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• Contextualização. 
 

• Panorama dos impedimentos de ordem técnica. 
 

• Procedimentos para saneamento dos impedimentos de ordem técnica à execução de emendas 
parlamentares individuais: 
• por meio de Resolução do FES, Doação de bens móveis, Caixa Escolar e Execução Direta; 
• por meio de convênios de saída e parcerias do MROSC. 

 
• Procedimentos para remanejamento da programação com impedimento insuperável. 

 
• Alinhamento de entendimentos técnico-jurídicos. 

 
• Boas práticas dos planos de trabalho de convênios de saída e parcerias do MROSC. 

 
 

Roteiro 



  
 

 
• Promulgação da Emenda à Constituição nº 96/2018 
 
• A execução das emendas impositivas é obrigatória, salvo nos casos de impedimento de ordem 

técnica 
 
• O Poder Executivo formalizou os impedimentos de ordem técnica até 10/05/2019 

 
• Os autores das emendas indicaram, até 09/06/2019, no Sigcon-MG - Módulo Saída, como 

pretendem afastar os impedimentos observado o montante impositivo, se por meio de proposta 
saneadora ou remanejamento da programação 
 

  
 
 
 

Contextualização 

Publicação da Resolução Segov nº 702 , de 13/05/2019, que dispõe sobre procedimentos e prazos para a 

execução das emendas parlamentares individuais à LOA 2019, com vistas ao atendimento do disposto no 

art. 160, §§ 4º a 14, da CE/89. 

http://www.sigconsaida.mg.gov.br/images/resolucoes/resolucao_SEGOV_702_13_05_2019.pdf 
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• Foram analisadas 2.515 reprovações por  
impedimentos de ordem técnica consumados 
até 30/04/2019. 
 

• Para um melhor entendimento,  os 
impedimentos determinados pelo art. 2º da 
Resolução SEGOV nº 688/2018 foram 
agrupados em 7 macro grupos.  

Panorama de 

Impedimentos 

PERSPECTIVA MACRO ESPECIFICAÇÃO 

DOCUMENTAÇÃO 

NÃO APRESENTAÇÃO OU ENTREGA FORA DO PRAZO 

REPROVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO CONFORME 

LEGISLAÇÃO 

NÃO REALIZAÇÃO DE AJUSTES SOLICITADOS NA 

DOCUMENTAÇÃO 

OBJETO OU 

ORÇAMENTÁRIA 

INCOMPATIBILIDADE DO OBJETO COM A AÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

INCOMPATIBILIDADE DO OBJETO COM O GRUPO DE 

DESPESAS 

FALTA DE RAZOABILIDADE OU INCOMPATIBILIDADE DO 

VALOR 

INCOMPATIBILIDADE DO OBJETO COM O PROGRAMA 

DO ORGÃO OU ENTIDADE 

INCOMPATIBILIDADE 

COM A LOA 
LOA "CARIMBADA" 

BENEFICIÁRIO 

IRREGULARIDADE NO CAGEC OU SIAFI 

AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O OBJETO 

E A FINALIDADE INSTITUCIONAL DO BENEFICIÁRIO 

INSTITUCIONAL 

RECURSOS HUMANOS E OPERACIONAIS INSUFICIENTES 

NÃO OBSERVÂNCIA DE PARÂMETROS BÁSICOS NO 

PREENCHIMENTO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS 

OUTROS 

IMPROPRIEDADE DO INSTRUMENTO JURÍDICO 

OUTRAS RAZÕES DE ORDEM TÉCNICA 

A PEDIDO DO PARLAMENTAR 



  
 

 

 

 

 

 

Panorama Geral 
• Os impedimentos de ordem técnica 

relacionados à indicação foram identificados, 
principalmente, até 16/03/2019, sendo o 
principal motivo devido à incompatibilidade 
do objeto com a ação orçamentária. 
 

• A documentação também foi um dos 
principais fatores de impedimento, 
principalmente, devido a não apresentação ou 
entrega fora do prazo. 
 

• 56% das indicações para Munícipios foram 
aprovadas. 
 

• 41% das indicações para OSCs foram 
aprovadas. 



  
 

Municípios 

• Os impedimentos de ordem técnica relacionados 
ao beneficiário relacionam-se à ausência de 
pertinência temática entre o objeto e a finalidade 
institucional do beneficiário 
 

• 2% dos impedimentos de ordem técnica foram 
relacionados a não observância de parâmetros 
básicos no preenchimento dos sistemas 
corporativos. 
 
 



  
 

 

 

 

 

 

Organizações da Sociedade Civil 

• Os impedimentos de ordem técnica 
relacionados ao beneficiário relacionam-se 
principalmente devido à irregularidade no 
Cagec e/ou bloqueio no Siafi. 
 

• Considerando os 15% de impedimentos de 
ordem técnica por motivos institucionais 
destaca-se que a não observância de 
parâmetros básicos no preenchimento dos 
sistemas corporativos foi responsável 
praticamente 14% das reprovações e que 1% 
decorre da disponibilidade insuficiente de 
recursos humanos e operacionais . 
 
