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APRESENTAÇÃO 

 O Decreto nº 47.337/18, Decreto de Competências da Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais (SEPLAG-MG), promoveu alterações nas 

ações da Superintendência Central de Coordenação Geral (SCCG), da Subsecretaria de 

Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto (SPLOR), entre elas a criação da Diretoria 

Central de Gestão de Convênios de Entrada (DCGCE), conforme artigo a seguir: 

Art. 18 – A Diretoria Central de Gestão de Convênios de Entrada tem como 

competência realizar a avaliação de projetos para fomentar a criação do Banco 

de Projetos e para, propiciar a captação de recursos, em parceria com os 

órgãos e entidades da Administração Pública estadual, estabelecer diretrizes, 

apoiar e coordenar a execução dos convênios, acordos e ajustes que envolvam 

a entrada de recursos no Estado, com atribuições de: 

I – monitorar e assegurar a adimplência dos órgãos e entidades estaduais 

junto à União com o apoio da SEF, da AGE e da CGE; 

II – apoiar tecnicamente os órgãos e entidades da Administração Pública 

estadual estabelecendo padrões de qualidade na iniciação de projetos para a 

formação de Banco de Projetos e para a captação de recursos por meio da 

metodologia de Pré-Qualificação; 

III – acompanhar a elaboração do Orçamento Geral da União e sua execução, 

em especial as transferências voluntárias, nestas contidas as emendas 

parlamentares, e os fundos públicos, analisando e gerando informações 

estratégicas; 

IV – identificar oportunidades de captação de recursos e auxiliar os órgãos e 

entidades da Administração Pública Estadual na negociação e atração dos 

recursos financeiros sejam eles públicos ou privados; 

V – apoiar e monitorar os órgãos e entidades da Administração Pública 

Estadual na celebração, execução física, orçamentária e financeira e prestação 

de contas de convênios e instrumentos congêneres de recebimento de 

recursos, para programas e projetos de interesse do Estado; 

VI – subsidiar deliberações sobre a concessão de créditos adicionais de 

convênios de entrada e sobre a emissão de declaração de contrapartida dos 

novos convênios de entrada e instrumentos congêneres, e seus termos 

aditivos; 

VII – definir diretrizes e regras para a gestão dos dados do Estado em sistemas 

de informação corporativos sobre convênios de entrada e instrumentos  

congêneres, controlando a qualidade destas informações e orientando as 

unidades setoriais; 

VIII – mapear os convênios de entrada elaborados e propostos pelos órgãos 

e entidades da Administração Pública estadual, identificando as 

oportunidades de integração ou unificação de ações e sugerindo medidas que 

favoreçam a racionalização dos recursos envolvidos e a otimização das 

atividades; 

IX – capacitar os órgãos e entidades da Administração Pública estadual em 

temas afetos à iniciação e qualificação de projetos; captação de recursos; 
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procedimentos, regras e orientações relativos à celebração, execução e 

prestação de contas de convênios de entrada e instrumentos congêneres.  

Parágrafo único – A captação de recursos de que trata este artigo não 

compreende as operações de crédito. 

 

Neste contexto, a DCGCE auxilia os órgãos e as entidades estaduais em todas as etapas 

do processo de conveniamento, desde o momento inicial de busca do recurso para os projetos 

do Estado, passando pela execução dos instrumentos, até a prestação de contas final, visando 

ampliar as possibilidades de materialização das políticas públicas para a sociedade mineira. Em 

um cenário fiscal de grande escassez de recursos financeiros, a atração de investimentos 

apresenta-se como alternativa eficaz para os gastos necessários no Estado, bem como para a 

manutenção das políticas públicas vigentes. 

A partir dessa reestruturação, observou-se uma maior necessidade de trabalhar a 

gestão do conhecimento na DCGCE e registrar todas as informações do processo de gestão 

de convênios de entrada. Sendo assim, foi elaborada a Cartilha de Convênios de Entrada, que 

está completa e atualizada, contemplando as novas rotinas referentes a este processo, bem 

como apresentando orientações de utilização de ferramentas modernas para possibilitar um 

olhar gerencial e uma manipulação de dados, a fim de subsidiar a tomada de decisão da alta 

gestão. 

 

Nessa Cartilha você vai encontrar orientações para: 

 

Este material destina-se principalmente aos Superintendentes e Diretores da área de 

Planejamento, Gestão e Finanças e aos técnicos envolvidos com as demandas relacionadas aos 

Convênios de Entrada. No entanto, é tema de interesse a qualquer área dos entes federados 

que tenha alguma relação com a execução de convênios e elaboração de projetos. 

Espera-se que a cartilha contribua para a melhoria dos processos de Convênios de 

Entrada e, consequentemente, para a eficiência na utilização de recursos captados.  

Identificação de oportunidades de captação de recursos e elaboração do Portfólio de 

Projetos; 

Realização da Pré-Qualificação do Projeto e obtenção da Declaração de 

Contrapartida; 

 

Celebração do convênio; 

 

Realização dos procedimentos para execução dos instrumentos de repasse e 

prestação de contas. 

Manutenção da Adimplência com a União (Acompanhamento do CAUC); 
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CONCEITOS E DEFINIÇÕES IMPORTANTES 

 

Ação Orçamentária: são operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), que 

contribuem para atender ao objetivo de um programa. 

 

Acordo/Ajuste: Convênios em que, ao final do prazo pactuado para sua execução, não há 

obrigatoriedade de devolução do saldo de recurso ao concedente. 

 

Aprovação de cotas orçamentárias: liberação do recurso orçamentário para posterior 

disponibilização financeira. É realizada no Módulo de Programação Orçamentária. 

 

Bens remanescentes: Os bens remanescentes são equipamentos e materiais permanentes 

adquiridos com recursos do convênio necessários à consecução do objeto, mas que não se 

incorporam a este, definidos de acordo com a PI 424/2016. 

 

Concedente: Órgão da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional, 

empresa pública ou sociedade de economia mista, bem como instituição privada nacional ou 

internacional, responsável pela transferência dos recursos financeiros ou pela descentralização 

dos créditos orçamentários destinados à execução do objeto do convênio. 

 

Contrato de repasse: instrumento administrativo, de interesse recíproco, por meio do qual a 

transferência dos recursos financeiros se processa por intermédio de instituição ou agente 

financeiro público federal, que atua como mandatário da União (Portaria Interministerial nº 

424/2016). 

 

Convenente: Órgão da administração pública direta, autárquica ou fundacional, empresa 

pública ou sociedade de economia mista, de qualquer esfera de governo, ou organização 

particular com a qual o governo federal pactua a execução de programa, projeto/atividade ou 

evento mediante a celebração de Convênio. 

 

Convênio: instrumento que disciplina a transferência de recursos financeiros de órgãos ou 

entidades da Administração Pública Federal, direta ou indireta, ou ainda, instituições privadas, 

para órgãos ou entidades da Administração Pública Estadual, Distrital ou Municipal, direta ou 

indireta, consórcios públicos, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando à 

execução de projeto ou atividade de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação 

(Portaria Interministerial nº 424/2016). 

 

Dotação orçamentária: É o valor monetário autorizado, consignado na lei do orçamento 

(LOA), para atender uma determinada programação orçamentária. 
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EGE/SEPLAG (Encargos Gerais do Estado/SEPLAG):  Corresponde a Unidade Orçamentária 

gerida pela SEPLAG, a qual contém ação orçamentária específica - 2106 - na qual estão 

consignados os créditos autorizados destinados à contrapartida a convênios de entrada de 

recursos. A execução dessa Ação se dá mediante a anulação de créditos desta em favor das 

ações orçamentárias nas quais serão realizadas as despesas para execução dos planos de 

trabalhos de convênios pactuados pelos órgãos e entidades do Governo do Estado. 

 

Elemento de despesa: Classificação da despesa orçamentária que tem por finalidade 

identificar os objetos de gasto de cada despesa, tais como vencimentos e vantagens fixas, 

juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, 

subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanentes, auxílios, 

amortização e outros que a administração pública utiliza para a consecução de seus fins 

(atualmente é regulamentada para todas as esferas de governo – federal, estadual e municipal 

- através do Anexo II da Portaria Interministerial MF/MPOG no 163, de 4 de maio 2001, D.O.U. 

07.06. 2001). 

 

Emendas parlamentares: são emendas ao Orçamento Geral da União de cada ano que os 

parlamentares fazem, por meio das quais indicam as áreas de governo e regiões geográficas 

que desejam alocar os recursos. 

 

Fonte de recurso: Classificação da receita segundo a destinação legal dos recursos 

arrecadados. As fontes de recursos constituem-se de determinados agrupamentos de 

naturezas de receitas, atendendo a uma determinada regra de destinação legal, e servem para 

indicar como são financiadas as despesas orçamentárias. Entende-se por fonte de recursos a 

origem ou a procedência dos recursos que devem ser gastos com uma determinada finalidade. 

 

Glosa: É toda cobrança efetuada sobre despesa que não coincide com as regras estabelecidas 

nos instrumentos ou em normas que regem a despesa pública. 

 

Interveniente: Órgão da administração pública direta, autárquica ou fundacional, empresa 

pública ou sociedade de economia mista, de qualquer esfera de governo, ou organização 

particular que participa do Convênio para manifestar consentimento ou assumir obrigações 

em nome próprio.  

 

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO: Compreende as metas e prioridades da administração 

pública estadual, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, 

orienta a elaboração da lei orçamentária anual, dispõe sobre as alterações na legislação 

tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 
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Lei Orçamentária Anual - LOA: Lei Anual que estima a receita e fixa a despesa em igual valor 

de um ente federado (União, Estados e Municípios). Os convênios e portarias são fontes de 

financiamento do orçamento. 

 

Natureza de despesa: O conjunto de informações que constitui a natureza de despesa 

orçamentária forma um código estruturado que agrega a categoria econômica, o grupo, a 

modalidade de aplicação e o elemento da despesa.  

 

Objeto: Produto do instrumento, observados o programa de trabalho e as suas finalidades. 

 

Plano de Trabalho: É o instrumento que integra a solicitação de convênio, contendo todo o 

detalhamento das responsabilidades assumidas por cada um dos participantes. Deve conter, 

no mínimo, a justificativa para a celebração do instrumento; a descrição completa do objeto a 

ser executado; a descrição das metas a serem atingidas; a definição das etapas ou fases da 

execução; o cronograma de execução do objeto e cronograma de desembolso; e o plano de 

aplicação dos recursos a serem desembolsados pelo concedente e da contrapartida financeira 

do proponente, se for o caso.  

 

Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG: É o instrumento normatizador do 

planejamento da administração pública estadual de médio prazo. É a referência para a 

formulação dos programas governamentais, orientando acima de tudo as proposições de 

diretrizes orçamentárias e das leis orçamentárias anuais. O PPAG define qual será o escopo de 

atuação do Estado para um período de quatro anos, ou seja, define os programas e ações de 

governo, com suas respectivas metas físicas e orçamentárias, que serão executados durante 

esse período. 

 

Portaria: Instrumento administrativo por meio do qual se define a transferência de recursos 

financeiros aos órgãos ou entidades da administração pública estadual, do Distrito Federal ou 

municipal, direta ou indireta, para execução de programas ou ações. 

 

Portfólio de projetos: documento elaborado a partir de diretrizes da Seplag e Segov, que 

contém projetos prioritários das áreas de governo definidas pelos órgãos citados, para ser 

apresentado à bancada mineira de parlamentares federais. O objetivo principal é atrair recursos 

das emendas feitas ao Orçamento Geral da União, de cada ano, por estes parlamentares para 

os projetos do Estado. 

 

Prestação de contas financeira: procedimento de acompanhamento sistemático da 

conformidade financeira, considerando o início e o fim da vigência dos instrumentos. 
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Programa: O programa é o instrumento que define as regras e as características do projeto a 

ser desenvolvido por meio da transferência voluntária de recursos do órgão federal a outros 

entes. 

 

Proponente: órgão ou entidade pública ou entidade privada sem fins lucrativos que manifeste, 

por meio de proposta ou Plano de Trabalho, interesse em celebrar instrumento de convênio. 

 

Proposta: peça processual inicial utilizada para manifestação formal dos órgãos ou entidades 

públicas ou privadas sem fins lucrativos, interessadas em celebrar os instrumentos 

regulamentados pela Portaria Interministerial nº 424/2016, cujo conteúdo contempla a 

descrição do objeto; a justificativa; a indicação do público alvo; a estimativa dos recursos do 

concedente e contrapartida e as informações relativas à capacidade técnica e gerencial do 

proponente (BRASIL 2016). 

 

Prorrogação de ofício: Consiste na obrigação de o concedente prorrogar "de ofício" a 

vigência do instrumento antes do seu término, quando der causa a atraso na liberação dos 

recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado; conforme inciso VI do 

artigo 27 da Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016.  

 

Sistema de Convênios - SICONV: O Sistema de Convênios do Governo Federal (SICONV) foi 

criado em 2008 para administrar as transferências voluntárias de recursos da União nos 

convênios firmados com Estados, Municípios, Distrito Federal e também com as entidades sem 

fins lucrativos. Entre as vantagens desta ferramenta está a agilidade na efetivação dos 

convênios, a transparência do repasse do dinheiro público e a qualificação da gestão financeira. 

 

Sistema Eletrônico de Informações – SEI!MG: é um sistema de produção e gestão de 

documentos e processos eletrônicos desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região 

(TRF4) e cedido gratuitamente à administração pública.  

 

Sistema de Gestão de Convênios – SIGCON-ENTRADA: O Sistema de Gestão de Convênios, 

Portarias e Ajustes do Estado de Minas Gerais foi instituído pelo Decreto nº 44.424, de 21 de 

dezembro de 2006, alterado pelo Decreto nº 46.281, de 23 de julho de 2013. Tem por finalidade 

acompanhar, coordenar e controlar os instrumentos de natureza financeira que permitam a 

entrada de recursos no orçamento do Estado de Minas Gerais. 

 

Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais – SIAFI-MG: implantado 

em 1964 por meio do Decreto 35.304, o SIAFI/MG é de utilização obrigatória pelos órgãos do 

Poder Executivo Estadual, tendo como objetivo geral auxiliar a administração pública na gestão 

eficiente dos recursos públicos no Estado, mediante a integração automatizada dos processos 

de elaboração e execução orçamentária, administração financeira, registros contábeis e gestão 

do patrimônio público. 

https://mooc.evg.gov.br/mod/glossary/showentry.php?eid=40452&displayformat=dictionary
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Suplementação de crédito: Corresponde ao ajuste do crédito orçamentário, a fim de 

possibilitar a execução de despesas, conforme a necessidade de implementação das políticas 

públicas. As suplementações podem ser classificadas conforme a origem do recurso que será 

utilizado para ajuste do crédito:  saldo financeiro de exercício anterior (quando se refere a 

recursos não utilizados no exercício financeiro anterior); excesso de arrecadação (quando se 

refere a receita arrecadada no exercício corrente não prevista no orçamento ou valor superior 

ao previsto); anulação (quando se refere a remanejamento orçamentário entre dotações). 

 

Termo Aditivo: Conforme o inciso XXXII do §1º do Art. 1º da Portaria Interministerial nº 

424/2016 Termo Aditivo é o instrumento que tenha por objetivo a modificação do convênio já 

celebrado, vedada a alteração do objeto aprovado.  

 

Termo de Referência: documento apresentado quando o objeto do instrumento envolver 

aquisição de bens ou prestação de serviços, que deverá conter elementos capazes de propiciar 

a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os 

preços praticados no mercado da região onde será executado o objeto, a definição dos 

métodos e o prazo de execução do objeto.  

 

Tomada de contas especial: processo cujo objetivo é apurar os fatos, identificar os 

responsáveis e quantificar o dano causado ao Erário (tesouro público), ressarcindo 

imediatamente. 

 

Transferências voluntárias: entrega de recursos correntes ou de capital da União a outro ente 

da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra de 

determinação constitucional, legal, ou os destinados ao SUS. 

 

Unidade executora: Órgão da administração pública federal direta, autárquica ou fundacional, 

empresa pública ou sociedade de economia mista, de qualquer esfera de governo, ou 

organização particular, responsável direta pela execução do objeto do Convênio. 

 

Unidade Orçamentária (UO): Entidade da administração direta, inclusive fundo ou órgão 

autônomo, da administração indireta (autarquia, fundação ou empresa estatal) em cujo nome 

a lei orçamentária ou crédito adicional consigna, expressamente, dotações com vistas à sua 

manutenção e à realização de um determinado programa de trabalho. Constituem 

desdobramentos dos órgãos orçamentários.  
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1. OPORTUNIDADES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

1.1  CAPTAÇÃO DE RECURSOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

As principais fontes de recursos dos Estados são: 

 Os recursos de arrecadação própria, de acordo com as competências tributárias 

constitucionais de cada ente federado; 

 As verbas de transferência obrigatória da União para os Estados, constantes na 

Constituição Federal e outras legislações; 

 As transferências voluntárias, que são repasses de recursos entre entes federados, 

a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não estão 

previamente assegurados em legislação, ou seja, que dependem do poder 

discricionário daqueles que detém os recursos.  

A DCGCE monitora e acompanha a entrada e a execução de recursos no Estado de 

Minas Gerais decorrentes, principalmente, das transferências voluntárias do governo federal, 

de empresas públicas, prefeituras, dentre outras fontes de recursos de convênios e 

instrumentos congêneres.  

Os principais instrumentos monitorados pela DCGCE são: 

 Convênios: regem a entrada de recursos no Estado por meio de acordos firmados 

com a União, Prefeituras, Empresas Públicas e entidades privadas; 

 Contratos de repasse: para transferência de recursos financeiros da União para o 

Estado, por intermédio de instituição ou agente financeiro público federal, que 

atua como mandatário da União. Atualmente, a instituição que vem operando essa 

modalidade de transferência é a Caixa Econômica Federal; 

 Portarias: instrumentos utilizados para transferências de recursos obrigatórios 

(constitucionais) repassados de fundo a fundo, tendo o maior volume de verbas 

para as áreas da Saúde e Educação; 

 Acordos e ajustes: instrumentos que se assemelham aos convênios, mas possuem 

particularidades que serão definidas em suas cláusulas, tais como período de 

execução e exigência para prestação de contas.  

As principais fontes de recursos monitoradas pela DCGCE são: 

 24: Convênios, Acordos e Ajustes provenientes da União e suas entidades; 

 70: Convênios, Acordos e Ajustes Provenientes dos Municípios, Estados e 

Organizações Particulares;  

 73: Acordos e Ajustes de Cooperação Mútua com a União e suas Entidades - 

Recursos provenientes de Acordos e Ajustes de Cooperação Mútua com a União 

e suas entidades para o desenvolvimento de ações de interesse comum, não 

caracterizados, nos termos legais, como convênio; 



 
13 

 74: Acordos e Ajustes de Cooperação Mútua com os Estados, o Distrito Federal, 

os Municípios, as Instituições Privadas e os Organismos Do Exterior; 

 57: Transferências de Recursos da União por meio de Portaria ; 

 Qualquer fonte com Procedência 3: Recursos Recebidos para Contrapartida. 

 

Os recursos transferidos voluntariamente da União, por meio de convênios e contratos 

de repasse, são regidos, atualmente, pela Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro 

de 2016, que determina a necessidade de disponibilizar no Sistema de Convênios da União – 

SICONV todas as oportunidades de transferência desses recursos, bem como as propostas 

apresentadas, a execução dos instrumentos, até a prestação de contas final. Tendo em vista 

essa consolidação de informações em único sistema, a DCGCE consegue acompanhar e 

monitorar todo o processo para a celebração desses instrumentos, desde a identificação de 

oportunidades de captação de recursos, até a prestação de contas. 

 

 

As Portarias, tendo em vista serem transferências obrigatórias, são monitoradas pela 

DCGCE apenas a partir do registro dos instrumentos, acompanhando a execução dos recursos 

e a prestação de contas. Neste processo excluem-se os repasses efetuados pelo Fundo 

Nacional de Saúde, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e Fundo nacional de 

Assistência Social, em que a DCGCE efetua somente o registro dos dispositivos. 

Os convênios celebrados com outros órgãos e entidades que não sejam a União, 

também são monitorados pela Diretoria de Convênios em momento posterior à sua 

celebração, perpassando por sua execução e prestação de contas. 

Porém, nada impede que no momento de apresentação de propostas para celebração 

desses dois últimos instrumentos, a DCGCE seja acionada pelo órgão interessado para prestar 

auxílio, ministrar capacitações ou tirar dúvidas referentes aos projetos a serem apresentados. 

No portal de convênios (http://portal.convenios.gov.br/acesso-livre) são 

disponibilizados todos os programas de transferências voluntárias de todos os 

órgãos federais com programas passíveis de convênio. 

Além do Portal de Convênios, estão listados a seguir alguns endereços eletrônicos 

da internet que dão acesso direto a diversos programas, entidades e fundos do 

governo federal, relacionados por ministério: 

• Ministério da Educação: www.fnde.gov.br 

• Ministério da Saúde: www.saude.gov.br e www.funasa.gov.br 

• Secretaria Especial da Cultura: www.cultura.gov.br 

• Ministério do Esporte: www.esporte.gov.br 

• Secretaria Especial do Desenvolvimento Social: www.mds.gov.br  

FIQUE POR DENTRO! 

http://portal.convenios.gov.br/acesso-livre
http://www.fnde.gov.br/
http://www.saude.gov.br/
http://www.funasa.gov.br/
http://www.cultura.gov.br/
http://www.esporte.gov.br/
http://www.mds.gov.br/
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1.2  IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

NO SICONV 

A partir do “Painel de Convênios” do QlikView, disponibilizado pela DCGCE aos órgãos 

e entidades interessados, é possível identificar quando são ofertados pela União novos 

programas para cadastramento de propostas no SICONV. O item 6 dessa cartilha explicará 

melhor sobre o Painel de Convênios. 

A identificação das propostas poderá ser feita da seguinte forma: 

1) Após o login no QlikView, selecionar no canto superior direito da tela a opção “Alertas” e 

depois a caixa “Programas Abertos (SICONV)”, como demonstrado na Figura 1. 

Figura 1 - Tela Qlik View: acesso a Programas Disponibilizados no SICONV 

Fonte:  Print screen do Qlik View – Painel de Convênios 

 

2) É possível identificar na tela todos os programas disponibilizados e abertos para 

apresentação de propostas, organizados pela data de disponibilização no SICONV, bem 

como a data final para o cadastramento das propostas. 

 

3) Cada órgão ou entidade deverá localizar aqueles programas disponibilizados pelo Governo 

Federal que estão relacionados com suas políticas e ações. Deverá ser verificado, também, 

se o convênio não tem beneficiário específico, pois, nesses casos, apenas o beneficiário 

determinado no sistema poderá inserir propostas.  

 

4) Para consultar as informações detalhadas do programa no SICONV, o responsável pela  

consulta deverá clicar no Código do Programa desejado. A partir daí, será aberta a página 

do Portal de Convênios – SICONV, com todas as informações do programa analisado, 

conforme demonstrado na Figura 2. 
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Figura 2 - Detalhes de Programa no SICONV 

 

Fonte:  Print screen do Qlik View – SICONV 

 

A DCGCE diariamente realiza essas consultas no SICONV e comunica a todos os órgãos 

interessados as oportunidades de captação de recursos da União. Uma das principais missões 

da diretoria é prestar auxílio técnico aos órgãos e entidades estaduais, além de ministrar 

capacitações para elaboração dos projetos a serem apresentados para captar os recursos. O 

corpo técnico da diretoria está atualizado com as normas e exigências do SICONV, bem como 

com sua operacionalização do sistema. 

