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PROGRAMA DE APOIO  
AO DESENVOLVIMENTO 
MUNICIPAL – PADEM
Código PPAG: Programa 108 e Ação 2057

Finalidade: 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 (OSCs), com vistas à implementação 
de obras de infraestrutura urbana/rural e de saneamento, à execução de 
serviços e à aquisição de equipamentos básicos. 

Para o orçamento de 2018, só serão repassados recursos para  
INVESTIMENTOS nesta ação. Não serão apoiados itens de custeio, 
inclusive a contratação de serviços para elaboração de projetos de engenharia.

Público-alvo: municípios, entidades públicas e consórcios públicos.

Devido às restrições da legislação eleitoral1, não serão celebrados, 
nesta Secretaria, termos de fomento/colaboração com OSCs.

Para a celebração de convênios de saída, os municípios, as entidades 
públicas e os consórcios públicos deverão estar obrigatoriamente com 
todas as Certidões Negativas de Débito (CNDs) válidas, com o cadastro 
REGULAR junto ao Cadastro Geral de Convenentes (CAGEC) e ausência 
de pendências no CNPJ no Cadastro Informativo de Inadimplência em 
relação à Administração Pública do Estado de Minas (CADIN-MG).

1 Art. 9º da RESOLUÇÃO SEGOV/SECCRI/AGE Nº 1, DE 10 DE JANEIRO DE 2018: É vedado à Administração Estadual direta e indireta, nos termos 
do art. 73, §10, da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, a partir de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2018 (Resolução TSE nº 23.555, 
de 29 de dezembro de 2017), a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios diretamente à população em geral, ou através de entidades 
privadas sem fins lucrativos, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em 
execução orçamentária no exercício anterior.
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SEGOV, deverão ser observadas as obras, reformas e aquisições 
contempladas pelo PADEM:

            1. OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO/SANEAMENTO

            2. INSTALAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

2.1  Instalação/ampliação de rede de drenagem pluvial subterrânea.
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1.1  Pavimentação em alvenaria poliédrica, meio-fio, drenagem superficial.

1.2 Pavimentação asfáltica, meio-fio, drenagem superficial.
1.3 Recapeamento asfáltico, meio-fio, drenagem superficial. 

ATENÇÃO: o munícipio deverá observar as condições da 
via que receberá os serviços de recapeamento. Não serão 
celebrados convênios para realização de “tapa-buraco”!!!!
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1.4 Reperfilamento asfáltico, meio fio, drenagem superficial.

1.5 Calçamento em bloquete (sextavado ou intertravado), meio-fio, drenagem 
superficial.

1.6 Calçamento em paralelepípedo, meio-fio, drenagem superficial.

1.7 Sinalização viária vertical e horizontal (urbanização viária).

ATENÇÃO: só serão apoiadas obras de pavimentação/
recapeamento/calçamento em ruas que contenham redes 
de água e esgoto, elétrica e de telefonia. Na celebração, 
deverá ser apresentada Declaração de Existência de Redes, 
conforme modelo padrão SEGOV. 
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3.        3. CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO 
      DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

3.1  Construção/reforma de praça pública e fonte luminosa/urbanização.

ATENÇÃO: no caso de construção de praça pública, deverá 
ser apresentado Registro do Imóvel ou documentos de 
comprovação da situação possessória, de acordo com o art. 10 
da Resolução Conjunta SEGOV/AGE nº 004/2015.

3.2 Construção/reforma/ampliação de ginásio poliesportivo.
3.3  Construção/reforma de instituições de longa permanência para idosos 

(asilo municipal).
3.4 Construção/reforma de quadra.
3.5  Reforma/construção/ampliação de prédios públicos cuja propriedade é do 

poder executivo municipal.

ATENÇÃO: só serão apoiadas reforma/construção/ampliação 
em imóveis em que a Prefeitura é PROPRIETÁRIA, sendo 
necessário apresentar documentação atualizada do imóvel 
(últimos 12 meses antes da apresentação da Proposta de 
Plano de Trabalho) e autenticada em cartório.

ATENÇÃO: não será transferido recurso para obra/reforma 
da Câmara Municipal.

            4. CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÕES/MUROS

4.1 Construção de muro de arrimo.
4.2  Construção de muro de gabião.
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5. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO

5.1  Equipamentos para playground.

ATENÇÃO: para aquisição e instalação de playground 
em imóveis municipais, só serão apoiados equipamentos 
permanentes e que tenham relação com o PADEM para o 
desenvolvimento municipal. Não serão apoiados, por exemplo, 
piscina de bolinha, sinuca, mesa de “ping pong”, entre outros.

5.2  Equipamentos de circuito de câmera (interno e externo).

ATENÇÃO: só serão apoiados sistemas de monitoramento 
por fibra óptica!

ATENÇÃO: não serão apoiados equipamentos de monitoramento 
em ruas e/ou qualquer outro tipo de monitoramento policial.

