
PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS
NÚMERO DE REGISTRO NO SIGCON-SAÍDA: DATA DO REGISTRO: 13/03/2019000347/2019

TÍTULO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONCEDENTE

UF:

Razão social:

CEP:

Bairro:

Telefone/FAX:

Cidade:

CNPJ:

E-mail do Setor de Convênios/Parceria:

Endereço:

SUBSEAM.CONVENIOS@GOVERNO.MG.G
OV.BR

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

30.630-901

RODOVIA PAPA JOAO PAULO II SERRA VERDE

BELO HORIZONTE

(31) 3915-0773

05.475.103/0001-21

MG

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome completo:

Cidade:

Bairro:Endereço residencial:

Telefone pessoal:

CI/Órgao Exp.:

CEP:

E-mail Pessoal:

UF:

Cargo:

CPF:

MG

CUSTODIO ANTONIO DE MATTOS

(31) 3915-9106 CUSTODIO.MATTOS@GOVERNO.MG.GOV.BR

RUA IVAN SOARES OLIVEIRA, 115

SECRETARIO

JUIZ DE FORA

PARQUE IMPERIAL

36.036-350

221.421.507-72

MG 258278 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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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): GUSTAVO VALADARES

Tipo Contrapartida Valor

Valor financeiro R$ 14.889,62

2.3 - Emenda Parlamentar:

Indicação Nº Valor ImpositividadeResponsável Inciso - Emenda/Ano

GUSTAVO VALADARES S541 - 234/2019 26789 R$ 100.000,00 Sim

2.4 - Dotação Orçamentária da Contrapartida Financeira:

02.10.90.15.452.0043.1043.4.4.90.51.00.269

3 - TIPO DE ATENDIMENTO 4 - VALOR

Gênero Categoria Especificação Concedente Emenda Interveniente Contrapartida

Via UrbanaCalçamentoREFORMA OU OBRA R$ 0,00 R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 14.889,62

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

Calçamento de 1.708,20 m² em bloquetes e execução de 555,40 metros lineares de sarjeta na Rua das Orquídeas, Bairro São
Matheus .

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

Rua das Orquideas 00 são matheus 36.960-000 asiloPOCRANE

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

Proporcionar melhores condições de trafegabilidade na via a ser pavimentada, gerando maior conforto e segurança aos
usuários.   

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:

4000Pessoas

22/08/2019 20/08/2021
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BANCO DO BRASIL 0651-3 27772-X ipanema

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

O município 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 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

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

V - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

1.1 REFORMA OU OBRA - Calçamento - Via Urbana

Duração
(Dias Corridos)ETAPA(S)

1.1.1 - INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 30

1.1.2 - DRENAGEM 180

1.1.3 - OBRAS VIÁRIAS 180

pavimentaçãoESPECIFICAÇÃO 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 INSTALAÇÕES INICIAIS DA Serviço un 1 R$ 1.398,17 R$ 1.398,17 1.1.1

2 DRENAGEM Serviço un 1 R$ 12.590,92 R$ 12.590,92 1.1.2

3 OBRAS VIÁRIAS Serviço un 1 R$ 100.900,53 R$ 100.900,53 1.1.3

TOTAL: R$ 114.889,62

2 - VALOR TOTAL DA PROPOSTA/CONTRAPARTIDA

ESPECIFICAÇÃO VALOR %CONVÊNIO % LDO

Concedente

Parlamentar

Interveniente

Contrapartida

Outras fontes

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 100.000,00

14,8912,96

0,00

87,04

R$ 0,00

R$ 14.889,62

0,00

-

-

-

- -
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TOTAL R$ 114.889,62 100.0% 14.89%

VII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS

MêsAno Valor

CONCEDENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

2019 Junho R$ 100.000,00

MêsAno ValorTIPO DE CONTRAPARTIDA

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCRANE

Financeiro2019 Junho R$ 14.889,62

VIII - RESERVADO AO CONCEDENTE
1 - Dotações Orçamentárias:

Dotação Orçamentária SIAFI do Convênio de Entrada Valor

R$ 100.000,001491 04 122 108 2057 0001 4 4 40 42 01 0 10 8 9220092

2 - Natureza Continuada: Não

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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X - ANÁLISE TÉCNICA

1- Status do Parecer: 2- Responsável:

3- Setor Análise: Setor de Engenharia

GILBERTO TAVARES GILFavorável

26/03/20194- Data

5- Parecer Técnico

A solicitação feita pelo Município de  Pocrane para pavimentação, enquadra-se na classificação do PADEM como obra de melhoramento
urbanístico. A justificativa da proposta é coerente, pois proporcionará melhores condições de trafegabilidade nas vias a serem pavimentadas,
gerando maior conforto e segurança aos usuários.     De acordo com a análise técnica: 01.       Embora não constem as macroetapas da reforma/obra
na Proposta de Plano de Trabalho apresentada, o Cronograma de Execução e o Plano de Aplicação de Recursos do Plano de Trabalho foram
adequados durante a análise técnica, em conformidade com o cronograma físico financeiro apresentado pelo convenente 02.       O croqui de
localização demonstra o local que sofrerá intervenção corretamente. 03.       O projeto básico apresentado está em conformidade com as normas
pertinentes. 04.       A ART está de acordo com o projeto e a planilha. 05.       A planilha orçamentária de custos apresenta valores coesos com a
planilha da SETOP - Região Leste com desoneração de outubro de 2018. 06.       Todas as medidas descritas na memória de cálculo estão em
conformidade com o projeto e planilha. 07.       As etapas constantes na planilha foram bem descritas no memorial descritivo da obra. 08.       O
cronograma de execução físico-financeiro relaciona de maneira lógica o planejamento de atividades e desembolsos proporcionais a cada etapa, com
o andamento físico previsto proporcional ao desembolso financeiro. 09.       O relatório fotográfico mostra a rua corretamente designada.   O
proponente apresentou os documentos previstos nos Itens RO ? 13 a RO ? 23 do ?Check List?, Anexo I, da Resolução Conjunta SEGOV/AGE Nº
004/2015, de 16/09/2015, que foram conferidos tecnicamente. Sendo assim, somos pela aprovação do Projeto Básico, e manifestamos pela
continuidade do processo de celebração do convênio.

_________________________________________________
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

CAMILLA GRAZIELLE FREITAS GOMESFavorável

28/03/20194- Data

5- Parecer Técnico

O município de POCRANE solicita a celebração do convênio por meio da Proposta de Plano de Trabalho preenchida no SIGCON-Saída. Após
análise do processo e considerando as disposições do Decreto Estadual nº 46.319/2013 e suas alterações, e a Resolução Conjunta SEGOV/AGE
004/2015, esta Diretoria de Convênios informa que a documentação apresentada encontra-se de acordo com a legislação vigente, e o objeto
proposto está em conformidade com o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - PADEM. O PADEM tem como finalidade promover o
desenvolvimento socioeconômico e sustentável nos municípios, por meio de repasses de recursos para os municípios, com vistas à implementação
de aquisição de equipamentos básicos. Dessa forma, conforme justificativa apresentada pelo município o objeto se enquadra dentro do escopo do
programa. Conforme artigo 160º, § 14, da Constituição Estadual, as transferências obrigatórias do Estado destinada a município, para a execução da
programação prevista na LOA, independerá da adimplência do ente federativo destinatário. Esclarecemos que a dotação orçamentária do município
inserida na minuta do termo e no plano de trabalho encontra-se de acordo com o Quadro de Detalhamento da Despesa apresentada.  Informamos
que a Superintendência Central de Convênios e Parcerias ainda não disponibilizou os dados para a consulta referente ao percentual Cálculo de
Contrapartida do referido município. Desta forma, foi necessário o mesmo apresentar os dados conforme a declaração ?Declaração do IDH-M, FPM
e ICMS? que compõe o processo. Neste sentido, somos pela aprovação do presente expediente, e promovemos à adequação da proposta conforme a
documentação apresentada pelo município, gerando o Plano de Trabalho no SIGCON-Saída sob o número 347/2019. Assim sendo, submetemos o
presente processo à análise da Assessoria Jurídica desta Secretaria.
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_________________________________________________
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: DAYANNE KELLEN AMARAL AVELINOFavorável