 

 

Após essa etapa do processo, de identificação de oportunidade de captação de recurso, 

inicia-se o fluxo determinado pelo Artigo 20 do Decreto Estadual de Programação 

Orçamentária, no qual o órgão/entidade solicita à Câmara de Orçamento e Finanças - COF 

autorização para celebrar os convênios/contratos de repasse e obter a declaração de 

contrapartida, que também conforme esta norma, somente pode ser assinada pelo Presidente 

da COF ou pelo Secretário de Planejamento e Gestão. Os procedimentos deste fluxo estão 

descritos no “Capítulo 2 - Pré-Qualificação de Projetos” desta Cartilha.  

A DCGCE possui Multiplicadores do SICONV, treinados pelo Ministérios do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

FIQUE POR DENTRO! 
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1.3  A ELABORAÇÃO DO PORTFÓLIO DE PROJETOS PARA ATRAIR 

RECURSO DAS EMENDAS FEDERAIS 

Compondo as ações de fomento à captação de recursos do Estado, a DCGCE elabora 

anualmente um documento chamado “Portfólio de projetos”, que é um compilado de projetos 

das várias áreas de governo objetivando atrair recursos das emendas que os parlamentares 

federais mineiros indicam no Orçamento Geral da União. O recurso é destinado ao Estado por 

meio dos instrumentos de repasse, a saber: convênios, contratos de repasse, portarias, termos 

de compromisso, etc. 

A elaboração do Portfólio de Projetos é anual e suas diretrizes são definidas, 

geralmente, no mês de agosto, pela SEPLAG e SEGOV. A cada ano são analisados, tanto pelos 

órgãos e entidades, quanto pela SEPLAG, os projetos que vigerão no ano seguinte à 

elaboração, bem como a condição de exequibilidade do órgão que virá a ser o proponente. 

Por isso, todas as pastas estaduais, ou aquelas definidas pelo governador, apresentam e ou 

revisam seus projetos quando for o caso. 

Assim, após a definição das regras de elaboração, cada setorialista da equipe da DCGCE 

irá contatar o órgão ou entidade que terá seus projetos incluídos em tal documento. O fluxo 

desta solicitação ocorre: 

1) Envio pelo SEI!MG de ofício do secretário de Planejamento e Gestão para as pastas 

estaduais solicitando o envio dos projetos que se encaixem nos critérios descritos. Anexo 

ao ofício, segue ainda uma planilha (conforme figura abaixo) a ser preenchida com os 

dados de projetos de interesse do órgão. Não se trata de enviar o detalhamento dos 

projetos para a SEPLAG, mas apenas as informações essenciais de forma a orientar os 

parlamentares a destinar as emendas para execução pelos órgãos estaduais. 

Figura 3 - Planilha de apresentação de projeto para compor o Portfólio de Projetos 

Fonte: DCGCE 

2) O órgão ou entidade envia, também pelo SEI!MG, a planilha solicitada contendo os 

dados necessários à elaboração do Portfólio. 

3) Ao receber as informações dos projetos, a equipe da DCGCE fará a conferência e 

complementação dos dados. Essa conferência é a respeito da indicação do projeto com 

as possíveis ações orçamentárias para execução, bem como a ação orçamentária do PPA 

federal, para facilitar para o parlamentar. 
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4) A equipe da DCGCE agrupa todos os projetos e confecciona o Portfólio. 

5) A SEGOV agenda reunião com o líder da bancada dos parlamentares federais para fazer 

o lançamento do Portfólio em Brasília. Esta reunião normalmente acontece antes do dia 

20 de outubro de cada ano, pois esta é a data limite para os parlamentares definirem a 

alocação de suas emendas. 

6) Após o lançamento, a DCGCE e as equipes dos órgãos e entidades ficam à disposição da 

bancada para dirimir eventuais dúvidas acerca dos projetos. 

Estes são os procedimentos por parte dos órgãos e entidades para a elaboração do 

Portfólio de Projetos. Contudo, deve haver nas instituições estaduais um trabalho de 

acompanhamento das emendas, pois os procedimentos descritos acima apenas referem-se à 

oferta de projetos para a definição da alocação das emendas por parte de seus autores, os 

parlamentares.  

Após a sanção do orçamento, o Ministério do Planejamento determina, por meio de 

Portarias, prazos para todas as etapas posteriores até chegar ao conveniamento. A primeira 

determinação é para os parlamentares definirem quem serão os proponentes dos 

instrumentos. Eles deverão informar, em sistema federal próprio, os CNPJs das instituições que 

executarão os instrumentos de repasse de suas emendas. 

Em seguida, inicia-se o prazo para os concedentes abrirem os programas no SICONV, 

já com as emendas disponibilizadas no CNPJ informado pelo parlamentar. Após, os órgãos e 

entidades pertinentes àqueles CNPJs cadastram a proposta e Plano de Trabalho no SICONV. 

Na sequência, inicia-se o fluxo de solicitação de autorização à COF para celebração dos 

convênios e para emissão da declaração de contrapartida (melhor descrito no capítulo “3 - Pré-

Qualificação de Projetos”).  

Deve-se acompanhar a análise das emendas pelos concedentes, pois conforme previsto 

na Emenda Constitucional nº 86/15, há oito motivos que levam as emendas a cair em 

impedimento técnico. Caso caiam nesta situação, é importante observar os prazos 

estabelecidos pelo Ministério do Planejamento, pois há chances de os parlamentares 

solicitarem aos proponentes para sanar os problemas ou, ainda, mudar de proposta. Observar 

e atender no prazo as diligências do concedente por meio do acompanhamento do SICONV é 

muito importante para maximizar a chance de celebrar os convênios.  

 

1.4  VEDAÇÕES E CONDIÇÕES PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS 

JUNTO À UNIÃO 

É importante ressaltar, resumidamente, algumas vedações previstas no art. 9º da 

Portaria Interministerial nº 424/2016 para celebração de convênios com a União, quais sejam: 

 Convênios para a execução de atividades cujo objeto esteja relacionado ao pagamento 

de custeio continuado do proponente; 
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 Convênios com entidades privadas, exceto com entidades filantrópicas e sem fins 

lucrativos; 

 Instrumentos para a execução de obras e serviços de engenharia com valor de repasse 

inferior a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); 

 Instrumentos para a execução de despesas de custeio ou para aquisição de 

equipamentos com valor de repasse inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais); 

 Qualquer modalidade regulada por esta Portaria com entidades privadas sem fins 

lucrativos que tenham, em suas relações anteriores com a União, incorrido em pelo 

menos uma das seguintes condutas: 

 omissão no dever de prestar contas; 

 descumprimento injustificado na execução do objeto dos instrumentos ou 

termos de parceria pactuados; 

 desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos; 

 ocorrência de dano ao Erário; ou 

 prática de outros atos ilícitos na execução dos instrumentos ou termos de 

parceria pactuados, dentre outras. 

Ainda, a citada portaria e demais legislações pertinentes, também preveem algumas 

condições essenciais para a celebração dos convênios: 

 Exercício da plena competência tributária; 

 Regularidade previdenciária; 

 Regularidade quanto a Tributos Federais, a Contribuições Previdenciárias e à Dívida 

Ativa da União; 

 Regularidade perante o Poder Público Federal, conforme consulta ao Cadastro 

Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal -CADIN;  

 Regularidade quanto a Contribuições para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

- FGTS;  

 Regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos Federais recebidos 

anteriormente;  

 Regularidade em relação à Adimplência Financeira em Empréstimos e Financiamentos 

concedidos pela União; 

 Aplicação mínima de recursos na área da Educação;  

 Aplicação mínima de recursos na área da Saúde; 

 Publicação de todos os Relatórios de Gestão Fiscal - RGF, do exercício em curso e 

anterior;  

 Inexistência de vedação ao recebimento de transferência voluntária  (IN nº 01/2017, 

art.16);  

 Encaminhamento das Contas Anuais, relativas aos 5 últimos exercícios, por meio de 

declaração homologada no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor 

Público Brasileiro - Siconfi;  

 Comprovação da regularidade quanto ao Pagamento de Precatórios Judiciais;  

 Apresentação de declaração expressa atestando que o convenente possui setor 

específico com atribuições definidas para gestão, celebração, execução e prestação de 

contas dos instrumentos celebrados com a União; dentre outras. 

 Inexistência de cláusulas suspensivas, conforme previsto no art.23 da PI nº 424/16. 

 Cadastro do convenente atualizado no SICONV no momento da celebração; 

 Plano de Trabalho aprovado; 
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 Licença ambiental prévia, quando o instrumento envolver obras, instalações ou serviços 

que exijam estudos ambientais, na forma disciplinada pelo Conselho Nacional do Meio 

Ambiente - CONAMA; 

 Comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel, 

mediante certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis competente, quando o 

instrumento tiver por objeto a execução de obras ou benfeitorias no imóvel; 

 Observância dos limites de despesa total com pessoal (IN nº 01/2017, art.16); 

 Observância dos limites das dívidas consolidada líquida (IN nº 01/2017, art.16); 

 Observância do limite de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita (IN 

nº 01/2017, art.16); 

 Observância do limite de inscrição em Restos a Pagar (aplicável para o último ano do 

mandato) (IN nº 01/2017, art.16); 

 Observância dos limites de despesa comprometidos com as parcerias público-privadas 

(IN nº 01/2017, art.16); 

 Observância de exigência de Transparência na Gestão Fiscal (IN nº 01/2017, art.16); 

 Impedimento para a realização de transferências voluntárias em período pré-eleitoral 

(LEI nº 9.504/97, art. 73). 
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2. PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE PROJETOS 

2.1  O QUE É PRÉ-QUALIFICAÇÃO? 

Como parte de sua competência, a DCGCE auxilia os órgãos e entidades estaduais na 

qualificação e iniciação de projetos, o que constitui em importante estratégia para a obtenção 

do financiamento de projetos do Estado. Esse apoio técnico acontece em dois momentos: 

I) quando há uma identificação de oportunidade de captação de recursos no SICONV, por 

parte da DCGCE, que procura os órgãos/entidades a fim de acompanhá-los e ajudá-los a 

inserirem as propostas de projetos no sistema; 

II) quando há necessidade, por parte dos próprios órgãos, de um acompanhamento mais 

próximo da diretoria, que está à disposição para auxiliar e ministrar capacitações junto aos 

demandantes. 

O Decreto Estadual nº 47.615 de 2019 dispõe sobre a Programação Orçamentária e 

Financeira do Estado de Minas Gerais para o exercício de 2019 e elucida a obrigatoriedade e 

as ações pertinentes para análise de projetos/propostas dos possíveis convenentes, da 

seguinte forma: 

Art. 18 – As propostas de novos instrumentos de transferências 

voluntárias de recursos para o Poder Executivo Estadual ou de aditivos aos 

instrumentos já firmados, registrados no Sistema de Gestão de Convênios e 

Contratos de Repasse – Siconv –, ou, quando não registrados no SICONV, haja 

previsão de contrapartida financeira ou os repasses para o Estado sejam 

superiores R$5.000.000,00, deverão ser previamente analisadas pela Seplag, 

com a finalidade de pré-qualificação para posterior deliberação da COF 

quanto a sua assinatura.  

§ 1º – Os aditivos de que trata o caput referem-se a alterações de 

escopo, metas e valores de partida e contrapartida.  

§ 2º – Os órgãos e entidades do Poder Executivo que pretendam 

assinar ou aditar os instrumentos de que trata este artigo deverão encaminhar  

ofício do dirigente máximo à presidência da COF, submetendo a sua 

assinatura à decisão dessa instância.  

§ 3º – É requisito para o início do processo de pré-qualificação de que 

trata o caput:  

I – a apresentação do ofício previsto no § 2º; 

 II – o cadastro prévio da proposta pelo proponente no Siconv 

do Governo Federal, quando se tratar de propostas registradas no 

referido Sistema;  

 III – o preenchimento e envio de questionário de pré-

qualificação disponibilizado pela Seplag, por meio do SEI, em até cinco 

dias úteis após o cadastro no SICONV.  



 
21 

§ 4º – O processo de pré-qualificação será realizado obrigatoriamente 

antes do envio da proposta no SICONV, quando se tratar de propostas 

registradas no referido Sistema, e antes da assinatura dos instrumentos, 

quando se tratar de convênios não registrados no SICONV.  

§ 5º – Na hipótese de descumprimento do previsto no § 4º, o cadastro 

e a análise de pedidos de suplementação e de cotas orçamentárias do 

respectivo instrumento ficam suspensas até a realização de sua pré-

qualificação.  

§ 6º – A Seplag poderá, conforme pertinência, dispensar os 

instrumentos de que trata este artigo do processo de pré-qualificação, não os 

eximindo da deliberação da COF. 

 

Conforme disposto na legislação, a Pré-Qualificação é a análise feita pela DCGCE em 

cada projeto para convênio ou contrato de repasse registado no SICONV e em instrumentos 

congêneres não registrados no SICONV, desde que tenham previsão de contrapartida ou 

tenham valores superiores a R$5.000.000,00. Por meio de metodologia própria de avaliação 

prévia de projetos, a equipe da diretoria analisa a proposta incluída pelos órgãos/entidades no 

SICONV (caso seja um instrumento incluído no sistema), bem como as informações 

preenchidas no formulário que consta no SEI!MG, a fim de encaminhar parecer técnico à COF 

para deliberação.  

 

Figura 4 - Fluxo para solicitação à COF de autorização para celebração de convênio e declaração de contrapartida 

 

 

Fonte: Adaptado de DCGCE 
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Os documentos e passos necessários para a Pré-Qualificação de projeto caso o 

instrumento esteja registado no SICONV são: 

1) Cadastro prévio da proposta pelo proponente no SICONV (é importante ressaltar que 

a DCGCE está à disposição para apoio técnico nesse processo e o ideal é que o contato 

com a diretoria ocorra em momento anterior ao cadastramento da proposta no 

SICONV. Ainda, vale ressaltar, que a diretoria possui Multiplicadores do SICONV à 

disposição para auxílio no momento da inclusão da proposta).  

 

 

2) Preenchimento do “Formulário COF – Convênio SICONV – Aquisições” e/ou 

“Formulário COF – Convênio SICONV – Obras” presentes no SEI!MG, em até cinco 

dias úteis após o cadastro no SICONV (prazo estipulado Artigo 19, §3º, Inciso III do 

Decreto nº 47.615/19). Ainda, caso o convênio preveja aquisição de veículos ou 

equipamentos de TIC, é necessário o preenchimento do “Formulário COF – 

Provimento de Veículos” e “Formulário de Solicitação de Demandas de TIC”, 

respectivamente, no mesmo processo SEI!, para que as áreas centrais relacionadas a 

essa temática possam analisar os pedidos também; 

3) Envio do processo SEI!MG para a unidade “SEPLAG/SCCG – Superintendência Central 

de Coordenação Geral - COF”. 

 

Caso o instrumento não esteja no SICONV e tenha previsão de contrapartida ou 

possua um valor total acima de R$5 milhões os documentos e passos necessários para 

a Pré-Qualificação são: 

 

1) Elaboração do projeto da proposta. 

2) Preenchimento do “Formulário COF – Convênio Não SICONV – Aquisições” e/ou 

“Formulário COF – Convênio Não SICONV – Obras”, além do “Anexo – Formulário COF 

– Convênio Não SICONV”, presentes no SEI!MG, antes do envio ao concedente para 

análise ou até antes da assinatura do instrumento de transferência voluntária, de 

acordo com o estipulado no Artigo 19, §4º, do Decreto nº 47.615/19. Ainda, caso o 

convênio preveja aquisição de veículos ou equipamentos de TIC, é necessário o 

preenchimento do “Formulário COF – Provimento de Veículos” e “Formulário de 

O convenente não deve enviar a proposta SICONV ao concedente até que seja 

finalizada a pré-qualificação pela DCGCE e emitida a autorização e a Declaração de 

Contrapartida pela COF. 

FIQUE POR DENTRO! 
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Solicitação de Demandas de TIC”, respectivamente, no mesmo processo SEI!, para que 

as áreas centrais relacionadas a essa temática possam analisar os pedidos também; 

3) Envio do processo SEI!MG para a unidade “SEPLAG/SCCG – Superintendência Central 

de Coordenação Geral - COF”. 

 

A Pré-Qualificação de projetos possui as seguintes macro etapas:  

 

 

Figura 5 - Macro etapas do processo de Pré-Qualificação 

 

Fonte: Adaptado de DCGCE 

 

2.2  OBJETIVOS DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO 

A Pré-Qualificação tem como objetivo principal auxiliar os órgãos, entidades, 

autarquias e fundações quanto aos procedimentos legais e operacionais para elaboração de 

propostas que permitirão a formalização de convênios de entrada. Esse auxílio tem como 

premissa principal a necessidade de ajudar os órgãos no desenho do projeto, no detalhamento 

do Plano de Trabalho e no cronograma de desembolso, a fim de evitar futuros problemas na 

execução do convênio e na prestação de contas. Podemos definir como missão principal desse 

momento do fluxo de convênios o desenho correto do projeto e a identificação de todos os 

riscos inerentes ao processo, para antecipar os problemas que poderão ocorrer e para que o 

Estado não tenha que devolver recursos ao Governo Federal por causa de não execução ou de 

execuções equivocadas, diferentes daquelas acordadas. 

Como objetivos auxiliares, podemos citar os seguintes: 
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 Analisar propostas elaboradas pelos órgãos, entidades, fundações e autarquias 

do estado de Minas Gerais para os Programas disponibilizados no SICONV; 

 Possibilitar que o Estado de Minas Gerais melhore o aproveitamento das 

oportunidades de captação e adquira o maior número de recursos provenientes 

do ente federal para aplicá-los eficientemente em políticas públicas; 

 Posicionar o órgão quanto aos pontos críticos na proposta de maneira a dirimir 

os problemas futuros na execução do convênio.  

 

2.3  PREENCHIMENTO DO SICONV 

Conforme previsto na Portaria Interministerial nº 424/2016, as propostas apresentadas 

pelo SICONV deverão conter, no mínimo:  

 descrição do objeto a ser executado; 

 justificativa contendo a caracterização dos interesses recíprocos, a relação entre a 

proposta apresentada e os objetivos e diretrizes do programa federal, e a indicação 

do público alvo, do problema a ser resolvido e dos resultados esperados; 

 estimativa dos recursos financeiros, discriminando o repasse a ser realizado pelo 

concedente ou mandatária e a contrapartida prevista para o proponente, 

especificando o valor de cada parcela e do montante de todos os recursos, na forma 

estabelecida em lei; 

 previsão de prazo para a execução; e 

 informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente para 

execução do objeto. 

O passo a passo para a realização da inserção da proposta no referido sistema poderá 

ser consultado no “Manual: Convenente – Inclusão e envio de Propostas”, disponível no link: 

http://portal.convenios.gov.br/ajuda/manuais-e-cartilhas/manual-convenente-inclusao-e-

envio-de-propostas. 

Precisamos ressaltar alguns detalhes importantes, conforme listado a seguir, que os 

órgãos/entidades devem atentar no momento de elaborar os projetos para captação de 

recursos para o estado. Esses detalhes terão influência direta na aprovação ou não do projeto 

pelo Ministério, bem como no sucesso de implementação do projeto no Estado.  

 Objeto do convênio: o objeto deve ser suficientemente caracterizado, mas o excesso de 

detalhamento pode engessar o contrato, tornando-o inexequível. Além de não ser 

necessária, a inclusão da especificação técnica no objeto pode trazer problemas durante 

a execução do convênio ou contrato. Recomenda-se ao proponente que sintetize esse 

campo em apenas uma frase; 

 

 Justificativa: De acordo com a Portaria Interministerial nº 424/2016, artigo 16, a 

justificativa deve conter: (1) a caracterização dos interesses recíprocos, (2) a relação entre 

http://portal.convenios.gov.br/ajuda/manuais-e-cartilhas/manual-convenente-inclusao-e-envio-de-propostas
http://portal.convenios.gov.br/ajuda/manuais-e-cartilhas/manual-convenente-inclusao-e-envio-de-propostas
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a proposta apresentada e os objetivos e diretrizes do programa federal, e a indicação do 

(3) público alvo, do (4) problema a ser resolvido e dos (5) resultados esperados; 

Os pontos (1) e (2) devem ser respondidos de acordo com PPA federal.  

O ponto (3) deve mencionar os beneficiários diretos da política e, caso necessário, podem 

também ser elencados os beneficiários indiretos. Ele pode ser definido em termos de faixa-

etária, faixa de renda, região geográfica, ocupação, e outros, bem como por uma 

combinação desses diferentes critérios.  

O ponto (4) deve mencionar o macroproblema, ou seja, o problema social que a política 

pública busca mitigar, e o (5) os resultados intermediários e finais. 

Segue molde de justificativa enxuta e objetiva: 

Um dos grandes desafios do/da (proponente), alinhados ao (programa federal - PPA), é 

garantir o/a (caracterização dos interesses recíprocos), visando à .... Especificamente nesta 

proposta, a necessidade é resolver o/a (macroproblema), pois este problema ocasiona 

(problema a ser resolvido). Com o/a (objeto da proposta) espera-se (resultados esperados), 

dentro das especificações do Programa .... (Relação da proposta com os objetivos e diretrizes 

do programa federal). Com isso, a consequente melhoria de (resultado final esperado) ao 

público-alvo, que é/são (público-alvo). 

 

 Plano de Trabalho: tem a função de definir uma série de questões relacionadas à 

execução do projeto, especialmente no tocante aos aspectos operacionais e financeiros. É 

importante detalhar toda a execução do projeto, listando o que se pretende adquirir, 

construir ou contratar, organizando cada ação em etapas cronológicas. No SICONV são 

cadastradas informações que visam dar conta do Plano de Trabalho do Projeto como, por 

exemplo, cronograma físico, cronograma de desembolso, plano de aplicação detalhado e 

consolidado e aba de bens e serviços.   

 

 Itens de aquisição: consultar se os itens a serem adquiridos ou serviços a serem 

contratados constam no catálogo CATMAS do Sistema Integrado de Administração de 

Materiais e Serviços - SIAD. Caso não constem, entrar em contato com a Subsecretaria de 

Gestão Logística/Seplag para melhor definição e adequação da aquisição antes da 

assinatura do instrumento de repasse. Consultar se a classificação econômica da despesa 

dos itens inseridos no SICONV condiz com a classificação econômica da despesa destes 

itens no SIAD/SISOR. 

 

 Equipamentos: Na hipótese de aquisição de equipamentos cuja funcionalidade dependa 

de instalação (exemplos: Academias ao Ar Livre, equipamentos produtivos de 

agroindústria, etc.), propor no objeto a previsão da instalação desse(s) equipamento(s). 

Observar que nos casos enquadrados no Nível IV, de acordo com a Portaria Interministerial 

424/2016, a mandatária só poderá contratar a proposta com o Termo de Referência 
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aprovado no SICONV, sem previsão de cláusula suspensiva. Portanto, os locais de 

instalação já deverão estar definidos e com titularidade da área comprovada. Além disso, 

a liberação de recursos para pagamento aos fornecedores só será efetivada pela 

mandatária após a verificação dos equipamentos devidamente instalados. 

 

 Capacidade técnica e gerencial: o proponente deverá apresentar argumentos que 

demonstrem sua capacidade de executar e/ou fazer a gestão do objeto da proposta;  

 

 Anexos de comprovação da contrapartida: Nesse campo é possível anexar documentos 

que comprovem a existência de recursos para a contrapartida. Vale ressaltar que conforme 

a legislação estadual, a Declaração de Contrapartida Estadual deverá ser assinada pelo 

Presidente da COF. 

 

Após o preenchimento de todas estas informações no SICONV, deverá ser preenchido 

o Formulário de Pré-Qualificação no Sistema Eletrônico de Informação – SEI!MG, para que a 

Diretoria Central de Gestão de Convênios de Entrada possa avaliar a proposta no SICONV e 

apresentar sugestões ao órgão, entidade, autarquia estatal. Caso o proponente tenha alguma 

dificuldade no preenchimento, inclusão da proposta no SICONV, a DCGCE estará disponível 

para ser consultada. 

