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De acordo com a Constituição, a emenda
parlamentar é o instrumento que o
Congresso (Assembleia) possui para
participar da elaboração do orçamento
anual. Por meio das emendas os
parlamentares procuram aperfeiçoar a
proposta encaminhada pelo Poder Executivo,
visando uma melhor alocação dos recursos
públicos.

Oqueé EmendaImpositiva? ( Emenda Constitucionalnº.095,de01.11.2016‐ EstadodoAmazonas)

Souobrigadoa cumprir? (EmedaConstitucionalnº101de05/12/2018–EstadodoAmazonas)

Sim. DeAcordocomaEmedaConstitucionalnº101de05/12/2018,emvigordesde10/01/2019:
I. o primeiro terço das emendas impositivas será executado no segundo trimestre do exercício
financeiro;

II. o segundoterçoseráexecutadonoterceirotrimestredoexercíciofinanceiro;e
III. o terceiroterçoseráexecutadonoúltimotrimestredoexercíciofinanceiro.
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Fluxo Geral das Emendas Impositivas

FONTE: SEFAZ/AM
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REGISTRO DA  CÉLULA  
ORÇAMENTÁRIAS
“ESPELHO DA EMENDA”



REGISTRO DA CÉLULA ORÇAMENTÁRIA ‐ EMENDAS

Programa deTrabalho
especifico aEmenda 

Natureza deDespesa
(O que possoexecutar)

Deve corresponderao  
projeto a ser  
apresentado

Valor
disponibilizado

TODA E QUALQUER  
ALTERAÇÃO A ESTE  

DOCUMENTO DEVERÁ SER  
DEFINIDAPRIMEIRAMENTE  
COM O DEPUTADO QUE  
CONCEDEU AEMENDA

Número daEmenda

Nome completo doDeputado

UG gerenciadora daemenda
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SOBRE A CONCESSÃO 
DE EMENDAS



Como funciona a escolha das Entidades/Municípios a serem contemplados com Emendas
Parlamentares?
Cada Deputado aplica seu método de seleção, sendo a SEPROR posteriormente notificada sobre os
beneficiários escolhidos. Nesta fase de escolha, também são definidos objetos, zona de aplicação,
valores, objetos, tipo de concessão.

Quais os Termos definidos para as parcerias a serem celebradas nas Emendas?
Quando a Emenda destina recursos aos municípios (Prefeituras) o Termo a ser utilizado é Termo de
Convênio (Resolução nº.12/2012 TCE/AM), quando a parceria destinar recursos a uma entidade
privada, o Termo a ser utilizado é Termo de Fomento (Lei 13019/2004).

Sou obrigado a apresentar o Projeto para receber recursos de Emenda Parlamentar?
Sim, não somente o projeto/plano de trabalho, como toda documentação exigida na lista de
documentos determinada por cada órgão, considerando as obrigatoriedades estabelecidas na
legislação vigente. A ausência de apresentação do Projeto/Plano de Trabalho é obrigatória e
condicionante para concessão dos recursos.

Podemos mudar o objeto/valor da Emenda?
Mediante tratativa com o Deputado Estadual que concedeu a Emenda. Esta SEPROR apenas participa
deste processo, quando é devidamente consultada.
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Fui contemplado com uma Emenda, por onde devo começar meus trabalhos?
Sugerimos sempre duas frentes de trabalho:
1. SISCONV: Sistema de Controle de Convênios do Estado do Amazonas, sistema que gerencia todas

as parcerias do Estado (convênio, fomento etc). A entidade/município deverá além de possuir
cadastro, está com ele sempre atualizado.

2. ELABORAÇÃO DAS DOCUMENTAÇÕES: Elaboração das ações a serem executadas, iniciando desde
de a analise da emenda concedida, estabelecimento do planejamento (objetivos, metas, etapas)
sendo balizado pela cotação prévia de preços, obrigatória neste processo.

