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Roteiro

 Contextualização

 Fluxo de celebração de convênios de saída e principais pontos da

legislação

 Alinhamento sobre o plano de trabalho

Ao longo desta apresentação, os símbolos abaixo indicarão:

Pontos de
atenção

Dicas e/ou
sugestões

Erros
frequentes



“Define-se o convênio como forma de ajuste entre o Poder Público e 

entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos de 

interesse comum, mediante mútua colaboração” 

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo,20ª edição, 

Ed. Atlas, p. 314). 



O objetivo de um Convênio não é simplesmente a 

transferência de recursos, mas sim a execução de políticas 

públicas.

E nós (servidores) somos a engrenagem para garantir sua 

correta execução e o alcance da finalidade pública pactuada!



Principais atores internos no processo de 

celebração de convênios

 Gabinete

 Área técnica de celebração

 Área finalista

 Assessoria Jurídica

 Segov

Fonte: http://pessoasegestao.blogspot.com/

http://pessoasegestao.blogspot.com/


Balanço Celebração de Convênios e 

Parcerias 2019

2.200

Propostas de Plano 
de Trabalho

2.200

Plano de Trabalho

1863

Convênios de saída, 
Termos de Fomento 

e de Colaboração

Foram devolvidos para o status de “análise técnica”, aproximadamente, 25%

dos planos de trabalho, principalmente, por “erros simples” de

preenchimento.

* A diferença entre a quantidade de planos de trabalhos e a de instrumentos formalizados ocorreu pela 

existência de impedimentos de ordem técnica, entre eles também o não preenchimento adequado do 

plano de trabalho



Fluxo de celebração de 

convênios de saída
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Critérios para celebração

Cadastro regular no CAGEC

Ausência de bloqueio no SIAFI

Acesso ao SIGCON-MG – Módulo Saída

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

 Emendas impositivas para município, consórcio público ou entidade pública

 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



Objeto

Produto ou resultado que se deseja obter ao final do período de

execução do convênio de saída, observado o plano de trabalho e o núcleo

da finalidade

Núcleo da Finalidade: essência do convênio de saída relacionada ao

interesse público recíproco buscado pelo instrumento

Objetos Típicos:

 Reforma ou Obra

 Aquisição de Bens

 Prestação de Serviços

 Realização de Eventos



Objetos vedados

Serviços de reforma de equipamentos e de bens móveis; salvo em situações

excepcionais

 a disposição, a cessão ou a adjunção de servidor

 novo convênio com o mesmo convenente e com idêntico objeto,

considerando todos os seus elementos e a sua descrição nos planos de

trabalho (exceção: ações complementares)



Para a celebração do convênio de saída, deve ser apresentada

documentação conforme checklists da Resolução Conjunta Segov/Age nº

004/2015.
Link: http://www.sigconsaida.mg.gov.br/checklists/

É permitido que a Secretaria ou Entidade Estadual solicite documentação

complementar a depender do objeto.

Objeto e documentação

http://www.sigconsaida.mg.gov.br/checklists/


 Toda solicitação de documentação complementar deve ser

relacionada, exclusivamente, ao objeto.

Não é permitida a solicitação de documentação complementar referente ao

parceiro ou seu representante legal.

Objeto e documentação



Quando ocorrer a necessidade de documentação complementar, o

Concedente deverá, previamente, informar a SCCP, pelo e-mail

atendimento@sigconsaida.mg.gov.br, qual documento será solicitado e a

motivação (técnica ou jurídica).

Objeto e documentação

mailto:atendimento@sigconsaida.mg.gov.br


Objetos de Reforma ou Obra com aprovação 

prévia obrigatória

É necessário que o proponente apresente documentação que comprove a

aprovação prévia do projeto básico pelo órgão competente quando o

objeto for:

 Construção de rodoviária necessita de aprovação do DEER.

 Intervenções em trevos e vias próximos a rodovias devem ter aprovação do

DNIT/DEER (faixas de domínio).

 Reforma de hospital deve ter aprovação da vigilância sanitária.

 Construção e reforma de prédio público deve ter o projeto de prevenção de

incêndio aprovado pelo corpo de bombeiros.