 

2.4  OS FORMULÁRIOS DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO  

O processo de Pré-Qualificação no Sistema Eletrônico de Informações - SEI!MG, em 

suma, segue o passo a passo detalhado nesta seção e resumido na imagem abaixo.  

2.4.1 COMO PREENCHER O FORMULÁRIO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO CASO ESTEJA 

INSCRITO NO SICONV E SEJA DE AQUISIÇÕES?  

 Abaixo estão listadas algumas diretrizes para o preenchimento do Formulário COF -  

Convênio SICONV- Aquisições: 

 Número do formulário: Deve seguir uma sequência lógica considerando a quantidade 

de formulário já enviados pelo próprio órgão, para que seja possível o controle interno 

das pré qualificações. Por exemplo: se o órgão não enviou nenhum formulário em 2019, a 

numeração seria 01.  

 Data: A data deverá ser referente ao dia de preenchimento do formulário. 

 Número da Proposta do SICONV: inserir o número gerado no SICONV 

 Responsável técnico: Trata-se do Responsável técnico pela elaboração do projeto. 

 Órgão ou entidade proponente: Trata-se do órgão proponente responsável pelo 

projeto. 
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 Concedente: Trata-se do órgão ou entidade que disponibiliza a oportunidade e que 

repassará os recursos ao estado. 

 Assinalar em qual categoria se encaixa o convênio: Selecionar entre as opções: “novo 

convênio”, “aditivo de valor” e “aditivo de meta”, conforme o necessário. 

 

Eixo: Alinhamento PPAG 

 Dotação Orçamentária (até o subprojeto/subatividade) da execução do objeto: O 

órgão ou entidade, para responder este item, deverá completá-lo com parte da dotação 

orçamentária (até o subprojeto/subatividade) na qual será executada o objeto do 

instrumento. O órgão deverá se atentar à ação preenchida na dotação orçamentária, 

verificando se está de acordo com o objeto a ser executado. As ações e suas respectivas 

descrições poderão ser encontradas no PPAG. A estrutura da dotação, com as definições 

dos respectivos códigos, pode ser encontrada no Classificador Econômico da Despesa.  

 Identificador de ação governamental – IAG (1 ou 0) da execução do objeto: para 

responder esse item, o órgão deverá ter a definição acerca da ação governamental a ser 

utilizada na dotação orçamentária. Trata-se de uma ação de acompanhamento geral (0) 

ou intensivo (1)?  

 Quais as fontes de recurso que financiarão a contrapartida? Deverá ser preenchido 

com os códigos das fontes previstas para financiar a contrapartida separados por vírgulas. 

 Dotação orçamentária (até subprojeto/subatividade) do recurso que financiará a 

contrapartida: O órgão ou entidade, para responder este item, deverá completá-lo com 

parte da dotação orçamentária (até o subprojeto/subatividade) do recurso  o qual 

financiará a contrapartida. A estrutura da dotação, com as definições dos respectivos 

códigos, pode ser encontrada no Classificador Econômico da Despesa. 

 Identificador de ação governamental -  IAG (1 ou 0) do recurso que financiará a 

contrapartida: para responder esse item, o órgão deverá ter a definição acerca da ação 

governamental a ser utilizada na dotação orçamentária do recurso o qual financiará a 

contrapartida. Trata-se de uma ação de acompanhamento geral (0) ou intensivo (1)? 

 De que forma a execução desse convênio contribui para a entrega do produto dessa 

ação? Para responder essa questão, o órgão ou entidade deve, em primeiro lugar, verificar 

no Sigplan qual o produto da ação orçamentária em que será executada o convênio. O 

próximo passo é explicar a relação entre o convênio e a entrega desse produto.  

Exemplo:  

Ação: 1026 Modernização do sistema de comunicação operacional da PMMG 

Produto: Município com nova rede de rádio implantada 

http://planejamento.mg.gov.br/documento/ppag-2016-2019-volume-iii-programas-e-acoes-por-eixos-0
http://www.planejamento.mg.gov.br/documento/classificador-economico-da-despesa-atualizado-em-12022019-pdf
http://www.planejamento.mg.gov.br/documento/classificador-economico-da-despesa-atualizado-em-12022019-pdf
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Relação (hipotética entre o convênio e a entrega do produto): A execução do convênio 

envolve a aquisição de novas tecnologias de comunicação operacional, contribuindo para 

modernizar o sistema de comunicação operacional da PMMG. 

 

 

Eixo: Planejamento 

 Custos de manutenção futura: nesse ponto deverá ser informado os custos de 

manutenção dos equipamentos adquiridos ou das obras realizadas e como esses custos 

serão financiados. Via de regra, todas as aquisições têm algum custo de manutenção futura. 

O órgão ou entidade deve identificar de que forma esses itens serão financiados. Muitas 

vezes, esses custos estão embutidos nos gastos de área meio do órgão ou entidade 

(manutenção de carros, computadores, etc.), de modo que tais despesas são diluídas nesses 

gastos. No entanto, dependendo do objeto do convênio, os custos de manutenção podem 

ser muito altos, devendo estar previstos no orçamento.  

 Plano de sustentabilidade: o § 13, art. 21, da PI 424, prevê que o concedente ou a 

mandatária deverá exigir que o proponente apresente plano de sustentabilidade do 

empreendimento a ser realizado ou do equipamento a ser adquirido, exceto nos casos em 

que ficar comprovada a desnecessidade de apresentação do referido plano. Na prática, 

poucos são os casos em que o concedente exige tal plano. Caso o concedente demande 

sua apresentação, o órgão ou entidade deve inseri-lo dentre os anexos da proposta. 

  Os itens a serem adquiridos estão cadastrados no CATMAS (Sistema Único de 

Classificação de Materiais e Serviços)?  O convenente deve verificar se os itens a serem 

adquiridos já existem cadastrados no CATMAS (Sistema Único de Classificação de Materiais 

e Serviços), dispostos da forma como foram cadastrados no SICONV, e conforme 

necessidade do projeto proposto pelo órgão. Caso algum item não esteja cadastrado no 

CATMAS, o convenente deverá entrar em contato com o CSC (Centro de Serviços 

Compartilhados) para inseri-lo no sistema.  

 

 Matriz de risco: essa matriz tem como objetivo, por um lado, chamar a atenção dos 

órgãos e entidades para possíveis entraves ao longo do processo de conveniamento, e, 

por outro, classificar os eventos de risco, indicando o nível de complexidade da execução 

do convênio. Para cada evento de risco, existem três possibilidades de classificação: risco 

baixo, médio e alto. O órgão ou entidade deve classificá-lo de acordo com sua avaliação 

subjetiva (a partir de sua experiência acumulada ao longo dos anos) e objetiva (levando 

em consideração o tipo de aquisição ou obra que será executado). 

Os eventos que deverão ser classificados são: 

Etapa 1: Cadastramento e envio para análise da proposta e do plano de trabalho:  
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 Elaboração insatisfatória do termo de referência: o órgão ou entidade deve 

indicar sua percepção em relação à dificuldade de elaboração do termo de 

referência para o convênio em análise. Usualmente, termos de referência que 

envolvem a contratação de serviços, ou mesmo a aquisição de bens mais 

específicos (aqueles que não são comprados frequentemente), são mais 

complexos.  

 Obtenção de três orçamentos: na fase de atos preparatórios do convênio, é 

necessário cadastrar três orçamentos para cada item de aquisição. Muitos órgãos 

e entidades relatam dificuldades de obter esses orçamentos. No entanto, sem 

eles, não é possível os convênios não são formalizados. 

 

Etapa 2: Execução: 

 Superação de cláusula suspensiva: os motivos que ensejam a inclusão de cláusula 

suspensiva são: 

1. Ausência de Projeto básico/Termo de referência 

2. Necessidade de Licenciamento ambiental 

3. Comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade 

do imóvel, mediante certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis 

competente 

Logo, caso um desses itens se aplique ao convênio, é necessário classificar o 

evento de risco. Caso contrário, basta selecionar a opção não se aplica. 

 Morosidade do processo licitatório: o processo licitatório é uma das etapas mais 

críticas na execução de projetos. Portanto, o órgão deve se atentar ao prazo para 

realização da licitação a fim de garantir a execução do objeto dentro do prazo de 

vigência do instrumento a ser celebrado, e o risco desta etapa será estimado com 

base neste prazo.  Caso a expectativa de prazo para realização do processo seja 

superior a 6 meses, ou seja, mais que o dobro do prazo médio para realização de 

licitações de acordo com a Lei 8.666/93, o risco de morosidade será alto.  

 

Etapa 3) Prestação de contas: 

 Dificuldade de documentação comprobatória dos gastos;  

 

A prestação de contas, muitas vezes, é apontada como um dos principais gargalos do 

processo de conveniamento. Em grande medida, ela é o reflexo do processo de 

execução. Ou seja, problemas na execução fatalmente levam a problemas na prestação 

de contas. No entanto, é possível que existam dificuldades inerentes ao próprio 

processo de prestação de contas, tais como carência de pessoal treinado para essa 

finalidade. 
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Eixo: Aquisições 

 Prazo estimado do setor de compras para a homologação da licitação (em dias): O 

prazo médio de licitação depende, obviamente, da modalidade. Para estimar esse prazo, 

o órgão ou entidade deve consultar o setor responsável pelas compras e solicitar sua 

estimativa para as compras daquele convênio específico. A estimativa deve levar em 

consideração o tempo necessário para a homologação da licitação de todos os itens que 

serão comprados (no caso em que os processos de aquisição ocorram simultaneamente, 

o tempo estimado não deve ser contado duas vezes. Deve-se considerar somente o prazo 

total).  

 

Eixo: Prestação de Contas 

 Documentos apresentados para comprovar o cumprimento do objeto do convênio: 

de acordo com a portaria 424, artigo 61 e 62, a prestação de contas final tem por objetivo 

a demonstração e a verificação de resultados e deve conter elementos que permitam 

avaliar a execução do objeto e o alcance das metas previstas. Deverá ser composto por: 

relatório de Cumprimento do Objeto; declaração de realização dos objetivos a que se 

propunha o instrumento; comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando 

houver; e termo de compromisso por meio do qual o convenente será obrigado a manter 

os documentos relacionados ao instrumento. Além desses documentos, os órgãos e 

entidades devem avaliar a necessidade de se manter registros (notas fiscais, fotos, etc.) 

relacionados ao convênio.  

 

 Finalidade dos bens remanescentes do convênio (doação, cessão, etc.): Os bens 

remanescentes são definidos, de acordo com a PIM 424/2016, como: equipamentos e 

materiais permanentes adquiridos com recursos dos instrumentos necessários à 

consecução do objeto, mas que não se incorporam a este. Ainda de acordo com essa 

portaria, a titularidade desses bens é do convenente, salvo disposição em contrário. Cabe 

ainda ao convenente, a contabilização e a guarda desses bens, particularmente ao longo 

da vigência do convênio.  

 

Em consulta à assessoria jurídica da Secretaria de Planejamento, ao término do 

instrumento de repasse, a doação dos bens deve obedecer à Lei nº 8.666, de 1993, e ao 

Decreto estadual nº 45.242, de 2009. Adicionalmente, a fim de evitar eventuais problemas 

na execução do pretendido convênio com a União, deve constar no termo de convênio e 

no respectivo Plano de Trabalho a forma de execução do objeto conveniado e o 

detalhamento de todas as ações do convenente. Ou seja, a finalidade dos bens 

remanescente deve estar acordada, formalmente, entre as partes.  
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De acordo com o manual da caixa, “quando se tratar de aquisição de equipamentos, 

é verificado se a funcionalidade do equipamento proposto prescinde ou não de instalação 

...“Caso haja necessidade de instalação, o objeto do PT é ajustado de forma a prever a 

“aquisição e instalação” do equipamento, com solicitação de ajuste do PT e da documentação 

da área de intervenção, se for o caso”. A documentação da área de intervenção não é 

necessária para proposta cujo objeto prescinda de instalação. 

Após conferir as informações lançadas no formulário, o usuário deverá observar que: 

caso o objeto do projeto tenha previsão de aquisição de equipamentos de informática e/ou 

de veículos, será necessário realizar o preenchimento dos formulários “Provimento de Veículos” 

e/ou “Solicitação de demandas de TIC”. Isso ocorre em virtude de que a DCGCE deverá 

considerar na elaboração de seu “Parecer Final” as decisões emitidas pelas áreas da SEPLAG 

responsáveis pela gestão de tecnologia da informação e pela gestão de frotas. Importante 

destacar que o parecer final da DCGCE servirá para pautar a decisão da COF em relação à 

autorização ou não para a celebração do convênio ou contrato de repasse. 

 

 

Em seguida, o usuário deverá fazer o envio do Processo SEI!MG para a unidade 

“SEPLAG/SCCG – Superintendência Central de Coordenação Geral - COF”.  

Cabe ressaltar que, na etapa da análise da Pré-Qualificação, o técnico da DCGCE 

poderá entrar em contato para solicitar maiores esclarecimentos ao proponente, inclusive 

sugerindo alterações no preenchimento do Formulário de Pré-Qualificação e do SICONV, 

prevenindo assim inconsistências no projeto e problemas na execução do instrumento que 

possam levar a devolução de recursos pelo proponente no futuro.  

 

2.4.2 COMO PREENCHER O FORMULÁRIO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO CASO ESTEJA 

INSCRITO NO SICONV E SEJA DE OBRAS?   

 Abaixo estão listadas algumas diretrizes para o preenchimento do Formulário COF -  

Convênio SICONV- Obras: 

 Número do formulário: Deve seguir uma sequência lógica considerando a quantidade 

de formulário já enviados pelo próprio órgão, para que seja possível o controle interno 

das pré qualificações. Por exemplo: se o órgão não enviou nenhum formulário em 2019, a 

numeração seria 01.  

 Data: A data deverá ser referente ao dia de preenchimento do formulário. 

É necessário que todos os formulários relacionados ao convênio sejam preenchidos 

no mesmo processo SEI!MG. 

FIQUE POR DENTRO! 
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 Número da Proposta do SICONV: inserir o número gerado no SICONV 

 Responsável técnico: Trata-se do Responsável técnico pela elaboração do projeto. 

 Órgão ou entidade proponente: Trata-se do órgão proponente responsável pelo 

projeto. 

 Concedente: Trata-se do órgão ou entidade que disponibiliza a oportunidade e que 

repassará os recursos ao estado. 

 Assinalar em qual categoria se encaixa o convênio: Selecionar entre as opções: “novo 

convênio”, “aditivo de valor” e “aditivo de meta”, conforme o necessário. 

 

Eixo: Alinhamento PPAG 

 Dotação Orçamentária (até o subprojeto/subatividade) da execução do objeto: O 

órgão ou entidade, para responder este item, deverá completá-lo com parte da dotação 

orçamentária (até o subprojeto/subatividade) na qual será executada o objeto do 

instrumento. O órgão deverá se atentar à ação preenchida na dotação orçamentária, 

verificando se está de acordo com o objeto a ser executado. As ações e suas respectivas 

descrições poderão ser encontradas no PPAG. A estrutura da dotação, com as definições 

dos respectivos códigos, pode ser encontrada no Classificador Econômico da Despesa.  

 Identificador de ação governamental – IAG (1 ou 0) da execução do objeto: para 

responder esse item, o órgão deverá ter a definição acerca da ação governamental a ser 

utilizada na dotação orçamentária. Trata-se de uma ação de acompanhamento geral (0) 

ou intensivo (1)?  

 Quais as fontes de recurso que financiarão a contrapartida? Deverá ser preenchido 

com os códigos das fontes previstas para financiar a contrapartida separados por vírgulas. 

 Dotação orçamentária (até subprojeto/subatividade) do recurso que financiará a 

contrapartida: O órgão ou entidade, para responder este item, deverá completá-lo com 

parte da dotação orçamentária (até o subprojeto/subatividade) do recurso  o qual 

financiará a contrapartida. A estrutura da dotação, com as definições dos respectivos 

códigos, pode ser encontrada no Classificador Econômico da Despesa. 

 Identificador de ação governamental -  IAG (1 ou 0) do recurso que financiará a 

contrapartida: para responder esse item, o órgão deverá ter a definição acerca da ação 

governamental a ser utilizada na dotação orçamentária do recurso o qual financiará a 

contrapartida. Trata-se de uma ação de acompanhamento geral (0) ou intensivo (1)? 

 De que forma a execução desse convênio contribui para a entrega do produto dessa 

ação? Para responder essa questão, o órgão ou entidade deve, em primeiro lugar, verificar 

no Sigplan qual o produto da ação orçamentária em que será executada o convênio. O 

próximo passo é explicar a relação entre o convênio e a entrega desse produto.  

Exemplo:  

http://planejamento.mg.gov.br/documento/ppag-2016-2019-volume-iii-programas-e-acoes-por-eixos-0
http://www.planejamento.mg.gov.br/documento/classificador-economico-da-despesa-atualizado-em-12022019-pdf
http://www.planejamento.mg.gov.br/documento/classificador-economico-da-despesa-atualizado-em-12022019-pdf
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Ação: 1026 Modernização do sistema de comunicação operacional da PMMG 

Produto: Município com nova rede de rádio implantada 

Relação (hipotética entre o convênio e a entrega do produto): A execução do convênio 

envolve a aquisição de novas tecnologias de comunicação operacional, contribuindo para 

modernizar o sistema de comunicação operacional da PMMG. 

 

Eixo: Planejamento 

 Custos de manutenção futura: nesse ponto deverá ser informado os custos de 

manutenção dos equipamentos adquiridos ou das obras realizadas e como esses custos 

serão financiados. Via de regra, todas as aquisições têm algum custo de manutenção futura. 

O órgão ou entidade deve identificar de que forma esses itens serão financiados. Muitas 

vezes, esses custos estão embutidos nos gastos de área meio do órgão ou entidade 

(manutenção de carros, computadores, etc.), de modo que tais despesas são diluídas nesses 

gastos. No entanto, dependendo do objeto do convênio, os custos de manutenção podem 

ser muito altos, devendo estar previstos no orçamento.  

 

 Plano de sustentabilidade: o § 13, art. 21, da PI 424, prevê que o concedente ou a 

mandatária deverá exigir que o proponente apresente plano de sustentabilidade do 

empreendimento a ser realizado ou do equipamento a ser adquirido, exceto nos casos em 

que ficar comprovada a desnecessidade de apresentação do referido plano. Na prática, 

poucos são os casos em que o concedente exige tal plano. Caso o concedente demande 

sua apresentação, o órgão ou entidade deve inseri-lo dentre os anexos da proposta. 

 

 Matriz de risco: essa matriz tem como objetivo, por um lado, chamar a atenção dos 

órgãos e entidades para possíveis entraves ao longo do processo de conveniamento, e, 

por outro, classificar os eventos de risco, indicando o nível de complexidade da execução 

do convênio. Para cada evento de risco, existem três possibilidades de classificação: risco 

baixo, médio e alto. O órgão ou entidade deve classificá-lo de acordo com sua avaliação 

subjetiva (a partir de sua experiência acumulada ao longo dos anos) e objetiva (levando 

em consideração o tipo de aquisição ou obra que será executado). 

Os eventos que deverão ser classificados são: 

Etapa 1: Cadastramento e envio para análise da proposta e do plano de trabalho:  

 Elaboração insatisfatória do termo de referência: o órgão ou entidade deve 

indicar sua percepção em relação à dificuldade de elaboração do termo de 

referência para o convênio em análise. Usualmente, termos de referência que 

envolvem a contratação de serviços, ou mesmo a aquisição de bens mais 

específicos (aqueles que não são comprados frequentemente), são mais 

complexos.  
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 Obtenção de três orçamentos: na fase de atos preparatórios do convênio, é 

necessário cadastrar três orçamentos para cada item de aquisição. Muitos órgãos 

e entidades relatam dificuldades de obter esses orçamentos. No entanto, sem 

eles, não é possível os convênios não são formalizados. 

 

 

Etapa 2: Execução: 

 Superação de cláusula suspensiva: os motivos que ensejam a inclusão de cláusula 

suspensiva são: 

1. Ausência de Projeto básico/Termo de referência 

2. Necessidade de Licenciamento ambiental 

3. Comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade 

do imóvel, mediante certidão emitida pelo cartório de registro de imóveis 

competente 

Logo, caso um desses itens se aplique ao convênio, é necessário classificar o 

evento de risco. Caso contrário, basta selecionar a opção não se aplica. 

 Morosidade do processo licitatório: o processo licitatório é uma das etapas mais 

críticas na execução de projetos. Portanto, o órgão deve se atentar ao prazo para 

realização da licitação a fim de garantir a execução do objeto dentro do prazo de 

vigência do instrumento a ser celebrado, e o risco desta etapa será estimado com 

base neste prazo.  Caso a expectativa de prazo para realização do processo seja 

superior a 6 meses, ou seja, mais que o dobro do prazo médio para realização de 

licitações de acordo com a Lei 8.666/93, o risco de morosidade será alto.  

 

 

Etapa 3) Prestação de contas: 

 Dificuldade de documentação comprobatória dos gastos;  

A prestação de contas, muitas vezes, é apontada como um dos principais gargalos do 

processo de conveniamento. Em grande medida, ela é o reflexo do processo de 

execução. Ou seja, problemas na execução fatalmente levam a problemas na 

prestação de contas. No entanto, é possível que existam dificuldades inerentes ao 

próprio processo de prestação de contas, tais como carência de pessoal treinado para 

essa finalidade. 

 

Eixo: Planejamento de Obras 

 Há a necessidade de elaboração de projetos básico, executivo ou complementar 

de engenharia, bem como de licenciamento ambiental e de plano de 

desapropriações? Especifique (não deixe em branco): nesse campo será necessário 
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identificar a necessidade de elaboração e inclusão desses documentos no SICONV, bem 

como a qual fonte de recursos que financiará a elaboração dos projetos e/ou 

licenciamentos e qual o prazo estimado para cada etapa, incluindo a aprovação de 

órgãos competentes.   

A PI 424 estabelece no artigo 21 que o projeto básico acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART, deve ser apresentado antes da celebração, sendo 

facultado ao concedente exigi-lo depois. Além disso, as despesas para sua elaboração 

poderão ser custeadas com recursos do instrumento pactuado no limite de 5% do valor 

total do repasse. O artigo 23 prevê que, quando o instrumento envolver obras, 

instalações ou serviços que exijam estudos ambientais, a licença ambiental é condição 

para a celebração do convênio.  

 

 Os projetos necessitarão de aprovação junto aos órgãos competentes (p. ex. 

Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Empresas 

Públicas, Concessionárias de Serviços Públicos, entre outros)? Identificar a 

necessidade dessa aprovação. 

 O estado tem a titularidade do terreno? Informar se o estado tem ou não a 

titularidade do terreno. Em caso negativo, informar como a obterá ou como realizará a 

obra. Ressalta-se que a titularidade do terreno é um dos motivos que ensejam a 

inclusão de cláusula suspensiva. Adicionalmente, dependendo do lugar de intervenção, 

podem ser necessárias manifestações de outros órgãos. O convenente deve estar 

atento a essas questões, verificando os procedimentos para obter tal documento e 

informá-las no formulário. 

 O terreno está localizado em faixa de domínio de rodovias, ferrovias, oleodutos, 

gasodutos e linhas de transmissão que demande manifestação favorável à 

intervenção emitida pelo órgão responsável pelo sistema afetado? Identificar se o 

terreno está localizado em faixa de domínio de rodovias, ferrovias, oleodutos, 

gasodutos e linhas de transmissão que demande manifestação favorável à intervenção 

emitida pelo órgão responsável pelo sistema afetado. 

 O plano de trabalho do convênio contempla todos os itens de execução para que 

a obra tenha funcionalidade (inclusive infraestrutura mínima para sua operação – 

rede energia, rede de água e esgoto, coleta de lixo, etc.)? Verificar essas 

informações. Em caso negativo, o órgão deverá informar quais itens não estão 

previstos, quais seus custos estimados como serão executados e quais suas fontes de 

financiamento. 

 Qual o prazo estimado do setor de compras para a homologação da licitação (em 

dias)? O prazo médio de licitação depende, obviamente, da modalidade. Para estimar 

esse prazo, o órgão ou entidade deve consultar o setor responsável pelas compras e 

solicitar sua estimativa para as compras daquele convênio específico. A estimativa deve 
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levar em consideração o tempo necessário para a homologação da licitação de todos 

os itens que serão comprados (no caso em que os processos de aquisição ocorram 

simultaneamente, o tempo estimado não deve ser contado duas vezes. Deve-se 

considerar somente o prazo total).  

 A Secretaria de Transportes e Obras Públicas já está ciente desta obra? Importante 

ressaltar que a captação de recursos para a realização de obras deve envolver a 

Secretaria de Transportes e Obras Públicas – SETOP, exceto em casos em que o órgão 

ou entidade tenha capacidade técnica e competência legal para sua execução. Nos 

demais casos, a SETOP deve ser cadastrada como unidade executora, desde que 

informada previamente. O órgão/entidade deverá apresentar documento de anuência 

da SETOP, quando ela for figurar como unidade executora no SICONV, ou documento 

que comprove a capacidade técnica (indicar profissional legalmente habilitado para 

responsabilizar-se tecnicamente pela obra) e competência legal para a execução direta 

da obra. 

 

Eixo: Prestação de Contas 

 Quais documentos serão apresentados para comprovar o cumprimento do objeto 

do convênio? de acordo com a portaria 424, artigo 61 e 62, a prestação de contas final 

tem por objetivo a demonstração e a verificação de resultados e deve conter elementos 

que permitam avaliar a execução do objeto e o alcance das metas previstas. Deverá ser 

composto por: relatório de Cumprimento do Objeto; declaração de realização dos 

objetivos a que se propunha o instrumento; comprovante de recolhimento do saldo de 

recursos, quando houver; e termo de compromisso por meio do qual o convenente 

será obrigado a manter os documentos relacionados ao instrumento. Além desses 

documentos, os órgãos e entidades devem avaliar a necessidade de se manter registros 

(notas fiscais, fotos, etc.) relacionados ao convênio.  

De acordo com o manual da caixa, “quando se tratar de aquisição de equipamentos, 

é verificado se a funcionalidade do equipamento proposto prescinde ou não de instalação 

...“Caso haja necessidade de instalação, o objeto do PT é ajustado de forma a prever a 

“aquisição e instalação” do equipamento, com solicitação de ajuste do PT e da documentação 

da área de intervenção, se for o caso”. A documentação da área de intervenção não é 

necessária para proposta cujo objeto prescinda de instalação. 

Após conferir as informações lançadas no formulário, o usuário deverá observar que: 

caso o objeto do projeto tenha previsão de aquisição de equipamentos de informática e/ou 

de veículos, será necessário realizar o preenchimento dos formulários “Provimento de Veículos” 

e/ou “Solicitação de demandas de TIC”. Isso ocorre em virtude de que a DCGCE deverá 

considerar na elaboração de seu “Parecer Final” as decisões emitidas pelas áreas da SEPLAG 

responsáveis pela gestão de tecnologia da informação e pela gestão de frotas. Importante 
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destacar que o parecer final da DCGCE servirá para pautar a decisão da COF em relação à 

autorização ou não para a celebração do convênio ou contrato de repasse. 

 

 

Em seguida, o usuário deverá fazer o envio do Processo SEI!MG para a unidade 

“SEPLAG/SCCG – Superintendência Central de Coordenação Geral - COF”.  

Cabe ressaltar que, na etapa da análise da Pré-Qualificação, o técnico da DCGCE 

poderá entrar em contato para solicitar maiores esclarecimentos ao proponente, inclusive 

sugerindo alterações no preenchimento do Formulário de Pré-Qualificação e do SICONV, 

prevenindo assim inconsistências no projeto e problemas na execução do instrumento que 

possam levar a devolução de recursos pelo proponente no futuro.  

2.4.3 COMO PREENCHER O FORMULÁRIO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO CASO NÃO ESTEJA 

INSCRITO NO SICONV E SEJA DE AQUISIÇÕES?  

Abaixo estão listadas algumas diretrizes para o preenchimento do Formulário COF -  Convênio 

Não SICONV- Aquisições: 

 Número do formulário: Deve seguir uma sequência lógica considerando a quantidade 

de formulário já enviados pelo próprio órgão, para que seja possível o controle interno 

das pré qualificações. Por exemplo: se o órgão não enviou nenhum formulário em 2019, a 

numeração seria 01.  

 Data: A data deverá ser referente ao dia de preenchimento do formulário. 

 Responsável técnico: Trata-se do Responsável técnico pela elaboração do projeto. 

 Órgão ou entidade proponente: Trata-se do órgão proponente responsável pelo 

projeto. 

 Concedente: Trata-se do órgão ou entidade que disponibiliza a oportunidade e que 

repassará os recursos ao estado. 

 Assinalar em qual categoria se encaixa o convênio: Selecionar entre as opções: “novo 

convênio”, “aditivo de valor” e “aditivo de meta”, conforme o necessário. 

 Objeto do convênio: O órgão ou entidade deve informar o objeto do convênio (ou outro 

instrumento de repasse), objetivo da execução do instrumento.  

 Justificativa: Para responder este item, o órgão ou entidade deve informar a justificativa 

que motiva a celebração do convênio (ou instrumento congênero), detalhando a relação 

dos interesses recíprocos entre concedente e convenente, o problema a ser resolvido, os 

É necessário que todos os formulários relacionados ao convênio sejam preenchidos 

no mesmo processo SEI!MG. 

FIQUE POR DENTRO! 
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resultados esperados, o público alvo, e alguma outra informação que julgar cabível como 

argumentação para a celebração do instrumento.  

 Capacidade técnica e gerencial: O órgão ou entidade deverá esclarecer neste campo se 

possui capacidade técnica e gerencial para executar o objeto da proposta em questão, 

demosntrando, pelas competências atribuídas, pela estrutura de profissionais, e pela 

expertise no tema, que possui qualificação e autoridade para realizar o projeto.  

 

Eixo: Alinhamento PPAG 

 Dotação Orçamentária (até o subprojeto/subatividade) da execução do objeto: O 

órgão ou entidade, para responder este item, deverá completá-lo com parte da dotação 

orçamentária (até o subprojeto/subatividade) na qual será executada o objeto do 

instrumento. O órgão deverá se atentar à ação preenchida na dotação orçamentária, 

verificando se está de acordo com o objeto a ser executado. As ações e suas respectivas 

descrições poderão ser encontradas no PPAG. A estrutura da dotação, com as definições 

dos respectivos códigos, pode ser encontrada no Classificador Econômico da Despesa.  

 Identificador de ação governamental – IAG (1 ou 0) da execução do objeto: para 

responder esse item, o órgão deverá ter a definição acerca da ação governamental a ser 

utilizada na dotação orçamentária. Trata-se de uma ação de acompanhamento geral (0) 

ou intensivo (1)?  

 Quais as fontes de recurso que financiarão a contrapartida? Deverá ser preenchido 

com os códigos das fontes previstas para financiar a contrapartida separados por vírgulas. 

 Dotação orçamentária (até subprojeto/subatividade) do recurso que financiará a 

contrapartida: O órgão ou entidade, para responder este item, deverá completá-lo com 

parte da dotação orçamentária (até o subprojeto/subatividade) do recurso  o qual 

financiará a contrapartida. A estrutura da dotação, com as definições dos respectivos 

códigos, pode ser encontrada no Classificador Econômico da Despesa. 

 Identificador de ação governamental -  IAG (1 ou 0) do recurso que financiará a 

contrapartida: para responder esse item, o órgão deverá ter a definição acerca da ação 

governamental a ser utilizada na dotação orçamentária do recurso o qual financiará a 

contrapartida. Trata-se de uma ação de acompanhamento geral (0) ou intensivo (1)? 

 De que forma a execução desse convênio contribui para a entrega do produto dessa 

ação? Para responder essa questão, o órgão ou entidade deve, em primeiro lugar, verificar 

no Sigplan qual o produto da ação orçamentária em que será executada o convênio. O 

próximo passo é explicar a relação entre o convênio e a entrega desse produto.  

Exemplo:  

Ação: 1026 Modernização do sistema de comunicação operacional da PMMG 

Produto: Município com nova rede de rádio implantada 

http://planejamento.mg.gov.br/documento/ppag-2016-2019-volume-iii-programas-e-acoes-por-eixos-0
http://www.planejamento.mg.gov.br/documento/classificador-economico-da-despesa-atualizado-em-12022019-pdf
http://www.planejamento.mg.gov.br/documento/classificador-economico-da-despesa-atualizado-em-12022019-pdf
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Relação (hipotética entre o convênio e a entrega do produto): A execução do convênio 

envolve a aquisição de novas tecnologias de comunicação operacional, contribuindo para 

modernizar o sistema de comunicação operacional da PMMG. 

 

Eixo: Plano de Aplicação dos Recursos 

 Valor de repasse do concedente: o convenente deverá preencher com o valor a ser 

repassado pelo concedente, conforme previsão da oportunidade disponibilizada. 

 Valor da contrapartida financeira:  o convenente deverá preencher com o valor a ser 

destinado de contrapartida estadual (caso haja), conforme previsão da oportunidade 

disponibilizada e legislação específica do insturmento a ser celebrado (no caso de 

convênios SICONV, a Portarial Interministerial 424/16). 

 Valor total: o órgão deverá preencher com o valor da soma do repasse do concedente e 

a contrapartida financeira estadual (caso haja). 

 

Eixo: Planejamento 

 Custos de manutenção futura: nesse ponto deverá ser informado os custos de 

manutenção dos equipamentos adquiridos ou das obras realizadas e como esses custos 

serão financiados. Via de regra, todas as aquisições têm algum custo de manutenção futura. 

O órgão ou entidade deve identificar de que forma esses itens serão financiados. Muitas 

vezes, esses custos estão embutidos nos gastos de área meio do órgão ou entidade 

(manutenção de carros, computadores, etc.), de modo que tais despesas são diluídas nesses 

gastos. No entanto, dependendo do objeto do convênio, os custos de manutenção podem 

ser muito altos, devendo estar previstos no orçamento.  

 Plano de sustentabilidade: o § 13, art. 21, da PI 424, prevê que o concedente ou a 

mandatária deverá exigir que o proponente apresente plano de sustentabilidade do 

empreendimento a ser realizado ou do equipamento a ser adquirido, exceto nos casos em 

que ficar comprovada a desnecessidade de apresentação do referido plano. Na prática, 

poucos são os casos em que o concedente exige tal plano. Caso o concedente demande 

sua apresentação, o órgão ou entidade deve inseri-lo dentre os anexos da proposta. 

  Os itens a serem adquiridos estão cadastrados no CATMAS (Sistema Único de 

Classificação de Materiais e Serviços)?  O convenente deve verificar se os itens a serem 

adquiridos já existem cadastrados no CATMAS (Sistema Único de Classificação de Materiais 

e Serviços), dispostos da forma como foram cadastrados no SICONV, e conforme 

necessidade do projeto proposto pelo órgão. Caso algum item não esteja cadastrado no 

CATMAS, o convenente deverá entrar em contato com o CSC (Centro de Serviços 

Compartilhados) para inseri-lo no sistema. 
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 Matriz de risco: essa matriz tem como objetivo, por um lado, chamar a atenção dos 

órgãos e entidades para possíveis entraves ao longo do processo de conveniamento, e, 

por outro, classificar os eventos de risco, indicando o nível de complexidade da execução 

do convênio. Para cada evento de risco, existem três possibilidades de classificação: risco 

baixo, médio e alto. O órgão ou entidade deve classificá-lo de acordo com sua avaliação 

subjetiva (a partir de sua experiência acumulada ao longo dos anos) e objetiva (levando 

em consideração o tipo de aquisição ou obra que será executado). 

Os eventos que deverão ser classificados são: 

Etapa 1: Execução:  

 Elaboração insatisfatória do termo de referência: o órgão ou entidade deve 

indicar sua percepção em relação à dificuldade de elaboração do termo de 

referência para o convênio em análise. Usualmente, termos de referência que 

envolvem a contratação de serviços, ou mesmo a aquisição de bens mais 

específicos (aqueles que não são comprados frequentemente), são mais 

complexos.  

 Obtenção de três orçamentos: na fase de atos preparatórios do convênio, é 

necessário cadastrar três orçamentos para cada item de aquisição. Muitos órgãos 

e entidades relatam dificuldades de obter esses orçamentos. No entanto, sem 

eles, não é possível os convênios não são formalizados. 

 

 Morosidade do processo licitatório: o processo licitatório é uma das etapas mais 

críticas na execução de projetos. Portanto, o órgão deve se atentar ao prazo para 

realização da licitação a fim de garantir a execução do objeto dentro do prazo de 

vigência do instrumento a ser celebrado, e o risco desta etapa será estimado com 

base neste prazo.  Caso a expectativa de prazo para realização do processo seja 

superior a 6 meses, ou seja, mais que o dobro do prazo médio para realização de 

licitações de acordo com a Lei 8.666/93, o risco de morosidade será alto.  

 

Etapa 2: Prestação de contas: 

 Dificuldade de documentação comprobatória dos gastos;  

A prestação de contas, muitas vezes, é apontada como um dos principais gargalos do 

processo de conveniamento. Em grande medida, ela é o reflexo do processo de 

execução. Ou seja, problemas na execução fatalmente levam a problemas na 

prestação de contas. No entanto, é possível que existam dificuldades inerentes ao 

próprio processo de prestação de contas, tais como carência de pessoal treinado para 

essa finalidade. 

 

Eixo: Aquisições 
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 Prazo estimado do setor de compras para a homologação da licitação (em dias): O 

prazo médio de licitação depende, obviamente, da modalidade. Para estimar esse prazo, 

o órgão ou entidade deve consultar o setor responsável pelas compras e solicitar sua 

estimativa para as compras daquele convênio específico. A estimativa deve levar em 

consideração o tempo necessário para a homologação da licitação de todos os itens que 

serão comprados (no caso em que os processos de aquisição ocorram simultaneamente, 

o tempo estimado não deve ser contado duas vezes. Deve-se considerar somente o prazo 

total).  

 

Eixo: Prestação de Contas 

 Documentos apresentados para comprovar o cumprimento do objeto do convênio: 

de acordo com a portaria 424, artigo 61 e 62, a prestação de contas final tem por objetivo 

a demonstração e a verificação de resultados e deve conter elementos que permitam 

avaliar a execução do objeto e o alcance das metas previstas. Deverá ser composto por: 

relatório de Cumprimento do Objeto; declaração de realização dos objetivos a que se 

propunha o instrumento; comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando 

houver; e termo de compromisso por meio do qual o convenente será obrigado a manter 

os documentos relacionados ao instrumento. Além desses documentos, os órgãos e 

entidades devem avaliar a necessidade de se manter registros (notas fiscais, fotos, etc.) 

relacionados ao convênio.  

 

 Finalidade dos bens remanescentes do convênio (doação, cessão, etc.): Os bens 

remanescentes são definidos, de acordo com a PIM 424/2016, como: equipamentos e 

materiais permanentes adquiridos com recursos dos instrumentos necessários à 

consecução do objeto, mas que não se incorporam a este. Ainda de acordo com essa 

portaria, a titularidade desses bens é do convenente, salvo disposição em contrário. Cabe 

ainda ao convenente, a contabilização e a guarda desses bens, particularmente ao longo 

da vigência do convênio.  

 

Em consulta à assessoria jurídica da Secretaria de Planejamento, ao término do 

instrumento de repasse, a doação dos bens deve obedecer à Lei nº 8.666, de 1993, e ao 

Decreto estadual nº 45.242, de 2009. Adicionalmente, a fim de evitar eventuais problemas 

na execução do pretendido convênio com a União, deve constar no termo de convênio e 

no respectivo Plano de Trabalho a forma de execução do objeto conveniado e o 

detalhamento de todas as ações do convenente. Ou seja, a finalidade dos bens 

remanescente deve estar acordada, formalmente, entre as partes.  

 

De acordo com o manual da caixa, “quando se tratar de aquisição de equipamentos, 

é verificado se a funcionalidade do equipamento proposto prescinde ou não de instalação 
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...“Caso haja necessidade de instalação, o objeto do PT é ajustado de forma a prever a 

“aquisição e instalação” do equipamento, com solicitação de ajuste do PT e da documentação 

da área de intervenção, se for o caso”. A documentação da área de intervenção não é 

necessária para proposta cujo objeto prescinda de instalação. 

Após conferir as informações lançadas no formulário, o usuário deverá observar que: 

caso o objeto do projeto tenha previsão de aquisição de equipamentos de informática e/ou 

de veículos, será necessário realizar o preenchimento dos formulários “Provimento de Veículos” 

e/ou “Solicitação de demandas de TIC”. Isso ocorre em virtude de que a DCGCE deverá 

considerar na elaboração de seu “Parecer Final” as decisões emitidas pelas áreas da SEPLAG 

responsáveis pela gestão de tecnologia da informação e pela gestão de frotas. Importante 

destacar que o parecer final da DCGCE servirá para pautar a decisão da COF em relação à 

autorização ou não para a celebração do convênio ou contrato de repasse. 

 

 

Em seguida, o usuário deverá fazer o envio do Processo SEI!MG para a unidade 

“SEPLAG/SCCG – Superintendência Central de Coordenação Geral - COF”.  

Cabe ressaltar que, na etapa da análise da Pré-Qualificação, o técnico da DCGCE 

poderá entrar em contato para solicitar maiores esclarecimentos ao proponente, inclusive 

sugerindo alterações no preenchimento do Formulário de Pré-Qualificação e do SICONV, 

prevenindo assim inconsistências no projeto e problemas na execução do instrumento que 

possam levar a devolução de recursos pelo proponente no futuro.  

 

2.4.4 COMO PREENCHER O FORMULÁRIO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO CASO ESTEJA NÃO 

INSCRITO NO SICONV E SEJA DE OBRAS?   

Abaixo estão listadas algumas diretrizes para o preenchimento do Formulário COF -  Convênio 

Não SICONV- Obras: 

 Número do formulário: Deve seguir uma sequência lógica considerando a quantidade 

de formulário já enviados pelo próprio órgão, para que seja possível o controle interno 

das pré qualificações. Por exemplo: se o órgão não enviou nenhum formulário em 2019, a 

numeração seria 01.  

 Data: A data deverá ser referente ao dia de preenchimento do formulário. 

 Responsável técnico: Trata-se do Responsável técnico pela elaboração do projeto. 

É necessário que todos os formulários relacionados ao convênio sejam preenchidos 

no mesmo processo SEI!MG. 

FIQUE POR DENTRO! 
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 Órgão ou entidade proponente: Trata-se do órgão proponente responsável pelo 

projeto. 

 Concedente: Trata-se do órgão ou entidade que disponibiliza a oportunidade e que 

repassará os recursos ao estado. 

 Assinalar em qual categoria se encaixa o convênio: Selecionar entre as opções: “novo 

convênio”, “aditivo de valor” e “aditivo de meta”, conforme o necessário. 

 Objeto do convênio: O órgão ou entidade deve informar o objeto do convênio (ou outro 

instrumento de repasse), objetivo da execução do instrumento.  

 Justificativa: Para responder este item, o órgão ou entidade deve informar a justificativa 

que motiva a celebração do convênio (ou instrumento congênero), detalhando a relação 

dos interesses recíprocos entre concedente e convenente, o problema a ser resolvido, os 

resultados esperados, o público alvo, e alguma outra informação que julgar cabível como 

argumentação para a celebração do instrumento.  

 Capacidade técnica e gerencial: O órgão ou entidade deverá esclarecer neste campo se 

possui capacidade técnica e gerencial para executar o objeto da proposta em questão, 

demosntrando, pelas competências atribuídas, pela estrutura de profissionais, e pela 

expertise no tema, que possui qualificação e autoridade para realizar o projeto. 

Eixo: Alinhamento PPAG 

 Dotação Orçamentária (até o subprojeto/subatividade) da execução do objeto: O 

órgão ou entidade, para responder este item, deverá completá-lo com parte da dotação 

orçamentária (até o subprojeto/subatividade) na qual será executada o objeto do 

instrumento. O órgão deverá se atentar à ação preenchida na dotação orçamentária, 

verificando se está de acordo com o objeto a ser executado. As ações e suas respectivas 

descrições poderão ser encontradas no PPAG. A estrutura da dotação, com as definições 

dos respectivos códigos, pode ser encontrada no Classificador Econômico da Despesa.  

 Identificador de ação governamental – IAG (1 ou 0) da execução do objeto: para 

responder esse item, o órgão deverá ter a definição acerca da ação governamental a ser 

utilizada na dotação orçamentária. Trata-se de uma ação de acompanhamento geral (0) 

ou intensivo (1)?  

 Quais as fontes de recurso que financiarão a contrapartida? Deverá ser preenchido 

com os códigos das fontes previstas para financiar a contrapartida separados por vírgulas. 

 Dotação orçamentária (até subprojeto/subatividade) do recurso que financiará a 

contrapartida: O órgão ou entidade, para responder este item, deverá completá-lo com 

parte da dotação orçamentária (até o subprojeto/subatividade) do recurso  o qual 

financiará a contrapartida. A estrutura da dotação, com as definições dos respectivos 

códigos, pode ser encontrada no Classificador Econômico da Despesa. 

http://planejamento.mg.gov.br/documento/ppag-2016-2019-volume-iii-programas-e-acoes-por-eixos-0
http://www.planejamento.mg.gov.br/documento/classificador-economico-da-despesa-atualizado-em-12022019-pdf
http://www.planejamento.mg.gov.br/documento/classificador-economico-da-despesa-atualizado-em-12022019-pdf
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 Identificador de ação governamental -  IAG (1 ou 0) do recurso que financiará a 

contrapartida: para responder esse item, o órgão deverá ter a definição acerca da ação 

governamental a ser utilizada na dotação orçamentária do recurso o qual financiará a 

contrapartida. Trata-se de uma ação de acompanhamento geral (0) ou intensivo (1)? 

 De que forma a execução desse convênio contribui para a entrega do produto dessa 

ação? Para responder essa questão, o órgão ou entidade deve, em primeiro lugar, verificar 

no Sigplan qual o produto da ação orçamentária em que será executada o convênio. O 

próximo passo é explicar a relação entre o convênio e a entrega desse produto.  

Exemplo:  

Ação: 1026 Modernização do sistema de comunicação operacional da PMMG 

Produto: Município com nova rede de rádio implantada 

Relação (hipotética entre o convênio e a entrega do produto): A execução do convênio 

envolve a aquisição de novas tecnologias de comunicação operacional, contribuindo para 

modernizar o sistema de comunicação operacional da PMMG. 

 

Eixo: Plano de Aplicação dos Recursos 

 Valor de repasse do concedente: o convenente deverá preencher com o valor a ser 

repassado pelo concedente, conforme previsão da oportunidade disponibilizada. 

 Valor da contrapartida financeira:  o convenente deverá preencher com o valor a ser 

destinado de contrapartida estadual (caso haja), conforme previsão da oportunidade 

disponibilizada e legislação específica do insturmento a ser celebrado (no caso de 

convênios SICONV, a Portarial Interministerial 424/16). 

 Valor total: o órgão deverá preencher com o valor da soma do repasse do concedente e 

a contrapartida financeira estadual (caso haja). 

 

Eixo: Planejamento 

 Custos de manutenção futura: nesse ponto deverá ser informado os custos de 

manutenção dos equipamentos adquiridos ou das obras realizadas e como esses custos 

serão financiados. Via de regra, todas as aquisições têm algum custo de manutenção futura. 

O órgão ou entidade deve identificar de que forma esses itens serão financiados. Muitas 

vezes, esses custos estão embutidos nos gastos de área meio do órgão ou entidade 

(manutenção de carros, computadores, etc.), de modo que tais despesas são diluídas nesses 

gastos. No entanto, dependendo do objeto do convênio, os custos de manutenção podem 

ser muito altos, devendo estar previstos no orçamento.  

 Plano de sustentabilidade: o § 13, art. 21, da PI 424, prevê que o concedente ou a 

mandatária deverá exigir que o proponente apresente plano de sustentabilidade do 

empreendimento a ser realizado ou do equipamento a ser adquirido, exceto nos casos em 
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que ficar comprovada a desnecessidade de apresentação do referido plano. Na prática, 

poucos são os casos em que o concedente exige tal plano. Caso o concedente demande 

sua apresentação, o órgão ou entidade deve inseri-lo dentre os anexos da proposta. 

 

 Matriz de risco: essa matriz tem como objetivo, por um lado, chamar a atenção dos 

órgãos e entidades para possíveis entraves ao longo do processo de conveniamento, e, 

por outro, classificar os eventos de risco, indicando o nível de complexidade da execução 

do convênio. Para cada evento de risco, existem três possibilidades de classificação: risco 

baixo, médio e alto. O órgão ou entidade deve classificá-lo de acordo com sua avaliação 

subjetiva (a partir de sua experiência acumulada ao longo dos anos) e objetiva (levando 

em consideração o tipo de aquisição ou obra que será executado). 

Os eventos que deverão ser classificados são: 

Etapa 1: Execução:  

 Elaboração insatisfatória do termo de referência: o órgão ou entidade deve 

indicar sua percepção em relação à dificuldade de elaboração do termo de 

referência para o convênio em análise. Usualmente, termos de referência que 

envolvem a contratação de serviços, ou mesmo a aquisição de bens mais 

específicos (aqueles que não são comprados frequentemente), são mais 

complexos.  

 Obtenção de três orçamentos: na fase de atos preparatórios do convênio, é 

necessário cadastrar três orçamentos para cada item de aquisição. Muitos órgãos 

e entidades relatam dificuldades de obter esses orçamentos. No entanto, sem 

eles, não é possível os convênios não são formalizados. 

 

 Morosidade do processo licitatório: o processo licitatório é uma das etapas mais 

críticas na execução de projetos. Portanto, o órgão deve se atentar ao prazo para 

realização da licitação a fim de garantir a execução do objeto dentro do prazo de 

vigência do instrumento a ser celebrado, e o risco desta etapa será estimado com 

base neste prazo.  Caso a expectativa de prazo para realização do processo seja 

superior a 6 meses, ou seja, mais que o dobro do prazo médio para realização de 

licitações de acordo com a Lei 8.666/93, o risco de morosidade será alto.  

 

Etapa 2: Prestação de contas: 

 Dificuldade de documentação comprobatória dos gastos;  

A prestação de contas, muitas vezes, é apontada como um dos principais gargalos do 

processo de conveniamento. Em grande medida, ela é o reflexo do processo de 

execução. Ou seja, problemas na execução fatalmente levam a problemas na 

prestação de contas. No entanto, é possível que existam dificuldades inerentes ao 
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próprio processo de prestação de contas, tais como carência de pessoal treinado para 

essa finalidade. 

 

Eixo: Planejamento de Obras 

 Há a necessidade de elaboração de projetos básico, executivo ou complementar 

de engenharia, bem como de licenciamento ambiental e de plano de 

desapropriações? Especifique (não deixe em branco): nesse campo será necessário 

identificar a necessidade de elaboração e inclusão desses documentos no SICONV, bem 

como a qual fonte de recursos que financiará a elaboração dos projetos e/ou 

licenciamentos e qual o prazo estimado para cada etapa, incluindo a aprovação de 

órgãos competentes.   

A PI 424 estabelece no artigo 21 que o projeto básico acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART, deve ser apresentado antes da celebração, sendo 

facultado ao concedente exigi-lo depois. Além disso, as despesas para sua elaboração 

poderão ser custeadas com recursos do instrumento pactuado no limite de 5% do valor 

total do repasse. O artigo 23 prevê que, quando o instrumento envolver obras, 

instalações ou serviços que exijam estudos ambientais, a licença ambiental é condição 

para a celebração do convênio.  

 

 Os projetos necessitarão de aprovação junto aos órgãos competentes (p. ex. 

Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Empresas 

Públicas, Concessionárias de Serviços Públicos, entre outros)? Identificar a 

necessidade dessa aprovação. 

 O estado tem a titularidade do terreno? Informar se o estado tem ou não a 

titularidade do terreno. Em caso negativo, informar como a obterá ou como realizará a 

obra. Ressalta-se que a titularidade do terreno é um dos motivos que ensejam a 

inclusão de cláusula suspensiva. Adicionalmente, dependendo do lugar de intervenção, 

podem ser necessárias manifestações de outros órgãos. O convenente deve estar 

atento a essas questões, verificando os procedimentos para obter tal documento e 

informá-las no formulário. 

 O terreno está localizado em faixa de domínio de rodovias, ferrovias, oleodutos, 

gasodutos e linhas de transmissão que demande manifestação favorável à 

intervenção emitida pelo órgão responsável pelo sistema afetado? Identificar se o 

terreno está localizado em faixa de domínio de rodovias, ferrovias, oleodutos, 

gasodutos e linhas de transmissão que demande manifestação favorável à intervenção 

emitida pelo órgão responsável pelo sistema afetado. 

 O plano de trabalho do convênio contempla todos os itens de execução para que 

a obra tenha funcionalidade (inclusive infraestrutura mínima para sua operação – 
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rede energia, rede de água e esgoto, coleta de lixo, etc.)? Verificar essas 

informações. Em caso negativo, o órgão deverá informar quais itens não estão 

previstos, quais seus custos estimados como serão executados e quais suas fontes de 

financiamento. 

 Qual o prazo estimado do setor de compras para a homologação da licitação (em 

dias)?: O prazo médio de licitação depende, obviamente, da modalidade. Para estimar 

esse prazo, o órgão ou entidade deve consultar o setor responsável pelas compras e 

solicitar sua estimativa para as compras daquele convênio específico. A estimativa deve 

levar em consideração o tempo necessário para a homologação da licitação de todos 

os itens que serão comprados (no caso em que os processos de aquisição ocorram 

simultaneamente, o tempo estimado não deve ser contado duas vezes. Deve-se 

considerar somente o prazo total).  

 A Secretaria de Transportes e Obras Públicas já está ciente desta obra? Importante 

ressaltar que a captação de recursos para a realização de obras deve envolver a 

Secretaria de Transportes e Obras Públicas – SETOP, exceto em casos em que o órgão 

ou entidade tenha capacidade técnica e competência legal para sua execução. Nos 

demais casos, a SETOP deve ser cadastrada como unidade executora, desde que 

informada previamente. O órgão/entidade deverá apresentar documento de anuência 

da SETOP, quando ela for figurar como unidade executora no SICONV, ou documento 

que comprove a capacidade técnica (indicar profissional legalmente habilitado para 

responsabilizar-se tecnicamente pela obra) e competência legal para a execução direta 

da obra. 

 

Eixo: Prestação de Contas 

 Finalidade dos bens remanescentes do convênio (doação, cessão, etc.): Os bens 

remanescentes são definidos, de acordo com a PIM 424/2016, como: equipamentos e 

materiais permanentes adquiridos com recursos dos instrumentos necessários à 

consecução do objeto, mas que não se incorporam a este. Ainda de acordo com essa 

portaria, a titularidade desses bens é do convenente, salvo disposição em contrário. Cabe 

ainda ao convenente, a contabilização e a guarda desses bens, particularmente ao longo 

da vigência do convênio.  

 

De acordo com o manual da caixa, “quando se tratar de aquisição de equipamentos, 

é verificado se a funcionalidade do equipamento proposto prescinde ou não de instalação 

...“Caso haja necessidade de instalação, o objeto do PT é ajustado de forma a prever a 

“aquisição e instalação” do equipamento, com solicitação de ajuste do PT e da documentação 

da área de intervenção, se for o caso”. A documentação da área de intervenção não é 

necessária para proposta cujo objeto prescinda de instalação. 
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Após conferir as informações lançadas no formulário, o usuário deverá observar que: 

caso o objeto do projeto tenha previsão de aquisição de equipamentos de informática e/ou 

de veículos, será necessário realizar o preenchimento dos formulários “Provimento de Veículos” 

e/ou “Solicitação de demandas de TIC”. Isso ocorre em virtude de que a DCGCE deverá 

considerar na elaboração de seu “Parecer Final” as decisões emitidas pelas áreas da SEPLAG 

responsáveis pela gestão de tecnologia da informação e pela gestão de frotas. Importante 

destacar que o parecer final da DCGCE servirá para pautar a decisão da COF em relação à 

autorização ou não para a celebração do convênio ou contrato de repasse. 

 

 

Em seguida, o usuário deverá fazer o envio do Processo SEI!MG para a unidade 

“SEPLAG/SCCG – Superintendência Central de Coordenação Geral - COF”.  

Cabe ressaltar que, na etapa da análise da Pré-Qualificação, o técnico da DCGCE 

poderá entrar em contato para solicitar maiores esclarecimentos ao proponente, inclusive 

sugerindo alterações no preenchimento do Formulário de Pré-Qualificação e do SICONV, 

prevenindo assim inconsistências no projeto e problemas na execução do instrumento que 

possam levar a devolução de recursos pelo proponente no futuro.  

2.5  DELIBERAÇÃO DA COF E EMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE 

CONTRAPARTIDA 

Após a emissão do parecer da DCGCE, o pleito seguirá para a deliberação da COF. Dessa 

forma, o órgão deverá aguardar a devolução do processo SEI!MG pela SCCG, em que constará 

um ofício com a deliberação da COF referente à autorização para a celebração ou não do 

convênio, o Parecer Final da DCGCE, bem como a declaração de contrapartida assinada pelo 

Presidente da COF, quando for o caso.  

A declaração de contrapartida informará essencialmente o valor da contrapartida a ser 

aportado, bem como terá a indicação da dotação orçamentária onde estará consignado o 

recurso que será utilizado para o aporte da contrapartida e, ainda, a dotação orçamentária na 

qual será executado o objeto do convênio.   

Para cálculo do valor da contrapartida o órgão deverá atentar-se para Lei de Diretrizes 

Orçamentárias - LDO (federal e estadual) de cada ano. Para o ano de 2019 em Minas Gerais 

foram definidas as seguintes regras: 

 0,1% (um décimo por cento) e 10% (dez por cento) se localizados nas áreas prioritárias 

definidas no âmbito da PNDR, nas áreas da SUDENE, SUDAM e SUDECO; e 

 2% (dois por cento) e 20% (vinte por cento) para os demais; 

É necessário que todos os formulários relacionados ao convênio sejam preenchidos 

no mesmo processo SEI!MG. 

FIQUE POR DENTRO! 
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3. EXECUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REPASSE 

A execução de um convênio ou instrumento congênere compreende todo o processo 

que ocorre entre a aprovação da proposta e o início da prestação de contas. A execução 

do convenente, em linhas gerais, compreende as seguintes etapas: 

Figura 6- Fluxo da Execução de Convênios 

 
Fonte: Elaboração Própria 

3.1 VEDAÇÕES NA EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO 

São vedações na execução do convênio celebrado com a União: 

● realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar; 

● pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de 

pessoal do órgão ou entidade pública da Administração direta ou indireta; 

● utilizar, os recursos para finalidade diversa da estabelecida no instrumento; 

● realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento; 

● efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se o fato 

gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado; 

● realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, 

inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos,; 

● transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades 

congêneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar; 

● realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de 

orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção pessoal e desde que previstas no plano de trabalho; e 

● pagamento, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro 

societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública, ou de 

sociedade de economia mista. 

3.2 REGISTRO DE INSTRUMENTOS DE REPASSE NO ESTADO DE MINAS 

GERAIS 

Os repasses efetuados pelos diversos concedentes ao Estado de Minas Gerais são 

registrados na DCGCE gerando um sequencial numérico que possibilita ao órgão o acesso aos 

mais diversos sistemas do Estado, como SIAD, SIAFI, PCASP, dentre outros. Apenas após esse 

cadastramento que os órgãos conseguirão executar seus instrumentos no orçamento do 

estado. 

https://mooc.evg.gov.br/mod/glossary/showentry.php?eid=40843&displayformat=dictionary
https://mooc.evg.gov.br/mod/glossary/showentry.php?eid=40761&displayformat=dictionary
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Para registro desses instrumentos é necessário que o órgão/entidade encaminhe à 

DCGCE um processo SEI!MG contendo alguns documentos comprobatórios e algumas 

planilhas. 

Para os instrumentos que foram pré-qualificados pela DCGCE, a fim de subsidiar 

deliberação da COF e emissão de Declaração de Contrapartida, e portanto já possuem um 

processo SEI!MG já encaminhado à SCCG, os órgãos deverão utilizar o mesmo processo 

SEI!MG. 

Para os instrumentos que foram dispensados do procedimento da Pré-Qualificação, o 

órgão deverá criar um número de processo SEI!MG para o envio da documentação de registro 

do instrumento junto à SEPLAG. Após a criação deste número SEI!MG, ele o acompanhará até 

o final de sua execução, ou seja, a aprovação de sua prestação de contas pelo concedente. 

Portanto, todas as solicitações vinculadas àquele instrumento deverão ser inseridas neste 

número de processo. 

O processo SEI!MG solicitando o cadastramento do instrumento deverá ser 

encaminhado diretamente para a unidade “Diretoria Central de Gestão de Convênios de 

Entrada (SEPLAG/DCGCE)”. 

Os documentos comprobatórios que deverão estar no processo SEI!MG para o 

cadastramento dos instrumentos no Estado de Minas Gerais, a fim de possibilitar a execução 

orçamentária e financeira dos mesmos, são: 

 Instrumento pactuado junto ao concedente: consiste no instrumento que disciplina as 

transferências de recursos entre os concedentes e proponentes, podendo ser através de 

convênios, acordos/ajustes, portarias e contratos de repasse.  

 Plano de trabalho pactuado junto à concedente: é o instrumento que contém o 

detalhamento das responsabilidades assumidas por cada um dos participantes.  Deve 

conter, no mínimo, a justificativa para a celebração do instrumento de Convênio, a 

descrição completa do objeto a ser executado, a descrição das metas a serem atingidas, a 

definição das etapas ou fases da execução, o cronograma de execução do objeto, o 

cronograma de desembolso, o plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados 

pelo Concedente e da Contrapartida financeira do proponente, quando houver.  

 Extrato da publicação no Diário Oficial da União ou equivalente: é o extrato do 

convênio publicado em Imprensa Oficial.  

 

Nos casos de convênios celebrados no SICONV, caso o instrumento, o plano de 

trabalho final e o extrato da publicação já estejam disponíveis no sistema não é necessário o 

envio do mesmo. 

As planilhas que deverão ser enviadas à DCGCE para o cadastramento dos 

instrumentos serão dividas considerando duas categorias: 

 Os instrumentos de entrada de recurso que são registrados no SICONV 

 Convênios 
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 Contratos de Repasse 

 Os instrumentos de entrada de recurso que não são registrados no SICONV 

 Portarias 

 Convênios 

 Acordos/Ajustes 

Em ambos os casos, as planilhas deverão ser salvas em extensão Open Document 

(ODS). Cada categoria de instrumento exigirá uma planilha diferente conforme a seguir: 

 

CADASTRO DE INSTRUMENTOS QUE NÃO TEM SEU REGISTRO NO SICONV: 

Os instrumentos que, normalmente, não têm seu registro no SICONV são:  

 Portarias a serem firmadas com: 

 Fundo Nacional de Saúde 

 Fundo Nacional de Assistência Social 

 Fundo Penitenciário Nacional  

 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, etc. 

 

 Convênios a serem firmados com: 

 Administração pública estadual e do Distrito Federal 

 Administração pública Municipal 

 Entidades privadas 

 Organismos internacionais, etc. 

 

 Acordos/Ajustes 

 TAC – Termo de Ajustamento de Conduta 

 Convênios de delegação de competência, etc. 

 

Para cadastramento desses instrumentos, os órgãos deverão preencher as seguintes 

planilhas, informando todos os campos solicitados (caso o órgão não tenha alguma planilha é 

só solicitar à DCGCD no e-mail dcgce@planejamento.mg.gov.br): 

i)  “Solicitação - Registro de Instrumento de Entrada não SICONV”, bem como suas abas, 

conforme figuras a seguir:   
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Figura 7 - Planilha “Solicitação - Registro de Instrumento de Entrada não SICONV” 

 

Fonte: DCGCE 
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Figura 8 - Aba “Plano de Aplicação” da Planilha de Instrumento de Entrada não SICONV  

 

Fonte: DCGCE 

 

 

Figura 9 - Aba "Cronograma de Desembolso" da Planilha de Instrumento de Entrada não SICONV 

 

Fonte: DCGCE 
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ii) “Solicitação - Alteração de Unidade Executora”, conforme figura a seguir: 

 

Figura 10- Planilha “Solicitação - Alteração de Unidade Executora” para Instrumento de Entrada 

 

Fonte: DCGCE 

 

PARA CADASTRO DE INSTRUMENTOS QUE TEM SEU REGISTRO NO SICONV: 

Os instrumentos que têm seu registro no SICONV são:  

 Contratos de repasse firmados junto ao Governo Federal 

 Convênios firmados junto ao Governo Federal 

 

Para cadastramento desses instrumentos, os órgãos deverão preencher as seguintes 

planilhas, informando todos os campos solicitados: 

 

i) “Solicitação - Registro de Instrumento de Entrada SICONV”, conforme figura a seguir:   
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Figura 11- Planilha “Solicitação - Registro de Convênio de Entrada SICONV” 

 

Fonte: DCGCE 

 

 

ii) “Solicitação – Inclusão/Alteração de Unidade Executora”, conforme figura a seguir: 

 

Figura 12- Planilha “Solicitação – Inclusão/Alteração de Unidade Executora” 

 
Fonte: DCGCE 

 

3.3 REGISTRO DE TERMO ADITIVO, PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO E DEMAIS 

ALTERAÇÕES DE INSTRUMENTOS 

O Termo Aditivo é utilizado quando há a alteração de informações do convênio 

formalizado durante sua vigência, com exceção do objeto do mesmo, conforme a PI nº 
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424/2016. Os termos aditivos que necessitam ser enviados para a DCGCE para alteração nos 

sistemas corporativos do estado são os seguintes: 

 Termo Aditivo de Alteração de valor; 

 Termo Aditivo de Alteração de vigência; 

 Termo Aditivo de alteração de vigência e de valor; 

 Prorrogação de ofício. 

Adota-se a Prorrogação de Ofício quando, devido ao atraso na liberação dos recursos 

financeiros, há a emissão “de ofício” por parte da concedente de um termo de prorrogação da 

vigência compensando pelo igual período de atraso, a fim de que a execução não seja 

prejudicada pela redução de tempo. 

Para envio desses pedidos de termo aditivos à DCGCE, é necessário inserir no processo 

SEI!MG já criado para o instrumento os seguintes documentos: 

 Cópia do Instrumento de termo aditivo; 

 Cópia do Extrato da publicação; 

 Cópia do Plano de trabalho (nos casos de alteração de valor); 

 Cópia do Ofício assinado, quando for o caso de prorrogação de ofício.  

Ainda, para solicitação de registro de termo aditivo, é necessário inserir, no processo 

SEI!MG, a “Planilha de Registro de Termo Aditivo” e a “Planilha de Registro de Prorrogação de 

Ofício”, conforme modelos a seguir: 

Figura 13- Planilha de solicitação de registro de Termo Aditivo 
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Fonte: DCGCE 

 

Figura 14- Planilha de solicitação de registro de Prorrogação de Ofício 

 

 

Fonte: DCGCE 

 

As planilhas precisam ser salvas na extensão “Open Document”. 

Quaisquer outros tipos de alterações que porventura ocorram no convênio, 

diferentemente das que foram citadas anteriormente, requerem apenas que o órgão 

encaminhe para a DCGCE, no SEI!MG, os documentos informando sobre a alteração. São 

exemplos desses tipos de alterações:  

a) alteração do plano de aplicação – nesta modalidade de alteração as partes definem 

uma nova alocação dos recursos sem alterar os valores globais de partida e contrapartida. 

Nesse caso será necessário informar qual será o novo plano a fim de orientar os procedimentos 

de suplementação e aprovação de cotas futuros.  

b) aprovação de utilização de rendimentos – alguns concedentes, aprovam a 

utilização de rendimentos de aplicação financeira mediante a assinatura de termos aditivos. 

Tais termos, entretanto, não poderão ser registrados no Sistema, pois a aprovação dos mesmos 

não implica em recebimento de novos recursos, mas tão somente na autorização para 

utilização de recursos que já estão em conta. Entretanto, é fundamental que as autorizações 

para utilização de rendimentos sejam comunicadas à DCGCE a fim de subsidiar a análise dos 

pedidos de suplementação e de aprovação de cotas orçamentárias.  

A DCGCE receberá a solicitação do pleito via SEI!MG, o setorialista responsável irá 

analisar todas as informações, realizar o check list dos documentos anexados e sanar todas 

as pendências, se houver,  junto ao órgão. E por último, registrar a solicitação nos sistemas 

corporativos do Estado, possibilitando, assim a continuidade de execução dos instrumentos. 

3.4 LICITAÇÃO 

As aquisições ou prestação de serviços para cumprimento do objeto do convênio 

deverão ser realizadas através de processos licitatórios, ressalvados os casos especificados na 

legislação. Conforme previsto na Lei nº 8.666/93 em seu art.37, XXI, todas “as obras, serviços, 

Unidade Orçamentária do Proponente Nº SIAFI do Instrumento

Justificativa

REGISTRO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO - INSTRUMENTO DE ENTRADA

Nº do Documento Autorizativo Data de Assinatura Data da Publicação Término da Vigência



 
59 

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 

igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações 

de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 

permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garanti a do 

cumprimento das obrigações” (Lei nº8.666/93, art.37). 

 

 

Após elaboração do termo de referência e instrução do processo licitatório, os editais 

das licitações dos convênios celebrados com a União deverão ser publicados no Diário Oficial 

da União – DOU, conforme previsto no art.50, Parágrafo único da Portaria Interministerial nº 

424/16 e na Lei nº 8.666/93, art.21, III. 

As publicações da Administração Direta do Estado de Minas Gerais no Diário Oficial 

da União são de responsabilidade da Superintendência Central de Publicidade da Secretaria 

de Estado de Governo de Minas Gerais – SEGOV. Para a realização dessa publicação é 

necessário que o órgão interessado encaminhe um ofício ao Secretário de Governo 

informando a necessidade da publicação do edital, bem como encaminhe e-mail para o 

setorialista do Núcleo de Apoio Técnico que dará andamento a tratativa. Em média, dentro de 

3 (três) dias úteis será publicado o instrumento.  

Já as publicações da Administração Indireta não são de responsabilidade da SEGOV, 

portanto a entidade deverá providenciar um convênio junto à Imprensa Oficial da União para 

possibilitar suas publicações no DOU. 

O processo licitatório passará por todas as tratativas legais e antes de sua homologação 

é imprescindível que o órgão verifique se o vencedor do certame cumpre todas exigências 

necessárias. A empresa vencedora não pode estar presente no cadastro de empresas inidôneas 

do Tribunal de Contas da União, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - 

SICAF, no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade. Para realização desta consulta o convenente deverá consultar o Cadastro 

Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - Ceis, por meio de acesso ao Portal da 

Transparência na internet. 

Concluída as etapas descritas acima, algumas informações sobre o procedimento 

licitatório deverão ser registradas no SICONV e, no caso de Entidade Privada sem fins 

Lucrativos, a execução da cotação prévia de preços também deverá ser divulgada 

eletronicamente por meio do SICONV. Deverão ser inseridas as seguintes informações: 

Compra de bens por meio do SICONV será feita pela modalidade pregão eletrônico, 

conforme Decreto nº5.540/2005. Caso o convenente opte por adotar outra 

modalidade, o responsável pelo órgão deverá realizar justificativa fundamentada e 

incluir no SICONV na aba “Arquivos”. 

 

FIQUE ATENTO! 
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 Detalhes do processo de compra; 

 Detalhes dos fornecedores participantes; 

 Detalhes dos itens da licitação. 

 

 

3.5 A TRANSFERÊNCIA DO RECURSO DA UNIÃO PARA O ESTADO 

 

Conforme PI nº 424/16, a transferência do recurso do convênio/instrumentos 

congêneres da União para o Estado somente ocorrerá após a conclusão da análise técnica e 

aceite do processo licitatório pelo concedente ou mandatária ou após o envio da mandatária 

e homologação do concedente da Síntese do Projeto Aprovado- SPA quando o objeto do 

instrumento envolver execução de obras e serviços de engenharia. 

Conforme a Comissão Gestora do SICONV, diretriz nº 01/2018, para o aceite do 

processo licitatório, o concedente ou a mandatária da União, deverá observar se o certame é 

recente; se os valores propostos pela empresa vencedora são compatíveis com os valores de 

referência; se o objeto contrato está compatível com o convênio; e se existe declaração 

expressa do convenente (representante legal) atestando a legalidade do instrumento. De 

maneira semelhante, a Advocacia Geral da União, através do Parecer nº 00134/2018/CONJUR-

MINC/CGU/AJU, relata que o aceite presente na PI nº 424/2016 é um ato formal de 

concordância e de aprovação de outro ato, que guarda semelhança com o ato de 

homologação, ou seja, o ato pela qual a Administração concorda com a licitação realizada 

desde que atendidos os preceitos legais vigentes.     

Ainda, as transferências de recursos seguem algumas diretrizes nos casos em que há 

parcelamento do valor total da transferência: 

 A primeira parcela não excederá 20% do valor global do instrumento; 

 Após a comprovação da homologação do processo licitatório o cronograma de 

desembolso deverá ser ajustado conforme grau de execução do procedimento 

licitatório.  

 

Mesmo relatado todas as informações da licitação no SICONV, é imprescindível que 

o contrato seja anexado ao sistema através da aba “Contratos/ Subconvênios”. 

 

FIQUE ATENTO! 
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Vale ressaltar que para recebimento de cada parcela dos recursos o convenente deverá: 

 Comprovar aporte da contrapartida financeira mediante depósito em conta específica 

do convênio dentro do prazo estipulado no cronograma de desembolso; 

 Estar em situação regular com a execução do plano de trabalho, com execução de no 

mínimo 70% das parcelas liberadas anteriormente.   

 

Existem situações onde o convênio é firmado no final do exercício do referido ano. Os 

procedimentos orçamentários como empenho e/ou liquidação são realizados normalmente, 

entretanto não há liberação do recurso financeiro para o órgão convenente e os recursos são 

inscritos em Restos a Pagar Processados – RAP ou não processados. Nestes casos, para que 

o convênio não seja rescindido, devido ao cancelamento dos restos a pagar pela União, e a 

União transfira o recurso, o convenente deve iniciar o processo de execução, ou seja, ter 

realizado a homologação do processo licitatório até dia 30 de junho do ano posterior (data de 

cancelamento do RAP). É importante frisar que este prazo pode ser prorrogado pela União, 

conforme conveniência da Administração. 

  

  

Durante a execução do convênio poderão surgir outras situações como alterações de 

convênio, suplementações de recursos orçamentários, aprovação de cota, dentre outros. Estas 

ações necessitam ser repassadas para a DCGCE para formalização. Abaixo será explicado cada 

item. 

 

Na hipótese de inexistência de execução financeira após 180 dias da liberação da 

primeira parcela, o instrumento será rescindido. 

 

Após receber os recursos do convênio SICONV e estes não forem utilizados por um 

período igual ou superior a um mês, deverão obrigatoriamente ser aplicados em 

caderneta de poupança de instituição financeira oficial. 

 

FIQUE ATENTO! 

Convênios advindos de emenda parlamentares não seguem a regra descrita acima, 

pois os recursos são de orçamento impositivo. Cabe ao Governo Federal definir o 

prazo para esses casos. 

FIQUE ATENTO! 
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3.6   EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A execução orçamentária é o processo de arrecadação das receitas e de realização das 

despesas autorizadas nos instrumentos de planejamento e orçamento do Estado. A execução 

orçamentária se divide em execução orçamentária da receita, quando se trata da obtenção de 

recursos pelos governos, e em execução orçamentária da despesa, quando se trata da 

realização de gastos. Destaque-se que a execução orçamentária é a fase posterior à de 

planejamento e orçamento, quando são estimadas as receitas e quando é definida a forma de 

sua alocação. 

Após a aprovação pelo Poder Legislativo e a sanção do chefe do Poder Executivo, o 

orçamento passa a ter validade para o exercício ao qual se refere. Inicia-se, então, a fase de 

execução da receita e da despesa orçamentária. 

 

3.6.1 Estimativa da Receita e da Despesa 

O órgão deverá no momento oportuno, normalmente em abril de cada ano, fazer a 

estimativa das receitas dos instrumentos de entrada previstas para o próximo exercício.  

Esta estimativa deve observar os repasses do concedente, que deverão ocorrer somente 

no próximo exercício, podendo ser feita também para instrumentos ainda não firmados, mas 

que para os quais há uma grande probabilidade de serem firmados e estarem vigentes no 

exercício seguinte.  

Não devem ser estimados os saldos de recursos já recebidos ou a receber no corrente 

exercício.  

No momento da estimativa da receita, é solicitada também a estimativa das despesas 

com as contrapartidas aos instrumentos de entrada que deverão ocorrer no exercício seguinte.  

Estas estimativas, realizadas por instrumento de entrada, tanto da receita (repasse do 

concedente) quanto da despesa (contrapartida), devem ser encaminhadas para a DCGCE 

anualmente no prazo estipulado. 

Os valores informados pela Unidade Orçamentária irão subsidiar a elaboração do 

Anexo de Metas Fiscais da LDO e, quando da elaboração da proposta orçamentária (LOA), 

estes corresponderão aos limites fixados no SISOR para especificação das despesas para o 

exercício seguinte, distribuídos em Unidades Orçamentárias, Ações Orçamentárias, Grupos de 

Despesa, Fontes de Recursos e Procedência. 

 

3.6.2 Suplementação Orçamentária 

No decorrer da execução orçamentária, pode haver a necessidade de realizar uma 

despesa não autorizada ou um acréscimo de recurso em uma determinada dotação prevista 
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na lei orçamentária. Normalmente, esses pedidos são referentes a receitas e despesas não 

previstas pelo órgão na estimativa realizada no ano anterior. 

 Nesse caso, o Poder Executivo deverá enviar ao Poder Legislativo projeto de lei de 

abertura de crédito adicional, com vistas a obter autorização para a realização de despesa não 

autorizada na lei orçamentária. Os créditos adicionais são as autorizações de despesa não 

computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento.  

O crédito suplementar é um reforço na dotação orçamentária já existente na Lei 

Orçamentária Anual — LOA. É aberto quando os créditos orçamentários são ou se tornam 

insuficientes. A Constituição da República, de 1988, prevê em seu art. 165, § 8º, a possibilidade 

de constar na LOA dispositivo com autorização para abertura de crédito suplementar, vedando, 

no entanto, a concessão de créditos ilimitados. No caso do Executivo Estadual as alterações 

orçamentárias são processadas via Decreto.  

São fontes de recursos que podem ser utilizadas para a abertura de créditos adicionais 

de recursos de convênio ou instrumentos congêneres: 

 o superávit financeiro apurado no orçamento do exercício anterior; 

 o excesso de arrecadação; 

 a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias; 

 

Para solicitação de crédito suplementar aos convênios e instrumentos congêneres, o 

órgão deverá encaminhar a solicitação para “Diretoria Central de Gestão de Convênios de 

Entrada (SEPLAG / DCGCE)” por meio do SEI!MG, utilizando mesmo processo já criado para o 

instrumento. Nesse processo, deverá ser incluída a planilha “Solicitação - Suplementação 

Orçamentária”, conforme Figura 14, informando todos os campos solicitados, e os 

documentos comprobatórios necessários para cada tipo de crédito adicional (a seguir serão 

detalhados todos os tipos de crédito e os documentos necessários para cada um). 
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Figura 15- Planilha de solicitação de suplementação orçamentária 

Fonte: DCGCE 

 

Após colocar todas as informações necessárias para a análise do pleito, salvar o arquivo 

com a extensão OPENDOCUMENT e inserir como novo documento “EXTERNO” ao número do 

Processo SEI!MG. É necessário que órgão utilize o mesmo processo SEI!MG já iniciado quando 

da Pré-Qualificação do projeto ou quando da solicitação de cadastro convênio, ou ainda, caso 

não haja processo no SEI!MG registrado para o determinado convênio deverá ser aberto um.  

 

CRÉDITO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 

A solicitação de suplementação orçamentária por excesso de arrecadação poderá 

ocorrer por dois motivos: 

 Por ingresso de receitas que não foram estimadas na LOA; 

 Para realização do processo licitatório, em atendimento ao disposto no art.41 da 

Portaria Interministerial 424/2016 que condiciona a liberação das parcelas à conclusão 

da análise técnica e aceite do processo licitatório. 

São documentos necessários para a análise do crédito orçamentário por excesso de 

arrecadação: 

 Extratos bancários das contas vinculadas aos instrumentos 

 Comprovação do ingresso do recurso do concedente (arrecadação da receita no SIAFI) 

 Autorização do concedente para utilização de rendimentos de aplicação financeira, nos 

casos em que couber 
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 Comprovante da autorização para realização de despesas de exercícios anteriores 

(DEA), nos casos em que couber 

Para as solicitações de suplementação para realização do processo licitatório, apenas 

será necessário que o órgão preencha a “Planilha de solicitação de suplementação 

orçamentária” e informe no campo de justifica a finalidade do pedido.  

 

CRÉDITO POR REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO) 

Solicitado quando no orçamento estadual possuir crédito orçamentário disponível para 

remanejamento, porém em ação e/ou grupo de despesa e/ou procedência e/ou ainda unidade 

orçamentária diferente daquela necessária para execução do convênio. 

Para os remanejamentos de recursos das Fonte 24, 70, 73 e 74, a unidade deverá 

certificar-se, antes da solicitação à DCGCE, da existência de crédito disponível para anulação. 

No caso de remanejamento proposto para contrapartida (Procedência 3), o SPGF ou 

ocupante de cargo equivalente deverá declarar que o remanejamento proposto não trará 

prejuízo à realização das demais atividades a cargo do órgão/entidade, sendo dispensada a 

possibilidade de envio de solicitação para recomposição dos valores remanejados. 

Para a aprovação das cotas referentes ao crédito aprovado mediante remanejamento 

de dotações será necessário enviar os seguintes documentos comprobatórios: 

 Extratos bancários das contas vinculadas aos instrumentos 

 Comprovação do ingresso do recurso do concedente (arrecadação da receita no SIAFI) 

 Autorização do concedente para utilização de rendimentos de aplicação financeira, nos 

casos em que couber 

 Comprovante da autorização para realização de despesas de exercícios anteriores 

(DEA), nos casos em que couber 

 

CRÉDITO POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (SALDO FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS 

ANTERIORES) 

Corresponde ao crédito orçamentário que tem lastro em receitas auferidas e 

contrapartidas depositadas em exercícios financeiros anteriores.  Tal crédito poderá ser 

solicitado após a apuração pelo órgão do saldo de recursos depositados na conta do convênio 

disponíveis para execução no exercício atual ou para devolução ao concedente. 

São documentos necessários para a análise do crédito orçamentário por superávit 

financeiro (saldo financeiro de exercícios anteriores): 

 Declaração de superávit financeiro assinada pelo servidor responsável pela 

Contabilidade do órgão; 

 Extratos bancários das contas vinculadas aos instrumentos; 

 Comprovantes de cancelamentos de restos a pagar, se for o caso; 
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 Autorização do concedente para utilização de rendimentos de aplicação financeira, 

quando couber; 

 Comprovante da autorização para realização de despesas de exercícios anteriores 

(DEA), quando couber; 

 Memória de cálculo para devolução de recursos de saldo de convênios aos partícipes. 

 

OUTROS CRÉDITOS A DEFINIR O TIPO DE SUPLEMENTAÇÃO ADEQUADA 

Quando houver necessidade de crédito para recomposição de saldo da conta do 

convênio devido a depósito em atraso da contrapartida ou devolução de recursos ao 

concedente em virtude de glosa de despesas ou devolução incorreta do saldo do convênio, 

encaminhar a solicitação, acompanhada dos documentos listados abaixo, conforme o caso, 

para análise e deliberação da melhor forma de atendimento do pleito orçamentário. 

 Documentos do concedente solicitando atualização de valores para o instrumento, 

como por exemplo, a atualização por atraso no depósito da contrapartida Estadual. 

 Documento da assessoria jurídica do Órgão informando estar de acordo com a 

demanda do concedente, não havendo mais contestações no processo de devolução 

de recursos por GLOSA ou de saldo de convênio 

 Manifestação da CGE que está ciente do processo de devolução 

 

3.6.3 Aprovação de cota 

A aprovação de cota é necessária para que o órgão consiga executar seus recursos, por 

meio de empenhos, liquidações e pagamentos. As cotas só poderão ser aprovadas quando o 

órgão tiver apropriado a receita e possuir crédito orçamentário disponível no orçamento. 

Portanto, não basta apenas existir saldo de crédito orçamentário para aprovação de cota 

orçamentária, para tal deverá haver também saldo de receita suficiente para lastrear tal 

aprovação, ou seja, o concedente já deverá ter efetuado a transferência do recurso para a conta 

do Estado de Minas Gerais. 

Para enviar o pedido para a DCGCE, via SEI!MG, o órgão deverá preencher a planilha 

“Solicitação - Aprovação de Cota”, conforme Figura 15,  informando todos os campos 

solicitados. 
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Figura 16- Planilha de Solicitação de Aprovação de Cota 

 

Fonte: DCGCE 

 

Após colocar todas as informações necessárias para a análise do pleito, salvar o arquivo 

com a extensão ODS (Open Document) e inserir como novo documento “EXTERNO” ao 

número do Processo SEI!MG criado para o convênio ao qual necessita de aprovação da cota 

orçamentária. Se for o caso, irá anexar os demais documentos necessários para a análise da 

solicitação de cota orçamentária de acordo com a origem de crédito do recurso, ou seja, se é 

referente ao exercício corrente ou de exercícios anteriores (saldo financeiro). 

Após a análise da equipe DCGCE e o estabelecimento do limite o órgão deverá 

proceder com a programação deste limite, fazendo login no MODULO DE PROGRAMAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA através do site https://www.siafi.mg.gov.br/fcei/Usuarios/login . 

 O órgão deverá clicar em “REGISTRAR PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA”, 

conforme Figura 16: 

https://www.siafi.mg.gov.br/fcei/Usuarios/login
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Figura 17- Registrando programação orçamentária no SIAFI 

 

Fonte: SIAFI 

 

Depois, deverá consultar utilizando as opções de parâmetros para filtro do limite a ser 

programado ou identificá-lo na lista apresentada e selecioná-lo (Figura 17). Depois deverá 

clicar em “Programar”. 
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Figura 18- Estabelecendo limite de programação orçamentária no SIAFI 

Fonte: SIAFI 

 

Após, será necessário clicar na lupa a fim de possibilitar a seleção dos elementos de 

despesa a serem programados para o limite estabelecido. Deverá ser informado o valor a ser 

destinado para o elemento de despesa selecionado e o valor a ser executado para o período 

que o limite foi estabelecido. 

O órgão deverá descer a barra de rolagem e verificar os comprometimentos existentes 

para o elemento de despesa. Clicar em “salvar” para registrar os valores informados (Figura 18. 

Figura 19- Salvando a programação orçamentária 

Fonte: SIAFI 
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O sistema retornará para a página inicial com a mensagem “PROGRAMAÇÃO SALVA 

COM SUCESSO” (Figura 19). 

 

Figura 20 - Programação orçamentária salva 

Fonte: SIAFI 

 

O órgão deverá retornar para a página inicial e selecionar a linha referente ao limite 

que foi programado, clicar em “Encaminhar para Aprovação” para enviar a programação para 

análise da equipe DCGCE. O sistema retornará para a página inicial e o limite enviado para 

análise da DCGCE estará com a informação “Em análise pelo órgão Central” na coluna 

“ESTADO”. 

Após este procedimento o órgão deverá aguardar a análise/autorização da cota 

orçamentária pela equipe DCGCE. 

Após a aprovação da cota orçamentária, o órgão deverá providenciar a 

descentralização do crédito para viabilizar a realização da despesa orçamentária. 

 

3.6.4 Empenho, Liquidação e Pagamento 

 

Após a aprovação da cota do convênio pela DCGCE, o setor responsável do 

órgão/entidade deverá descentralizar a cota. Somente após esse procedimento será possível a 

realização do empenho, da liquidação e do pagamento.  
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O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária e consiste na reserva 

de dotação orçamentária para um fim específico. É registrado no momento da contratação do 

serviço/obra e/ou aquisição do material/bem. A liquidação é o segundo estágio da despesa 

orçamentária e consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos 

e documentos comprobatórios do respectivo crédito.  

O pagamento da despesa refere-se ao terceiro estágio e consiste na entrega de 

numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. Nesse 

momento, após a entrega do objeto contratado, o órgão convenente deverá prestar as seguintes 

informações sobre o processo de pagamento ao SICONV:  

 Informar o tipo de documento (nota fiscal, recibo de pagamento a autônomo, folha de 

pagamento, etc.) 

 Escolher o processo de compra e o contrato que gerou o documento de liquidação; 

 Informar os dados do documento de liquidação, como dados bancários do favorecido; 

 Incluir cópia digitalizada do documento de liquidação; 

 Registrar os tributos do documento, caso haja, que serão pagos com recursos do 

instrumento. 

Os pagamentos a fornecedores de instrumentos de transferência voluntária são 

realizados, no SICONV, por meio da funcionalidade "OBTV - Ordem Bancária de Transferência 

Voluntária” e enviados ao SIAFI do Governo Federal. O SIAFI repassará as informações relativas 

aos pagamentos às instituições bancárias, que efetivarão o crédito dos valores correspondentes 

em conta corrente ou saque em espécie no caixa, conforme orientação descrita na legislação 

vigente.  

Para o pagamento com OBTV, o convenente realizará e incluirá previamente no sistema 

os processos de execução, contratos e documentos de liquidação. Então ele preparará o 

pagamento, fará a autorização do gestor financeiro e do ordenador de despesas. O pagamento 

com OBTV fica disponível no menu Execução, “Pagamentos com OBTV”. 

3.7 ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS 

3.7.1 Acompanhamento pelo Estado  

O acompanhamento dos convênios pelo Estado de Minas Gerais é realizado pela DCGCE 

e ocorre em todo processo, desde a qualificação do projeto para a celebração dos convênios, 

passando pela execução do convênio, até a prestação de contas do instrumento. A Diretoria 

analisa todos os pedidos de cadastramento do instrumento, aprovação de cota e suplementação 

orçamentária, verificando sua consistência com o plano de trabalho celebrado. 

Ainda, para melhor eficiência do acompanhamento, a DCGCE solicita informações dos 

órgãos sobre a execução dos convênios, a fim de identificar todos os pontos críticos do processo 

para realização de planos de ação junto aos órgãos/entidades. A diretoria está sempre à 
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disposição para tirar dúvidas e auxiliar em todo o processo que envolve os convênios, bem como 

realizar treinamentos junto aos órgãos interessados. 

Os Monitoramentos realizados pela DCGCE são os seguintes: 

1) Monitoramento Intensivo: realizado trimestralmente e compreende um contato mais 

próximo junto ao órgão, para fins de identificação da situação atual do convênio, 

consolidando informações da execução orçamentária e física, bem como justificativas 

para possíveis falhas na execução do plano de aplicação e cronograma de 

desembolso do instrumento. Esse monitoramento será publicado no site da SEPLAG 

(http://www.planejamento.mg.gov.br/pagina/planejamento-e-orcamento/avaliacao-

de-projetos-e-captacao-de-recursos/gestao-de-convenios-de). 

2) Monitoramento – Alertas: realizado mensalmente (excluindo o mês em que for 

realizado o Monitoramento Intensivo) e consiste em um contato entre os setorialistas 

da DCGCE e o órgão a fim de verificar a inclusão dos convênios em alguns alertas do 

Painel de Convênios no Qlikview. 

3.7.2 Acompanhamento pela União 

O acompanhamento realizado pela União, nos casos de convênios/instrumentos 

congêneres celebrados entre o Estado e o Governo Federal, ocorre de forma a garantir a 

regularidade dos atos praticados pelo convenente e a plena execução do objeto, podendo o 

convenente ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo 

na execução do instrumento. Para o acompanhamento o concedente ou a mandatária indicará 

o(s) nome (s) do (s) fiscalizador (es) ou responsável (is) pelo acompanhamento de todos os 

processos do convênio. O mesmo anotará todas as ocorrências relacionadas à consecução do 

objeto, adotando as medidas necessárias para regularização das falhas observadas. 

No acompanhamento da execução do convênio serão observadas as seguintes ações: 

 comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da leg islação 

aplicável; 

 compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no plano de 

trabalho, e os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados; 

 regularidade das informações registradas pelo convenente no SICONV; e 

 cumprimento das metas do plano de trabalho nas condições estabelecidas. 
 

  

http://www.planejamento.mg.gov.br/pagina/planejamento-e-orcamento/avaliacao-de-projetos-e-captacao-de-recursos/gestao-de-convenios-de
http://www.planejamento.mg.gov.br/pagina/planejamento-e-orcamento/avaliacao-de-projetos-e-captacao-de-recursos/gestao-de-convenios-de
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4. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

A prestação de contas é o procedimento de acompanhamento sistemático da 

conformidade financeira, considerando o início e o fim da vigência dos instrumentos, bem como 

a análise dos elementos que comprovam, sob os aspectos técnicos, a execução integral do objeto 

e o alcance dos resultados previstos nos instrumentos. 

 

5.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SICONV 

Essa fase, apesar de ser considerada a última do processo, inicia-se a partir do momento 

em que o convenente recebe a primeira parcela do repasse. Durante a execução, as notas fiscais 

e contratos são inseridos na aba “Execução” do SICONV e servirão para apreciação da União na 

etapa de prestação de contas. Caso haja divergência entre objeto pactuado e executado, 

irregularidades ou improbidades, o Governo Federal poderá reprovar a prestação de contas. 

Os documentos a serem apresentados são: 

 Relatório de Cumprimento do Objeto; 

 Declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento; 

 Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver; 

 Termo de compromisso por meio do qual o convenente será obrigado a manter 

os documentos relacionados ao instrumento por 10 anos. 

 

Os pré-requisitos para que a prestação de contas possa ser realizada no sistema e 

apresentada ao órgão concedente para análise são: 

 Autorizar ou cancelar todas as movimentações financeiras; 

 Discriminar todas as OBTVs para o Convenente; 

 Complementar os dados de Câmbio de todas as OBTVs Câmbio; 

 Gerar todos os relatórios de execução. 

  

  O preparativo para a prestação de contas é a inclusão de todas essas documentações 

listadas acima no SICONV até 60 dias após o término da vigência do convênio ou do último 

pagamento efetuado. Caso esse prazo não seja cumprido, a União poderá conceder ao órgão 

mais 45 dias para tal. Se, ao término desse prazo, o órgão não apresentar a prestação de contas 

nem devolver os recursos, ele será inscrito como “Inadimplente” no SICONV e isso pode acarretar 

suspensão para realização de novos convênios com o órgão federal. A União poderá solicitar à 

instituição financeira onde a conta corrente dos recursos do instrumento se encontra a 

transferência do montante devido aos cofres federais. Além disso, a União irá instaurar a Tomada 

de Contas Especial, a qual será descrita na próxima seção. 

 Após a aprovação do relatório físico do plano de trabalho pelo concedente, as 

informações incluídas como realizadas são transportadas para a aba cumprimento do objeto da 

prestação de contas, no bloco Relatório Consubstanciado, resultando nas informações das metas 

e etapas cumpridas e das metas e etapas não cumpridas. Obrigatoriamente, o usuário deve 
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assinalar se concorda ou não com o Cumprimento do Objeto e com o Termo de Compromisso, 

além de ter a necessidade de preencher os dados solicitados na aba Realização dos Objetivos. 

 Na parte financeira deve-se verificar na opção "Movimentações Financeiras”, no menu 

"Execução” se todos os registros ali presentes estão na situação "Movimentação Financeira 

Concluída”, que indica que o pagamento foi realizado e devidamente autorizado, ou 

"Movimentação Financeira Cancelada”, que indica que a movimentação foi rejeitada pelo Gestor 

Financeiro do Convenente ou pelo Ordenador de Despesa. 

 Posteriormente, deverão ser emitidos os relatórios de execução. Eles são pré-requisitos 

para que a prestação de contas seja realizada e enviada para análise do concedente.  

 

 

Somente após realizar os procedimentos obrigatórios para a Prestação de Contas e não 

havendo pendência em relação às movimentações financeiras, o convenente poderá realizar o 

Resgate Total das Aplicações para a Devolução do Saldo Remanescente. 

Após a conclusão de todas as movimentações financeiras e o Resgate Total das 

Aplicações junto à instituição bancária, o convenente deverá realizar a devolução do recurso que 

sobrou na conta corrente do instrumento. Ao acessar a funcionalidade, por meio do menu 

Prestação de Contas, serão apresentados automaticamente pelo sistema os valores a serem 

devolvidos para o Convenente e para a Conta Única do Tesouro. Trata-se de um cálculo feito 

pelo Siconv com base nos valores de repasse e contrapartida e seus respectivos rendimentos, 

além dos montantes alocados no pagamento das despesas do instrumento. 

Ainda, no SICONV há uma funcionalidade que permite ao órgão inserir os valores para 

devolução de forma manual, sendo que este procedimento será analisado pelo concedente o 

qual decidirá acatar o valor calculado automaticamente pelo SICONV ou os valores informados 

manualmente pelo órgão. Esta funcionalidade deverá ser utilizada quando os valores repassados 

e aplicados não seguirem a proporção dos valores conveniados. 

A DCGCE possui planilha para auxílio na conferência dos valores a serem devolvidos aos 

partícipes, que poderá ser disponibilizada aos órgãos para alimentação e conferência da memória 

de cálculo recebida dos concedentes e ou dos valores apurados diretamente pelo SICONV. Ainda, 

no caso de dúvidas, a diretoria está à disposição para apoio técnico. 

Após realizados todos esses passos, é só encaminhar a prestação de contas para análise 

do concedente. Para isso basta voltar até a aba “Dados” e clicar no botão “Enviar para análise”. 

Há, ainda, os casos de inexecução do convênio. Nesse caso, deverá ocorrer a devolução 

dos recursos disponibilizados pela União aos cofres federais. Sobre o montante devido não 

Existem vários tipos de relatórios de execução no SICONV. O convenente deverá 

escolher o melhor relatório para exemplificar a execução do objeto e depois 

encaminhar para a prestação de contas. 

FIQUE ATENTO! 

https://mooc.evg.gov.br/mod/glossary/showentry.php?eid=41420&displayformat=dictionary
https://mooc.evg.gov.br/mod/glossary/showentry.php?eid=41434&displayformat=dictionary
https://mooc.evg.gov.br/mod/glossary/showentry.php?eid=41510&displayformat=dictionary
https://mooc.evg.gov.br/mod/glossary/showentry.php?eid=41523&displayformat=dictionary
https://mooc.evg.gov.br/mod/glossary/showentry.php?eid=41519&displayformat=dictionary
https://mooc.evg.gov.br/mod/glossary/showentry.php?eid=41441&displayformat=dictionary
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incidirá juros de mora, no entanto, o rendimento das aplicações financeiras da transferência 

federal deverá ser incorporado à devolução. 

 

5.2 TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 

A Tomada de Contas Especial (TCE) é um procedimento que visa calcular o dano ao Erário, 

identificar os responsáveis e apurar os fatos relativos às irregularidades, pretendendo o imediato 

ressarcimento dos recursos financeiros. A TCE só será instaurada quando forem esgotados todos 

os outros mecanismos administrativos a cargo do concedente (União), bem como em casos em 

que o dano ao erário seja igual ou superior a R$ 75.000,00 (será considerado a soma de todos os 

débitos de um mesmo órgão). 

O estabelecimento da Tomada de Contas Especial ocorrerá quando a prestação de contas 

não for apresentada dentro do prazo estabelecido ou quando a prestação de contas for 

reprovada. São razões para tal reprovação: 

1) Não execução total ou parcial do objeto pactuado, ou seja, o órgão deverá se certificar 

de cumprir o previsto em aquisições, obras, bens e/ou serviços; 

2) Desvio de finalidade na aplicação dos recursos financeiros, ou seja, o objetivo e objeto 

executados devem ser os mesmos previstos quando da celebração do instrumento; 

3) Impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com o termo celebrado ou com a 

Portaria Interministerial Nº 424/2016; 

4) Não utilização de parte ou da totalidade da contrapartida financeira, na hipótese de essa 

não haver sido restituída a quem aportou esse recurso, seguindo a regra de 

proporcionalidade de aporte da partida e contrapartida; 

5) Eleger conta bancária para gestão dos recursos do convênio em instituição financeira que 

não seja federal ou estadual, ou somente federal para os contratos de repasse; 

6) Não devolução de eventual saldo de recursos federais, apurado na execução do objeto, 

em conformidade com a regra de proporcionalidade da restituição financeira conforme 

o aporte da partida e contrapartida; 

7) Ausência de documentos exigidos na prestação de contas que comprometa o julgamento 

do cumprimento do objeto pactuado e da boa e regular aplicação dos recursos (notas 

fiscais, contratos, registro das licitações, dentre outros exigidos). 

 

Uma vez julgada a TCE, o responsável é notificado para que restitua o valor devido. Se o 

responsável, regularmente notificado, não recolher tempestivamente o valor devido, será 

formalizado processo de cobrança executiva. Esse será encaminhado ao Ministério Público junto 

ao Tribunal de Contas da União para, por meio da Advocacia-Geral da União (AGU) ou das 

unidades jurisdicionadas ao TCU que detêm essa competência, promover a cobrança judicial da 

dívida ou o arresto de bens. 

 A instauração de Tomada de Contas Especial provoca algumas consequências, quais 

sejam: 
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 O convênio ou contrato de repasse constará como inadimplente no SICONV, o que 

restringe as novas transferências de recursos financeiros oriundos do Orçamento Fiscal e 

da Seguridade Social da União mediante Convênios e Contratos de Repasse. Excetuam-

se dessa restrição apenas os instrumentos decorrentes de emendas parlamentares 

individuais que integrem os 50% de recursos financeiros obrigatórios para ações e 

serviços públicos de saúde, conforme dispõe o § 13 Artigo 166 da CF/88; 

 Os responsáveis pelo dano ao erário serão registrados como “DIVERSOS RESPONSÁVEIS” 

no SIAFI; 

 Emissão de declaração de inidoneidade do particular para licitar ou contratar com a 

administração; 

 Emissão de declaração de inabilitação para o exercício de cargo ou função pública;  

 Comunicação ao Ministério Público Federal e solicitação do arresto de bens para garantir 

o ressarcimento. 

 

5.3 GLOSA DE RECURSOS 

A glosa de despesa consiste no ato de censurar ações incompatíveis ou irregulares, 

confiscando determinada importância financeira ou retendo/suspendendo a transferência de 

valores até que o órgão responsável restitua o valor. No caso das transferências voluntárias da 

União, os Ministérios e demais órgãos federais são os encarregados de glosar as despesas 

realizadas pelos órgãos do estado de Minas Gerais, se assim considerarem adequado a partir da 

análise dos processos e documentação de determinada transferência. 

Os gestores devem ficar atentos à possibilidade de glosas, as quais podem ocorrer 

quando o órgão descumpre o objeto, as metas físicas e financeiras, as normas de contratação, os 

princípios constitucionais da economicidade, impessoalidade, publicidade, razoabilidade, entre 

outros. 

As glosas serão calculadas com a devida atualização monetária e juros até o término do 

prazo de que a União dispõe para findar a análise da prestação de contas. Após concluída essa 

fase, o valor devido sofrerá somente atualização monetária até a data do efetivo pagamento da 

dívida.  
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5. DENÚNCIA E RESCISÃO 

 

6.1 DENÚNCIAS 

Os órgãos que celebrarem convênios ou contratos de repasse com o Governo Federal 

devem cumprir a exigência de manter um canal de comunicação efetivo para o registro de 

solicitações, elogios, sugestões, reclamações e de denúncias, os quais podem ser registrados pela 

sociedade civil a qualquer tempo. 

Caso haja uma denúncia e seu objeto seja comprovado, os saldos remanescentes, 

inclusive aqueles provenientes de receita obtidas mediante aplicação financeira, serão devolvidos 

àqueles que ali aportaram seus recursos, proporcionalmente ao valor depositado, conforme 

dispõe o Art. 57 da Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008. Ou seja, o saldo 

remanescente referente à partida será devolvido à União e o referente à contrapartida, ao estado 

de Minas Gerais. Os órgãos convenentes têm o prazo de 30 dias para realizar esses 

procedimentos, a contar da data de ocorrência do evento. Esse dispositivo se aplica também aos 

convênios liquidados por conclusão, rescisão ou extinção. O descumprimento dessa norma 

culminará na instauração de Tomada de Contas Especial. 

6.2 RESCISÕES 

A rescisão de convênios ou contratos de repasse é motivada pelo inadimplemento de 

qualquer das cláusulas pactuadas, pela constatação de falsidade ou incorreção de informação em 

documentos apresentados, pela ocorrência de circunstância que motive a instauração de Tomada 

de Contas Especial e pela ausência de execução financeira após 180 dias da liberação da primeira 

parcela. 

Caso a rescisão implique em danos ao Erário, a Tomada de Contas Especial deverá ser 

instaurada, a menos que haja devolução dos recursos devidamente corrigidos. No entanto, outros 

procedimentos de apuração por meio de medidas administrativas próprias (fiscalizações, 

requerimento de relatórios e documentação, entre outros procedimentos previstos) serão 

conduzidos quando identificadas outras irregularidades decorrentes do ato praticado. 
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6. PAINEL DE CONVÊNIOS NO QLIKVIEW 

 

A DCGCE desenvolveu uma ferramenta prática, o Painel de Convênios, no QlikView, 

para que os órgãos possam acompanhar as informações referentes a todo o processo de seus 

convênios. O QlikView, sistema de Business Intelligence, é um aplicativo que reúne informações 

vindas do sistema federal de Convênios de Entrada (SICONV), do antigo Sistema Estadual de 

Convênios de Entrada (SIGCON), além de informações do orçamento do Governo de Minas 

Gerais. 

O objetivo da disponibilização da ferramenta é facilitar o acompanhamento e controle 

dos órgãos da situação de seus convênios. As informações poderão ser acessadas de um 

mesmo ambiente de maneira integrada e organizadas de acordo com as necessidades dos 

gestores. 

O Painel de Convênios (Figura 20) será o ambiente em que poderão ser acessadas as 

informações dos convênios de forma integrada. Inicialmente o visitante terá acesso ao “Painel” 

e ao “Relatório”, sendo que o primeiro mostrará de forma geral a situação dos instrumentos 

ano após ano, oferecendo uma base de análise visual.  

Figura 21 - Painel de Convênios Qlik View 

 

Fonte: DCGCE 

 

Já o segundo mostrará de forma específica, um relatório (Figura 21) sobre cada 

instrumento e sua respectiva situação a partir da pesquisa restringindo pelo código SICONV, 

SIAFI ou SIGCON.  
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Figura 22- Painel de Convênios Qlik View 

 

Fonte: DC

 
Fonte: DCGCE 

Pode-se também consultar o relatório de Monitoramento publicado trimestralmente 

pela DCGCE no site da SEPLAG, com informações atuais sobre os convênios, bem como 

informações sobre o Monitoramento-Alertas realizado mensalmente, conforme Figura 22.  

 

Figura 23 Relatório de Monitoramento 

Fonte: DCGCE 
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 O painel terá botões cinzas na parte superior direita que permitirão acessar qualquer 

uma das seguintes consultas: “Consulta SIGCON”, “Consulta SICONV”, “Alertas SICONV” e 

“Monitoramento”. Cada consulta terá filtros de dados específicos, que estarão sempre na parte 

esquerda do painel. Para limpar os filtros selecionados, basta clicar no botão “Limpar Filtros” 

localizado à direita da logo do Governo do Estado de Minas Gerais.  

Figura 24- Painel de Convênios Qlik View 

 

Fonte: DCGCE 

 

Ao escolher uma consulta, diferentes opções de tabelas poderão ser exibidas ao clicar 

nos botões cinzas localizados na parte superior central do Painel. As tabelas disponibilizadas 

em cada consulta estão organizadas de acordo com a estrutura de informações de cada 

sistema. Por exemplo, na “Consulta SICONV” (Figura 23) as tabelas estão organizadas em 

Oportunidades, Propostas, Pré-Convênios, Convênios, Plano de Aplicação, Execução, 

Prorrogação de Ofício e Termo Aditivo. Na aba “Oportunidades”, é possível consultar todos as 

oportunidades de captação de recursos disponibilizadas pelo Governo Federal. Já a “Consulta 

SIGCON” (Figura 24), estrutura suas tabelas de outra maneira e com diferentes informações, 

da seguinte forma: “Convênios”, “Plano de Aplicação” “Cronograma de Desembolso”, 

“Prorrogação de Ofício”, “Termo Aditivo” e “Unidades Executoras”. Para os códigos dos 

programas, propostas e convênios SICONV, ao clicar no código dentro da tabela, 

automaticamente será feita uma consulta do respectivo código dentro do Sistema SICONV.  
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Figura 25 - Painel de Convênios Qlikview -  “Consulta SIGCON” 

 

Fonte: DCGCE 

 

Na aba “Alertas” foram criados alguns alertas, utilizando dados do SICONV, com 

situações que poderiam indicar a necessidade de maior atenção com relação a algum 

programa, proposta ou convênio. Dessa forma, sempre que determinada situação configurada 

for identificada nos sistemas monitorados pelo aplicativo, um alerta surgirá para o gestor, que 

poderá atuar com mais tempo e controle na solução do problema. Como demonstrado na 

Figura 25, cada botão localizado parte superior central indicará um alerta, que quando estiver 

verde, indicará a não existência de casos na situação monitorada, já o botão vermelho indicará 

a existência de ocorrências daquele alerta. 

Figura 26- Alertas no Painel de Convênios Qlik View – Consulta “Alertas” 
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Fonte: DCGCE 

 

Na consulta “Execução” (Figura 26) estarão disponíveis informações recebidas do SIAFI, 

PCASP e de planilhas de controle desenvolvidas pela equipe da DCGCE, tais como: 

 Arrecadação por convênios; 

 Execução orçamentária por convênios, incluindo cotas e suplementações 

aprovadas; 

 Empenhos, liquidações e pagamentos; 

 Restos a pagar; 

 Contas Bancárias dos convênios; 

 Saldo em conta; 

 Estimativas de Receitas; 

 Entre outras informações. 

 

Figura 27- Painel de Convênios Qlik View – Consulta “Execução” 

 

 

As consultas já desenvolvidas são personalizáveis e, de acordo com feedbacks enviados 

pelos usuários, poderão ser aprimoradas, tendo em vista a necessidade dos gestores. A DCGCE 

disponibilizará senhas de acesso para que os órgãos e entidades envolvidos no processo de 

convênios consigam utilizar o Painel de Convênios e, com essa nova ferramenta, aprimorar sua 

captação de recursos e seu acompanhamento e controle da execução dos convênios. 

 Quaisquer dúvidas, críticas, sugestões e elogios ao QlikView “Painel de Convênios” 

devem ser enviados ao e-mail dcgce@planejamento.mg.gov.br. 

  

mailto:dcgce@planejamento.mg.gov.br
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7. ROTINAS PARA A MANUTENÇÃO DA ADIMPLÊNCIA COM A 

UNIÃO (CAUC) 

7.1 O QUE É O CAUC? 

O Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC), instituído 

pela IN nº 2, de 02 de fevereiro de 2012 da STN, consiste em um subsistema desenvolvido 

dentro do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, 

disponibilizado em rede a todas as unidades do governo federal e na internet, no sí tio da 

Secretaria do Tesouro Nacional - STN. 

Possui caráter informativo e facultativo, e espelha registros de informações que 

estiverem disponíveis nos cadastros de adimplência ou sistemas de informações financeiras, 

contábeis e fiscais, geridos pelo Governo Federal. É um instrumental facilitador disponível às 

partes, ao concedente e ao convenente, no momento da formalização do convênio e do 

recebimento dos respectivos recursos.  

Para além desta função relativa a convênios, o CAUC também constitui um importante 

instrumento de controle da gestão fiscal e tributária por parte dos próprios órgãos, sendo por 

isso um instrumento de desburocratização e ao mesmo tempo de transparência fiscal, 

principalmente por conter em suas páginas muitas planilhas gerenciais com informações 

sempre atualizadas relativas às transferências voluntárias da União. 

O CAUC não é de uso obrigatório. Conforme a legislação, a comprovação do 

cumprimento das exigências para conveniar poderá ocorrer mediante a entrega de 

documentos impressos diretamente ao órgão concedente. 

 

 

São informações disponibilizadas pelo CAUC:  

  

Cadastros ou sistemas de registro de adimplência mantidos por órgãos ou entidades 

federais cuja responsabilidade esteja definida em lei; e  

Sistemas subsidiários de informações de caráter declaratório de natureza contábil, 

financeira ou fiscal, consideradas suficientes para verificação do atendimento de 

requisitos fiscais.  

O CAUC poderá gerar relatório a ser impresso e utilizado em instrução processual 

que vise à comprovação de regularidade fiscal, mediante assinatura do servidor 

federal responsável pela respectiva extração. 

As informações do CAUC são atualizadas todas as noites por meio da varredura nos 

sistemas interligados. Assim as pendências sanadas ao longo do dia terão sua 

regularização somente à noite. 

FIQUE POR DENTRO! 
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O CAUC pesquisa informações relativas a pessoas jurídicas, segundo seu registro no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. Cada ente federado subnacional é responsável 

pela relação, constante na página do CAUC, de registros no CNPJ dos órgãos da sua 

Administração Direta e das entidades da sua Administração Indireta.  

A adimplência da administração pública dos entes federados é pressuposto e condição 

indispensável para o recebimento de transferências voluntárias da União como também para 

a contratação de operações de crédito junto a instituições financeiras nacionais e 

internacionais. 

Deste modo, reitera-se a importância da manutenção da adimplência em toda a 

administração pública estadual para que, assim, possam ser celebrados os convênios com a 

União, bem como permitir ao Estado contratar operações de crédito para a execução das 

políticas públicas. A inclusão de um órgão ou entidade estadual no CAUC impede todo o 

Estado de receber recursos das transferências voluntárias do governo federal e bloqueia 

a contratação de operações de crédito. 

 

7.2 QUAIS SÃO OS OBJETIVOS DO CAUC? 

Tem como objetivo principal facilitar o conhecimento do cumprimento de condições 

para a efetivação de transferência voluntária, e dentre outros: 

 Possibilitar aos convenentes agilidade e eficiência na comprovação de requisitos 

fiscais para recebimento de transferências voluntárias de recursos federais, 

exigíveis em razão de normas constitucionais e legais; 

 Permitir o gerenciamento por parte dos convenentes, por meio de informações de 

acesso público, de sua situação quanto às condições para o oportuno recebimento 

de transferências voluntárias federais; 

 Prover aos concedentes alternativas para simplificar a verificação de cumprimento 

dos requisitos fiscais previstos no ordenamento jurídico, sem necessidade de 

apresentação de documentos, em processos que visem à celebração de 

instrumentos para transferências voluntárias de recursos federais. 

 

7.3 COMPONENTES DO CAUC 

O CAUC é composto por itens de regularidade divididos em quatro conjuntos de 

requisitos, conforme descrito a seguir. Estas informações podem passar por atualização, 

portanto sugere-se sempre consultar diretamente no site do CAUC, como descrito no item 7.5 

desta Cartilha. 
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OBRIGAÇÕES DE ADIMPLÊNCIA FINANCEIRA 

Competência no âmbito estadual: Todos os órgãos da administração direta e indireta, 

incluindo as autarquias, fundações, empresas públicas, órgãos autônomos e de outros dos 

poderes legislativo e judiciário. 

Itens do CAUC: 

 1.1 - Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à 

Dívida Ativa da União 

 1.3 - Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS 

 1.4 - Regularidade em relação à Adimplência Financeira em Empréstimos e 

Financiamentos concedidos pela União 

 1.5 - Regularidade perante o Poder Público Federal 

* OBS.: A partir de maio de 2015, o Serviço Auxiliar não exibe mais o item "1.2 - Regularidade 

quanto a Contribuições Previdenciárias", e o item 1.1 passa ater nova redação e a atestar 

também a Regularidade Previdenciária. Tais alterações se devem às mudanças ocorridas na 

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, em 

virtude da edição da Portaria RFB/ PGFN nº. 1.751, de 02/10/2014. 

 

ADIMPLEMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS: 

Competência no âmbito estadual: Todos os órgãos da administração direta e indireta, 

incluindo as autarquias, fundações, empresas públicas, órgãos autônomos e de outros dos 

poderes legislativo e judiciário. 

Itens do CAUC: 

 2.1 - Regularidade quanto à Prestação de Contas de Recursos Federais recebidos 

anteriormente 

 2.1.1 - SIAFI/Subsistema Transferências 

 2.1.2 - SICONV 

 

OBRIGAÇÕES DE TRANSPARÊNCIA: 

Competência no âmbito estadual: Secretaria de Estado de Fazenda. 

Itens do CAUC: 

 3.1 - Encaminhamento do Relatório de Gestão Fiscal – RGF 

 3.2 - Encaminhamento do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO 

 3.3 - Encaminhamento das Contas Anuais 

 3.4 - Encaminhamento da Matriz de Saldos Contábeis 
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ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTITUCIONAIS OU LEGAIS: 

Competência no âmbito estadual: Secretaria de Estado de Fazenda. 

Itens do CAUC: 

 4.1 - Exercício da Plena Competência Tributária 

 4.2 - Aplicação Mínima de recursos em Educação 

 4.3 - Aplicação Mínima de recursos em Saúde 

 4.4 - Regularidade Previdenciária 

 4.5 - Regularidade quanto à Concessão de Incentivos Fiscais 

 

Observa-se também que, à exceção do CNPJ do Estado de Minas Gerais, todos os 

demais exibem apenas seis itens para a verificação da adimplência (Grupos 1 e 2 - Adimplência 

financeira e na prestação de contas de convênios) , o que significa que cabe aos órgãos e 

entidades estaduais a adimplência apenas nestes itens. Os outros sete itens que compõem o 

rol de verificação de adimplência expostos no CAUC são de responsabilidade do ente federado 

e tem o seu cumprimento realizado pela Secretaria de Estado de Fazenda, dada a natureza de 

suas competências. 

