execução física-financeira

do

projeto

conveniado será realizado pelo (a) (Preencher com o nome da órgão/entidade
responsável);
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18.2. O (a) (Preencher com o nome da órgão/entidade responsável) poderá, a
qualquer momento e sem aviso prévio, efetuar visitas de campo e contratar auditores
independentes para verificar as contas do projeto e sua execução junto às
instituições beneficiadas pelo apoio;

18.3. O convenente deverá enviar o (a) (Preencher com o nome da órgão/entidade
responsável) relatórios técnicos trimestrais abordando os resultados e produtos
obtidos ao Gestor responsável que, encaminhará com parecer à DCC;

18.4. O convenente será informado da aprovação do relatório/produto em pauta
e/ou sobre eventuais modificações ou ajustes a serem introduzidos no projeto
conveniado pelo Gestor do convênio;

18.5. O convênio será supervisionado pelo Gestor do convênio. A supervisão visa o
levantamento e a disponibilização de informações, técnicas e instrumentos que
possam ser úteis ao monitoramento do desempenho do projeto, de acordo com
abordagens e procedimentos existentes;

18.6. Para cada parcela liberada, o convenente deverá elaborar Prestação de
Contas, demonstrando a correta e regular aplicação dos recursos, conforme
estabelece o Decreto Estadual nº 43.635/2003, que será analisada pela equipe
técnica da DCC.

19. Disposições Finais
19.1. As instituições proponentes devem observar o disposto neste Chamamento,
bem como a Lei Federal n° 8.666/1993 e o Decreto Estadual nº 43.635/2003.

19.2. A qualquer tempo, o Chamamento poderá ser revogado ou anulado, sem que
isso implique direitos à indenização ou reclamação de qualquer natureza.

19.3. As dúvidas relativas a este Chamamento deverão ser apresentadas por meio
de correspondência ao endereço eletrônico: (Preencher com o e-mail do
responsável)
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19.4. Os casos omissos e as situações não previstas neste Chamamento serão
dirimidos pela (Preencher com o nome da órgão/entidade responsável).

ANEXO I - DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:

Para a celebração de convênios será necessário apresentar a seguinte
documentação no momento de sua formalização:
 Cadastro Geral de Convenentes – CAGEC (válido);
 Comprovante de abertura de conta bancária específica para o convênio
emitida pela Instituição Financeira, contendo o dígito da agência e da conta;
 Regimento ou estatuto do proponente e do interveniente, quando houver;
 Declaração de que os recursos correspondentes para contrapartida estão
devidamente assegurados;
 Cópia do cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ), atual ou revalidado;
 Documentação(ões) do(s) Representante(s) Legal (ais) (Cópia: RG – CPF –
endereço Residencial – Ato de Posse);
 Certidão de regularidade com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço
(FGTS);
 Declaração do representante legal, da inexistência, na composição de sua
diretoria, de servidores dos poderes executivos e/ou legislativos estaduais (no
caso de entidades não governamentais);
 Declaração de existência de pessoa física ou jurídica habilitada, responsável
pela contabilidade da instituição e pela prestação de contas, contendo o
número do CRC;
 Plano de trabalho conforme determina o Art. 3º do Decreto 43.635/2003.
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ANEXO II – PROPOSTA DE PROJETO DE PESQUISA
PROPOSTA DE PROJETO DE PESQUISA
Linha Temática

Título Reduzido

Dados do Coordenador do
Projeto
Nome

E-mail

Telefone
(
)

Dados da Instituição Proponente
Nome da Instituição

Natureza da Instituição

Endereço Comercial

CEP

UF

CNPJ

Município

Telefone Comercial
( )

Fax
( )

Dados do Projeto (Máximo 12.000 caracteres)
É obrigatório o preenchimento de todos os itens
1. Título
2. Resumo
3. Introdução/Justificativa
4. Objetivos
5. Métodos
6. Resultados esperados e
7. Principais contribuições para o Sisema

Referências Bibliográficas
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Atividades e Cronograma
Etapas/Atividades

Mês/Ano
Início da Atividade

Mês/Ano
Início da Atividade

Orçamento Detalhado (*É obrigatório o preenchimento da justicativa dos itens solicitados)
*Justificativa da necessidade
Especificação do Item
Qtd
Valor unit. Valor total
do item

Valor Total Solicitado
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Tabela resumo
Coluna

Data

Valor financeiro Valor financeiro Total financeiro
concedente
convenente
do projeto

DATA INÍCIO DO PROJETO
Data 1º Pgto
Data 2º Pgto
Data 3º Pgto
....
Data do ultimo Pgto
DATA FINAL DO PROJETO
VALOR TOTAL FINANCEIRO

Tabela resumo
Contrapartida financeira
Contrapartida não financeira
CONTRAPARTIDA TOTAL
VALOR TOTAL DO CONCEDENTE
VALOR TOTAL DO PROJETO
% CONTRAPARTIDA
DATA FINAL DO PROJETO
TEMPO DE PROJETO
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ANEXO III – PLANO DE TRABALHO
ANEXO I
Espaço reservado
Nº do Convênio:

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
1 - RAZÃO SOCIAL DO CONCEDENTE

2 - CNPJ

3 – GESTOR DO CONCEDENTE

4 – MASP/MATRICULA

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONVENENTE
1 - RAZÃO SOCIAL

2 - CNPJ

3 - ENDEREÇO SEDE (Av., Rua, nº, Bairro)
4 - CIDADE

5 - CEP

8-CONTA CORRENTE/DV 9 - BANCO:

10- AGÊNCIA

12 - NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL
14 - CI./ÓRGÃO EXPEDIDOR

7 – E-MAIL
-------------11 - PRAÇA DE PAGAMENTO

6 - DDD/TELEFONE

13 - CPF

15 – CARGO

17 - ENDEREÇO RESIDENCIAL

16 – DATA
MANDATO
18 – CEP

19 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
21 - ENDEREÇO ELETRÔNICO (e-mail)

VENC.

20 - Nº CREA
22 - REGIONAL DO ÓRGÃO

23 - REPASSE DE CARACTERIZAÇÃO ESPECIAL (Calamidade Pública, Educação, Saúde,
Assistência Social)
24 – GESTOR DO CONVENENTE

25 - CPF

II – INTERVENIENTE
NOME
3 – ENDEREÇO

2 - CNPJ
4 – BAIRRO / CIDADE
5 – CEP:

6 - NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL

7 - IDENTIDADE

9 – CPF

10 – CARGO

8 - ÓRGÃO EXPEDIDOR
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III – CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA

1 - PROGRAMA / TÍTULO DA OBRA

2 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
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3 – TIPO DE ATENDIMENTO

4 - PERÍODO DE EXECUÇÃO
INÍCIO
TÉRMINO

( ) Proteção e Conservação da Biodiversidade;
( ) Proteção à Fauna e à Flora;
( ) Proteção e/ou Recuperação de Nascentes;
( ) Prevenção e Combate a Incêndios Florestais;
( ) Recuperação de Áreas Degradadas;
( ) Reflorestamento;
( ) Programa de Educação Ambiental;
( ) Gestão de Recursos Hídricos;
( ) Preservação da Quantidade e da Qualidade das Águas;
( ) Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos;
( ) Prevenção do Meio Ambiente (Poluição) / Qualidade do Ar;
( ) Prevenção do Meio Ambiente / Degradação Ambiental;
( ) Desenvolvimento de Projetos de Preservação do Meio
Ambiente;
( ) Capacitação/Cursos para Manutenção e Recuperação
Ambiental
( ) Saneamento Ambiental.
5 – OBJETIVOS

(Mês/ano)

(Mês/ano)

6 - JUSTIFICATIVA

.
7 - PESSOAS BENEFICIADAS
QUANTIDADE

DESCRIÇÃO
.

8 - EMENDA PARLAMENTAR
PARLAMENTAR

Nº DA EMENDA

VALOR DA EMENDA
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IV – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase e Estimativa de Custo - R$ 1,00)
Classificação
Indicador Físico
Duração (mm/aa)
Valores
Orçamentária
Metas Fases
Descrição
Unidade
Quant.
Início Término Código Descrição Unitário Quant. Concedente Convenente
Meta 1
Fase 1.1

Fase 1.2

Fase 1.3
Meta 2
Fase 2.1

Fase 2.2

Fase 2.3
TOTAL

OS
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V - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
1 – DEMONSTRATIVO DE RECURSOS – R$
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DA NATUREZA

TOTAL
2 – VALOR DA PROPOSTA/CONTRAPARTIDA
ESPECIFICAÇÃO
SOLICITADO AO CONCEDENTE
CONTRAPARTIDA
CUSTO TOTAL DA PROPOSTA
3 – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CONCEDENTE

CONVENENTE

TOTAL

VALOR

%

OBSERVAÇÃO

100

4 – RESUMO DA APLICAÇÃO (CONCEDENTE)
PARCELAS DE DESEMBOLSO
VALOR
CRONOGRAMA DESEMBOLSO

ASSOCIADA A META

ASSOCIADA A FASE

TOTAL
5 – RESUMO DA APLICAÇÃO (CONVENENTE)
PARCELAS DE DESEMBOLSO
VALOR
CRONOGRAMA DESEMBOLSO

ASSOCIADA A META

ASSOCIADA A FASE

TOTAL
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VI – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da Convenente, declaro, para fins de prova junto à Concedente,
para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de
inadimplência com o Estado de Minas Gerais ou qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública Estadual, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos
orçamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.

Belo Horizonte,

de

de 2013

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Assinatura da Autoridade Competente

VII - RESERVADO AO CONCEDENTE
1 - PARECER TÉCNICO
(ANEXADO AO PROCESSO)
O gestor do convênio está ciente e aprova o Plano de Trabalho.

De acordo: __________________

Masp:
Setor/ramal:

Data: _____/____/_____

2 - PARECER JURÍDICO
(ANEXADO AO PROCESSO)

O Plano de Trabalho apresentado pelo Convenente está de acordo com o parágrafo 1º do art. 116 da
Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993.