 Reforma em prédios tombados deve possuir autorização do IPHAN, IEPHA

ou instituto municipal responsável pelo tombamento do imóvel.



 É permitido que o plano de trabalho possua mais de um tipo de

atendimento para a correta categorização dos itens que serão pactuados

 Em janeiro/2020, foram atualizados os “tipos de atendimento” em todas

as Secretarias e Entidades Estaduais.

Orientamos que a lista com os “tipos de atendimento”

seja divulgada internamente para todos os setores

envolvidos no processo de celebração de convênios

de saída.

Objeto e os tipos de atendimento no

Sigcon-MG – Módulo Saída



Contrapartida

 Financeira

Não - Financeira (bens ou serviços economicamente mensuráveis)

Para municípios, o percentual mínimo de contrapartida é disponibilizado

mensamente no site do Sigcon-MG

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

Para os demais entes federados, o percentual de contrapartida é de 10%.

A contrapartida é obrigatória para os entes federados e possui percentual

mínimo de 0,5%, 1%, 5% ou 10%.

As exceções: saúde, educação, assistência social e situações de

calamidade pública.

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


Valores

 Deve ser compatível com os preços de mercado

VALOR = entre o valor mínimo e o valor médio dos orçamentos

Para serviço, evento ou aquisição de bens

Deve ser apresentado 3 (três) orçamentos, datados e com CNPJ

Para reforma ou obra

Valor Tabela de Preços da Seinfra

Quando o item não se encontrar na tabela Seinfra, é permitida a

utilização de outras tabelas oficiais (por exemplo, Sinapi) ou

apresentação de 3 (três) orçamentos

VALOR ≤ Tabela de preços da Seinfra



Valores

 Para a verificação se os orçamentos estão compatíveis com preços praticados no
mercado, orientamos que seja realizada consulta complementar ao Banco de
Preços do TCEMG
link: https://bancodepreco.tce.mg.gov.br/#/login/ex

https://bancodepreco.tce.mg.gov.br/#/login/ex


Análise Técnica

 Na fase de Análise Técnica são verificados todos os documentos

apresentados pelo beneficiário, é realizada a adequação do plano de

trabalho no SIGCON-saída e emissão de parecer técnico realizado pelo

Concedente.

 Para auxiliar neste processo, foram elaborados manuais que estão

disponíveis no site do SIGCON-saída
Link:http://www.sigconsaida.mg.gov.br/suporte-manuais/

http://www.sigconsaida.mg.gov.br/suporte-manuais/


De forma geral, os pareceres da área técnica devem se pronunciar sobre os

seguintes pontos:

 Mérito da proposta encaminhada pelo convenente;

 Interesse reciproco na execução do convênio;

 Adequações eventualmente realizadas na proposta encaminhada pelo

convenente;

 Viabilidade de execução convênio e o atendimento às normas técnicas

pertinentes;

 Adequação do valor da proposta ao necessário à execução do objeto do convênio,

assim como sua compatibilidade com os preços de mercado;

 Adequação do cronograma de desembolso à eficaz execução do objeto;

 Documentação anexada, justificando eventuais documentos dispensados;

Análise Técnica



Análise da correspondência entre o plano de trabalho e a minuta

Verificação formal dos documentos apresentados conforme checklist

Análise Jurídica

ATENÇÃO! Secretarias e Entidades em que o processo de celebração de 

convênio de saída é realizado em outros sistemas, é obrigatório anexar o 

parecer jurídico no Sigcon, atendendo ao disposto na Resolução Conjunta 

Segov/Age nº004/2015:

Art. 20. O processo de celebração de convênio de saída deverá ser

analisado e aprovado pela área jurídica.

Parágrafo único. O parecer jurídico deverá ser inserido no

Sigcon-MG – Módulo Saída.

 Com o parecer jurídico favorável ou parcialmente favorável, o plano

de trabalho é encaminhado para a análise da Segov.