08/04/20193- Data

4- Parecer Jurídico

NOTA JURÍDICA AJ/SEGOV Nº 133/2019 INTERESSADO: Diretoria de Convênios e Parcerias/SUBSEAM/SEGOV. DATA: 08/04/2019
ASSUNTO: Celebração de Convênio com o Município de Pocrane - Obra - Decreto nº 46.319/2013 ? Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº
004/2015 - Plano de Trabalho nº 000347/2019 ? Favorável. RELATÓRIO 1. O expediente em pauta foi encaminhado pela Diretoria de Convênios e
Parcerias através do Relatório de Análise nº 463/2019 (fl. 46), por força do disposto no art. 16 do Decreto nº 46.319/2013, e diz respeito ao processo
de celebração de Convênio de saída entre a Secretaria de Estado de Governo, por intermédio da Subsecretaria de Assuntos Municipais -
SUBSEAM, e o Proponente, acima informado. 2. O Convênio a ser celebrado, com previsão de execução em 730 dias, tem por objeto a execução de
?Calçamento de 1.708,20 m² em bloquetes e execução de 555,40 metros lineares de sarjeta na Rua das Orquídeas, Bairro São Matheus?, conforme
especificações contidas junto à Minuta e Plano de Trabalho respectivo. 3. Para atender o objeto do Convênio de saída, será empregado, conforme
descrito à Cláusula Quarta da Minuta, o valor total de R$ 114.889,62 ficando a cargo do Tesouro do Estado, a título de transferência voluntária, o
montante de R$ 100.000,00 e o remanescente, ou seja, R$ 14.889,62, correspondendo à contrapartida do Proponente. 4. É o breve relatório. DO
ÂMBITO DE ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA NA CONSULTA 5. Inicialmente, vale suscitar que na presente análise, esta Assessoria
Jurídica se reserva, tão somente, às questões jurídicas que envolvem a celebração do instrumento em questão, sem adentrar no mérito da
Administração Pública ao traçar os critérios das políticas para transferências de recursos, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica,
econômica ou administrativa (vide art. 17 §3º da Resolução AGE nº 26/2017) . 6. Como bem exposto, nas palavras do Ministro Carlos Velloso, no
MS 24.073/ DF, os pareceristas ?não são administradores públicos, não ordenam despesas públicas?. 7. Ademais, o Ínclito Ministro defende que a
elaboração de pareceres se refere a uma atividade técnico-jurídica: ?o parecer emitido por procurador ou advogado de órgão da administração
pública não é ato administrativo. Nada mais é do que a opinião emitida pelo operador do direito, opinião técnico-jurídica, que orientará o
administrador na tomada da decisão, na prática do ato administrativo, que constitui na execução ex officio da lei?. 8. Imprescindível destacar que
não cabe a esta Assessoria verificar a legitimidade acerca da autoria e das declarações instruídas neste expediente. 9. Produzidos tais
esclarecimentos, passa-se ao exame do expediente propriamente dito. FUNDAMENTAÇÃO 10. Passa-se à análise do expediente em pauta com
fulcro na legislação vigente, em especial, na Lei Federal nº 8.666/1993, nas Leis nº 18.692/2009, nº 23.086/2018, nº 23.290/2019 e nº 23.288/2019,
no Decreto nº 46.319/2013 (alterado), bem como na Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004/2015 (alterada). 11. A Constituição Federal dispõe
em seu art. 22, XXVII, a competência privativa da União em legislar sobre ?normas gerais de licitação e contratação?. 12. A Lei Federal nº
8.666/1993, que versa sobre licitações e contratos administrativos, disciplina, em seu art. 116, regras relativas a convênios celebrados por órgãos e
entidades da Administração Pública. Ainda no âmbito nacional, verifica-se a Lei Complementar nº 101/2000 , que trata em seu art. 25 das
exigências para a realização de transferências voluntárias, conforme segue: Art. 25. Para efeito desta Lei Complementar, entende-se por
transferência voluntária a entrega de recursos correntes ou de capital a outro ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência
financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde. § 1o São exigências para a
realização de transferência voluntária, além das estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias: I - existência de dotação específica; II - (VETADO)
III - observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição; IV - comprovação, por parte do beneficiário, de: a) que se acha em dia quanto
ao pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, bem como quanto à prestação de contas de recursos
anteriormente dele recebidos; b) cumprimento dos limites constitucionais relativos à educação e à saúde; c) observância dos limites das dívidas
consolidada e mobiliária, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em Restos a Pagar e de despesa total com
pessoal; d) previsão orçamentária de contrapartida. § 2o É vedada a utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada. § 3o Para
fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta Lei Complementar, excetuam-se aquelas relativas a ações
de educação, saúde e assistência social. 13. No âmbito do Estado de Minas Gerais, tal matéria foi tratada por meio do Decreto nº 46.319/2013, bem
como pela Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004/2015. 14. O Decreto Estadual nº 46.319/2013 regulamenta a transferência de recursos
financeiros mediante convênio de saída, inclusive sob a forma de subvenções sociais, auxílios ou contribuições, celebrado pelos órgãos e entidades
da Administração Pública do Poder Executivo Estadual com órgãos e entidades públicas, consórcios públicos e entidades privadas sem fins
lucrativos, para a execução de programa, projeto, atividade, inclusive reforma ou obra, serviço, evento ou aquisição de bens. (art. 1º). 15. Neste
passo, trazendo o conceito de convênio formulado por Marçal Justen Filho , tem-se que este ?é um acordo de vontades, em que pelo menos uma das
partes integra a Administração Pública, por meio do qual são conjugados esforços e (ou) recursos, visando a disciplinar a atuação harmônica e sem
intuito lucrativo das partes, para o desempenho de competências administrativas?. 16. Da leitura ao inciso I, art. 2º do Decreto nº 46.319/2013,
decota-se a seguinte definição sobre o tema: Art. 2º (...) I ? convênio de saída: acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento de interesse recíproco,
em que o concedente integra a Administração Pública do Poder Executivo Estadual, por meio do qual são conjugados esforços, visando a disciplinar
a atuação harmônica e sem intuito lucrativo das partes para a realização de programa, projeto, atividade, inclusive reforma ou obra, serviço, evento
ou aquisição de bens, mediante a transferência de recursos financeiros de dotações consignadas no orçamento estadual; (...). 17. A Advocacia-Geral
da União , ao tecer pertinente estudo sobre o tema, deixou entrever que para que uma relação jurídica possa ser entabulada através do instrumento
jurídico denominado de convênio, alguns elementos são obrigatórios: a) os partícipes devem ter objetivos competências institucionais comuns; b) os
partícipes devem ter em mira obtenção de um resultado que seja de interesse comum (um estudo, um projeto, uma obra, um serviço, etc), com rateio
de custos benefícios; c)
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ajuste deve ter natureza cooperativa, devendo estar presente mútua colaboração, que pode assumir várias formas, como repasse de verbas, uso de
equipamentos, de recursos humanos materiais, etc; d) os recursos financeiros repassados possuem natureza de dinheiro público, somente podendo
vir ser utilizada para os fins previstos no instrumento de convênio; e) inexistência de lucro, pois não há remuneração ser percebida pelas partes; f)
obrigatoriedade da prestação de contas. 18. A Lei nº 23.288/2019, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental ? PPAG
? 2016-2019, para o exercício 2019, estabelece, em seu Anexo II, os programas e as ações da administração pública estadual, organizados por setor
de governo. 19. Dentre esses programas verifica-se, no âmbito da SEGOV, o Programa Apoio ao Desenvolvimento Municipal, a Captação e
Coordenação da Transferência de Recursos, do qual apresenta como uma de suas ações a Execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Municipal - PADEM (Ação 2057). 20. Notadamente em relação ao PADEM, observa-se, conforme o Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG 2016/2019, que tal Programa tem a finalidade de ?promover o desenvolvimento socioeconômico e sustentável nos municípios, por meio de
repasses de recursos e distribuição gratuita ou subsidiada de bens para municípios, entidades públicas, consórcios públicos e organizações da
sociedade civil, com vistas à implementação de obras de infraestrutura urbana/rural e de saneamento, à execução de serviços e à aquisição de
equipamentos básicos?. 21. Há também a Lei nº 18.692/2009, que uniformiza os critérios gerais de gestão e execução para transferência realizada
por órgãos e entidades do Poder Executivo estadual para órgãos e entidades de qualquer nível de governo, para instituições privadas e para pessoas
naturais de bens, valores ou benefícios cuja distribuição seja permitida no âmbito de programa social, em consonância com as diretrizes do Plano
Plurianual de Ação Governamental ? PPAG ? e suas revisões anuais. Destaca-se, ainda, junto ao item V, Anexo Único da referida legislação, nova
remissão ao ?Programa Apoio ao Desenvolvimento Municipal, à Captação e Coordenação da Transferência de Recursos?. 22. No âmbito da
SEGOV, a execução da Ação referente ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal está inserida nas ações vinculadas à Subsecretaria de
Assuntos Municipais, sendo certificado pela Diretoria Técnica de Projetos e pela Diretoria de Convênios e Parcerias, através de seus respectivos
pareceres, que o pleito Municipal se encontra dentro das ações por ele desenvolvidas. 23. No que diz respeito ao mérito da concessão ou não do
Convênio, tem-se que tal prerrogativa é adstrita à Subsecretaria de Assuntos Municipais, a qual se manifestou através de seus setores técnicos: A
solicitação feita pelo Município de Pocrane para pavimentação, enquadra-se na classificação do PADEM como obra de melhoramento urbanístico.
A justificativa da proposta é coerente, pois proporcionará melhores condições de trafegabilidade nas vias a serem pavimentadas, gerando maior