Por onde encaminho meu Projeto?
Obrigatório o encaminhamento por duas frentes:
1. SISCONV: todo o projeto/plano de trabalho deverá ser criado e enviado para análise via SISCONV,

devendo o ente anexar no sistema e encaminhar junto toda documentação exigida no check list,
2. PROCESSO ADMINISTRATIVO: Após aprovação dos documentos via SISCONV, o ente deverá

proceder a abertura do processo Administrativo junto a SEPROR setor Protocolo, devendo
apresentar apenas o Ofício, os documentos restantes serão anexados ao Processo pelo DEPLAN,
seguindo a ordem do Check‐list.
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SEPROR possui modelo dos documentos a serem contemplados?

Serão fornecidos, modelos dos principais arquivos a serem enviados, com dicas
de preenchimento, devendo os mesmos serem adequados a cada tipo de objeto
a ser apresentado. Documentação será disponibilizada a cada ente por email.
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RESOLUÇÃO Nº 12/2012 TCE/AM

Art. 24. Quando o ato de Transferência Voluntária compreender a aquisição de
equipamentos e materiais permanentes, será obrigatória a estipulação do destino
a ser dado aos bens remanescentes na data da extinção do acordo ou ajuste.

§ 1º. Os bens materiais e equipamentos adquiridos com recursos de Transferências
Voluntárias poderão, a critério da entidade concedente dos recursos, ser doados às
entidades beneficiárias quando, após a consecução do objeto, forem necessários
para assegurar a continuidade de programa governamental, observado o previsto
no ato da Transferência Voluntária.

§ 2º. A aplicação de recursos públicos na construção, ampliação ou reforma de imóvel
pertencente à entidade privada sem fins lucrativos somente poderá ocorrer
quando o estatuto social da entidade previr, em caso de sua extinção ou de
cessação de suas atividades, a destinação do imóvel para outra instituição
congênere ou ao Poder Público.
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MANUAIS DEUSUÁRIO

Manuais de orientação do Ente e da
Unidade Gestora
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SISCONV –Perfil Ente

Inserir um CNPJ a ser responsável

Atualizaçãodo cadastroda entidade/certidõese declarações

Troca degestor/presidente/prefeito

Após toda e qualquer alteração no cadastro original, o ente deve solicitar
nova habilitação ‐SEPROR 018101

Consulta o andamento a solicitação de habilitação feita ao órgão

Outra parte envolvida no processo

Consultar validação do interveniente

Cadastrar a prestaçãode contas

Proposta de projeto,selecionandoo órgão a ser responsável

Acompanhar/editar as propostas de projeto enviado
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SISCONV –Solicitação dePerfil

Um responsável, que não  
precisa ser diretamente  

(presidente/prefeito)  solicita 
acesso ao sistema,  depois de 

concedido, a  pessoa 
informa/cadastra a  entidade 

que ele vai  representar.
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SISCONV –Dados doEnte

Anexar:
•Comprovante do Cartão CNPJ emitido 
em 2022

Entidades privadas solicita ainda:
•Ato Constitutivo/Estatuto
•Certificado de Fins Filantrópico
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SISCONV –Dados do Responsável Legal

Anexar:
•RG
•CPF
•Comprovante de Residência 2022
•Ata de Eleição e Diploma
•Telefone e E‐mail atualizados
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SISCONV –Certidões

Anexar:
•Arquivo em PDF
•Datas condizentes
Dentro de validade

Em caso de bloqueio, a entidade poderá anexar medida cautelar concedida judicialmente e/ou Declaração quando se 
tratar exclusivamente para Emenda Parlamentar.  
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SISCONV –Declarações (Municípios)

Anexar:
•Documento original
•Timbre
•Declarando a adimplência
•Período de Validade
•Data de Emissão
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• Cartão CNPJ emitido no mês de entrada do processo;
• Certidões de Regularidade Fiscal:

– Certidão Negativa emitida pela Receita Federal;
– Certidão Negativa de Débitos Estadual – SEFAZ;
– Certidão Negativa de Tributos Municipais;
– Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
– Certificado de Regularidade do FGTS .

• Diploma de Posse;
• Ata de Posse;
• Decreto/Lei autorizando o Prefeito a celebrar convênios com órgãos;
• Cópia do RG e CPF do Prefeito;
• Comprovante de residência do Prefeito do mês de abertura do processo.
• Cópia do RG e CPF do fiscal indicado do Município

DOCUMENTOS DAPREFEITURA

Todos os documentos devem estar condizentes e atualizados no SISTEMA SISCONV (Habilitação do Ente).
A ocorrência de algum documento incorreto/vencido impossibilita a movimentação das ações do ente.
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DOCUMENTOS DA PREFEITURA –DECLARAÇÕES

DOCUMENTO ORIGINAL, COM TIMBRE, DATADA E COM PERIODO DE VALIDADE DE 60 (sessenta)
DIAS
 Declaração de que não está em mora ou inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da

administração pública direta ou indireta federal, estadual emunicipal;
 Declaração de atendimento aos limites de endividamento consolidado e mobiliário, de

operações de
crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar e despesas com
pessoal;

 Declaração de previsão e arrecadação de competência tributária;
 Declaração de cumprimento aos limites constitucionais relativos a Educação e a Saúde.
 Declaração de que possui previsão orçamentária para a contrapartida .

Quando não houver, informar que a parceria não contemplará contrapartida por parte do ente.
 Declaração de cumprimento das exigências legais para a realização de transferência voluntária e

das disposições relativas a formalização, publicação, execução e prestação de contas das
transferências voluntárias.

DOCUMENTO ORIGINAL, COM TIMBRE, DATADA E COM PERIODO DE VALIDADE DE 30 (trinta)
DIAS
 Declaração de adimplência quanto ao pagamento de seus servidores.
 Declaração de adimplência quanto a prestação de contas anteriores
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Plano de Trabalho

Locação de hora‐máquina para manutenção de ramais e vicinais, na comunidade rural Passarinho, zona
rural do Município de Boca do Acre – Emenda Parlamentar nº. 00/2022 do Deputado Estadual Fulano de
Tal –Plano SISCONV nº 002022.

Manaus/AM
2022

CAPA DO PLANO

TÍTULO

Município,
Estado e Ano

Resumo do  
Objeto,Numero  
da Emenda,  

Nomecompleto  
do Deputado e  
Numero do  

Plano SISCONV
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(DEVERÁ CONTER O TIMBRE DA SOLICITANTE)

1. DADOS CADASTRAIS

PLANO DE TRABALHO 

Entidade Proponente: (Nome completo sem abreviação) CNPJ: (XX.XXX.XXX/000X‐XX)

Endereço: (de acordo com comprovante) Nº (de acordo com comprovante encaminhado)

Bairro: (de acordo com comprovante) Munícipio: (localidade) Estado: AMAZONAS

CEP: (de acordo com comprovante) Inscrição Municipal: (xxxxx‐xx) Inscrição Estadual (xxxxx‐xx)
TELEFONE (DDD) XXXX‐XXXX E‐MAIL: (válido para o exercício)

Conta Corrente: (Especifica ao Objeto) Agência: Banco/Munícipio:

Nome do Responsável (Nome Completo sem abreviação) Cargo: (Descrição de acordo com o diploma)

RG/Or. Exp XXXXX‐XX CPF: XXX.XXX.XXX‐XX Complemento: (Se não houver, excluir campo)

TELEFONE (DDD) XXXX‐XXXX E‐MAIL: (pessoal e válido para o exercício)

Endereço do Responsável: (De acordo com comprovante enviado) Nº: (de acordo com comprovante)

Bairro: (de acordo com comprovante) Município: (localidade) Estado: Amazonas

CEP: (de acordo com correio) Complemento: (Caso necessário)

Nome do Fiscal: nome completo sem abreviatura Cargo/Função:

RG/Or. Exp.: XXXXX‐XX CPF: XXX.XXX.XXX‐XX Matricula Funcional: de acordo com registro funcional

TELEFONE (DDD) XXXX‐XXXX E‐MAIL: (pessoal/válido para o exercício)

Secretaria de 
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Observações ao campo: 
 Endereço do município deve ser diferente do endereço do Prefeito
 Conta bancária deverá ser aberta junto aos bancos oficiais, a mesma precisa estar apta para recebimento do recurso 
 Todos os telefones/e-mail informados devem estar validos
 Encaminhar cópia do RG e CPF no mínimo do representante informado
 Campos que não há informação devem ser apagados.
 As instruções de preenchimento e observações devem ser apagadas no documento enviado.