Plano de Trabalho
Alinhamento sobre preenchimento e adequação



O TCU orienta que o concedente:

Abstenha-se de celebrar convênios com objetos ou planos de trabalho

genéricos, atentando para que os planos tragam a descrição das ações e

metas a serem executadas pelos convenentes, bem como todas as

informações suficientes para a identificação do projeto, atividade ou ação

prevista
(ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 901/2006 - PRIMEIRA CÂMARA – Relator VALMIR CAMPELO)

Plano de trabalho

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A901%2520ANOACORDAO%253A2006%2520COLEGIADO%253A%2522Primeira%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=adb6b630-45d3-11ea-8998-1f73f6afdfad


O TCU orienta que o concedente:

Abstenha-se de celebrar convênios com objetos ou planos de trabalho

genéricos, atentando para que os planos tragam a descrição das ações e

metas a serem executadas pelos convenentes, bem como todas as

informações suficientes para a identificação do projeto, atividade ou

ação prevista
(ACÓRDÃO DE RELAÇÃO 901/2006 - PRIMEIRA CÂMARA – Relator VALMIR CAMPELO)

Plano de trabalho

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A901%2520ANOACORDAO%253A2006%2520COLEGIADO%253A%2522Primeira%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520?uuid=adb6b630-45d3-11ea-8998-1f73f6afdfad


Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros

instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da Administração.

§ 1o A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da Administração Pública

depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização

interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

I - identificação do objeto a ser executado;

II - metas a serem atingidas;

III - etapas ou fases de execução;

IV - plano de aplicação dos recursos financeiros;

V - cronograma de desembolso;

VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases

programadas;

VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos próprios

para complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo se o custo total do

empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador.

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993



Art. 2º – Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

(...)

XI – plano de trabalho: documento que descreve o conteúdo da proposta

aprovada e o detalhamento do objeto do convênio de saída, tornando-se base

para a execução, gestão dos recursos e acompanhamento do programa,

projeto, atividade, inclusive reforma ou obra, serviço, evento ou aquisição de

bens;

DECRETO 46319, DE 26/09/2013



Plano de 

trabalho



Identificação do Concedente

Erro frequente: campo destinado ao endereço residencial do representante legal

do órgão preenchido com o endereço da Secretaria ou Entidade Estadual.

A Segov verifica se todos os

campos foram preenchidos e se

não houve preenchimento indevido

com, por exemplo, “XXX” ou “teste”.



Identificação do Convenente

Campo preenchido

automaticamente

com informações do

Cagec.

Os órgãos deverão verificar se

não há campos com

preenchimento indevido, e caso

seja constatado, entrar em

contato com o Cagec.



Identificação do Interveniente

Erro frequente: preenchimento da aba de forma incorreta com 

informações do Concedente ou do Convenente.

Verifica-se a necessidade de

preenchimento da aba e se ocorreu

de maneira adequada.

Se não há previsão de interveniente, a aba

não deve ser preenchida!



Caracterização da Proposta

Campo deve ser preenchido

com informações coerentes

sobre o convênio a ser

celebrado.

O título é um campo importante para a transparência e,

portanto, deve ser sucinto e diretamente relacionado ao

objeto do convênio de saída.



Caracterização da Proposta

Se for selecionada a opção de

repasse de natureza especial,

verifica-se se a fundamentação

legal foi devidamente preenchida.

Repasse de natureza 
especial



Caracterização da Proposta

Repasse padrão

Uma vez determinada a origem de recursos (concedente/emenda, interveniente e

contrapartida), outros campos na “Caracterização da proposta” são verificados,

conforme próximas telas.



Caracterização da Proposta

Emenda Parlamentar

Campo em que se realiza a

vinculação da emenda

parlamentar com o plano de

trabalho.

Quando a emenda não estiver vinculada, deve ser realizado o procedimento de

vinculação, clicando no símbolo



Caracterização da Proposta

Contrapartida Financeira

Se for selecionada a opção de

contrapartida financeira, é

verificado se o campo “dotação

orçamentária” foi corretamente

preenchido.

A contrapartida é obrigatória para Prefeituras, Órgãos e

Entidades Públicas, Consórcios Públicos, salvo se

selecionada opção de repasse de natureza especial.



Caracterização da Proposta

Contrapartida não-
financeira

Se for selecionada a opção de

contrapartida não-financeira, é

verificado se o campo valor foi

corretamente preenchido.