conforto e segurança aos usuários. De acordo com a análise técnica: 01. Embora não constem as macroetapas da reforma/obra na Proposta de Plano
de Trabalho apresentada, o Cronograma de Execução e o Plano de Aplicação de Recursos do Plano de Trabalho foram adequados durante a análise
técnica, em conformidade com o cronograma físico financeiro apresentado pelo convenente 02. O croqui de localização demonstra o local que
sofrerá intervenção corretamente. 03. O projeto básico apresentado está em conformidade com as normas pertinentes. 04. A ART está de acordo
com o projeto e a planilha. 05. A planilha orçamentária de custos apresenta valores coesos com a planilha da SETOP - Região Leste com
desoneração de outubro de 2018. 06. Todas as medidas descritas na memória de cálculo estão em conformidade com o projeto e planilha. 07. As
etapas constantes na planilha foram bem descritas no memorial descritivo da obra. 08. O cronograma de execução físico-financeiro relaciona de
maneira lógica o planejamento de atividades e desembolsos proporcionais a cada etapa, com o andamento físico previsto proporcional ao
desembolso financeiro. 09. O relatório fotográfico mostra a rua corretamente designada. O proponente apresentou os documentos previstos nos
Itens RO ? 13 a RO ? 23 do ?Check List?, Anexo I, da Resolução Conjunta SEGOV/AGE Nº 004/2015, de 16/09/2015, que foram conferidos
tecnicamente. Sendo assim, somos pela aprovação do Projeto Básico, e manifestamos pela continuidade do processo de celebração do convênio.
(Nota Técnica nº 463/2019 ? Diretoria Técnica de Projetos, fl. 34) (Grifo nosso) O município de POCRANE solicita a celebração do convênio por
meio da Proposta de Plano de Trabalho preenchida no SIGCON-Saída. Após análise do processo e considerando as disposições do Decreto Estadual
nº 46.319/2013 e suas alterações, e a Resolução Conjunta SEGOV/AGE 004/2015, esta Diretoria de Convênios informa que a documentação
apresentada encontra-se de acordo com a legislação vigente, e o objeto proposto está em conformidade com o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Municipal - PADEM. O PADEM tem como finalidade promover o desenvolvimento socioeconômico e sustentável nos
municípios, por meio de repasses de recursos para os municípios, com vistas à implementação de aquisição de equipamentos básicos. Dessa forma,
conforme justificativa apresentada pelo município o objeto se enquadra dentro do escopo do programa. Conforme artigo 160º, § 14, da Constituição
Estadual, as transferências obrigatórias do Estado destinada a município, para a execução da programação prevista na LOA, independerá da
adimplência do ente federativo destinatário. Esclarecemos que a dotação orçamentária do município inserida na minuta do termo e no plano de
trabalho encontra-se de acordo com o Quadro de Detalhamento da Despesa apresentada. Informamos que a Superintendência Central de Convênios
e Parcerias ainda não disponibilizou os dados para a consulta referente ao percentual Cálculo de Contrapartida do referido município. Desta forma,
foi necessário o mesmo apresentar os dados conforme a declaração ?Declaração do IDH-M, FPM e ICMS? que compõe o processo. Neste sentido,
somos pela aprovação do presente expediente, e promovemos à adequação da proposta conforme a documentação apresentada pelo município,
gerando o Plano de Trabalho no SIGCON-Saída sob o número 347/2019. Assim sendo, submetemos o presente processo à análise da Assessoria
Jurídica desta Secretaria. (Relatório de Análise nº 463/2019 ? Diretoria de Convênios e Parcerias ? fl. 46). (Grifo Nosso) 24. Alerta-se que compete
ao setor técnico demandante a verificação da existência de outro convênio com objeto idêntico celebrado com o proponente em questão, em atenção
à vedação contida no art. 18 do Decreto nº 46.319/2013 c/c o art. 16 da Resolução Conjunta SE-GOV/AGE nº 004/2015. 25. Com a finalidade de
atender as exigências contidas na legislação correspondente, a Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004/2015 estabelece, por meio de anexo,
correlato checklist de documentos, os quais deverão instruir o expediente. Neste passo, passa-se a elencar: a) Checklist relativo à documentação
necessária para a presente celebração preenchido pela área demandante (fls. 05/07); b) Proposta de Plano de Trabalho nº 2179/2019 preenchida no
SIGCON-SAÍDA, impressa e assinada pelo Representante Legal (fls. 08/10); No que tange à orientação de inserção das macroetapas no Plano de
Aplicação de Recursos, contida no item 1 ?c? do check list, remetemos à justificativa apresentada no item 1 da Nota Técnica emitida pela Diretoria
Técnica de Projetos às fls. 34. c) Comprovante de abertura de conta corrente específica para o Convênio de saída, emitida por instituição financeira
oficial (fl. 13); Ressalta-se que a conta bancária deve ser específica para a movimentação dos recursos do convênio, conforme determinação contida
no
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art. 38 do Decreto nº 46.319/2013, no art. 9º da Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004/2015 e ainda na Cláusula Terceira, II ?a? da Minuta,
devendo o Proponente verificar se a mesma permanece ativa e sem impedimentos ao recebimento do repasse. d) Declaração de Contrapartida
devida pelo Proponente (fl. 14); Alerta-se para a justificativa apresentada pela Diretoria de Convênios e Parcerias às fls. 46, referente à ausência do
Cálculo de Contrapartida, em atendimento a exigência do item 4 do checklist. Alerta-se ainda, quanto à necessária observância quanto aos critérios
estabelecidos pelo art. 27 da Lei nº 23.086/2018, precisamente, em relação ao cálculo da contrapartida mínima obrigatória. e) Declaração assinada
pelo Chefe do Executivo Municipal informando que os recursos referentes à contrapartida financeira estão assegurados mediante a existência de
saldo orçamentário e indicação da respectiva dotação (fl. 15) e Quadro de Detalhamento de Despesas assinado pelo aludido Representante Legal (fl.
16/17). f) Declaração de autenticidade dos documentos apresentados em cópia simples, assinada pelo Prefeito (fl. 18); g) Declaração de que o
Proponente não contratará ou autorizará serviço ou fornecimento de bem de fornecedor ou prestador de serviço inadimplente com o Estado,
assinado pelo Prefeito (fl. 19); h) Planta de localização/croqui do local de realização da reforma ou obra e Projeto Básico ou executivo referente a
obra, assinado pelo técnico responsável e pelo Prefeito (fls. 20/21); i) Anotação de Responsabilidade Técnica ? ART-CREA-MG (ou Registro de
Responsabilidade registada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo ? RRT/CAU) relativa à execução do projeto básico ou executivo e
fiscalização, assinado pelo técnico responsável e pelo Prefeito (fl. 22); j) Planilha orçamentária de custos assinada pelo técnico responsável e pelo
prefeito e aprovada pela Diretoria Técnica de Projetos (fl. 23). k) Memória de Cálculo dos quantitativos físicos da Planilha Orçamentária de Custos
assinado por responsável (fls. 25); l) Memorial descritivo do projeto básico ou executivo, assinado pelo técnico responsável (fls. 26); m)
Cronograma Físico-Financeiro, assinado pelo técnico responsável e pelo Prefeito Municipal (fl. 27); n) Relatório Fotográfico Colorido,
identificando o local de execução da reforma ou obra assinado por servidor da prefeitura, técnico responsável ou pelo Prefeito (fls. 28); o)
Declaração de Acessibilidade, assinado pelo responsável técnico e pelo chefe do executivo municipal do Proponente (fl. 29). p) Termo de
compromisso de atendimento das exigências da legislação ambiental assinado pelo Gestor Municipal (fl. 30); q) Documento de regularidade do
imóvel ? Declaração de domínio público (fl. 31). r) Certificado de Dotação Orçamentária do Concedente, no valor do repasse e assinada pelos
responsáveis (fl. 39). s) Documentação complementar: s.1) Composição do BDI (fl.24). s.2) Declaração de Existência de Redes (fl. 32). 26.
Destaca-se que cabe ao setor de origem atestar a conformidade das informações contidas na Planilha Orçamentária de Custos com os valores, bem
como a correta especificação dos itens que serão adquiridos, conforme Minuta e Plano de Trabalho apresentados. Alerta-se que a competência para
a análise e aprovação do documento é estritamente da área técnica responsável, cabendo a esta Assessoria Jurídica verificar, tão somente, a mera
existência formal do documento. Tal entendimento é consubstanciado em Nota Jurídica, oriunda do Núcleo de Assessoramento Jurídico, em
resposta à consulta formulada pelo Centro de Serviços Compartilhados, no que tange, especificamente, à análise de mapas comparativos de preços,
o qual utilizamos por analogia ao caso : (...) 6. Saliente-se que cabe à Assessoria Jurídica exclusivamente analisar a existência formal, sem
discrepâncias ou equívocos aparentes, do mapa comparativo, não podendo atestá-lo, confirmá-lo ou, de qualquer forma, aprová-lo. Mantém-se a
recomendação de que cabe à área a verificação da 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. 27. Por essa razão, mantém-se a recomendação de que cabe à área a
verificação da 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. 28. Alerta-se para a impossibilidade da conferência da documentação pessoal do Representante Legal do
Proponente, bem como do respectivo endereço residencial, haja vista a dispensabilidade da juntada da mesma, conforme disposto junto ao §2º, art.
8º, da Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004/2015 (alterada). 29. Importante ressaltar que, em atenção ao art. 19 do Decreto nº 47.047/2016,
todas as questões de ordem técnica (inclusive, toda a documentação referente à regularidade da execução de obras, bem como a adequação do valor
do convênio em relação ao objeto), referentes ao presente expediente são de competência da Diretoria Técnica de Projetos, a qual deverá atestar e
conferir a conformidade do projeto e dos conexos documentos apresentados. Neste passo, remete-se à Nota Técnica oriunda da Diretoria
mencionada, a qual teceu correspondentes considerações acerca do expediente em tela. 30. De modo geral, alerta-se que, em observância ao
disposto no art. 8º da Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004/2015, a apresentação pelo Proponente dos documentos deverá seguir as exigências
dos Anexos I a III (inclusive em relação à quantidade de vias), caso em que o setor técnico deverá informar acerca da necessidade, ou não, de
documentos complementares, bem como demais observações que se fizerem pertinentes. 31. Quanto à situação de adimplência do Proponente,
exigível pela legislação aplicável às transferências voluntárias, comprovadas por meio da regularidade no Certificado de Registro Cadastral de
Convenente ? CAGEC e pela não inclusão do Proponente no Cadastro Informativo de Inadimplência em Relação à Administração Pública do
Estado de Minas Gerais ? CADIN, frisa-se a possiblidade de dispensa dos referidos documentos e da consequente comprovação da adimplência do
Proponente, no caso de transferência obrigatória decorrentes das determinações contidas nos § 6º e 14 do art. 160 da Constituição do Estado de
Minas Gerais: Art. 160(...) (...) § 6º ? É obrigatória a execução orçamentária e financeira, de forma equitativa, das programações incluídas por
emendas individuais na Lei do Orçamento Anual, nos termos previstos no § 4º, em montante correspondente a 1,0% (um por cento) da receita
corrente líquida realizada no exercício anterior, ressalvado o disposto no art. 140 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. ? (Parágrafo
acrescentado pelo art. 2º da Emenda à Constituição nº 96, de 26/7/2018.) (...) § 14 ? Transferência obrigatória do Estado destinada a município, para
a execução da programação prevista no § 6º deste artigo, independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a base de
cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do art. 169 da Constituição da
República. ? (Parágrafo acrescentado pelo art. 2º da Emenda à Constituição nº 96, de 26/7/2018.) (Grifo nosso). 32. Tal previsão foi reproduzida na
legislação infraconstitucional do Estado: Art. 26 ? São vedadas a celebração, a alteração de valor e a transferência de recursos de convênio de saída,
termo de fomento, termo de colaboração, acordo de cooperação ou instrumento congênere com pessoa jurídica ou natural que se apresentar em
situação irregular no Cagec ou bloqueada na tabela de credores do Siafi-MG ou do sistema que vier a substituí-lo, salvo a exceção de que trata o §
14 do art. 160 da Constituição do Estado e outras previstas em lei específica. (Lei nº 23.086/2018) Art. 3º ? É vedada a celebração de convênio de
saída com: (...) IV ? convenente que esteja inadimplente com a Administração Pública do Poder Executivo Estadual ou com pendências
documentais no Cadastro Geral de Convenentes
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do Estado de Minas Gerais ? Cagec, salvo exceções previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;(Decreto nº 46.319/2013). 33. Oportuno registrar
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. 34. Importante também frisar que os demais impositivos legais atinentes à transferência
voluntária devem ser observados, em especial a existência de dotação específica e o aporte da contrapartida financeira. 35. Este é o entendimento do
Tribunal de Contas da União quando da análise da PEC nº 358-A/2013 que culminou na EC nº 86/2015, cujo objeto foi tornar obrigatória a
execução da programação orçamentária específica, nos mesmos termos do art. 160 da Constituição do Estado de Minas Gerais que fundamenta a
presente análise, do qual extraímos o seguinte trecho: 30. Importante revelar que o próprio relator da PEC 358-A/2013, na Câmara dos Deputados,
observou a incidência das restrições da LRF sobre as emendas parlamentares individuais de execução obrigatória, consoante trecho que se segue
(peça 17, p. 2): Transferência: a transferência de recursos oriundos das emendas individuais para os entes subnacionais fica dispensada apenas da
exigência de adimplência do ente da Federação. Assim, ao contrário do que acontece com as dotações do Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC), ficam mantidas as demais exigências do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) (observância de aplicação mínima nos setores de
Saúde e Educação, do teto de endividamento, etc). (grifos nossos) 31. Sobre a caracterização das transferências em voluntárias ou obrigatórias,
convém transcrever o teor do voto do Ministro Benjamin Zymler no Acórdão 2.386/2013-TCU-Plenário: Em alinhamento à tese defendida no
Acórdão 1.631/2006 está o Acórdão 352/2008-Plenário, de minha relatoria, em cujo Relatório fiz constar que as transferências voluntárias não
podem ser tidas como de ?caráter obrigatório, pois se assim fosse não caberia a imposição de diversos requisitos por parte do ente concedente (a
União, via de regra), sob pena de configurar subordinação, o que afrontaria o pacto federativo, pautado na autonomia da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 18 da Constituição?. Mais adiante, acrescentei que ?as transferências voluntárias não possuem
o condão de assegurar tais serviços, pois se o modelo fosse esse, restaria por afrontar o pacto federativo, já que as transferências, pela sua natureza,
são realizadas se e nas condições e montantes que o ente concedente estiver disposto a cooperar, visando à realização conjunta de determinado
programa, com um ou outro Estado ou Município, não com todos?. (...) Cumpre destacar, porém, que, apesar de a transferência obrigatória ser
caracterizada pela existência de ?determinação constitucional ou legal?, isso não significa dizer que toda e qualquer transferência prevista em lei
deve ser tida como obrigatória ou incondicional. Mesmo porque, se assim o fosse, inexistiriam transferências voluntárias, dado que a realização de
qualquer despesa pública depende de previsão em lei. (...) 34. Transferências realizadas nas condições e montantes que o ente repassador estiver
disposto a cooperar com os demais entes federados, visando a realização conjunta de determinado programa, devem ser classificadas como
voluntárias. Inclusive, poderá haver cancelamento, suspensão, redução e remanejamento do repasse, além de alteração do credor, quando os entes
recebedores não cumprirem alguma exigência fixada. 35. O art. 25 da LRF trata justamente de transferência voluntária e seu § 1º elenca as
exigências para sua realização. Se as condicionantes desse artigo permanecem indispensáveis para que haja repasse de recursos oriundos das
emendas individuais aos entes subnacionais, com exceção da adimplência do beneficiário, logo as transferências em questão são voluntárias. Nesse
sentido foi o entendimento da unidade técnica, o que resultou na proposta de encaminhamento constante do item 7.2 (peça 10, p. 28). (...) (TC
017.019/2014-1) 36. Recomenda-se, finalmente, que seja observada a determinação contida no art. 37 da Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº
004/2015: Art. 37. O concedente deverá indicar, em ato do dirigente máximo ou no termo de convênio, o servidor ou a equipe responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do convênio de saída. 37. Em relação à Minuta padrão autuada ao processo e elaborada pela SEGOV e AGE,
conforme art. 72 da Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 04/2015, em atendimento ao § 3º do mesmo artigo, verifica-se que tal instrumento foi
validado pela Advocacia Geral do Estado através da Nota Jurídica CJ/NAJ 36, de 30 de setembro de 2015 e suas alterações pela Nota Jurídica
AGE/NAJ nº 1.828/2019. e aprovada por meio do Despacho n. 3769405 de 14 de março de 2019. 38. Neste sentido, no que concerne à análise da
Minuta (fls. 37/42), compreendemos que tal Instrumento encontra-se dentro dos parâmetros legais exigíveis e em consonância com os termos da
Minuta padrão adotada pelo Estado e validada pela AGE. 39. No que tange ao Plano de Trabalho nº 347/2019 (fls. 43/45) vinculado ao presente
processo, cuja responsabilidade pelo preenchimento é da SUBSEAM, é possível verificar que, a priori, tal documento apresenta consonância com a
minuta do Instrumento. 40. Por fim, reitera-se que esta Assessoria Jurídica ateve-se, especialmente, às questões relativas à correspondência do
Instrumento de Convênio em exame com os termos da Minuta padrão aprovada pela AGE, conforme acima aduzido, sem adentrar ao mérito da
presente celebração, bem como em questões técnicas, econômicas e financeiras, tampouco nos cálculos dos valores de referência do Convênio a ser
firmado ou a análise da compatibilidade do preço de mercado (através das planilhas orçamentárias e/ou orçamentos apresentados pelo Proponente),
por ausência de atribuição e conhecimento técnico específico, cabendo, neste sentido, aos setores técnicos da SUBSEAM a correspondente
certificação de tais matérias(vide art. 17 §3º da Resolução AGE nº 26/2017). CONCLUSÃO 41. Ante o exposto, observados os alertas e
apontamentos, não vislumbramos óbice jurídico à formalização do Convênio em tela, nos termos desta Nota Jurídica, e, dessa forma, procedemos
com nossa chancela na Minuta anexada aos autos (fls. 37/42). 42. Com relação ao teor da Nota Jurídica em referência, bem como a chancela emitida
nas vias da Minuta autuada ao processo, a fim de proceder aos devidos esclarecimentos, passa-se a transcrever breve trecho da Resolução AGE nº
26/2017: Art. 17 (...) §1º - A rubrica em minutas de editais, contratos, convênios, parcerias ou congêneres é formalidade meramente indicativa das
folhas efetivamente apreciadas, e não substitui a elaboração da manifestação consultiva destinada a seu exame e aprovação, não consistindo em
aquiescência aos seus termos, devendo-se observar, para esse efeito, o teor da manifestação jurídica. §2º - A aposição de rubrica ou outro meio de
certificação quando da análise consultiva de minutas de edital, contrato, convênio ou congêneres não implica responsabilidade administrativa ou
negocial do Procurador do Estado ou Advogado Autárquico pela contratação, mas mero indicativo de quais documentos foram objeto de análise
jurídica. (Grifo Nosso). Esta é a Nota Jurídica que submetemos à consideração superior para aprovação final.
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_________________________________________________
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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