
Celebração de convênios e parcerias com recurso advindo do 

remanejamento das emendas parlamentares individuais

ALMG - 18/09/2019



• Alinhamentos sobre questões estatutárias de OSCs;

• Prazos vinculados a cada etapa deste momento de celebração;

• Etapas de celebração de convênios e parcerias;

Roteiro



Alinhamento de 
entendimentos



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.



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.

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



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."

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
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

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 alterar o
disposto sobre a Lei Federal 13.019/2014, 
prevendo que na hipótese do art. 47 o art. 

46 também será observado.



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

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.



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"



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"

Normas de organização interna
Escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas

Brasileiras de Contabilidade



REQUISITOS OBSERVADOS NO ESTATUTO CASOS CONCRETOS ALINHAMENTO ENTRE SCCP E AGE

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.

Normas de organização interna
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





Instrumentos 
jurídicos



Fluxo de celebração
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SIGCON-MG – Módulo Saída 

Processo físico e posterior registro no SIGCON-MG – Módulo Saída

Processo físico e SIGCON-MG – Módulo Saída 

Processo físico



Etapas da celebração
Preenchimento da proposta de plano de trabalho
● Para celebrar convênios ou parcerias, os beneficiários devem estar com:

○ Cadastro regular no CAGEC

○ Sem bloqueio no SIAFI

○ Acesso ao SIGCON-MG – Módulo Saída

ATENÇÃO!!!
É permitido o cadastro de propostas de convenentes irregulares no CAGEC para:

● Emendas impositivas para município, consórcio público de municípios ou entidade

pública municipal;

● Convênio a ser celebrado com município, órgão ou entidade pública ou consórcio

público para área de saúde, educação ou assistência social ou situação de emergência

ou estado de calamidade pública homologado pelo Governador.



Etapas da celebração
CAGEC

● Documentação de cadastro encontra-se atualizada na aba “Legislação” do

portal:

○ http://www.portalcagec.mg.gov.br/legislacao/

● Qualquer certidão emitida pela internet e que tenha código de validação da

mesma pode ser entregue ao CAGEC através do e-mail:

● cagec@governo.mg.gov.br

http://www.portalcagec.mg.gov.br/legislacao/




Etapas da celebração
CAGEC

● Nos termos do artigo 3º da Resolução SEGOV/CGE nº 01/2017, serão

aceitas cópias de documentos acompanhada de declaração de autenticidade

assinada pelo representante legal da organização;

● O modelo da declaração já está disponível no portal:

○ http://www.portalcagec.mg.gov.br/declaracao-de-autenticidade-de-documentos/

http://www.portalcagec.mg.gov.br/declaracao-de-autenticidade-de-documentos/


Etapas da celebração
Preenchimento da proposta de plano de trabalho

● Para auxiliar no processo de preenchimento da proposta, foram elaborados

manuais que estão disponíveis no site do SIGCON-MG – Módulo Saída;

● Convênio:

http://www.sigconsaida.mg.gov.br/images/manuais/v2/manual_sigcon_convenios_conv

enente.pdf

● Parcerias:

http://www.sigconsaida.mg.gov.br/images/manuais/v2/manual_sigcon_mrosc_osc.pdf

http://www.sigconsaida.mg.gov.br/images/manuais/v2/manual_sigcon_convenios_convenente.pdf
http://www.sigconsaida.mg.gov.br/images/manuais/v2/manual_sigcon_mrosc_osc.pdf


Etapas da celebração
Entrega de documentação

● Os documentos devem ser protocolados conforme check list de acordo com

o instrumento jurídico a ser celebrado;

● Convênio:

http://www.sigconsaida.mg.gov.br/convenios-2/checklists-convenios

● Parceria:

http://www.sigconsaida.mg.gov.br/parcerias-2/checklists-parcerias-2

http://www.sigconsaida.mg.gov.br/convenios-2/checklists-convenios
http://www.sigconsaida.mg.gov.br/parcerias-2/checklists-parcerias-2