As informações detalhadas de cada item de regularidade, como descrição, fonte de 

informação e forma de atualização, podem ser obtidas na consulta ao sistema do CAUC, 

clicando no nome da cada um deles. Para os itens de competência de todos órgãos da 

administração direta e indireta (itens 1.1 a 2.1), detalhamos essas informações no Anexo 3 

desta Cartilha, porém sugere-se sempre verificar no site do sistema, pois podem passar por 

atualizações. 

7.4 COMO OCORRE A ATUALIZAÇÃO DOS ITENS DO CAUC? 

 As informações dos itens que compõem o CAUC resultam do traslado por 

interação informatizada dos registros mantidos por força de legislação específica, nos bancos 

de dados dos órgãos federais certificadores e/ou responsáveis pelo controle e 

acompanhamento da respectiva informação acerca da situação dos entes federados e 

convenentes quanto à sua regularidade nas obrigações legais perante os referidos órgãos ou 

entidades. O CAUC, portanto, apenas copia essas informações e as consolida num só lugar, 

justamente para facilitar a tarefa dos gestores governamentais de verificação das 

documentações comprobatórias exigidas no momento da formalização de um convênio, com 

subsequente recebimento de recursos públicos. Assim, não compete à Secretaria do Tesouro 

Nacional, na condição de órgão gestor do SIAFI, a iniciativa no sentido da alteração dos 

registros dele constantes.  

Portanto, caberá apenas ao convenente interessado a comprovação de sua situação de 

adimplência junto ao órgão ou entidade de origem da certificação que o inscreveu como 

inadimplente em seu banco de dados, em sistema próprio. E uma vez comprovada essa 
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regularidade e alterada a sua condição no sistema de origem, o CAUC automaticamente 

também refletirá o registro mais atual. Quanto ao CADIN (Cadastro Informativo de créditos 

não quitados do setor público federal), que é administrado pelo Banco Central e que não tem 

atualização automática, o credor, que solicitou ao Banco Central a inclusão, tem até cinco dias 

úteis após o pagamento da obrigação pecuniária para retirar o órgão incluído.  

 Finalmente cabe esclarecer que as informações do CAUC são atualizadas 

todas as noites por meio da varredura nos sistemas interligados. Assim, as pendências 

sanadas ao longo do dia terão sua regularização somente à noite. 

 

7.5 COMO CONSULTAR O CAUC?  

 Para consultar o CAUC basta acessar o endereço  

https://www.tesouro.fazenda.gov.br e selecionar, nos links de acesso rápido, o ícone do 

“CAUC”, como mostra a figura a seguir. 

 

Figura 28- Página da STN na qual se consulta o CAUC 

 

Fonte: Página do sítio do Tesouro Nacional1 

  

 

 

 

 

 

                                                                 
1 https://www.tesouro.fazenda.gov.br/ consulta em 21/05/18 

https://www.tesouro.fazenda.gov.br/
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A página seguinte dá acesso ao “Extrato CAUC” como demonstrado na Figura 28. 

 

Figura 29- Formas de Acesso ao relatório de Atendimento aos Requisitos Fiscais  

 
Fonte: Página do sítio do Tesouro Nacional 

  

Nesta página se tem a opção de consultar a adimplência de formas distintas, no caso 

dos órgãos e entidades do estado, é possível fazer várias consultas, a saber:  

II - CONJUNTO DE CNPJ DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA (Para 

consulta à adimplência relacionada ao conjunto da administração direta);  

III - CNPJ DE ÓRGÃO DA ADM. DIRETA OU DE ENTIDADE DA ADM. INDIRETA 

(Para consulta individual por CNPJ dos órgãos e entidades que compõem o 

Estado) 

V - CONJUNTO DE CNPJ DE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (Para 

consulta à adimplência relacionada ao conjunto da administração indireta). 

Salienta-se que em todas as consultas deve-se indicar o nome do ente federado, 

conforme Figura 29. 
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Figura 30- Consultando o CNPJ do órgão no CAUC 

 

Fonte: Página do sítio do Tesouro Nacional 

 

Em seguida, é exibida a situação da adimplência do órgão ou entidade pesquisado, 

como pode ser observado na Figura 30.  

 

Figura 31- Página demonstrativa da situação da adimplência do órgão 

 

Fonte: Página do sítio do Tesouro Nacional 

 

É necessário observar o código que aparece à frente do nome de cada item, conforme 

a legenda exibida no final da página (Figura 31). Ao constar “Comprovado” significa que o 

órgão está adimplente no item verificado. Nas situações de inadimplência, será exibida uma 

(!), identificando o item a comprovar. 
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Figura 32- Legenda CAUC: códigos referentes à situação de cada item de regularidade 

 

Fonte: Página do sítio do Tesouro Nacional 

 

Ao clicar no nome de cada item, será exibida a notificação ou alguma informação 

adicional da pendência. Para ambos os casos, é possível exportar o espelho da inclusão em 

PDF, para fins de comprovação ou arquivamento de irregularidades.   

 

Figura 33 -  Detalhamento do item de inadimplência 

 

Fonte: Página do sítio do Tesouro Nacional 

 

7.6 QUAL O IMPACTO DA INCLUSÃO NO CAUC? 

O órgão é incluído no CAUC quando deixa de cumprir algum dos itens que devem ser 

atendidos pelos convenentes quando da formalização de convênios e contratos de repasse na 

transferência voluntária de recursos feita pelo governo federal, bem como quando deixa de 

cumprir alguma obrigação contábil, financeira ou tributária, sendo esta principal ou acessória. 

Desta forma os impactos da inclusão no CAUC são: 

 

PARA ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 Bloqueio ao próprio ente federativo beneficiário de recebimento das transferências 

voluntárias feitas pelo governo federal; 

 Impedimento do recebimento da mesma modalidade de transferência supracitada aos 

órgãos da administração direta e indireta dos Estados. Assim, o órgão incluído no CAUC 
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além de impedir o próprio recebimento dos recursos pode impedir demais entes da 

administração direta e indireta do Estado de também receber recursos; 

 Suspensão da análise dos pleitos de créditos adicionais e da aprovação de cotas 

orçamentárias de capital conforme Decreto Anual de Programação Orçamentária. 

 

NO QUE TANGE ÀS TRASNFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 

No caso de transferências voluntárias há o bloqueio do repasse dos recursos aos órgãos 

e entidades que estejam incluídos no CAUC. A celebração de convênio fica condicionada à 

verificação da situação de adimplência do ente federativo beneficiário da transferência 

voluntária. 

 

RELATIVO ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 

Os procedimentos para a obtenção do crédito podem ser consultados no endereço 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/hp/downloads/MIP.pdf. Entre outras exigências a 

comprovação de adimplência realizada pelos entes será objeto de confirmação pela STN 

mediante consulta eletrônica, por intermédio do SIAFI (CAUC) e, caso necessário, consulta 

direta às páginas dos respectivos órgãos.  

 

7.7 ACOMPANHAMENTO DO CAUC PELO GOVERNO DE MINAS  

Por força do Decreto nº 45.583 de 08 de abril de 2011, o monitoramento do CAUC é 

feito pela SCCG/SEPLAG, por meio da DCGCE. Este decreto estabeleceu a obrigatoriedade, por 

parte de todas as instituições públicas estaduais, do acompanhamento diário e proativo da 

adimplência. A DCGCE realiza consulta diária, visando monitorar a inclusão e exclusão dos 

órgãos e entidades do Estado, e compartilha por meio do “Informe CAUC”.  

A norma citada acima estabelece, em seu Artigo 1º, que o titular ou dirigente máximo 

do órgão ou entidade é responsável pelo restabelecimento e manutenção da regularidade 

jurídica, econômico-financeira e administrativa. Para implementar as ações descritas no 

Decreto, o titular das pastas estaduais atribui aos Diretores de Planejamento, Gestão e Finanças 

ou aos Superintendentes de Planejamento, Gestão e Finanças ou ocupantes de cargo ou 

função correspondentes nas empresas públicas e sociedades de economia mista, o dever da 

manutenção (ou do restabelecimento) da regularidade jurídica, fiscal, econômico-financeira e 

administrativa. 

Os incisos do parágrafo único do Artigo 4º do Decreto preveem as situações nas quais 

o dirigente máximo dos órgãos e entidades estaduais devem encaminhar para a SEPLAG a 

comunicação formal de ocorrência de irregularidade, bem como de notificação que pode levar 

à inclusão no CAUC e, mesmo após a inclusão, a instituição deve informar o motivo desta e as 

providências já adotadas para sanear a pendência. Salienta-se que, em determinados itens de 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/hp/downloads/MIP.pdf
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verificação do CAUC, como por exemplo, a prestação de contas de convênio, o governo federal 

notifica o convenente de eventuais pendências que, se não resolvidas no prazo estabelecido, 

acarretarão a inclusão no CAUC. Como informado acima, o órgão ou entidade, ao tomar 

conhecimento de algum problema que pode levar à inclusão no CAUC tem o dever de 

comunicar formalmente à DCGCE para que seja orientado no sentido da resolução de 

pendência, e se não o fizer está se sujeitando às sanções descritas no Artigo 10. 

O Artigo 10 deste Decreto estabelece que o descumprimento do mesmo sujeita o 

servidor e o dirigente máximo, de forma solidária, às sanções impostas pela Lei nº 869/52, e 

ainda restringe a aprovação de cotas orçamentárias de capital e análise de pleitos adicionais 

nos termos o Decreto de Programação Orçamentária e Financeira do Estado de Minas Gerais, 

do exercício vigente.  

 

DA DESIGNAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO DO CAUC NO ÓRGÃO OU 

ENTIDADE 

A Resolução Conjunta CGE/SEF/SEPLAG nº 4781/15 detalha os procedimentos para 

utilizar as ferramentas dos órgãos federais certificadores para atuar de forma a mitigar os riscos 

de inclusão no CAUC. Traz ainda, a determinação de designar formalmente um servidor para 

se responsabilizar por todo o monitoramento do CAUC no órgão ou entidade a que pertence. 

O servidor designado, respaldado pelo dirigente máximo do órgão ou entidade, deve ter 

poderes para fazer todo o acompanhamento dos itens do CAUC solicitando providências dos 

setores envolvidos na manutenção da adimplência junto ao governo federal.  

 

ATUAÇÃO DA DIRETORIA CENTRAL DE GESTÃO DE CONVÊNIOS DE ENTRADA: 

No que tange a atuação da DCGCE no monitoramento do CAUC, são realizadas ações 

preventivas, a saber: 

 Advertência, com 60 dias e novamente com 30 dias de antecedência, aos órgãos e 

entidades quanto ao vencimento das certidões tributárias e previdenciárias através do 

Painel de Controle das certidões previdenciárias e tributárias;  

 Monitoramento diário do CAUC: consulta e aviso aos órgãos inscritos por e-mail e 

ofício; 

 Confecção de material informativo; 

 Realização de capacitações. 

7.8 PROCEDIMENTOS DE ATUAÇÃO PREVENTIVA 

Abaixo são listados os procedimentos para a atuação preventiva que os órgãos e 

entidades devem incluir na rotina de acompanhamento do CAUC.  

 Com antecedência de 60 (sessenta dias) úteis antes do vencimento da CND (Certidão 

Negativa de Débitos) é possível retirar o “Relatório de Restrições” no sítio da Receita 
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Federal2 para verificar se há pendências. Para esta consulta é necessário obter senha 

para a ferramenta “Código de Acesso” da Receita Federal. Este procedimento é também 

estabelecido na resolução conjunta anteriormente citada, assim, o órgão ou entidade 

tem o dever de ter esta ferramenta e de utilizá-la para atuar proativamente. 

 Atentar para o prazo de prestação de contas dos convênios (os órgãos e entidades têm 

esta informação ao acessar o SIGCON); 

 Atentar para as alterações de programa da Receita Federal (tal como o programa de 

envio de DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais); 

 Atentar também para o cumprimento das obrigações acessórias (exemplos: envio de 

DCTF e apresentação de GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à 

Previdência Social sem movimento), pois elas também levam à inclusão no CAUC; 

 Certificar-se que a sua instituição esteja sempre adimplente com o Tesouro Nacional, 

realizando consultas diárias ao site do Tesouro Nacional para o monitoramento da 

situação de adimplência no CAUC, uma vez que a situação regular de todos os órgãos 

e entidades estaduais no CAUC é pré-requisito para a celebração de convênios com o 

Governo Federal; 

 Estar atento aos itens exigidos pela legislação a serem observados quando da 

formalização de convênios, os quais estão discriminados nesta cartilha.  

 Monitorar todos os CNPJ’s de suas entidades vinculadas, inclusive de órgãos já extintos, 

para que pendências antigas não prejudiquem a celebração de convênios e a liberação 

de recursos. 

 No caso de ter sido incluído no item CADIN, ao quitar o débito, enviar o comprovante 

de pagamento ao ente que fez a inclusão para que seja dada a baixa  com maior 

agilidade, uma vez que no trâmite normal o credor teria até cinco dias úteis para 

efetivar tal baixa.  

 Em caso de discussão judicial quanto à inclusão no CAUC o jurídico do órgão ou 

entidade deve já incluir no pedido de liminar ou tutela antecipada a solicitação que a 

decisão judicial substitua a CND.  

 

  

                                                                 
2 https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATBHE/TUS/DefaultIE.aspx/p/2/a/3 

https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATBHE/TUS/DefaultIE.aspx/p/2/a/3
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Datas importantes para o CAUC 

 Todo quinto dia útil de cada mês: Envio à Receita Federal do Brasil da SEFIP/GFIP 

referente ao recolhimento do mês anterior; 

 Todo último dia útil de cada trimestre: Publicação do Relatório Resumido de Execução 

Orçamentária - RREO referente ao 1º bimestre; 

 Todo dia 10 de cada mês: Pagamento do INSS (se o dia 10 for fim de semana ou feriado, 

deve-se antecipar o pagamento para o dia útil antecedente); 

 Até o 15 º (décimo quinto) dia útil do 2 º (segundo) mês subsequente ao mês de 

ocorrência dos fatos geradores: envio da DCTF; 

 Último dia útil do mês de abril: Emissão do relatório quadrimestral de Gestão Fiscal – 

RGF; 

 Último dia útil do mês de maio: Publicação do relatório quadrimestral de Gestão Fiscal 

– RGF e Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO referente 

ao 2º bimestre; 

 Último dia útil do mês de junho: Publicação do relatório quadrimestral de Gestão Fiscal 

- RGF. 

 Dia 30/07: Publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO 

referente ao 3º bimestre; 

 Último dia útil do mês de agosto: Emissão do relatório quadrimestral de Gestão Fiscal 

RGF; 

 Último dia útil do mês de setembro: Publicação do Relatório Resumido de Execução 

Orçamentária - RREO referente ao 4º bimestre; 

 Quinto dia útil do mês de outubro: Envio da DCTF Semestral referente ao primeiro 

semestre do ano-calendário; 

 Último dia útil do mês de novembro: Publicação do relatório resumido de execução 

orçamentária referente ao 5º bimestre; 

 Último dia útil do mês de dezembro: Emissão do relatório quadrimestral de Gestão 

Fiscal – RGF. 
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ANEXO 2 - Legislação Federal e Estadual pertinente aos temas desta 

cartilha 

 

Constituição Federal, acesso: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm, em 20/02/19; 

Decreto nº 47.337/18 (Decreto de Competências da Seplag-MG), acesso: 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-

min.html?tipo=DEC&num=47337&comp=&ano=2018&texto=original, em 20/02/19; 

Plano Plurianual de Ação Governamental do Estado de Minas Gerais – PPAG/MG, 

acesso: 

https://www.almg.gov.br/acompanhe/planejamento_orcamento_publico/ppag/index.html, 

em 20/02/19; 

Plano Plurianual de Ação Governamental Federal – PPAG Federal (2016-2019), acesso: 

http://www.planejamento.gov.br/noticias/abertura-do-monitoramento-tematico-do-ppa-

2017, em 20/02/19; 

Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019 - LDO, acesso: 

https://www.almg.gov.br/acompanhe/planejamento_orcamento_publico/ldo/index.html?lei=l

do&revisao=2019, em 20/02/19; 

Lei Orçamentária Anual – LOA, acesso: 

https://www.almg.gov.br/acompanhe/planejamento_orcamento_publico/loa/index.html, em 

20/02/19; 

Decreto nº 47.615/2019 (Decreto de Programação Orçamentária e Financeira), acesso: 

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=476

15&comp=&ano=2019, em 20/02/19; 

Portaria Interministerial nº 424/2016, acesso: 

http://portal.convenios.gov.br/legislacao/portarias/portaria-interministerial-n-424-de-30-de-

dezembro-de-2016, em 20/02/1921. 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=DEC&num=47337&comp=&ano=2018&texto=original
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=DEC&num=47337&comp=&ano=2018&texto=original
https://www.almg.gov.br/acompanhe/planejamento_orcamento_publico/ppag/index.html
http://www.planejamento.gov.br/noticias/abertura-do-monitoramento-tematico-do-ppa-2017
http://www.planejamento.gov.br/noticias/abertura-do-monitoramento-tematico-do-ppa-2017
https://www.almg.gov.br/acompanhe/planejamento_orcamento_publico/ldo/index.html?lei=ldo&revisao=2019
https://www.almg.gov.br/acompanhe/planejamento_orcamento_publico/ldo/index.html?lei=ldo&revisao=2019
https://www.almg.gov.br/acompanhe/planejamento_orcamento_publico/loa/index.html
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47615&comp=&ano=2019
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47615&comp=&ano=2019
http://portal.convenios.gov.br/legislacao/portarias/portaria-interministerial-n-424-de-30-de-dezembro-de-2016
http://portal.convenios.gov.br/legislacao/portarias/portaria-interministerial-n-424-de-30-de-dezembro-de-2016
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ANEXO 3 – Detalhamento dos Itens do CAUC com competência de 

todos os órgãos da administração direta e indireta 

(Estas informações podem passar por atualização, portanto sugere-se sempre consultar 

diretamente no site do CAUC, como descrito no item 7.5 desta Cartilha) 

 

1.1 – Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida 

Ativa da União 

 

Fonte: Cadastro de Registro de Adimplência da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e da 

Receita Federal do Brasil. 

Descrição: Item comprovado pela emissão da certidão conjunta PGFN/RFB. 

Descrição Técnica: Regularidade quanto a Tributos Federais, a Contribuições Previdenciárias 

e à Dívida Ativa da União, conforme dados da Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União de que trata a Portaria PGFN/RFB nº 1.751, de 2 

de outubro de 2014, abrangidos os estabelecimentos matriz e suas filiais e, no caso de ente 

federativo, todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados, 

fornecida pelos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, em atendimento ao disposto na alínea "a" do inciso IV do § 1º do art. 25 da 

Lei Complementar nº 101, de 2000, no inciso IV do art. 27, no art. 29 e no art. 116, todos da Lei 

nº 8.666, de 1993, e no § 3º do art. 195 da Constituição Federal, sendo válida a informação no 

prazo e condições da respectiva certidão. 

Forma de atualização: automática. 

REGULARIDADE:  A regularização se processa no órgão responsável (RFB ou PGFN) pela 

emissão da respectiva certidão conjunta de regularidade, após a quitação da obrigação devida. 

 

1.3 – Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS 

 

Fonte: Caixa Econômica Federal - Certificado de Regularidade quanto a Contribuições para o 

FGTS – CRF. 

Descrição: Regularidade quanto ao depósito das parcelas relativas a trabalhadores optantes 

pelo FGTS (comprovação pela emissão do CRF/FGTS)  

Descrição Técnica: Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS, conforme dados do 

Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS, cuja 

comprovação de regularidade, quanto ao depósito das parcelas devidas ao Fundo, atende ao 

disposto nos arts. 29, inciso IV, e 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e art. 25, § 1º, 

inciso IV, alínea "a" da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, sendo válida no prazo 

da respectiva certidão.  

Forma de atualização: automática. 
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REGULARIDADE:  A regularização se processa no órgão responsável (CAIXA) pela emissão do 

respectivo Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, após o depósito dos valores pertinentes. 

 

1.4 – Regularidade em relação à Adimplência Financeira em Empréstimos e 

Financiamentos concedidos pela União 

 

Fonte: Cadastro de Registro de Adimplência. 

Descrição: Regularidade em relação a empréstimos e financiamentos concedidos pela União. 

Descrição Técnica: Regularidade em relação à adimplência financeira em empréstimos e 

financiamentos concedidos pela União, e administrados pela Secretaria do Tesouro Nacional 

(STN), em atendimento ao disposto no art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "a" da Lei Complementar 

nº 101, de 4 de maio de 2000, comprovada mediante consulta ao sistema próprio da STN. 

Forma de atualização: automática. 

REGULARIDADE:  Os pagamentos de empréstimos e financiamentos são efetivados na CAIXA, 

no Banco do Brasil S.A ou diretamente à STN. De posse das informações desses pagamentos, 

a STN atualiza o banco de dados que alimenta o CAUC. 

 

1.5 – Regularidade perante o Poder Público Federal 

 

Fonte: Cadastro de Registro de Adimplência. 

Descrição: Regularidade perante os órgãos e as entidades do Poder Público Federal, que é 

verificada pela falta de registro no CADIN (cadastro de devedores da União). 

Descrição Técnica: Regularidade perante o Poder Público Federal, conforme consulta ao 

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN, cuja 

verificação da existência de débitos perante os órgãos e as entidades do Poder Público Federal 

atende ao disposto no art. 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, sendo sua comprovação 

verificada por meio da informação do cadastro mantido no SISBACEN e de acordo com os 

procedimentos da referida Lei.   

Forma de atualização: automática. 

REGULARIDADE:  A regularização se processa no órgão ou entidade responsável pela 

inscrição no CADIN. Somente o órgão ou entidade que inscreveu uma pessoa física ou jurídica 

naquele Cadastro é que pode retirar a inadimplência, segundo dispositivo da Lei n° 

10.522/2002 (dispõe sobre o CADIN). 
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2.1 – Regularidade quanto à Prestação de contas de Recursos Federais recebidos 

anteriormente 

 

2.1.1 SIAFI/Subsistema Transferências 

 

Fonte: Cadastro de Registro de Adimplência. 

Descrição: Regularidade em transferências voluntárias federais recebidas anteriormente e 

registradas no SIAFI. 

Descrição Técnica: Regularidade quanto à prestação de contas de recursos federais recebidos 

anteriormente, em atendimento ao disposto no art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "a" da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, mediante consulta ao subsistema 

TRANSFERÊNCIAS do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), para os 

convênios firmados sob a égide da Instrução Normativa STN nº 1, de 15 de janeiro de 1997.    

Forma de atualização: automática. 

REGULARIDADE:  O órgão ou entidade federal responsável pela transferência voluntária (o 

concedente) informa a situação de adimplência ou inadimplência no SIAFI, que gerará a 

atualização do registro no CAUC. 

 

2.1.2 SICONV 

 

Fonte: Cadastro de Registro de Adimplência. 

Descrição: Regularidade em transferências voluntárias federais recebidas anteriormente e 

registradas no SICONV.  

Descrição Técnica: Regularidade quanto à prestação de contas de recursos federais recebidos 

anteriormente, em atendimento ao disposto no art. 25, § 1º, inciso IV, alínea "a" da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, mediante consulta ao SICONV, para aqueles 

firmados sob a égide das Portarias Interministeriais nºs 127, de 29 de maio de 2008, 507, de 

24 de novembro de 2011, e 424, de 30 de dezembro de 2016. 

Forma de atualização: automática. 

REGULARIDADE:  O órgão ou entidade federal responsável pela transferência voluntária (o 

concedente) informa a situação de adimplência ou inadimplência no SICONV, que gerará a 

atualização do registro no CAUC. 
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ANEXO 4 – Contatos DCGCE 

Diretora: Caroliny Aparecida Silva de Miranda 

Telefone: 3915-0727 

E-mail: caroliny.miranda@planejamento.mg.gov.br 

E-mail equipe: dcgce@planejamento.mg.gov.br 
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