
PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS
NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: DATA DO REGISTRO: 29/03/2019001236/2019

TÍTULO

Cobertura de quadra poliesportiva

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONCEDENTE

UF:

Razão social:

CEP:

Bairro:

Telefone/FAX:

Cidade:

CNPJ:

E-mail do Setor de Convênios/Parceria:

Endereço:

convenios@esportes.mg.gov.br

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

31.630-900

Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.143 Serra Verde

Belo Horizonte - MG

(31) 3915-4771

08.631.821/0001-38

MG

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome completo:

Cidade:

Bairro:Endereço residencial:

Telefone pessoal:

CI/Órgao Exp.:

CEP:

E-mail Pessoal:

UF:

Cargo:

CPF:

MG

Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

(31) 3916-8289 gabinetesec@social.mg.gov.br

Av. José de Oliveira Vaz, 203/204, Bloco 04

Secretária de Estado

Belo Horizonte

Buritis

30.575-855

454.965.956-49

MG 1.406.836 SSP/MG/

II - IDENTIFICAÇÃO DO CONVENENTE

UF:

Endereço:

Telefone/FAX

Cidade:

E-mail institucional:

CEP:

Razão social:

DADOS DO CONVENENTE

MGPOCRANE

Rua Nilo Pinheiro, 322

(33) 3316-1112

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE 18.334.318/0001-74

Bairro:

alexandre@pocrane.mg.gov.br

CNPJ:

36.960-000

Centro

CENTRO

(33) 3316-1367

UF:

Prefeito

ERNANE JOSE DE MACEDO

MG

RUA AIMORES,179

008.410.868-18

Bairro:

POCRANE

prefeiturapocrane@pocrane.mg.gov.br

Data de Vencimento do Mandato:

CEP:

E-mail pessoal:

CPF:

Cidade:

Cargo:

Nome completo:

39.960-000

Telefone pessoal:

MG-11797457/SSPMGCI/Órgao Exp.: 31/12/2020

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Endereço residencial:
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PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS
NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: DATA DO REGISTRO: 29/03/2019001236/2019

IV - CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA

1 - Repasse de Natureza

1.1 - Natureza Especial:

1.2 - Fundamentação legal para a natureza especial do repasse:

2 - Origem dos recursos:

2.2 - Contrapartida:

NÃO

-

-

Concedente/Órgão ou Entidade Estadual Parceiro - Emenda Parlamentar - Contrapartida

2.1 - Parlamentar(es): CELISE LAVIOLA

Tipo Contrapartida Valor

Valor financeiro R$ 6.123,68

2.3 - Emenda Parlamentar:

Indicação Nº Valor ImpositividadeResponsável Inciso - Emenda/Ano

CELISE LAVIOLA S747 - 57/2019 26067 R$ 75.000,00 Sim

2.4 - Dotação Orçamentária da Contrapartida Financeira:

27.812.0051.1025-4.4.90.51.00-150

3 - TIPO DE ATENDIMENTO 4 - VALOR

Gênero Categoria Especificação Concedente Emenda Interveniente Contrapartida

Quadra PoliesportivaReformaREFORMA OU OBRA R$ 0,00 R$ 75.000,00 R$ 0,00 R$ 6.123,68

5 - Descrição e especificação completa do objeto a ser executado:

apoio financeiro para construção de cobertura sobre quadra poliesportiva localizada no Povoado de Cachoeirão, município
de Pocrane/MG

5.1 - Endereço da obra ou local do evento, de prestação do serviço, ou de entrega,
ou instalação do bem (dependendo do objeto):

Bairro/Distrito: Município: Referência:Rua/Avenida/
Rodovia/Beco/Travessa: Número/KM: CEP

POCRANE - POCRANE 00 Antônio Barroso 36.960-000 campoPOCRANE

6 - Justificativa FUNDAMENTADA, objetivos e finalidade do convênio de saída/parceria:

A obra é para cobertura da quadra poliesportiva, o que possibilitará uma melhor utilização da mesma em todos os horários
do dia. A obra beneficiará 1000 pessoas

8 - Proposta de vigência (dias corridos):

730

7 - Pessoas beneficiadas diretamente

7.1 - Descrição: 7.2 - Quantidade:

8.1 - Data prevista para início: 8.2 - Data prevista para término:

9 - Conta específica

9.1 - Banco: 9.2 - Agência bancária: 9.3 - Conta bancária: 9.4 - Praça bancária:

1000Pessoas

09/11/2019 07/11/2021
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PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS
NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: DATA DO REGISTRO: 29/03/2019001236/2019

BANCO DO BRASIL 0651-3 27773-8 Ipanema

9.5 - Justificativa de escolha de praça bancária diferente do município sede DO CONVENENTE (se for o caso):

A cidade de Pocrane/MG não possuí agência do Banco do Brasil

10 - Equipe de contato do Convenente:

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELO MONITORAMENTO

zaire_lage@hotmail.com(33) 99910-6900crea/mg: 147388/Dzaire lage brandão neto

10.1 - NOME 10.2 - REGISTRO PROFISSIONAL 10.3 -
TELEFONE

10.4 - E-MAIL

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

zaire_lage@hotmail.com(33) 99910-6900crea/mg: 147388/Dzaire lage brandão neto

10.1 - NOME 10.2 - REGISTRO PROFISSIONAL 10.3 -
TELEFONE

10.4 - E-MAIL

FUNÇÃO: RESPONSÁVEL PELA DOCUMENTAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DOS TERMOS ADITIVOS

zaire_lage@hotmail.com(33) 99910-6900crea/mg: 147388/Dzaire lage brandão neto

10.1 - NOME 10.2 - REGISTRO PROFISSIONAL 10.3 -
TELEFONE

10.4 - E-MAIL

V - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

1.1 REFORMA OU OBRA - Reforma - Quadra Poliesportiva

Duração
(Dias Corridos)ETAPA(S)

1.1.1 - Instalações iniciais da obra 30

1.1.2 - Fundação e estrutura em concreto 180

1.1.3 - Estrutura metálica 180

Estrutura metálicaESPECIFICAÇÃO DA META:1

VI - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

DESCRIÇÃO VL.
TOTAL

UNID. DE
MEDIDA QUANT. VL.

UNITÁRIOITEM ETAPAS
VINCULADAS

TIPO
DESPESA

1
Fornecimento e colocação de
placa de obra em chapa
galvanizada (300 x 1,50 M)

Serviço un 1 R$ 1.406,84 R$ 1.406,84 -

2
Escavação manual de valas H <=
1,50m.

Serviço m3 16 R$ 56,86 R$ 909,76 -

3 Reaterro manual de vala Serviço m3 9.6 R$ 56,86 R$ 545,86 -

4
Forma e desforma em tábuas de
pinho, exclusive escoramento (3x). Serviço m2 82.56 R$ 49,40 R$ 4.078,46 -

5
Corte, dobra e armação de aço
CA-50 <= 12,5mm.

Serviço kg 678 R$ 9,52 R$ 6.454,56 -

6
Corte, dobra e armação de aço
CA-60.

Serviço kg 422 R$ 9,27 R$ 3.911,94 -

7
Fornecimento de concreto
estrutural, preparado em obra,
com FCK 20Mpa

Serviço m3 19.69 R$ 522,03 R$ 10.278,77 -

8
Fornecimento, fabricação,
transporte e montagem de
estrutura metálica em perfis
soldados

Serviço kg 1826.58 R$ 13,63 R$ 24.896,29 -

9
Fornecimento, instalação e
transporte de telha metálica
galvanizada, espessura 0,50

Serviço m3 875 R$ 28,02 R$ 24.517,50 -
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PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS
NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: DATA DO REGISTRO: 29/03/2019001236/2019

VI - PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

1 - DEMONSTRATIVO DE RECURSO

DESCRIÇÃO VL.
TOTAL

UNID. DE
MEDIDA QUANT. VL.

UNITÁRIOITEM ETAPAS
VINCULADAS

TIPO
DESPESA

mm. R$ 28,02 R$ 24.517,50 -

10
Calha de chapa galvanizada nº 22
GSG, desenvolvimento = 33cm. Serviço m 70 R$ 58,91 R$ 4.123,70 -

TOTAL: R$ 81.123,68

2 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA/CONTRAPARTIDA

ESPECIFICAÇÃO VALOR %CONVÊNIO % LDO

Concedente

Parlamentar

Interveniente

Contrapartida

Outras fontes

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 75.000,00

8,167,55

0,00

92,45

R$ 0,00

R$ 6.123,68

0,00

-

-

-

- -

TOTAL R$ 81.123,68 100.0% 8.16%

VII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS

MêsAno Valor

CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES

2019 Junho R$ 75.000,00

MêsAno ValorTIPO DE CONTRAPARTIDA

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE

Financeiro2019 Junho R$ 6.123,68

VIII - RESERVADO AO CONCEDENTE
1 - Dotações Orçamentárias:

Dotação Orçamentária SIAFI do Convênio de Entrada Valor

R$ 75.000,001671 27 813 189 4507 0001 4 4 40 42 01 1 10 8 9223820

2 - Natureza Continuada: Não
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PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS
NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: DATA DO REGISTRO: 29/03/2019001236/2019

IX - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do Convenente/OSC Parceira, declaro, para fins de prova junto ao
Concedente/Órgão ou Entidade Estadual Parceiro, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer
débito em mora ou situação de inadimplência com o Estado de Minas Gerais que impeça a transferência de
recursos de doações consignadas no orçamento estadual.