 



  
 

• As indicações das emendas parlamentares individuais foram realizadas considerando a RCL de 
2019 estimada no projeto de lei, conforme estabelecido no § 4º do art. 160 da CE/89. 

• Já a obrigatoriedade de execução orçamentária e financeira das emendas individuais é calculada 
como 0,7% da RCL efetivamente realizada em 2018 conforme estabelecido no § 6º do art. 160 da 
CE/89. 

• Valor de Emenda Individual na LOA 2019: R$ 5.574.448,00. Já o montante de execução 
obrigatória em 2019 é de R$ 5.122.313,16. 

• Nos casos em que o valor das programações de emendas indicadas nos termos do art. 160, §§ 4º 
e 8º, da CE/89 sem impedimento de ordem técnica superou o montante de execução obrigatória, 
o autor da emenda deveria indicar, até 09/06/2019 quais programações passariam a ter caráter 
não impositivo. 

• Já para as indicações com status “Reprovado pelo órgão” o autor da emenda deveria indicar os 
procedimentos para afastar os impedimentos de ordem técnica até a diferença entre o valor 
aprovado e o montante impositivo. 

Escolha do autor da emenda 



  
 

 

Valor de Emenda Individual LOA 2019: R$ 5.574.448,00 

Limite Constitucional: R$ 5.122.313,16 

 
 
 

Escolha do autor da emenda 

Saldo com Impedimento de 

Ordem Técnica Disponível 

 

 

 

Saneamento  

Projeto de Lei 

(Remanejamento) 



Procedimentos para saneamento 

24/06 09/07 08/08 

O autor da emenda e 
o beneficiário devem 

efetivar o 
saneamento: entrega 

da documentação. 

16/08 

A partir do dia 10/06/2019, é permitida a entrega de documentos para o saneamento dos 
impedimentos e o início das análises pelo órgão. 

O Poder 
Executivo 

encaminhará ao 
autor da emenda 
e ao beneficiário 
resposta sobre 
viabilidade de 

execução 

Prazo intermediário 
definido pelo órgão 

ou entidade estadual 
para o autor da 

emenda e o 
beneficiário 

cumprirem cada 
diligência específica 

necessária à 
superação do 

impedimento de 
ordem técnica 

Data limite para a 
conclusão do 

saneamento e para 
eventual ajuste de 

indicação 
(Categoria e 

Especificação). 
Emendas que 

permanecerem em 
impedimento após 
essa data perdem 

impositividade 

O Poder Executivo 
formalizará ao 

autor da emenda e 
ao beneficiário 

justificativa sobre 
eventual 

impedimento de 
ordem técnica 

27/12 

Prazo para 
assinatura dos 
instrumentos 

jurídicos e 
execução 

orçamentária e 
financeira* 

* 



Procedimentos para saneamento 
• Prazos válidos para todos os instrumentos jurídicos:  Convênios de Saída, Parcerias MROSC, 

Resolução do FES, Doação de Bens Móveis, Caixa Escolar e Execução Direta  

Entre 09/07/2019 e 08/08/2019, os órgãos gestores podem estabelecer prazos intermediários para o 
cumprimento de cada diligência pelo autor da emenda e beneficiário. 



Procedimentos para saneamento 
• Específicos para Convênios de Saída e Parcerias MROSC (novos ou termos aditivos): 
 

o Até 24/06/2019, a proposta de Plano de Trabalho (ou de alteração) deve ser preenchida, 
incluindo a VINCULAÇÃO da emenda e o RECEBIMENTO no Sigcon-MG - Módulo Saída pelo 
órgão ou entidade gestora.  
 

o Até 24/06/2019, para Planos de Trabalho já criados, é necessária apenas a complementação  
de documentação e eventuais ajustes no Sigcon-MG - Módulo Saída. 
 

o Até 24/06/2019, é possível realizar o ajuste de indicação (Gênero, Categoria e Especificação). 
 

o Entre 25/06/2019 e 08/08/2019, é possível o ajuste apenas de Categoria e Especificação. 
 

o Até 08/08/2019, o órgão ou entidade deve providenciar a aprovação junto à SEGOV dos 
parâmetros básicos de preenchimento do Sigcon-MG - Módulo Saída. 

 



Procedimentos para saneamento 

No processo de saneamento, o autor da emenda pode ter optado pela execução de determinado 

instrumento jurídico composto com recursos da emenda impositiva e de origens diversas. 

 

• A dispensa da avaliação da adimplência do fundo municipal de saúde, município, órgão ou 

entidade da administração pública indireta dos municípios beneficiários será aplicada a 

instrumento jurídico envolvendo recursos estaduais exclusivamente decorrentes de emenda 

parlamentar individual impositiva. 

 

• Caso o instrumento jurídico envolva recursos estaduais decorrentes de emenda parlamentar 

individual impositiva e recursos estaduais não impositivos, a adimplência do ente federativo 

destinatário deverá ser verificada, salvo exceções previstas no art. 28 da Lei nº 23.086, de 

2018. 