Etapas da celebração
Entrega de documentação da proposta de plano de trabalho

● Atenção especial para os documentos de propriedade ou situação

possessória do imóvel;

● Protocolar as propostas e demais documentos no local indicado pelo

Concedente ou OEEP;



Etapas da celebração
Entrega de documentação da proposta de plano de trabalho
● A recepção deverá ser confirmada até o dia 01 de novembro no

SIGCON-MG - Módulo Saída;

● As Secretarias só receberão propostas com indicação de emenda

parlamentar a elas vinculadas e que estiverem no status de “Análise –

Checklist Celebração”;

● Este prazo também é o prazo final para ajuste de “Gênero” no Tipo de

Atendimento.



Etapas da celebração
Análise Técnica

● A análise técnica consiste na verificação dos documentos apresentados

pelo beneficiário, adequação do plano de trabalho no SIGCON-MG -

Módulo Saída e emissão de parecer técnico realizado pelo Concedente ou

OEEP.

● Links de manuais:

○ Convênio

http://www.sigconsaida.mg.gov.br/images/manuais/v2/manual_sigcon_convenios_

concedente.pdf

○ Parceria

http://www.sigconsaida.mg.gov.br/images/manuais/manual_mrosc_sem_logomarc

a_janeiro_2018.pdf

http://www.sigconsaida.mg.gov.br/images/manuais/v2/manual_sigcon_convenios_concedente.pdf
http://www.sigconsaida.mg.gov.br/images/manuais/manual_mrosc_sem_logomarca_janeiro_2018.pdf


Etapas da celebração
Análise Jurídica

● Análise da correspondência entre o plano de trabalho e a minuta;

● Verificação jurídica dos documentos apresentados conforme check list;

● Emissão do parecer jurídico.



Etapas da celebração
Entrega de documentação complementar

● O beneficiário pode apresentar nova documentação de complementação do

que foi entregue até o dia 01 de novembro, ou seja, que não perdeu a

impositividade;

● Prazo: 20 de novembro.



Etapas da celebração
Ajuste de indicação

● Os órgãos e entidades estaduais poderão solicitar ao parlamentar o ajuste da

“Categoria” e da “Especificação” do tipo de atendimento;

● Prazo: 27 de dezembro;

● Lembrete: este é o prazo final para finalizar a celebração do instrumento

jurídico.



Etapas da celebração
Análise SEGOV

● Análise realizada pela Superintendência Central de Convênios e

Parcerias em que será verificado o preenchimento e adequação do

plano de trabalho realizado pelos concedentes/OEEP.

● Um plano de trabalho mal preenchido caracteriza impedimento de

ordem técnica e pode inviabilizar a celebração!



Etapas da celebração
Assinatura e Publicação

● Após a aprovação da SEGOV, o plano de trabalho assumirá o status

de “Plano autorizado”.

● Cabe ao Concedente/OEEP providenciar, junto ao parlamentar, a

assinatura e publicação do instrumento jurídico.

● O processo de celebração só é finalizado após a publicação no diário

oficial, sendo este um pré requisito para a execução orçamentária e

financeira.

● Para as emendas impositivas, o prazo final para execução

orçamentária e financeira nos termos da Constituição e da

Resolução SEGOV nº 702/2019 é 27 de dezembro de 2019.



Felippe Ferreira – Subsecretaria de Coordenação e Gestão Institucional
scgi@governo.mg.gov.br

Márcio Rodrigues – Assessoria de Gabinete da SCGI
marcio.rodrigues@governo.mg.gov.br

Júlia Oliveira – Superintendência Central de Convênios e Parcerias
julia.oliveira@governo.mg.gov.br

Contatos



Thiago Ribeiro – Diretoria Central de Normatização e Otimização/SCCP

Rafael Mazzieiro – Núcleo de Tecnologia/SCCP

Atendimento SIGCON-MG – Módulo Saída
atendimento@sigconsaida.mg.gov.br

Atendimento CAGEC
cagec@governo.mg.gov.br

Contatos


