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PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E PLANOS DE TRABALHO 

PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A UNIÃO, DECORRENTES DE EMENDA 

PARLAMENTAR INDIVIDUAL – “ORÇAMENTO IMPOSITIVO”. 

 

A Secretaria da Controladoria Geral do Estado – SCGE, através da Diretoria de 

Orientação, Normas e Procedimentos – Coordenadoria das Ações de Orientação, no 

exercício de sua função de orientação aos gestores, lança mão deste instrumento de 

veiculação para orientar aos senhores gestores, notadamente, os órgãos beneficiários de 

Emendas Parlamentares Individuais - “Orçamento Impositivo” - de recursos da União, 

para observarem os prazos para apresentação das propostas e planos de trabalho no 

sistema SICONV. 

Foi publicada no Diário Oficial da União de 07 de fevereiro de 2014 a Portaria 

Interministerial nº 40, de 06 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre procedimentos e 

cronograma para operacionalização das emendas parlamentares individuais ao 

orçamento no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV. 

Orientamos aos senhores gestores a leitura, na íntegra, desse normativo. 

O órgão deve consultar o SICONV, para verificar se o mesmo é beneficiário de 

recursos de convênios proveniente de emendas parlamentares, a partir do dia 25 de 

fevereiro de 2014. Constarão no sistema: o número da emenda, nome do 

autor/parlamentar, CNPJ do beneficiário e o respectivo valor.  

O prazo para envio das propostas e planos de trabalho por meio do SICONV 

é até 21 de março de 2014.  

Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal terão até o dia 15 de 

abril de 2014 para analisar as propostas e concluir pela sua aprovação, reprovação ou 

necessidade de complementação ou ajustes.  

Orientamos, portanto, aos senhores gestores que consultem a situação da 

proposta e plano de trabalho apresentados pelo órgão a partir de 16 de abril de 2014, e, 

havendo solicitação de complementação ou ajustes, deverão encaminhar tais 
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documentações até 25 de abril de 2014, para reanálise da Administração Pública 

Federal. 

A celebração de qualquer convênio ou contrato de repasse dependerá do 

atendimento dos requisitos exigidos pela legislação, em especial Lei Complementar nº 

101/2000, Lei nº 12.919/2013 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2014, 

Decreto nº 6.170/2007 e Portaria Interministerial nº 507/2011.  

Importante lembrar que as propostas e os planos de trabalhos apresentados 

deverão observar o disposto nos arts. 25 e 26 da Portaria Interministerial nº 507, de 24 de 

novembro de 2011. 

Qualquer esclarecimento de dúvidas, entrar em contato com a Secretaria de 

Relações Institucionais da Presidência da República – SRI/PR, responsável pela 

coordenação e o acompanhamento do cumprimento dos procedimentos da Portaria, pelo 

correio eletrônico sri.emendas@presidencia.gov.br e pelo telefone (61) 3411-1316, 

mecanismos pelos quais encaminharão eventuais orientações.  

Pedimos especial atenção à leitura integral da citada Portaria Interministerial, de 

modo a atender às exigências ali contidas. 

Esta SCGE, através da Coordenadoria das Ações de Orientação, coloca-se à 

disposição para maiores esclarecimentos das 8 às 12 horas, através do telefone 3183-

0921 e através do endereço www.scgeorienta.pe.gov.br. 
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