2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

PLANO DE TRABALHO – GRUPO

Titulo do Projeto
Objeto do Plano (Ex: triciclos)

Período de Vigência ‐mínimo de 12 (doze) meses
Início Término

12(DOZE) MESES

Identificação do Objeto
Solicitação de Celebração de Termo de que tem como objeto a execução do Projeto .......... oriundo da Emenda Parlamentar n°...../2021
de autoria do Deputado(a) _, tendo o Plano de Trabalho sido cadastrado sob o n°. ‐SISCONV/SEFAZ. (RESUMO DO PROGRAMA
OU DA SOLICITAÇÃO, DESCREVENDO O QUE SERÁ EXECUTADO, QUANTO ALUNOS SERÃO BENEFICIADOS, QUAL NIVEL DE ENSINO, QUAL AS ESCOLAS
ENVOLVIDAS (CASO TENHA MAIS DE UMA ESCOLA) , NUMERO DA EMENDA, NOME COMPLETO DO DEPUTADO

Justificativa da Proposição: (NESTE CAMPO DEVE SE APRESENTAR INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS QUE JUSTIFIQUEM O VALOR
SOLICITADO E A IMPORTANCIA DO CONVÊNIO. EXIGI‐SE COMO INFORMAÇÃOMINIMA:
‐ Objeto;
‐ QUANTIDADE DE ALUNOS A SEREM BENEFICIADOS;
‐ NIVEL DE ENSINO EM QUE OS ALUNOS SE ENCAIXAM, PUBLICO ALVO (observar o que foi cadastrado na Emenda doParlamentar)
ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS A SEREMADQUIRIDOS;
‐ VALOR PROPOSTO CONTENDO DESCRIÇÃO DE COMO SERÁ INVESTIDO/EXECUTADO;
‐ ESPECIFICAR QUANTITATIVOS DE CONTRATAÇÃO JUSTIFICANDO O PORQUÊ DE CADA UM, TRAJETO, TEMPO, TURNOS DE UTILIZAÇÃO;
‐ ESPECIFICAR QUANTITATIVOS DE AQUISIÇÃO, JUSTIFICANDO SUA UTILIZAÇÃO, FORMA DE DISTRIBUIÇÃO, COMO SE DARÁ O CONTROLE,

SOB QUAL PREÇO JUSTIFICA‐SE O QUANTITATIVO/VALOR, TURNO DE UTILIZAÇÃO, TEMPO DEFUNCIONAMENTO;
‐ ESPECIFICA EM DETALHES A COMPOSIÇÃO DE VALOR: MAO DE OBRA, SERVIÇO
‐ INFORMAR NUMERO DE VEICULOS POR TRAJETO, CAPACIDADE DE TRANSPORTE, DOCUMENTOS DE REGULARIDADE (DETRAN/MARINHA)
‐ PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/EQUIPAMENTOS, INFORMAR DETALHAMENTO/ESPECIFICAÇÕES, ENCAMINHAR COLETA DE PREÇOS DO  ITEM PARA ESTABELECIMENTO DE VALOR.
‐ NOS CASOS DE TURMAS/CURSOS INFORMAR QUAIS DIAS E QUANTITATIVO DE ALUNOS POR TURMA, INFORMANDO HORÁRIO  DIÁRIO/SEMANAL/MENSAL DE CADA TURMA;
‐ DESCREVER A IMPORTANCIA DO CONVENIO;
‐ DESCREVER A NECESSIDADE DA PARCERIA;
‐DEFINIR AS METAS A SEREM ATINGIDAS (EX.: Melhorar o ensino dos alunos em 60% com o curso / Dar melhor estrutura de estudo)  INSERIR TODAS AS INFORMAÇÕES QUE 
ACHAM PERTINENTE A EXECUÇÃO.
Quanto se tratar de obras deve constar o quantitativo de alunos atual atendidos pelo prédio e a perspectiva de atendimento futuro.
(ampliação)