Caracterização da Proposta

Os tipos de atendimentos

devem ser preenchidos

considerando a origem dos

recursos

Erro frequente: recurso de emenda parlamentar não vinculado, 

sendo necessário editar valores e realizar a modificação necessária, 

respeitando a “origem dos recursos”.

Tipo de atendimento



Caracterização da Proposta

A descrição detalhada do

objeto deve ser condizente

com o tipo de atendimento

Caso haja “erro de digitação” no campo e o convênio for formalizado, 

será necessário celebrar termo aditivo para correção do instrumento.

Descrição detalhada do 
objeto

Erro frequente: campo preenchido com informações insuficientes.

Por exemplo: aquisição de veículo, sem as características como 

quantidade de lugares e capacidade mínima do motor.



Caracterização da Proposta

Endereço 

Deve ser preenchido

considerando todos os

locais em que o objeto

será executado/entregue

Erros frequentes: 

• lista incompleta de endereços

• endereço preenchido de forma genérica, sem contemplar 

rua/bairro e pontos de referência.



Caracterização da Proposta

Campo em que se define a

essência do convênio de

saída, bem como o núcleo

da finalidade do instrumento.

Justificativa
-

Este campo deve responder qual realidade será

modificada e quais resultados são esperados,

demonstrando ainda o interesse recíproco para a

celebração do convênio.



Caracterização da Proposta

Verifica-se a coerência da

descrição e quantidade

dos beneficiados com o
objeto a ser executado.

Pessoas beneficiadas

Erro frequente: quantidade de beneficiados superestimada.



Caracterização da Proposta

Verifica-se a coerência entre a

vigência proposta e o objeto a

ser executado.

Vigência



Caracterização da Proposta

Os campos foram corretamente

preenchidos?

Dados bancários 

Se o convenente é Órgão ou Entidade da Administração Pública Federal, a legislação

excepciona a necessidade de lei específica e permite o pagamento via Guia de

Recolhimento da União(GRU), sendo o preenchimento do campos realizado com

valores “000”.



Caracterização da Proposta

Dados bancários 

Erro frequente: preenchimento da justificativa apesar de a praça bancária 

localizar-se no mesmo município do convenente.

Campo de preenchimento
exclusivo quando o banco
não se localiza na sede do
convenente.



Caracterização da Proposta

A equipe é informada pelo
proponente, sendo necessário verificar
se todos os campos foram preenchidos
com informações corretas.

Equipe



Caracterização da Proposta

Caso haja interveniente, o
campo está preenchido?

Interveniente

Se não há Interveniente, este campo deve estar em branco!



Cronograma de Execução

O cronograma de execução deve ser preenchido com etapas sequenciais e com prazos 

de duração coerentes com o(s) tipo(s) de atendimento.



Cronograma de Execução

Reforma ou obra

cronograma de execução

deve contemplar as

macro etapas da reforma/obra.

O cronograma de execução deve ser preenchido com etapas sequenciais e com prazos 

de duração coerentes com o(s) tipo(s) de atendimento.



Cronograma de Execução

O cronograma de execução deve ser preenchido com etapas sequenciais e com prazos 

de duração coerentes com o(s) tipo(s) de atendimento.

Aquisição/Eventos/Serviços

Erro frequente: cronograma de execução com uma única etapa



Plano de aplicação de recursos

 Para execução de reforma ou obra devem ser inseridas as macroetapas (Ex.: serviços preliminares, 
instalação da placa da obra, etc).



Plano de aplicação de recursos

 Para aquisição de bens, prestação serviços ou evento, devem ser listados todos os itens, 

sendo permitido o registro por “grupo de materiais” do CATMAS para materiais de consumo.

 Para itens que serão adquiridos, também é verificada sua descrição com o tipo de atendimento a 

ser pactuado.  

