
EMENDAS PARLAMENTARES 
INDIVIDUAIS – LOA 2019

Atendimento PADEM/SEGOV

Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais



RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS – ORIENTAÇÕES 

GERAIS
PROTOCOLO DE DOCUMENTOS:

Os documentos deverão ser protocolados 

no 1 andar (sala de recepção a ser 

indicada), conforme check list – ANEXO I 

da Resolução Conjunta SEGOV/AGE n. º 

004/2015

Prazo: 15 dias após aprovação da 

indicação da Emenda!

ATENÇÃO: não serão aceitos 

documentos rasurados e/ou 

ilegíveis!

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:

1. Proposta de Plano de Trabalho elaborada 

no SIGCON e assinada pelo 

representante legal do município/OSC (via 

original). Só serão aceitas propostas com 

status de “check list celebração”;

2. Estatuto da OSC (verificação da 

adequação da entidade ao art. 33 da Lei 

Federal n. º 13.019/2014;

3. Comprovante de abertura de conta 

bancária específica em banco oficial;
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RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS – ORIENTAÇÕES 

GERAIS
SE O OBJETO PROPOSTO FOR 

REFORMA/OBRA

1. PROJETOS com as cotas, cortes e 

detalhes legíveis, assinados pelo 

responsável técnico responsável e pelo 

representante legal;

2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, assinada 

pelo responsável técnico e pelo 

representante legal;

3. MEMÓRIA DE CÁLCULO, assinada pelo 

responsável técnico ;

4. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, assinado 

pelo responsável técnico e/ou 

representante legal.

3

SE O OBJETO PROPOSTO FOR 

AQUISIÇÃO OU AQUISIÇÃO E 

INSTALAÇÃO:

1. No mínimo 03 ORÇAMENTOS 

devidamente identificados (carimbo com 

CNPJ e preferencialmente assinatura)

2. PLANILHA de Itens e Custos conforme 

modelo padrão SIGCON

ATENÇÃO: no caso de reforma ou obra, o local de 

intervenção deverá ser descrito na Proposta de 

Plano de Trabalho



ATENDIMENTO DE ENGENHARIA – ORIENTAÇÕES 

GERAIS
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1. Os atendimentos presenciais acontecerão 

apenas às segundas feiras, de 09:00 

horas às 16:00 horas, MEDIANTE 

CONFIRMAÇÃO DE AGENDAMENTO 

PRÉVIO

2. O agendamento do atendimento deverá 

ser solicitado via e-mail 

(engenharia@governo.mg.gov.br);  

LIMITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS X R$ 102 MILHÕES 

INDICADOS NA LOA 2019.POR ISSO:

A análise dos projetos 

de engenharia será 

realizada a partir do 

critério “data de 

protocolo” dos 

documentos, sendo que 

os projetos que 

sanearem as pendências 

em até 03 análises 

técnicas entrarão para 

“fila de espera”. 

mailto:engenharia@governo.mg.gov.br


1.

Cobrança exagerada de 

documentos na celebração de 

convênios e termos de fomento?

Alguns exemplos de convênios celebrados com a  

SEGOV
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FALHAS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE 

ENGENHARIA
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É imprescindível a apresentação de 

estudo de sondagem para aprovação 

de projetos destinados à construção de 

pontes.

Recomendamos muita cautela quanto 

aos projetos de reforma de ponte.

Ligando nada a lugar algum.....



FALHAS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE 

ENGENHARIA
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Rampa de acesso ??? 

Necessário avaliar a necessidade de 

fazer apenas o rebaixamento do meio 

fio!

Para execução de calçadas é 

imprescindível apresentação de 

normativo autorizando a execução 

(Plano de Diretor, Lei ordinária, Lei de  

Uso e Ocupação do Solo). 
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Não serão aprovados projetos para 

recapeamento sobre bloquete!