Procedimentos para remanejamento 

21/06 08/08 

Até o dia 09/06/2019, o autor da emenda definiu quais indicações seriam remanejadas e nova dotação 
orçamentária no Sigcon-MG – Módulo Saída a ser incluída no projeto de lei. 

A partir do dia 10/06/2019, o Poder Executivo irá consolidar e analisar as novas dotações 
orçamentárias indicadas e, em caso de incompatibilidade entre a dotação indicada e a finalidade do 
programa e da ação orçamentária, será realizado contato individual com cada deputado para acerto. 

Prazo final para o autor da 
emenda realizar eventual 
correção na indicação de 

remanejamento identificada 
pelo Poder Executivo 

O Poder Executivo encaminhará à 
ALMG o projeto de lei 

contemplando o remanejamento 
da programação 

09/07 

Se a ALMG não deliberar sobre 
o projeto de lei até esta data, o 

remanejamento será 
implementado futuramente por 

ato do Poder Executivo 



Procedimentos para remanejamento 

11/10 

Os órgãos gestores devem 
analisar as indicações e enviar 

ao autor da emenda e ao 
beneficiário justificativa de 

eventual impedimento, 
informando a perda da 

obrigatoriedade de execução 

18/10 27/09 

O autor da emenda pode 
realizar a indicação no 

Sigcon-MG - Módulo Saída, 
com o benefício de poder 

cancelar e indicar 
novamente, conforme seu 

juízo de oportunidade e 
conveniência 

O autor da emenda 
deve concluir as 

indicações no 
Sigcon-MG - 

Módulo Saída 

13/09 

A Segov publicará a lista de 
valores mínimos e realizará 
a carga das programações 

remanejadas e  
disponibilizará o Sigcon-MG 

- Módulo Saída para 
indicação 

Até o dia 11/10/2019, o autor da emenda deverá realizar as indicações da lei de remanejamento. 

A ordem de prioridade dessas indicações é sequencial e posterior à prioridade das indicações 
realizadas até 11/03/2019 e sem impedimento de ordem técnica em 09/08/2019. 



Prazos para celebração remanejamento 

27/12 20/11 

O beneficiário pode 
apresentar documentação 
complementar, desde que 
tenha entregue primeira 
versão de documentação 

até 1º de novembro 

01/11 

Data limite para vinculação da 
emenda e apresentação da 

documentação pelo autor da 
emenda e pelo beneficiário. 
Para os novos convênios e 

parcerias é possível a alteração 
de Gênero, Categoria e 

Especificação 

A partir do dia 19/10/2019, é possível a entrega de documentos referentes às indicações aprovadas 
pelos beneficiários e assessores parlamentares. 

Prazo para assinatura dos 
instrumentos jurídicos e 
execução orçamentária e 

financeira* 



Procedimentos para remanejamento 



Prazos para celebração remanejamento 



Perda da impositividade 

A emenda parlamentar individual perderá sua obrigatoriedade de execução orçamentária e 
financeira, adquirindo caráter não impositivo, nas seguintes hipóteses: 

 

•  não cumprimento, pelo autor da emenda, do prazo de 11/03/2019 para indicação; 

•  não cumprimento, pelo autor da emenda, do prazo de 09/06/2019 para indicação da forma 
como pretende afastar os impedimentos, se por meio de remanejamento ou outra proposta 
saneadora;  

•  permanência ou verificação, após 08/08/2019, de novos impedimentos de ordem técnica à 
execução da programação da emenda parlamentar individual; 

•  não cumprimento, pelo autor da emenda, do prazo de 11/10/2019 para indicação das 
emendas individuais disciplinadas pela lei de remanejamento da programação cujo impedimento 
seja insuperável. 



Manutenção da adimplência 

• É responsabilidade do autor da emenda e do beneficiário a manutenção da adimplência da 

organização da sociedade civil ou, na hipótese de instrumento envolvendo emenda impositiva 

e recurso diverso, do fundo municipal de saúde, do município ou do órgão ou entidade da 

administração pública indireta dos municípios, durante todo o processo de formalização e 

execução do instrumento jurídico. 

• Caberá ao órgão ou entidade gestora avaliar a adimplência para fins de celebração e alteração 

de valor do instrumento e de execução orçamentária e financeira dos repasses estaduais não 

impositivos, salvo exceções previstas no art. 28 da Lei nº 23.086, de 2018. 



Alinhamento de 

entendimentos 



Orientamos que durante a análise do estatuto seja analisado se a finalidade da OSC é compatível 
com o programa da OEEP e com normas específicas da política pública. 

 

No Parecer Técnico, o analista deve pronunciar-se, de forma expressa, a respeito da identidade e 
da reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua cooperação, da parceria. 

Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social 

Normas de organização interna 



  
 

Em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra 
pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei Federal 13.019/2014 e cujo 
objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta 

Normas de organização interna 

REQUISITOS OBSERVADOS NO 
ESTATUTO 

CASOS CONCRETOS ALINHAMENTO ENTRE SCCP E AGE 

Redação contendo os termos: 
"entidade de igual natureza" (ou 

congênere)" e "que atenda os 
requisitos da Lei Federal 

13.019/2014" 

"No caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido 
seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha 
os requisitos das Leis 13.019, de 31 de julho de 2014 e 13.204, de 14 de 
dezembro de 2015 e cujo objeto social seja preferencialmente o mesmo 

da entidade extinta." 

O estatuto cumpre o requisito. 
"As receitas e patrimônio Social serão aplicados exclusivamente no país 
e no desenvolvimento aos fins sociais, sendo que em caso de dissolução 
da OSC, conforme decisão da respectiva Assembleia Geral, o patrimônio 
líquido será transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza e que 
preencha os requisitos da Lei 13.019/2014(Marco regulatório) e cujo 

objeto social seja, preferencialmente, o mesmo." 



  
 

Em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra 
pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei Federal 13.019/2014 e cujo 
objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta 

Normas de organização interna 

REQUISITOS OBSERVADOS NO 
ESTATUTO 

CASOS CONCRETOS ALINHAMENTO ENTRE SCCP E AGE 

Redação prevendo que o patrimônio 
líquido pode ser destinados também 

para uma entidade pública 

 "No caso de dissolução ou extinção, mudança de 
finalidade, ou cessação de suas atividades, o eventual 

patrimônio líquido remanescente será destinado a uma 
entidade congênere, ou a uma entidade pública com 

sede e atividade no País preferencialmente com o 
mesmo objetivo estatuário e que atenda os requisitos 

da Lei 13019/2014." (APAEs) 

Necessário que as APAEs juntem ao processo o documento 
da Federação das APAES (FEAPAES), que formaliza a 

interpretação de que a destinação à entidade pública é 
hipótese subsidiária. 

 
Para os processos já aprovados: área técnica deve juntar o 

documento. 



  
 

Em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra 
pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei Federal 13.019/2014 e cujo 
objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta 

Normas de organização interna 

REQUISITOS OBSERVADOS NO 
ESTATUTO 

CASOS CONCRETOS ALINHAMENTO ENTRE SCCP E AGE 

Redação contendo que a "entidade de 
igual natureza” (ou congênere)", mas 

sem menção de que a entidade 
destinatária deverá atender aos 

requisitos da Lei Federal 13.019/2014 

"Em caso de dissolução da Associação, o Patrimônio 
será integralmente aplicado em benefício de 

instituições sem fins lucrativos, cadastradas nos 
Conselhos Municipais de Assistência Social "CMAS", 

procedendo-se em Assembleia Geral convocada 
para esse fim." 

A OSC deve providenciar:  
1)  Alteração no regimento interno, para que, de forma 

complementar à cláusula de dissolução, seja registrado como 
condicionante ao recebimento que a entidade congênere 

atenda aos requisitos da Lei Federal 13.019/2014; OU  
 

2) Alteração no Estatuto, de modo a acrescentar como 
condicionante ao recebimento que a entidade congênere 

atenda aos requisitos da Lei Federal 13.019/2014. 



  
 

Em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra 
pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei Federal 13.019/2014 e cujo 
objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta 

Normas de organização interna 

REQUISITOS OBSERVADOS NO ESTATUTO CASOS CONCRETOS ALINHAMENTO ENTRE SCCP E AGE 

Redação contendo que a "entidade de 
igual natureza" (ou congênere)", mas 
menciona que a entidade destinatária 

deve atender aos requisitos da Lei Federal 
13.204/2015, sem citar a Lei Federal 

13.019/2014  

"Em caso de dissolução da entidade, o respectivo 
patrimônio líquido será transferido a outra pessoa 

jurídica de igual natureza que preencha os requisitos 
da Lei 13.204/2015, do Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil -MROSC e cujo o 
objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da 

entidade extinta" 

Erro material de remissão que não é impeditivo à 
celebração. Será sugerido, nos pareceres jurídicos, 
que, na oportunidade de alteração do estatuto, a 

redação da cláusula deve ser adequada. 



REQUISITOS OBSERVADOS NO 
ESTATUTO 

CASOS CONCRETOS ALINHAMENTO ENTRE SCCP E AGE 

Redação prevê que os bens/patrimônio 
remanescentes podem ser destinados de 
forma equiparada a entidade pública, a 

critério da instituição.  
 

Não há menção de que as entidades 
congêneres obrigatoriamente deverão 
atender aos requisitos da Lei Federal 

13.019/2014 

"A OSC, em caso de dissolução ou extinção, 
destina o eventual patrimônio remanescente a 

entidade registrada no CNAS ou entidade 
pública, a critério da instituição." 

A OSC deve providenciar a alteração do Estatuto, para fins 
de fazer menção expressa a Lei 13.019/2014, e a expressão 

"patrimônio líquido" ao invés de "bens remanescentes" . 
 