Erro frequente: item de consumo com atendimento exclusivo

para itens de investimento



Plano de aplicação de recursos

 Orientamos que seja realizada consulta no Catmas
Link: https://www1.compras.mg.gov.br/n/catalogo/itemmaterialouservico

https://www1.compras.mg.gov.br/n/catalogo/itemmaterialouservico


Plano de aplicação de recursos



Plano de aplicação de recursos



Plano de aplicação de recursos

 Posteriormente, também é verificada compatibilidade entre colunas “Descrição”, “Tipo de 

Despesa” e “Unid. De Medida”



Plano de aplicação de recursos

 Constatada coerência do item, verifica-se também a vinculação com as etapas do cronograma de 

execução. 

Atenção: Planos de Trabalho com itens não vinculados serão

devolvidos para o status de “análise técnica”!



Cronograma de desembolso dos recursos



Cronograma de desembolso dos recursos

É verificada a adequação das

datas previstas para o desembolso

e se são passíveis de serem

executadas considerando o trâmite

necessário para assinatura e

publicação do convênio.



Reservado ao Concedente



Reservado ao Concedente

Verifica-se coerência entre a

dotação orçamentária, o

objeto e o tipo de

atendimento.



Reservado ao Concedente

Modalidade de Aplicação

• Município – 40

• Consórcio Público - 70

• OSC- 50

Fonte

• Emenda parlamentar individual ou da Comissão de 

Fiscalização Financeira e Orçamentária – Fonte 10.8.

• Comissão de Participação Popular - Fonte 10.4.

• Concedente - 10.1 ou outra fonte específica.



Análises Técnicas e Jurídica

 A Segov verifica se os pareceres válidos possuem conteúdo condizente

com o convenente, o objeto, o tipo de atendimento e todos os demais

campos e abas preenchidos no plano de trabalho.

 Caso haja divergência, o plano de trabalho é devolvido ao status

“análise técnica”.

Um plano de trabalho mal preenchido caracteriza impedimento de 

ordem técnica e pode inviabilizar a celebração!



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

“Plano autorizado”.

Cabe ao Concedente providenciar a assinatura e publicação do

instrumento jurídico.

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

oficial.

Uma vez o plano com o status “autorizado”, não é possível o retorno para “análise

técnica”. Caso haja necessidade de correção, será necessário o cadastro de nova

proposta ou, quando possível, uma correção por meio de termo aditivo.

Plano de Trabalho aprovado



Um plano de trabalho bem estruturado auxilia tanto o convenente

quanto o concedente nas fases de execução e de prestação de contas

do convênio de saída, contribuindo para o alcance da finalidade

pública pactuada.



Diretoria Central de Normatização e 

Otimização - DCNO

Gabriela de Azevedo Leão - (31)3915-9179

Amanda Rodrigues Guimarães - (31)3915-0371

Camila Silvana Souza e Silva - (31)3915-4765

Emanuele Fraga Isidoro Bonaldi - (31) 3915-4764

Sebastião Silva Guimarães - (31)3915-0892

Victoria Oliveira Pinheiro Chagas - (31)3915-0892 (31) 8282-4579

atendimento@sigconsaida.mg.gov.br

Adicione o contado da DCNO e nos 

mande a solicitação para inserção na lista 

de transmissão

mailto:atendimento@sigconsaida.mg.gov.br


Diretoria de Atendimento e Gestão da 

Informação - DAGI

Thiago Thales Ribeiro - (31) 3916-8528

Lúcia Helena - (31) 3915-0133

Vinicius Mesquita - (31) 3915-0134

Pablo Castro - (31) 3915-0132

atendimento@sigconsaida.mg.gov.br

Atendimento Sigcon

mailto:atendimento@sigconsaida.mg.gov.br


Equipe Cagec

Thiago Thales Ribeiro - (31) 3916-8528

Bruna Amorim - (31) 3915-0131

Queila Vieira - (31) 3915-5883

Julha Martins - (31) 3915-2749

Luciana Melo - (31) 3915-2091

Marília Martins - (31) 3915-0882

Maria da Soledade Guedes - (31) 3915-2091

Paula Cabral - (31) 3915-2090

Ricardo de Oliveira- (31) 3915-0895

Diretoria de Atendimento e Gestão da 

Informação - DAGI

atendimento@sigconsaida.mg.gov.br

mailto:atendimento@sigconsaida.mg.gov.br


Obrigado