Assinatura do Representante Legal do ConvenenteData
___/___/_____

Local

Nome Legível do Responsável Legal do Convenente
e

Nº do Documento de Identificação ou Carimbo
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PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS
NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: DATA DO REGISTRO: 29/03/2019001236/2019

X - ANÁLISE TÉCNICA

1- Status do Parecer: 2- Responsável:

3- Setor Análise: Setor de Engenharia

ERICK CASTRO TERTOFavorável

29/03/20194- Data

5- Parecer Técnico

PARECER TÉCNICO DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO Nº 19/2019.                                                     Belo Horizonte, 27 de março de 2019.  
Celebração de Convênio   Órgão solicitante: Prefeitura Municipal de Pocrane.   Valor repasse: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).   Valor
contrapartida: R$ 6.123,68 (seis mil cento e vinte e três reais sessenta e oito centavo).   Objeto: Apoio financeiro para construção de cobertura sobre
quadra poliesportiva localizada no povoado de Cachoeirão, município de Pocrane/MG.   A Deputada Celise Laviola, encaminhou solicitação a
Secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (designada em 17/01/2019 para responder pelo expediente da Secretaria de Estado de
Esportes), Elizabeth Jucá e Mello Jacometti, para que o Município de Pocrane recebesse recursos oriundos de Emenda Parlamentar no valor R$
75.000,00 (setenta e cinco mil reais).   O objetivo é construção de cobertura sobre quadra poliesportiva no povoado de Cachoeirão.   Segundo o
município, a execução da cobertura sobre a quadra irá possibilitar uma melhor utilização da mesma em todos os horários do dia. A população
atendida seria de 1000 munícipes.   Em conformidade com as determinações das Leis Delegadas nº 179, de 1º de janeiro de 2011, e nº 180, de 20 de
janeiro de 2011 alterada pela Lei Estadual 21.693 de 26 de março de 2015, a Secretaria de Estado de Esportes tem por finalidade planejar, dirigir,
executar, controlar e avaliar a atividades setoriais a cargo do Estado que visem ao desenvolvimento social, por meio de ações relativas ao esporte e
ao lazer.   Portanto, atesto que o conjunto de elementos apresentados pelo solicitante foi suficiente para caracterizar a obra a ser executada, por meio
da apresentação do projeto básico, contendo memorial descritivo, especificações técnicas, planilha orçamentária tendo como base dados das
planilhas SINAPI e orçamentos de empresas da região, cronograma e demais elementos técnicos que atendem às normas da legislação vigente,
assegurando, ainda, a viabilidade e o adequado tratamento ambiental da obra.                         Para a obtenção do valor final necessário para a
execução do convênio o município utilizou o BDI no valor de 29,84% em relação aos valores da SINAPI e orçamentos. Segundo a editora PINI  
BDI é uma taxa que se adiciona ao custo de uma obra para cobrir as despesas indiretas que o construtor tem, mais o risco do empreendimento, as
despesas financeiras incorridas, os tributos incidentes na operação e eventuais despesas de comercialização. O lucro do empreendedor e o seu
resultado são frutos de uma operação matemática baseada em dados objetivos envolvidos em cada obra. (TCPO ?. Tabelas de composição de preços
unitários. Editora Pini, São Paulo, 2010.)   Presente a Anotação de responsabilidade técnica ? ART, que é o registro no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia ? CREA, imprescindível à execução de qualquer serviço de engenharia, arquitetura ou agronomia, objeto do convênio a
ser firmado, definindo, para efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução da obra ou prestação de serviços (Art. 2º da resolução CONFEA
nº 1.025/09).   Para os efeitos legais, somente será considerada concluída a participação do profissional em determinada atividade técnica a partir da
data da baixa da ART correspondente (Art. 13º da resolução CONFEA nº 1.025/09).   Constatamos a quantificação dos materiais e serviços que
possibilitam a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos pela apresentação do cronograma físico-financeiro da obra, previsão das etapas
de execução e plantas, memorial descritivo e especificações técnicas, de forma que o valor da parceria está apto à execução plena do objeto. Os
itens previstos foram devidamente orçado com base nas planilhas SINAPI e orçamentos, pelo que se atesta suas respectivas compatibilidades com
os preços de mercado.   Fotos do local da obra foram apresentadas e retratam com exatidão a real necessidade em se realizar a execução do objeto
proposto no Plano de Trabalho. Em análise das fotos encaminhadas, croqui de localização e imagens de satélite disponibilizadas, verificou-se que a
área descrita na Declaração de Domínio Público é a mesma em que será realizada a construção de cobertura sobre a quadra poliesportiva.  
Tecnicamente, somos favoráveis a construção de cobertura sobre quadra poliesportiva, localizada no povoado da Cachoeirão, município de
Pocrane/MG, com base nos documentos apresentados, justificando a celebração do convênio.   A proposta apresentada está adequada, não
necessitando de alterações. Todos os documentos complementares do checklist foram apresentados, não havendo nenhum documento dispensável.
Afirma-se, ainda, que a celebração do convênio está regular e o projeto atende ás normas técnicas específicas, em especial a NBR 9050, que trata da
acessibilidade á edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. É recomendável que a construção de cobertura sobre a quadra
poliesportiva seja executada, para que possa proporcionar um espaço revitalizado e confortável para a prática esportiva.   Não bastasse sua
adequação à Constituição da República, que estabelece como dever do Estado o fomento das práticas desportivas formais e não formais, a
construção de cobertura da referida quadra poliesportiva que ora se pretende realizar segue em consonância aos parâmetros da Administração deste
Governo e da Secretaria de Esportes, que tem como finalidade ?garantir o acesso da população a atividades físicas e práticas esportivas e aprimorar
a gestão da política pública de esportes (...)? nos termos do inciso XXII do art.1º da Lei Estadual 21.693, que cria a Secretaria de Estado de
Esportes-SEESP.   Assim, o convênio que se pretende firmar visa a construção de cobertura sobre quadra poliesportiva, para o incentivo ao esporte
no município de Pocrane, sendo possível identificar a compatibilidade do objeto do pretendido convênio com as políticas da Secretaria de Estado de
Esportes, alinhadas com a Constituição Federal, que estabelece como dever do Estado o fomento de práticas desportivas formais e não formais
(CF/88, art.217).   Para a realização dos tramites internos de licitação da obra e processo de construção, vê-se que o convênio prevê prazo
determinado para sua conclusão, qual seja, 730 dias cumprindo, portanto, o previsto no art. 17 do Decreto 46.319/13.   Conforme denotam os
documentos apresentados, percebe-se adequado e regularmente demonstrado o interesse público que norteia os atos administrativos, alinhado aos
princípios constitucionais da legalidade, moralidade e isonomia.   Os serviços previstos nos planos de trabalho correspondem ao objeto proposto
para a celebração do convênio, oportunizando sua execução dentro dos parâmetros técnicos da eficiência, de preços praticados no mercado e de
tempo razoável à execução.   Assim, esse Núcleo manifesta-se, adstrito às questões técnicas, favoravelmente à celebração do convênio.  
Atenciosamente,   ________________________________________ Erick Castro Terto Vilas Boas MASP 1437116-5
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Engenheiro do Núcleo de Acompanhamento e Análise Técnica CREA 207653-D De Acordo:   ____________________________________
CAMILA ANTUNES NOTARO MASP 1301219-0 Coordenadora do Núcleo de Acompanhamento e Análise Técnica

_________________________________________________
Carimbo de identificação

___/___/_____

Data

___/___/_____

DataResponsável pela Análise Técnica

_________________________________________________

Responsável pela Aprovação da Análise Técnica

Carimbo de identificação

X - ANÁLISE TÉCNICA

1- Status do Parecer: 2- Responsável:

3- Setor Análise: Setor de Convênios

ANGELA MARIA MOREIRA SILVAFavorável

03/04/20194- Data

5- Parecer Técnico

JUSTIFICATIVA ? 010/2019.                                                      Belo Horizonte, 29 de março de 2019.       Celebração de Convênio Órgão
solicitante: Prefeitura Municipal de Pocrane Valor repasse: R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Valor contrapartida: R$6.123,68 (seis mil cento
e vinte e três reais e sessenta e oito centavos).     OBJETO: apoio financeiro para construção de cobertura sobre quadra poliesportiva localizada no
Povoado de Cachoeirão, município de Pocrane/MG.     A Secretaria de Estado de Esportes - SEESP recebeu solicitação do digníssimo Deputado
Estadual Celise Laviola, para formalização e celebração de convênio com o município Pocrane/MG.   A Liderança de Governo aprovou a indicação
conforme Relatório de valores de indicação emitido junto ao SIGCON (fl. 01).   Em conformidade com o disposto no art. 33 da Lei Estadual nº
22.257, de 27 de julho de 2016, a Secretaria de Estado de Esportes ? SEESP ? tem como competência planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar
as atividades setoriais a cargo do Estado que visem à promoção do esporte, da atividade física e do lazer, com vistas ao desenvolvimento humano e
à melhoria da qualidade de vida da população.   Dentro dos limites de suas atribuições, a Diretoria de Convênios e Parcerias, nos termos do Decreto
nº 47.128/2017, tem como objetivo assegurar a gestão dos corretos procedimentos de celebração dos contratos e convênios, atestando constar nos
autos os documentos obrigatórios e complementares pertinentes exigidos pelo Decreto nº 46.319/2013 e Resolução Conjunta SEGOV/AGE Nº 004,
de 2015, conforme checklist preenchido por esta Diretoria e anexo a este. No que se refere à minuta do termo do convênio, tem-se que o
instrumento apresentado foi redigido tomando por base a minuta padrão gerada automaticamente pelo SIGCON e aprovada pela Advocacia-Geral
do Estado.   Assim, observa-se, por conseguinte, que o interesse público somado à vontade do requerente reforça os fundamentos institucionais
deste Órgão, e, noutra vertente se agrega às pretensões comuns de garantir à comunidade o pleno exercício de práticas esportivas.    Nesta
perspectiva técnica, é possível justificar a celebração do convênio, com todos os requisitos legais preenchidos, referendando a compatibilidade do
objeto proposto e a documentação acostada aos autos, juntamente com a emissão parecer técnico favorável, submetido à área técnica responsável.
Além disso, não há outro convênio vigente com o mesmo convenente e com idêntico objeto, considerando todos os seus elementos e a sua descrição
nos planos de trabalho, em conformidade com Art. 18, Decreto 46.319/13 e Art. 16, Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004/2015 e suas
alterações.   À apreciação superior para o devido controle de legalidade e assessoramento.   Atenciosamente,     Angela M.M. Silva Setor de
Convênios /DCP       De  acordo,        Antônio  Eduardo Viana  Miranda  Super in tendente  de  Planejamento ,  Ges tão  e
Finanças                                                                                                                                        

_________________________________________________
Carimbo de identificação

___/___/_____

Data

___/___/_____

DataResponsável pela Análise Técnica

_________________________________________________

Responsável pela Aprovação da Análise Técnica

Carimbo de identificação
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XI - ANÁLISE JURÍDICA