Não foi encontrada legislação vigente que trate da inscrição 
da OSC no Conselho Nacional de Assistência Social. 

 
O conceito de "Bens remanescentes" da Lei Federal 

13019/2014 é: "os de natureza permanente adquiridos 
com recursos financeiros envolvidos na parceria, 

necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se 
incorporam", sendo diferente de "Patrimônio líquido". 

"No caso de dissolução da entidade, os bens 
remanescentes serão destinados a outra 

instituição congênere, com personalidade 
jurídica, que esteja registrada no Conselho 

Nacional de Assistência Social - CNAS ou 
entidade pública." 

Em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra 
pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei Federal 13.019/2014 e cujo 
objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta 

Normas de organização interna 



  
 

Normas de organização interna 

REQUISITOS OBSERVADOS NO 
ESTATUTO 

CASOS CONCRETOS ALINHAMENTO ENTRE SCCP E AGE 

Redação prevendo que o patrimônio 
líquido será destinado a entidades que 

atendam as leis que disciplinam a 
qualificação como OS e OSCIP (Lei 
Federal 9.790/1999;  Lei Federal 

9.637/1998 e a Lei Estadual 
23.081/2018), sem mencionar a Lei 

Federal 13.019/2014 

"Art. 46 - Em caso de DISSOLUÇÃO da OSC, o patrimônio líquido 
será transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza e que 
preencha os requisitos da Lei 13.019/2014 e cujo objeto social 
seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta e será 

escolhida pela própria assembleia.                                                                                      
Art. 47- Na hipótese da OSC obter e, posteriormente, perder a 

qualificação instituída pela Lei 9.790/1999, o acervo  
patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos 

durante o período em que perdurou aquela qualificação, será 
contabilmente apurado e transferido a outra pessoa jurídica 
qualificada nos termos da mesma Lei, preferencialmente que 

tenha o mesmo objetivo social." 

1) Alteração do regimento interno para que 
de forma complementar à cláusula de 

dissolução, registre que a entidade com a 
qualificação para receber o patrimônio 

líquido deve cumprir aos requisitos da Lei 
Federal 13.019/2014 e da legislação 

específica de OS e OSCIP; OU  
 

2) Alteração do Estatuto de modo a incluir a 
Lei Federal 13019/2014. 

 
O Estatuto não menciona a possibilidade 

de dissolução da OSC 
 

----- 
Necessário alterar o Estatuto, em 

atendimento ao Código Civil e para fins de 
fazer referência expressa a Lei 13.019/2014. 

Em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra 
pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei Federal 13.019/2014 e cujo 
objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta 



  
 

Escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade 

Normas de organização interna 

REQUISITOS OBSERVADOS NO 
ESTATUTO 

CASOS CONCRETOS ALINHAMENTO ENTRE SCCP E AGE 

Redação cita que a OSC "observará" os 
princípio fundamentais de contabilidade 

e as NBC, sem especificar a 
"escrituração" 

"A OSC observará os princípios fundamentais de contabilidade e das 
Normas Brasileiras de Contabilidade e dará publicidade ao relatório de 

atividades e demonstrações financeiras, incluídas as certidões 
negativas de débitos com a Previdência Social e com o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, colocando-os à disposição para 
exame de qualquer cidadão." 

Se a OSC observa os princípios 
fundamentais de contabilidade e as 

NBC em todos os seus atos, a 
escrituração está incluída. 

 
O estatuto cumpre ao requisito, sem a 

necessidade de que a OSC junte ao 
processo declaração do contador. 

"Entidade observará os princípios fundamentais de contabilidade das 
Normas Brasileiras de Contabilidade e dará publicidade ao relatório de 

atividades e demonstrações financeiras, incluídas as certidões 
negativas de débitos" 



  
 

Normas de organização interna 

REQUISITOS OBSERVADOS NO ESTATUTO CASOS CONCRETOS ALINHAMENTO ENTRE SCCP E AGE 

Redação cita "escrituração", e "princípios 
fundamentais"  ou "Normas Brasileiras de 

Contabilidade", ou "de acordo com o 
Conselho de Contabilidade" 

"Escrituração de acordo com o Conselho de 
Contabilidade" 

A OSC deve providenciar:  
1) Declaração do contador atestando que pela cláusula 

prevista no estatuto sobre esse aspecto, compreende-se a 
escrituração de acordo com os princípios fundamentais de 

contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade;  
OU  

2) Alterar o Regimento interno; OU 
 

3) Alterar o Estatuto. 

"Escrituração de acordo com os princípios 
fundamentais de contabilidade" 

"Escrituração de acordo com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade" 

Redação cita "prestação de contas", e 
"princípios fundamentais de contabilidade e 

Normas Brasileiras de Contabilidade" 

 Na prestação de contas sociais, observar-se-á 
no mínimo:  

I. Os princípios fundamentais de contabilidade 
e as Normas Brasileiras de Contabilidade" 

Ausência de redação relacionada ao 
processo de contabilidade da OSC 

----- 

 
Solicitar apresentação do regimento interno, caso também não 

contemple a cláusula obrigatória, a OSC deve providenciar:  
1) A alteração do regimento interno; OU  

2) A alteração do Estatuto. 

Escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade 



  
 

Previsão de distribuição de eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou 
líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio 

A OSC enquadrada como entidade privada sem fins lucrativos deve providenciar alteração do 
Estatuto. 

 

Exigências sobre a organização interna da OSC (manifestação de procurador da entidade; 
necessidade da OSC matriz autorizar a assinatura de parcerias por filiais) 

Sendo normas internas da entidade, a responsabilidade de observância é dos representantes da 
OSC. Assim sendo, não será considerada ressalva. 

Normas de organização interna 



Documentação complementar 

DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA EM CASOS 
CONCRETOS 

ITEM DO CHECK LIST QUE A 
DOCUMENTAÇÃO ESTÁ 

RELACIONADA 
ALINHAMENTO ENTRE SCCP E AGE 

Documentos relacionados ao representante legal, 
como termo de posse, ata de eleição, documento de 
identidade do representante legal, comprovante de 

endereço, entre outros 

2 - Certificado de Regularidade do 
CAGEC com status “regular” e 

situação atual “normal” no Sistema 
Integrado de Administração 

Financeira – SIAFI. 
(http://www.portalcagec.mg.gov.br) 

Esses documentos já são apresentados no CAGEC. 
 

1) Quando o convenente/OSC estiver irregular e o órgão 
não tiver usuário do Cagec para emitir o certificado: 

solicitar à SCCP/SEGOV a emissão do certificado;   
 

2) Em caso regularidade e a devida emissão do  
certificado do Cagec, recomenda-se não solicitar 

documentação complementar em relação ao 
representante legal que já tenha sido analisada pelo 

Cagec;  
 

3) Em caso de alteração do representante legal, solicitar 
que o beneficiário realize a devida atualização dos dados 

no Cagec. 

Atualização de certidão vencida, que já é solicitada 
pelo CAGEC (ex.: Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas ou Certidão Positiva com Efeitos de 
Negativa) 

Recomenda-se, preferencialmente, que o 
convenente/OSC regularize sua situação junto ao CAGEC. 



  
 

Documentação complementar 

DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA EM CASOS 
CONCRETOS 

ITEM DO CHECK LIST QUE A 
DOCUMENTAÇÃO ESTÁ 

RELACIONADA 
ALINHAMENTO ENTRE SCCP E AGE 

Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, 
em atendimento ao inciso V, do art. 34 da Lei 

13.019, de 2014. 

2 - Certificado de Regularidade do 
CAGEC com status “regular” e 

situação atual “normal” no Sistema 
Integrado de Administração 

Financeira – SIAFI. 
(http://www.portalcagec.mg.gov.b

r) 

Documento já solicitado pelo CAGEC. 
 

Deve ser solicitado e verificado pela área técnica, no momento 
da assinatura do instrumento, se no estatuto prever a 

necessidade de assinatura conjunta com outro dirigente da OSC. 

Cópia do RG do representante legal 

Somente deve ser solicitado para os casos em que o instrumento 
jurídico será encaminhado para assinatura via correio, sendo o 

retorno do documento assinado condicionante para a 
publicação.                                                                                                                                 

Comprovante da data de abertura da OSC - somente 
para parcerias MROSC 

Esclarecemos que o certificado do Cagec não contempla a 
informação a respeito da data de abertura da OSC, sendo 
necessário que o OEEP realize consulta e acrescente no 

processo:  
1) do CNPJ no site da receita federal; OU  

2) impressão da lista de documentos do Cagec. 



  
 

Documentação complementar 

DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA EM CASOS 
CONCRETOS 

ITEM DO CHECK LIST QUE A 
DOCUMENTAÇÃO ESTÁ 

RELACIONADA 
ALINHAMENTO ENTRE SCCP E AGE 

Declaração de exclusividade da conta bancária ou 
que a área técnica "assegure que a conta bancária é 

específica". 

3/12 - Comprovante de abertura de 
conta corrente específica para a 

parceria, emitida pelo Banco do Brasil 
ou Caixa Econômica Federal ou outra 
instituição financeira oficial, contendo 

o nº da agência e conta corrente. 

Se for uma conta aberta anteriormente ou um 
comprovante que contém uma declaração vaga de que há 
uma conta aberta em nome do convenente/OSC, deve-se 

apresentar: 
1) preferencialmente, uma declaração de abertura de 
conta emitida pelo Banco na qual deve constar que a 

conta foi aberta para aquela parceria específica. 
 

2) declaração do representante da OSC de que a conta 
será utilizada exclusivamente para aquela parceria. 



DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA EM CASOS 
CONCRETOS 

ITEM DO CHECK LIST QUE A 
DOCUMENTAÇÃO ESTÁ RELACIONADA 

ALINHAMENTO ENTRE SCCP E AGE 

Declaração de que a conta aberta para a 
execução do instrumento jurídico será 

isenta de taxas e tarifas bancárias 

3/12 - Comprovante de abertura de conta 
corrente específica para a parceria, emitida 

pelo Banco do Brasil ou Caixa Econômica 
Federal ou outra instituição financeira 

oficial, contendo o nº da agência e conta 
corrente. 

Não há como exigir do banco a declaração de isenção de taxa e 
tarifa, sendo garantido pelo instrumento jurídico a ser celebrado 
que caso ocorra essa cobrança, não é permitida a utilização do 

recurso da parceria para essa finalidade. 
A exclusividade da conta bancária também está prevista como 

obrigação em cláusula do instrumento. 
O Sigcon-MG - Módulo Saída possui regra que não permite a 

utilização de conta bancária já utilizada em outro convênio ou 
parceria. 

 
1) Para OSCs, se na declaração do banco constar adesão da 

entidade ao pacote de serviços do banco, deve-se solicitar uma 
nova declaração.  

 
2) Para convenentes,  caso conste na declaração a adesão ao 

pacote de serviços, deve ser registrado o alerta de que os 
recursos da parceria não podem ser utilizados para pagamento 

desses custos. 

Documentação complementar 



 

Documentação complementar 

DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA EM CASOS 
CONCRETOS 

ITEM DO CHECK LIST QUE A 
DOCUMENTAÇÃO ESTÁ 

RELACIONADA 
ALINHAMENTO ENTRE SCCP E AGE 

Declaração de que os bens 
adquiridos/transformados com os recursos 

do(a) convênio/parceria serão utilizados para o 
alcance da finalidade pactuada 

Não há vinculação direta com 
documento do check list de celebração 

Não se aplica a apresentação deste documento no processo 
de celebração, pois se trata de garantia a ser realizada após a 

formalização do instrumento.  
No instrumento, há cláusulas específicas para a garantia do 
alcance da finalidade e caso a mesma não seja respeitada, 

deve ser realizado o processo de rescisão, reversão dos bens 
e/ou devolução dos recursos financeiros. 

 
Para os processos que tem essa ressalva, a área técnica deve 

justificar que esse conteúdo já consta na minuta do 
instrumento, sendo dispensada a juntada de declaração. 

 

Apresentação de ato oficial de delegação de 
competência para assinatura de convênios com 

municípios, caso não seja possível coletar a 
assinatura do(a) prefeito(a) 

Não há vinculação direta com 
documento do check list de celebração 

Em caso de celebração de convênios para municípios não se 
aplica a apresentação de procuração (inclusive registrada em 
cartório), sendo necessária a apresentação de ato oficial com 

a delegação de competência.  
Por exemplo, uma portaria em que há a delegação de 

competência  para assinatura de convênios ao secretário de 
obras.  



Boas práticas de 

Planos de 

Trabalho de 

Convênios de 

Saída e Parcerias 

MROSC 



  
 

 
Data de Criação do Convenente / OSC Parceira 

Campo de preenchimento manual na aba IDENTIFICAÇÃO DO CONVENENTE / OSC PARCEIRA, sendo 
necessário verificar se foi corretamente preenchido.  
 
• Consultar o CNPJ no site da Receita Federal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de trabalho – boas práticas 

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuri
dica/CNPJ/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp 
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Data de Criação do Convenente / OSC Parceira 

Campo de preenchimento manual na aba IDENTIFICAÇÃO DO CONVENENTE / OSC PARCEIRA, sendo 
necessário verificar se foi corretamente preenchido.  
 
• Consultar a data de criação na lista de documentos do Cagec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de trabalho – boas práticas 

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp
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Título do Convênio/Parceria 

Campo importante para a transparência dos convênios e parcerias celebrados e, portanto, deve ser 
sucinto e estar diretamente relacionado ao objeto. 
 

• Melhoramento de vias públicas na comunidade rural “X” 
• Construção de capela velório 
• Aquisição de veículo automotivo 
• Aquisição de mobiliário e eletroeletrônico 

 
 

Plano de trabalho – boas práticas 

Retirado do portal 

transparência 



  
 

 
Descrição detalhada do objeto 

 

Este campo deve demonstrar o objeto que será realizado 

• Calçamento de “x” m² com bloquete pré-moldado espessura “x” cm da rua “z” 

• Reforma da Praça “x” com área de “x” m², incluindo a construção de 50 bancos e 
paisagismo com o plantio de palmeiras e mudas de ipê rosa 

• Reforma da cozinha e banheiros da sede da Associação “z” 

• Construção de cobertura metálica na quadra poliesportiva “x” na comunidade “z” 

• Aquisição de mobiliário para recepção e cozinha da Associação “z” 

Plano de trabalho – boas práticas 



  
 

 
Justificativa FUNDAMENTADA, objetivos e finalidade do Convênio/Parceria de saída 

 

Deve ser demonstrado o motivo para a celebração do instrumento jurídico, sendo fundamental 
para o estabelecimento do núcleo da finalidade (a ser incluído pela área técnica na minuta).  
 