Atenção às condições estruturais da 

via pública para a apresentação de 

projetos destinados ao recapeamento 

asfáltico, sob pena de reprovação 

(impedimento técnico).

Imprescindível a existência de rede 

de água e esgoto para a 

pavimentação/recapeamento de vias 

públicas.

FALHAS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE 

ENGENHARIA
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Não serão aprovados projetos 

que contemplam etapas de 

obras, exceto finalização da 

mesma!

Na SEGOV, não serão 

aprovados indicações de 

reforma/obra cujo beneficiário é 

OSC.

FALHAS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE 

ENGENHARIA
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... Mais uma etapa de obra que 

não foi concluída. Construção da 

sede da sociedade musical.  

FALHAS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE 

ENGENHARIA
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Dois muros de arrimo com locação 

errada. 

Necessário a apresentação de 

documento de propriedade do imóvel.

FALHAS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE 

ENGENHARIA
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Arquibancada executada sem o Projeto 

de Fundação/Estrutural (importância 

de projetos completos!). 

Obra embargada pela Defesa Civil 

Municipal.

FALHAS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE 

ENGENHARIA



13

Projeto de reforma de escola municipal 

sem detalhamento suficiente com 

execução errada. 

Problemas no piso e ralo “na rampa”.

FALHAS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE 

ENGENHARIA



PRINCIPAIS ERROS  PERCEBIDOS PELA EQUIPE DE 

ENGENHARIA DA SEGOV
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▸ Projeto ilegível devido à escala inadequada 

e/ou formato inadequado, impossibilitando o 

correto entendimento;

▸ Projeto divergente dos demais documentos 

de engenharia (ex.: itens de planilha que não 

estão representados em projeto, cotas 

incompatíveis com a memória de cálculo);



PRINCIPAIS ERROS  PERCEBIDOS PELA EQUIPE DE 

ENGENHARIA DA SEGOV
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▸ Insuficiência de cotas nos projetos, 

dificultando a conferência das áreas que 

serão executadas. NÃO EDITAR AS COTAS 

DO AUTOCAD.

▸ Ausência de Projeto de Projeto de 

Segurança Contra Incêndio e Pânico 

APROVADO pelo Corpo de Bombeiros de 

Minas Gerais, Projeto Elétrico, Projeto 

Hidráulico;



PRINCIPAIS ERROS  PERCEBIDOS PELA EQUIPE DE 

ENGENHARIA DA SEGOV

16

▸ Ausência de ART/CREA ou documento 

emitido sem todas as atividades técnicas 

conforme check list Anexo I da Resolução 

Conjunta SEGOV/AGE n. º 004/2015;

▸ ART/CREA ou RRT/CAU sem data e sem 

assinaturas do responsável técnico 

(engenheiro/arquiteto) E do representante 

legal do município; 



PRINCIPAIS ERROS  PERCEBIDOS PELA EQUIPE DE 

ENGENHARIA DA SEGOV
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▸ Utilizar como unidade de medida “verbas” ou 

outras unidades genéricas, assim como 

utilizar descrições de serviços imprecisas ou 

genéricas, tais como “diversos”, “despesas 

gerais”, “provisões para contingências” e 

“eventuais”;

▸ Apresentar planilha contendo itens com valor 

unitário superior ao da planilha SETOP; 

▸ Declarações em discordância com o modelo 

SEGOV.



PRINCIPAIS ERROS  PERCEBIDOS PELA EQUIPE DE 

ENGENHARIA DA SEGOV
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▸ Valor total do cronograma diferente do valor 

total da planilha orçamentária (diferença 

devido ao arredondamento);

▸ Ausência de assinatura do representante 

legal do município com a devida identificação 

do nome e cargo (carimbo);

▸ Quantidade de fotos insuficientes para 

identificar o local de intervenção.
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Obrigada!
Dúvidas?

engenharia@governo.mg.gov.br

mailto:larissa.coimbra@governo.mg.gov.br