1- Status do Parecer: 2- Responsável: DANIELA DE OLIVEIRA SILVAFavorável

04/04/20193- Data

4- Parecer Jurídico

Procedência:           Secretaria de Estado de Esportes ? SEESP Interessado:           Município de Pocrane/MG Nota Jurídica:       29/2019 Data:
                       04 de abril de 2019. Ementa:                    PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010/2019 ? CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE
SAÍDA COM O MUNICÍPIO DE POCRANE ? APOIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA SOBRE QUADRA
POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO POVOADO DE CACHOEIRÃO, MUNICÍPIO DE POCRANE/MG ? EXAME DE LEGALIDADE.
POSSIBILIDADE.   NOTA JURÍDICA 1.                      A Diretoria de Convênios e Parcerias ? DCP da Secretaria de Estado de Esportes ? SEESP ?
encaminhou a esta Assessoria Jurídica, para análise, expediente referente ao convênio a ser celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por
intermédio da alusiva Secretaria, e o Município de Pocrane para ?apoio financeiro para construção de cobertura sobre quadra poliesportiva
localizada no Povoado de Cachoeirão, município de Pocrane/MG? (sic) (Cláusula Primeira da minuta). 2.                      O prazo de vigência do
convênio é de 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir da publicação de seu extrato no órgão oficial do Estado, sendo certo que sua
prorrogação poderá ocorrer de ofício ou mediante solicitação, nos termos da minuta em apreço. 3.                      Quanto ao aspecto financeiro, o
valor global do presente convênio é de R$ 81.123,68 (oitenta e um mil cento e vinte e três reais e sessenta e oito centavos), sendo que os recursos
estaduais serão no importe de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), provenientes da dotação orçamentária de fls. 47. Já a contrapartida do
interessado está prevista no montante de R$ 6.123,68 (seis mil cento e vinte e três reais e sessenta e oito centavos) conforme declaração de fl. 12.
4.                      Os autos se encontram instruídos com os documentos de praxe e numerados das fls. 01/63, sobre os quais faremos menção no
decorrer da análise. 5.                      É, em síntese, o relatório. 6.                      O expediente é regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993, aplicada no que couber; pela Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000; pelo Decreto nº 46.319, de 26 de setembro de 2013,
que normatizou as transferências de recursos financeiros de dotações consignadas no orçamento estadual mediante convênios de saída; pela
Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004, de 16 de setembro de 2015, com as devidas alterações, que regulamentou o referido decreto, bem como
pelas Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nº 02/10 e nº 03/13, entre outros. 7.                 Com relação à
documentação que comprova a necessária habilitação do convenente, cumpre destacar que a responsabilidade pela conferência de adequação e
veracidade compete exclusivamente ao Núcleo Central de Cadastro Geral de Convenentes, conforme disposto na Resolução Conjunta SEGOV/CGE
Nº 01, de 26 de maio de 2017. O Cadastro Geral de Convenentes do Estado de Minas Gerais - CAGEC tem como finalidade dar transparência a
situação formal e legal, bem como comprovar a habilitação necessária para os órgãos e entidades públicas ou privadas celebrarem convênios de
saída, parcerias e instrumentos congêneres com órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais. Parágrafo único. O CAGEC é
gerido pela Secretaria de Estado de Governo, por meio do Núcleo Central de Cadastro Geral de Convenentes.   8.                      Outrossim, por força
do artigo 8º, §2º da Resolução Conjunta SEGOV/AGE Nº 004, de 16 de setembro de 2015, ?o convenente está dispensado de apresentar ao
concedente os documentos anteriormente entregues para o CAGEC, ressalvados os casos expressamente previstos nos Anexos I a IV?. Dessa forma,
não compete a essa Assessoria a análise da documentação apresentada anteriormente ao CAGEC. 9.                      O processo foi instruído, em
consonância com anexo I da Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004/2015, com a documentação necessária, cuja responsabilidade pelo
preenchimento e conferência dos documentos compete inteiramente ao setor de convênios da Secretaria de Estado de Esportes. Acrescente-se que o
checklist de fls. 61/62 foi preenchido e assinado pela servidora responsável, cabendo à área técnica verificar a correta instrução do processo e
apresentação de todos os documentos necessários. 10.                   Ressalta-se que não compete a essa Assessoria Jurídica a análise de valores,
cálculos, notas fiscais e planilhas, frisando-se que a presente análise se atém aos aspectos jurídicos da matéria proposta e de regularidade processual,
abstendo-se de adentrar em questões técnicas, econômicas, financeiras. 11.                  De início, RECOMENDAMOS que seja juntada aos autos
documentação de comprovação de que a conta utilizada para recebimento dos recursos é específica para este convênio. 12.                  Tendo em
vista se tratar o objeto do convênio de obra, a sua celebração depende da comprovação da regularidade do imóvel, nos termos do art. 10 da
Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004, de 2015. Assim, foram juntados aos autos declaração de domínio público (fl. 41) e croqui de localização
do local onde será realizada a obra (fl. 18). 13.                  A Planilha Orçamentária de Custos (fl. 31) apresenta os valores com base na planilha
SINAPI e orçamentos, conforme inclusive atestado pela área técnica em seu parecer. Verifica-se que o parâmetro utilizado na confecção da planilha