Exemplo: 
 
• Objeto: aquisição de veículo 4 portas 

 
• Justificativa: A OSC realiza “x” capacitações in loco e “x” atendimentos na região “z” por mês , 

sendo necessário um constante deslocamento dos associados e dirigentes da sede aos locais 
de treinamento e atendimento. A aquisição do veículo, além de diminuir os custos atuais com 
aluguel de carro, fortalece a instituição para a realização de suas atividades. 

Plano de trabalho – boas práticas 



  
 

 
Parâmetros (indicadores, documentos e outros meios) a Serem Utilizados para a Aferição do 
Cumprimento das Metas 

 

Campo destinado apenas à celebração de parcerias do MROSC. Nele deve ser determinado como o 
Poder Público Estadual irá verificar o cumprimento das metas pactuadas. 
 
Considerando o exemplo anterior, seguem os possíveis parâmetros: 

• Relatório de monitoramento, fotografias (incluído a do odômetro) e documentos 
comprobatórios de que o veículo adquirido e das atividades realizadas pela OSC com 
utilização desse veículo como listas de presença, registros em vídeo e atas, depoimentos e 
matérias em jornais e revistas. 

Plano de trabalho – boas práticas 



  
 

 
Cronograma de execução 

 

Este campo demonstra as metas e etapas que o convenente/OSC parceira deve realizar para a 
execução do objeto, incluindo o processo de contratação da empresa fornecedora. 
 
• Reforma ou Obra deve contemplar as macroetapas de acordo conforme planilha de itens 

aprovada. 
 

• Aquisição deve contemplar o processo de contratação da empresa fornecedora e prever a 
utilização do bem conforme finalidade pactuada. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de trabalho – boas práticas 



  
 

 
Cronograma de execução – aquisição – convênio (exemplo) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de trabalho – boas práticas 



  
 

 
Cronograma de execução – aquisição – parcerias do MROSC (exemplo) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de trabalho – boas práticas 



  
 

 
Forma de execução das atividades ou projetos e de cumprimento das metas atreladas  

 

Campo exclusivo de parcerias do MROSC e está localizado logo abaixo da cronograma de execução, 
devendo demonstrar as etapas que a OSC irá realizar para a correta execução do objeto. 
 
Exemplos: 
• Cotação da categoria do veículo em diferentes concessórias, encomenda do bem, pagamento 

via TED e utilização do veículo conforme finalidade da parceria. Não será contratado 
fornecedor inadimplente com o Estado de Minas Gerais. 
 

• Construção de centro de convivência composto por banheiros comuns e adaptados, área 
destinada à preparação de alimentos, espaço para atendimento e palestras, conforme plano de 
aplicação e planilha de itens e custos. Sendo que para a execução será realizada uma pesquisa 
de preços com 3 empresas e escolhida a empresa que apresentar o menor preço. Não será 
contratado fornecedor inadimplente com o Estado de Minas Gerais. 

Plano de trabalho – boas práticas 



  
 

 
Pareceres técnicos 

Recomendamos que os pareceres técnicos englobem a análise do mérito da proposta e da sua 
viabilidade de execução, bem como menção aos documentos apresentados pelo convenente/OSC 
parceira. Assim, orientamos que seja emitido: 

• Parecer técnico do setor finalístico e/ou de engenharia em relação ao objeto (itens 
identificados por letra e numeral) 

• Parecer técnico do setor responsável pela celebração de convênio e parcerias a respeito 
dos itens gerais do checklist (itens identificados apenas por numerais) 

 
 

Plano de trabalho – boas práticas 

Objeto itens do checklist iniciados   

Serviço  com a letra “S” 

Evento com a letra “E” 

Aquisição e Aquisição com instalação com a letra “A” 

Reforma/Obra com as letras “RO” 



 

 
Coluna do checklist que 
numera e identifica os 
documentos  



Contatos 
 
Raoni Bonato (50250) – Subsecretário de Assuntos Municipais 
raoni.bonato@governo.mg.gov.br 
 
Márcio Rodrigues (50017)– Assessoria de Gabinete da Subseam 
marcio.rodrigues@governo.mg.gov.br 
 
Júlia Oliveira (50012) – Superintendente Central de Convênios e Parcerias 
julia.oliveira@governo.mg.gov.br 
 
Vitor Salim (51046) – Superintendência Central de Convênios e Parcerias 
vitor.dias@governo.mg.gov.br 

 



Contatos 
 
Thiago Ribeiro (59179) – Diretor Central de Normatização e Otimização 
thiago.ribeiro@governo.mg.gov.br 
 
Fernando Katsumi (68528) – Diretor de Atendimento 
 
Rafael Mazzieiro (50781) – Coordenador do Sigcon-MG-Módulo Saída 
atendimento@sigconsaida.mg.gov.br 
 
Atendimento SIGCON-MG – Módulo Saída: 3915-0131/0132/0133/0134 
 

 
 