(DEVERÁ CONTER O TIMBRE DA SOLICITANTE)
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3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

PLANO DE TRABALHO (DEVERÁ CONTER O TIMBRE DA SOLICITANTE)

META ETAPA/FASE ESPECIFICAÇÃO INDICADOR FÍSICO
UND QUANT VALOR

UNITÁRIO
VALOR  
FINAL

Objeto final a
ser atendido
–Nome do  
Projeto

Etapas que
deverão ser  
executadas  
durante do  
período de  
vigência para  
alcance dos  
objetivos

Especificação de cada
etapa, comdescrição
mínima do item.

Unidade de
medida de  

demonstração  
das etapas

quantitativo
de acordo  

com aunidade  
de medida  
estabelecida

preço
demonstrado  

conforme  
pesquisa de  

preço contida  
anexa ao Plano

Quantidade x
preço unitário

TOTALGERAL SOMADAS
QUANTIDADES

- SOMA TOTAL DO
INVESTIMENTO
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4. CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

PLANO DE TRABALHO (DEVERÁ CONTER O TIMBRE DA SOLICITANTE)

META ETAPA/FASE ESPECIFICAÇÃO INDICADOR  FÍSICO ESTIMATIVA DE 
CUSTO R$

RECURSOS R$

UND QTD VLR. UNT TOTAL PROPONEN
TE 

CONCE
DENTE

NA ASSINATURA
DA ORDEMDE  

SERVIÇO

TOTAL COM BDI ( %) SOMATOTAL  DO
CAMPO
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5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

PLANO DE TRABALHO (DEVERÁ CONTER O TIMBRE DA SOLICITANTE)

NATUREZA DA DESPESA CONCEDENTE PROPONENTE VALORGLOBAL

CODIGO ESPECIFICAÇÃO

(CORRESPONDENTE AO
QUE SERÁ EXECUTADO)

444042

Correspondente à natureza
informada no Espelho da  
Emenda Parlamentar (Ex:  

Contribuições).

Valor total
correspondente  
ao investimento  
da SEPROR

Valor total
correspondente ao  
investimento da  

proponente(mínimo 2%)  
(Contrapartida  

preferencialmente  
financeira)

Soma da Concedente +
Proponente

Pode ser financeira e/ou bens e  
serviços, desde que  financeiramente

mensurada

Repetir o mesmo número contido  na 
emenda parlamentar
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6. BENEFICIÁRIOS POR META

PLANO DE TRABALHO (DEVERÁ CONTER O TIMBRE DA SOLICITANTE)

Secretaria de 
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Meta
ESPECIFICAÇÃO DOS 

BENEFICIÁRIOS
Beneficiários

Direto Indireto Total



PLANO DE TRABALHO (DEVERÁ CONTER O TIMBRE DA SOLICITANTE)

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE
1ª REPASSE 2ª REPASSE 3ª REPASSE 4ª REPASSE 5ª REPASSE TOTAL DA

CONCEDENTE
R$ ..,.. R$ ..,.. R$ ..,.. R$ ..,.. R$ ..,.. SOMA DE TODOS OS 

CAMPOS

1ª REPASSE 2ª REPASSE 3ª REPASSE 4ª REPASSE 5ª REPASSE TOTAL DA
PROPONENTE

R$ ..,.. R$ ..,.. R$ ..,.. R$ ..,.. R$ ..,.. R$ ..,..

PROPONENTE

Não está vinculado a
calendário/mês

1ª REPASSE 2ª REPASSE 3ª REPASSE 4ª REPASSE 5ª REPASSE TOTAL DO
INVESTIMENTO

R$ ..,.. R$ ..,.. R$ ..,.. R$ ..,.. R$ ..,.. R$ ..,..

TOTAL (CONCEDENTE + PROPONENTE)

Secretaria de 
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Observações ao campo: 
• Numero de parcelas é proposta pela interessada. Lembrando que a sua divisão 
em parcelas, cria automaticamente obrigação de prestação de contas parcial.



PLANO DE TRABALHO (DEVERÁ CONTER O TIMBRE DA SOLICITANTE)

8. ATIVIDADE PRETENDIDA

Secretaria de 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO DA ATIVIDADE/ USO E SERVIÇO
DESCREVER SOBRE O USO E SERVIÇO EM QUE O BEM SERÁ UTILIZADO.
EXEMPLO:
‐ ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO;
‐ COMPRA DE INSUMOS;

SUBITEM DISCRIMINAÇÃO DO(S) RESPONSÁVEL(IS)
/OPERADOR(ES) CPF:

MANOEL RAIMUNDO DA SILVA 000.000.000‐00



PLANO DE TRABALHO (DEVERÁ CONTER O TIMBRE DA SOLICITANTE)

9. CRONOGRAMA DE TRABALHO

Secretaria de 
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Descrever os dias da semana, horário e os meses que será utilizado o bem.

Dias da semana Atividades

Domingo A critério do Ente  
Segunda‐feira
Terça‐feira
Quarta‐feira
Quinta‐feira
Sexta‐feira
Sábado

10. RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIO 

Localidade
Quantidade de Beneficiários

Atividade
Diretos  Indiretos

Descrever as localidades que 
serão beneficiadas pelo uso 
do bem.

Ex: Associação do Curipoca 20 100 Compra de insumos agrícolas

Ramal do Cutia 15 80
Escoamento da produção de
hortifrutigranjeiro.



Responsável peloProponente  
(Cargo/Função/ CPF)

Declaro ciência quanto a participação na execução deste Plano de Trabalho 
(AM), de de 2021.

PLANO DE TRABALHO (DEVERÁ CONTER O TIMBRE DA SOLICITANTE)

12. AUTORIZAÇÃO PELO CONCEDENTE

Incluir dados do responsável  do
Proponente

Incluir dados do responsável  do
Concedente

Secretaria de 
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11. DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Declaro ciência quanto a participação na execução deste Plano de Trabalho

(AM), de de 2021.

Plano de Trabalho aprovado.

Responsável peloConcedente
(Cargo/Função/ CPF)



Secretaria de 
Produção 
Rural

PLANO DETRABALHO
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SISCONV –PERFIL ENTE

•Detalhar: verificar a alimentação realizada(abrir o plano);
•Validar: checagem obrigatório de campos antes do envio para análise,
podendo indica problemas no cadastro da proposta;
•Enviar para análise: apresentação efetiva ao órgao destinatário, seja para
envio da primeira análise, após cadastro e/ou reenvio após uma correção;
•Imprimir: imprimir o resumo da alimentação realizada em arquivo PDF.
•Acompanhar: nessa tela o usuário poderá verificar se há parecer técnico,
parecer jurídico, despacho autorizativo, o ato de transferência voluntária, os
aditivos(com seus respectivos pareceres e despacho) e execução
orçamentária.
•Incluir/Ver aditivos: criar pedido de aditivo (prazo, valor ou prazo e valor)
para o plano aprovado.
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COMPOSIÇÃO DO PLANO NO SISCONV 

1. Dados resumidodo Projeto: número do plano, título, resumo do objeto, valor, dados do
proponente;

2. Metas e Valores: estabelecer o cronograma de execução. Neste campo destacamos que
devem ser classificados a natureza de despesa do Produto e não da Emenda, bem como,
baseando‐se nas pesquisas de preços efetuadas;

3. Lista de documentos: todos os anexos a serem incluídos na proposta de acordo com o
check list solicitado pela SEPROR.

STATUS DOPLANO – LEGENDAS
1. Cadastrado: proponente apenas registrou o plano e o mesmo encontra‐se ainda em

posse da proponente em edição. O órgão somente visualiza (administrador) não
podendo efetuar nenhuma espécie de tramitação;

2. Enviado para análise: proponente enviou o Plano ao órgão para análise técnica,
somente quando ocorre este status, o projeto é considerando APRESENTADO;

3. Em correção: órgão efetuou a análise dos documentos enviados e solicitou ajustes.
Normalmente laudo de ajustes quando não especificados na barra de comentário, são
enviados ao e‐mail do interessado, cadastrado no SISCONV/Plano de Trabalho;

4. Analisado: houve aprovação do projeto pelo órgão, devendo iniciar os registros dos
parecer técnico, jurídico, autorizativo e etc.
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OBSERVAÇÕES QUANTO AO PLANO DETRABALHO

RESOLUÇÃO 12/12 – TCE/AM

Art. 10. O ato de Transferência Voluntária poderá ser alterado mediante proposta, devidamente
formalizada e justificada, a será apresentada ao concedente ou contratante em, no mínimo, 30
(trinta) dias antes do término de sua vigência ou no prazo nele estipulado.

§ 1º. É vedado o aditamento de convênio com o intuito de alterar o seu objeto, entendido como
tal a modificação, ainda que parcial, da finalidade definida no correspondente Plano de Trabalho,
configurando, ainda, mudança do objeto mesmo que não haja alteração da classificação
econômica da despesa.

§ 2º. Excepcionalmente, quando se tratar apenas de alteração da programação de execução do
convênio, admitir‐se‐á que a entidade executora proponha a reformulação do Plano de Trabalho,
o que será previamente apreciado pelo setor técnico e submetido à aprovação da autoridade
competente do órgão ou da entidade concedente.
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SOLICITAÇÕES DE ADITIVO DE PRAZO

•Registrar o pedido de Aditivo primeiro no SISCONV
•Escolha o tipo de aditivo (Data, Valor, Data/Valor). Selecione o número do aditivo de maneira sequencial.
Dependendo do tipo escolhido, informe os dados.
•Apósa inclusão dos dados acima, clique em “Enviar para análise”. No momento do envio para análise, será
feita uma validação. Observe os erros, se houver, corrija e tente enviar novamente.
•Apóso envio com sucesso,o aditivo ficará com o status “Enviado paraAnálise”.Aguarde aanálise do analista
da UG.Apósaanálise do analista, o aditivo pode ir para o status de “Em correção” ou “Analisado”.
•Se o aditivo estiver no status “Em correção”, clique no botão de opções do aditivo e escolha a opção “Visualizar
Motivo da Correção”. Corrija o aditivo observando osmotivos de correção e envie novamente para análise.
•Seo aditivo estiver no status “Analisado”, o aditivo foi aprovado pelo analista.
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TERMO DE REFERÊNCIA
(Equipamentos)

PROJETO BÁSICO
(Serviços de Engenharia, Reformas, Obras)



TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETOBÁSICO
• Deverão ser considerados os itens mínimos utilizados como padrão pela

SEPROR, mas a forma e as informações adicionais, são de responsabilidade da
Prefeitura que apresentará minuta do Projeto Básico/Termo de Referência
que será utilizado na licitação.

Observação: Somente será apresentado se o ente fizer licitação para a 
contratação  (municípios)

Secretaria de 
Produção Rural



Secretaria de 
Produção 
Rural

FISCAL DA PARCERIA



Art. 31. A função gerencial fiscalizadora será exercida pelos órgãos ou entidades
concedentes, dentro do prazo regulamentar de execução ou Prestação de Contas do
ato de Transferência Voluntária, ficando assegurado aos seus agentes qualificados a
responsabilidade de reorientar ações e de acatar, ou não, as justificativas com relação
às eventuais disfunções havidas na execução, sem prejuízo da ação das unidades de
controle interno e externo, de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a
plena execução do objeto

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Artigos 31 a 35 tratam do Fiscal e seu papel, bem  como, 
apresentam a estrutura do relatório que  deve ser emitido 

pelo mesmo, a cada análise de  prestação de contas.

Secretaria de 
Produção Rural



Secretaria de 
Produção 
Rural

COTAÇÕES DE PREÇOS



COTAÇÃO DEPREÇOS

• Empresa devidamente habilitada ao serviço (CNAE);
 Documento com timbre da empresa;
 Título do Documento;
 Mesmo padrão de informações (qtd, preço unitário,

especificação e total geral) e/ou serviço com a mesma
descrição; Obs.: Deverá ser especificado item por item ou
serviço por serviço quanto se custa cada etapa.

 Termos de negócio: prazos, forma de pagamento, garantia
do produto/serviço;

 Data de emissão;
 Período de Validade;
 Carimbo CNPJ sem cobrir informações;
 Assinatura original;
 Nome do responsável pela informação
 abreviações;
 CPF ou RG do responsável pela informação;
 Atestado de capacidade técnica ‐ casos excepcionais ;
 Carta de exclusividade ao produto e/ou serviço original,

assinada e com validade (devidamente registrada no órgão
competente).

PESSOA JURÍDICA

•

PESSOA FÍSICA
• Mesmo padrão de informações (qtd, preço

unitário, especificação e total geral);
• Termos de negócio:

prazos, forma de 
pagamento, garantia do produto/serviço;

• Data de emissão;
• Período de Validade;
• Assinatura original;
• Nome do responsável pela informação

completo, sem abreviações;
• CPF ou RG do responsável pela informação;
• Carta de recomendação, se houver.

Para todo e qualquer contratação deve haver no mínimo três cotações, exceto para casos de exclusividade
comprovada. Para melhor compreensão da natureza de atividade recomenda‐se anexar cartão CNPJ. É vetado
cotação de preços de empresa do mesmo grupo financeiro (Matriz e Filial)
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Art. 25. Para a aquisição de bens e contratação de serviços com recursos de órgãos ou
entidades da Administração Pública, as entidades privadas sem fins lucrativos
deverão realizar, no mínimo, cotação prévia de preços no mercado, observados os
princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade.

§ 1º. A entidade privada sem fins lucrativos deverá contratar empresas que tenham
participado da cotação prévia de preços, ressalvados os casos em que não
acudirem interessados à cotação, quando será exigida pesquisa ao mercado prévia
à contratação, e deverá conter, no mínimo, orçamentos de três fornecedores, sob
pena de responsabilidade pelos atos de gestão antieconômica.

§ 2º. Os orçamentos deverão estar datados e discriminados de maneira que permitam
comprovar que foi assegurada a isonomia aos interessados para fornecer o bem ou
o serviço cotado.

§ 3º. É vedada a contratação de dirigentes da entidade tomadora dos recursos e de
seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade até o 2º grau.
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INFORMAÇÃO IMPORTANTE
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FLUXO DE PROCESSO



Fluxodo Análise na SEPROR

AREA TECNICA 
PARA EMISSAO 
DE PARECER 
TECNICO 

ASSESSORIA JURÍDICA PARA  
PARECER

DEPLAN 
ASSINATURA DO TERMO 

DEPLAN
RECEBE  

PROCESSO

DAF 
(SOLICITAÇÃO DE COTA E 

EMPENHO)

Ordenador de Despesas 
emite Despacho 
Autorizativo

Esclarecemos que  para cada 
fluxo  relacionado, existem  

tramitações internas  inerentes 
de cada  área e obrigatórias  por 
Lei (análises,  autorizações e  

assinaturas)

Secretaria de 
Produção Rural

DISPONIBILIDADE 
ORÇAMENTARIA  

PUBLICAÇÃO 
ATO DE 

TRANFERENCIA ‐
SISCONV
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DÚVIDAS??
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CAPACITAÇÃO ENTES  
BENEFICIÁRIOS

deplan.sepror@gmail.com