XXXXXXXXXXXX
Diretora de Convênios e Contratos

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Superintendente de Planejamento,
Orçamento e Finanças

Data: ___/___/___

Autorizo a celebração do convênio.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretário / Diretor-Geral / Presidente

Data: ___/___/___
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CONCEITOS GERAIS

A Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional nº 01/1997 e o Decreto
Estadual nº 43.635, de 20 de outubro de 2003, estabelecem os seguintes conceitos:

Auxílio: transferência de capital derivada de lei orçamentária que se destina a
cumprir os compromissos de responsabilidade do Estado e somente será concedido
a entidade, sem finalidade lucrativa.

Convênio: instrumento que disciplina a transferência de recursos públicos da
Administração Pública Estadual, para órgãos e entidades de qualquer nível de
governo ou para instituições privadas, visando à execução de programas de trabalho
ou de outros eventos com duração certa,em regime de mútua cooperação.

Concedente: órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta
responsável pela transferência de recursos financeiros ou descentralização de
créditos orçamentários destinados à execução do objeto do convênio.

Etapa/Fase: é o desdobramento de cada meta de um convênio.

Executor: órgão da Administração Pública direta ou indireta, de qualquer esfera de
governo, ou organização particular, responsável diretamente pela execução do
objeto do convênio.

Inadimplência: situação declarada pela Superintendência de Planejamento,
Orçamento e Finanças ou unidade administrativa equivalente do concedente, na
ocorrência das seguintes hipóteses:
a) utilização indevida dos recursos;
b) falta de prestação de contas parcial ou final;
c) documentação irregular;
d) descumprimento do plano de trabalho;
e) não aplicação da contrapartida prevista no termo de convênio.
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Interveniente: órgão da Administração Pública direta ou indireta, de qualquer esfera
de governo, ou organização particular que participa do convênio para manifestar
consentimento ou assumir obrigações em nome próprio.

Objeto: o produto final do convênio, observados o programa de trabalho e as suas
finalidades.

Plano de Trabalho: instrumento integrante do convênio que deverá especificar o
estudo de viabilidade econômica e social, as metas a serem atingidas, os
respectivos prazos de execução, os critérios objetivos de avaliação e os indicadores
de desempenho, qualidade e produtividade.

Prazo de execução: data fixada no convênio, após a liberação da última parcela
dos recursos, em que o objeto estará alcançado e as despesas empenhadas,
liquidadas e pagas, não podendo ultrapassar 60 (trinta) dias antes do término do
prazo de vigência.

Prazo de Vigência: compreende o prazo de duração do convênio, que deverá ser
fixado de acordo com o prazo previsto para a consecução do objeto e em função das
metas estabelecidas.

Proponente: é a pessoa jurídica de direito público ou privado que propõe à
Administração a execução de programa, projeto, atividade ou evento, mediante a
apresentação do respectivo Plano de Trabalho e/ou Projeto Básico.

Subvenção Social: transferência que independe de lei específica, a instituições
públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, com
o objetivo de cobrir despesas de custeio.

Termo aditivo: instrumento que tenha por objetivo a modificação de convênio já
celebrado, formalizado, durante a sua vigência, vedada a alteração do objeto
aprovado.
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Termo de Convênio: instrumento de formalização de um convênio, no qual são
pactuadas as responsabilidades dos partícipes.

Transferência de Recursos: expressão usada de forma genérica para informar
que, em decorrência de um convênio, a Administração Pública comprometerá suas
dotações orçamentárias e repassará o recurso financeiro correspondente ao
convenente.
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LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS

Dentre as normas aplicáveis à matéria, destacamos:
 Constituição da República Federativa do Brasil;
 Constituição do Estado de Minas Gerais;
 Lei Federal Complementar n.º 101/2000 – Estabelece normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras
providências;
 Lei Federal n.º. 4.320/1964 e alterações – Institui Normas Gerais de Direito
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados , dos Municípios e do Distrito Federal;
 Lei Federal n.º. 8.666/1993 e alterações – Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição

Federal,

institui

normas

para

licitações

e

contratos

da

Administração Pública e dá outras providências;
 Decreto Estadual n.º. 43.635/2003 e alterações – Dispõe sobre a celebração e
Prestação de Contas de Convênios de natureza financeira que tenham por
objeto a execução de projetos ou a realização de eventos;
 Decreto Estadual nº. 46.281/2013 – Dispõe sobre o Sistema de Gestão de
Convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais – SIGCON-MG, no
âmbito do poder executivo.
 Instrução Normativa nº. 03/2013 – Dispõe sobre os procedimentos da tomada de
contas especial no âmbito dos órgãos e entidades das Administrações Diretas e
Indiretas, estaduais e municipais, e dá outras providências.

Toda a legislação poderá ser consultada nos seguintes sites:
Legislação Federal:
www.presidencia.gov.br ou www.planalto.gov.br
www.tesouro.fazenda.gov.br

Legislação Estadual:
www.almg.gov.br
www.tce.mg.gov.br
www.controladoria.mg.gov.br
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