quanto ao item ?fornecimento, instalação e transporte de telha metálica galvanizada, esperrusara 0,50mm? foi a média entre as propostas comerciais
apresentadas. De toda forma, sugerimos que a área técnica verifique a compatibilidade do preço com o mercado, por meio de um juízo crítico de sua
pesquisa, no intuito de evitar excesso ou insuficiência de recurso para o fim pretendido. 14.                  Não é demais salientar que a pesquisa de
preços / formação de preços, bem como as justificativas exaradas são de exclusiva responsabilidade da área técnica, não cabendo à Assessoria
Jurídica discutir a adequação das cotações e a veracidade das informações apresentadas. 15.                  O plano de trabalho foi cadastrado no
Sistema de Gestão de Convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais ? SIGCON-MG ? Módulo Saída (fls. 50/53), e contém pareceres
favoráveis das áreas técnicas competentes. 16.                  Em relação a contrapartida oferecida, RECOMENDAMOS que a área técnica avalie junto
ao Município a origem do recurso, e sendo o mesmo oriundo de fundo, que seja certificado que o aporte financeiro não tenha origem de recursos
estaduais (advindo de transferências), pois, em última análise, não existiria uma contrapartida do município. 17.                  Prosseguindo com a
análise, verifica-se dos autos que o engenheiro responsável da SEESP se posicionou de forma favorável à celebração do convênio, nos termos do
Parecer Técnico de celebração de convênio nº 19/2019 (fls. 43/44), sendo de sua responsabilidade a verificação e confirmação da localização da
obra a partir das plantas, croqui e
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documentos de propriedade/posse. 18.                  Nesse ponto, conforme atestado pela área técnica, o Município utilizou o cálculo de BDI no
percentual de 29,84% em relação aos valores da planilha SINAPI e orçamentos. 19.                   O Setor de Convênios da Diretoria de Convênios e
Parcerias, por meio da Justificativa nº 010/2019 (fl. 48), emitida em 29 de março de 2019, manifestou-se igualmente pela viabilidade de celebração
do ajuste: (...) observa-se, por conseguinte, que o interesse público somado à vontade do requerente reforça os fundamentos institucionais deste
Órgão, e, noutra vertente se agrega às pretensões comuns de garantir à comunidade o pleno exercício de práticas esportivas. Nesta perspectiva
técnica, é possível justificar a celebração do convênio, com todos os requisitos legais preenchidos, referendando a compatibilidade do objeto
proposto e a documentação acostada aos autos, juntamente com a emissão parecer técnico favorável, submetido à área técnica responsável. (sic).
20.                  Nesse diapasão, cumpre-nos esclarecer que não compete a esta Assessoria Jurídica o exame, seja da planilha de custos, seja dos
orçamentos apresentados, frisando-se que a presente análise se atém aos aspectos jurídicos da matéria proposta e de regularidade processual.
21.                  Vale ressaltar que, nos termos do art. 17 da Resolução Conjunta SEGOV/AGE N° 004/2015, compete às áreas técnicas a análise das
planilhas e dos valores apresentados, efetuando eventuais ajustes e complementações. 22.                  Com efeito, no caso em apreço, cumpriria à
área técnica a análise dos documentos apresentados, em especial da Planilha detalhada de itens e custos dos itens, dos valores dos itens orçados,
sopesando, em especial: a respectiva descrição dos itens, quantitativos e custos unitários para verificar a compatibilidade dos mesmos à execução do
objeto do convênio; a pertinência e necessidade de cada um dos itens de despesa; a análise acerca da pertinência dos valores orçados com os preços
de mercado. 23.                  Ademais, fazemos alerta às áreas técnicas acerca da necessidade de observância do art. 18 do Decreto nº 46.319/2013, o
qual preceitua: Art. 18. É vedada, na vigência do convênio de saída, a celebração de novo convênio com o mesmo convenente e com idêntico
objeto, considerando todos os seus elementos e a sua descrição nos planos de trabalho. § 1º O disposto no caput não se aplica ao convênio de saída
que constitua ações complementares, as quais deverão ficar consignadas na instrução do convênio a ser celebrado. § 2º Aquele que, por ação ou
omissão, praticar ou contribuir para a prática de conduta vedada no caput ficará sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal.
24.                  É certo que compete às áreas técnicas a verificação quanto ao disposto no artigo supratranscrito, certificando inexistir convênio com o
mesmo convenente e com idêntico objeto. Inclusive, consignando nos autos, consoante §1º, ações complementares, quando for o caso. Assim, frise-
se a necessidade de análise e certificação, pela área técnica competente, de que inexiste outro convênio com o mesmo Município com idêntico
objeto, ou, se tratando de ações complementares, consignar a informação nos autos, nos termos do art. 18 do Decreto nº 46.319/2013. 25.                 
Nesse sentido, verifica-se a certificação pela área técnica competente de que inexiste outro convênio com o mesmo Município com idêntico objeto,
nos termos do art. 18 do Decreto nº 46.319/2013 (fl. 48-v): (...) Além disso, não há outro convênio vigente com o mesmo convenente e com idêntico
objeto, considerando todos os seus elementos e a sua descrição nos planos de trabalho, em conformidade com art. 18, Decreto 46.319/13 e art. 16,
Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004/2015 e suas alterações. 26.                  Ademais, foi apresentada declaração pela área técnica de que não
consta outro convênio em vigência e com idêntico objeto com a Prefeitura de Pocrane/MG, conforme declaração de fl. 49. 27.                  No que se
refere à minuta do termo do convênio, tem-se que o instrumento apresentado foi redigido tomando por base a minuta padrão gerada
automaticamente pelo SIGCON e aprovada pela Advocacia-Geral do Estado. 28.                  Evidencia-se que o convenente se encontra em situação
irregular perante o CAGEC-MG (Serviço de Registro Cadastral de Convenente) e regular perante o SIAFI-MG (Sistema Integrado de
Administração Financeira do Estado de Minas Gerais), conforme Certificado de fl. 08. Alerta-se para o fato da necessária verificação da situação do
convenente perante o CAGEC-MG e perante o SIAFI-MG antes da assinatura do instrumento jurídico que formalizará a celebração do convênio, o
que fica RECOMENDADO à área técnica. 29.                  De toda forma, conforme artigo 160º, § 14, da Constituição Estadual, as transferências
obrigatórias do Estado destinadas a município, para a execução da programação prevista na LOA, independerá da adimplência do ente federativo
destinatário. 30.                  Todavia, é importante que os pareceres técnicos mencionem a referida previsão constitucional. 31.                  Vale
esclarecer que tal excepcionalidade diz respeito às hipóteses de convênios celebrados a partir de emendas impositivas/obrigatórias. Assim sendo,
uma vez que os processos em geral não informam a origem da emenda, é recomendável que as nota jurídicas alertem que a comprovação da origem
impositiva dos recursos financeiros relativos à transferência em comento, bem como da manutenção da situação de impositividade da emenda
parlamentar individual, nos termos dos parágrafos §6º e § 11 do art. 160 da Constituição do Estado de Minas Gerais, é de inteira responsabilidade
da área técnica demandante. 32.                  Partindo da premissa de que as declarações constantes do presente expediente e que os documentos que o
acompanham são verdadeiros e expressam a realidade das informações neles contidas, não visualizamos óbices jurídicos à celebração do convênio,
desde que atendida a ressalva apontada nesta Nota. 33.                  Enfim, reafirma-se que, por ausência de atribuição legal e conhecimento técnico, a
análise desta Assessoria jurídica não alcança o exame de critérios de oportunidade e conveniência levados em conta pelo gestor para a pretendida
contratação, tampouco adentra nas questões técnicas, econômicas, financeiras e nos valores e quantitativos previstos para a contratação.
34.                  Assim sendo, destaca-se que eventual impossibilidade fática de cumprimento das ressalvas e/ou recomendações contidas nesta
manifestação deve ser devidamente justificada/motivada nos autos, cumprindo realçar, ainda, que, caso a área técnica competente discorde das
orientações ou posicionamentos emanados deste pronunciamento, deverá carrear aos autos as justificativas necessárias para embasar a celebração do
pretendido contrato, sem a necessidade de retorno do feito a esta Assessoria Jurídica, nos termos do art. 17, §4º, a RESOLUÇÃO AGE Nº 26, DE
23 DE JUNHO 2017, assim como entendimento do Tribunal de Contas da União, abaixo anotado: Ementa: determinação à SFA/RS para que
apresente as razões para o caso de discordância, nos termos do inc. VI, art. 50 da Lei nº 9.784/1999, de orientação do órgão de assessoramento
jurídico à unidade. (Alínea e, item 1.5, TC-022.942/2007-3, Acórdão nº 4.127/2008-1ª Câmara, DOU de 18.11.2008, S. L p. 73). 35.                 
Relembramos que a assinatura do instrumento deverá ser precedida de nova verificação de inexistência de pendências por parte do interessado no
CAGEC, bem como que deverá ser indicado fiscal do convênio, ao qual cabe declarar ciência do ajuste e prestar compromisso nos autos de bem
exercer o encargo. 36.                  Ademais, deverá ser indicado fiscal do convênio, ao qual cabe declarar ciência do ajuste e prestar compromisso
nos autos de bem exercer o encargo. 37.                  Por fim, repise-se que não compete a essa Assessoria Jurídica a análise de valores, cálculos,
notas fiscais e planilhas, frisando-se que a presente análise atém-se
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aos aspectos jurídicos da matéria proposta e de regularidade processual, abstendo-se de adentrar em questões técnicas, econômicas, financeiras, bem
como em outras que exijam o exercício de competência específica e da discricionariedade administrativa a cargo das autoridades competentes.  
Conclusão   38.                  Pelo exposto, essa Assessoria Jurídica manifesta pela possibilidade de celebração do convênio entre o Estado de Minas
Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Esportes, e o Município de Pocrane/MG para ?apoio financeiro para construção de cobertura
sobre quadra poliesportiva localizada no Povoado de Cachoeirão, município de Pocrane/MG?, desde que observadas as recomendações apontadas
nesta Nota Jurídica.   À consideração superior.   Belo Horizonte, 04 de abril de 2019.       Renato Saldanha de Aragão Procurador do Estado - Chefe
da Assessoria Jurídica Masp. nº 1.332.292-0 ? OAB/MG nº 144.210

_________________________________________________
Carimbo de identificação

___/___/_____

Data

___/___/_____

DataResponsável pela Análise Jurídica

_________________________________________________

Responsável pela Aprovação da Análise Jurídica

Carimbo de identificação

XII - CONFERÊNCIA E APROVAÇÃO

O Plano de Trabalho está de acordo com o art.116 da Lei Federal nº 8.666/1993, com o Decreto nº 46.319
/2013 e com a Resolução Conjunta SEGOV-AGE nº 004/2015, podendo ser aprovado. Destacam-se as análises
técnica(s) e jurídica pelos setores competentes.

Carimbo de identificação

Responsável pela conferência do Plano de Trabalho Data
___/___/_____

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a celebração do convênio de saída.

Carimbo de identificação

Responsável Legal do Concedente Data
___/___/_____
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