            

6. AQUISIÇÃO

ATENÇÃO: é vedado ao convenente subconveniar, descentralizar, 
locar e/ou emprestar quaisquer bens adquiridos via Convênio 
de Saída, pois os bens adquiridos com recursos de convênio 
com a SEGOV destinam-se ao uso exclusivo do convenente 
para atendimento à comunidade, sendo expressamente 
vedada a transferência de seu domínio, sob pena de reversão 
desses bens ao patrimônio da SEGOV. 

6.1 Veículos novos:
• Caminhão
• Caminhonete de grande porte
• Ônibus (a partir de 23 lugares)
• Motoniveladora

• Pá carregadeira
• Retroescavadeira
•  Tratores (modelos com lâmina,  

de esteira ou de rodas)

ATENÇÃO: só serão apoiados veículos ZERO quilômetro.
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6.2  Maquinário agrícola: 
• Máquina para beneficiamento de grãos 
• Motobomba 
• Plantadeira 
• Torradeira de café 
• Vassoura mecânica

6.3  Implementos agrícolas:
• Colheitadeira
• Pá (caçamba) carregadeira traseira
• Distribuidor de calcário
• Perfurador de solo (acoplável ao trator)
• Roçadeira manual
• Roçadeira de arrasto

6.4 Equipamentos eletrônicos e de informática:
• Computador completo
• Notebook
• Projetor multimídia
• Impressora a laser

ATENÇÃO: no convênio, NÃO está autorizada a aquisição 
de peças para equipamentos de informática e também 
NÃO SERÁ apoiada a contratação de serviços (exemplo: 
desenvolvimento de sistemas e instalação de softwares).

6.5 Mobiliário:
•  Armário
•  Cadeira
•  Estante
•  Mesa
•  Poltrona

ATENÇÃO: não serão apoiados mobiliários de plástico 
(exemplo: estante, mesa e cadeira). Todos os equipamentos 
deverão ser patrimoniados pelos municípios.



ORIENTAÇÕES GERAIS: 

Para a celebração de Convênios, será necessário o cadastro da 
Proposta do Plano de Trabalho no Portal de Convênios de Saída e 
Parcerias (SIGCON-MG – módulo saída) e o envio da documentação 
de acordo com o checklist, que está disponível no endereço: 
 www.sigconsaida.mg.gov.br/convenios/check-list;

A recepção das Propostas de Plano de Trabalho será nas salas 8 e 9, 
no 2º andar do Edifício Gerais, das 8h às 18h;

Não serão aceitas Propostas de Plano de Trabalho sem a assinatura 
do representante legal do município (prefeito) e sem o CARIMBO de 
identificação;

Não serão aceitas Propostas de Plano de Trabalho em cópia, o 
convenente deve apresentar o documento original, assinado e com 
carimbo de identificação;

Não serão aceitas propostas sem indicação e/ou sem aprovação no 
Sistema SIGCON;

Na recepção de documentos, será realizada a pré-análise das propostas;

No ato do protocolo da proposta com os documentos, é OBRIGATÓRIO 
que o assessor parlamentar assine o recibo de entrega e informe o 
e-mail e contato telefônico;

Não serão analisados documentos técnicos enviados por e-mail, sendo 
obrigatório o protocolo na sala de recepção da SUBSEAM/SEGOV;
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As pendências serão informadas aos convenentes e ao gabinete dos 
parlamentares por e-mail pelos analistas; 

As pendências deverão ser tratadas diretamente com o analista 
responsável pela análise da proposta de convênio;

Para informações sobre checklist, entrega de documentação, tipos de 
atendimento e objetos, os convenentes deverão enviar e-mail para: 
subseam.convenios@governo.mg.gov.br;

Para orientação quanto aos documentos de engenharia e agendamento 
para atendimento presencial, os convenentes deverão enviar e-mail 
para: engenharia@governo.mg.gov.br;

Não serão realizados atendimentos pelos engenheiros desta Secretaria 
sem o agendamento prévio!

Os bens adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com 
recursos do convênio destinam-se ao uso exclusivo do convenente 
para atendimento à comunidade e à população beneficiária.

       OBRIGATORIAMENTE A PROPOSTA DEVERÁ 
        SER ORIGINAL, ASSINADA E COM CARIMBO  

        DE IDENTIFICAÇÃO DO PREFEITO
 



CONTATOS DAS ÁREAS TÉCNICAS DA SUBSEAM/SEGOV:
Superintendente de Projetos - SP 
Juliana Alves Ferreira Freitas 
Telefones: (31) 3915-0773 / (31) 3916-8507 

Diretoria de Convênios e Parcerias - DCP
Flávia Patrícia de Souza Ferreira 
Telefones: (31) 3915-0041 / 0770 / 0909 / 9183 / 0855 / 0879 / 0059

Diretoria Técnica de Projetos - DTP 
Larissa Lins da Mata Coimbra 
Telefones: (31) 3915-0053 / 0054 / 0055 e 3916-7009
E-mail: engenharia@governo.mg.gov.br

www.governo.mg.gov.br   
subseam.convenios@governo.mg.gov.br 

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS MUNICIPAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO






