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Indicações de Emendas Remanejadas

Prazos específicos para indicações para convênios de saída ou parcerias (MROSC):

• Edição completa do tipo de atendimento:  19/10/2019 a 01/11/2019

• Edição apenas da categoria e da especificação: 19/10/2019 a 27/12/2019



Análise das Indicações

Prazos específicos para indicações para convênios de saída ou parcerias (MROSC):

• A proposta de Plano de Trabalho (ou de alteração) deve ser preenchida até
01/11/2019, incluindo a vinculação da emenda e o recebimento no Sigcon-MG-
Saída pelo órgão ou entidade gestora.

• O envio de Planos de Trabalho para análise dos parâmetros básicos de
preenchimento do Sigcon-MG- Saída deve ser realizado até 27/12/2019.



Indicação de Recursos
Menu

Utilize a paginação

Devem ser indicados os inciso P!
Os incisos S e R também serão listados.



Indicação de Recursos

Tipo de 
Indicação

Celebração de Instrumento Jurídico (Convênio ou parceria MROSC) 
Execução Direta (Doação) 
Execução Direta – Caixa Escolar (SEE) 
Resolução (SES)



Indicação de Recursos
13/Set até 27/Set

= Valor Inciso - Indicados

• Celebração de Instrumento Jurídico (Convênio 
ou parceria MROSC)

A irregularidade no CAGEC ou o bloqueio no
SIAFI não impedirão a indicação, mas inviabilizarão o
preenchimento de proposta de plano de trabalho
pela OSC inadimplente.



Indicação de Recursos

13/Set até 27/Set

Disponível = 
Valor Inciso - Indicados

• Execução Direta (Doação) 



Indicação de Recursos
13/Set até 27/Set

• Execução Direta – Caixa Escolar (SEE)



Indicação de Recursos
13/Set até 27/Set

• Resolução SES



Indicação de Recursos

28/Set até 11/Out

Disponível = Sem Possibilidade de cancelamento + com 
Possibilidade de cancelamento

Sem Possibilidade de 
Cancelamento

Com Possibilidade de 
Cancelamento



Priorização das Indicações do Inciso “P”

Menu

Período para Repriorizar
(definir prioridade das indicações 

de emendas remanejadas)

13/09/2019 até 11/10/2019

A ordem de prioridade das indicações de emendas remanejadas é sequencial e posterior à prioridade das 

indicações realizadas até 11/03/2019 e sem impedimento de ordem técnica em 09/08/2019.



Cancelar Indicações 
Menu



Cancelar Indicações 

Somente é possível cancelar a indicação 
realizada no período 13/Set a 27/Set 



Edição de Tipo de Atendimento

Prazos específicos para indicações para convênios de saída ou parcerias (MROSC):

• Edição completa (gênero, categoria e especificação):  19/10/2019 a 01/11/2019

• Edição apenas da categoria e da especificação: 19/10/2019 a 27/12/2019



Edição do Tipo de Atendimento

Edição Completa



Edição do Tipo de Atendimento

Edição da Categoria e Especificação



Relatórios

Lista dos relatórios 

disponíveis



Relatórios

Lista de Inciso

O usuário pode gerar o relatório 

em PDF, ou CSV



Relatórios

Lista de valores indicados
O usuário pode gerar o relatório 

em PDF, ou CSV



Relatórios

Lista de totalização
O usuário pode gerar o relatório 

em PDF, ou CSV



Relatórios

Lista de valores utilizados

O usuário pode gerar o relatório 

em CSV



Relatórios

Lista de remanejamento 

de incisos

O usuário pode gerar o relatório 

em CSV



Contatos
Felippe Ferreira de Mello (50250) – Subsecretário de Coordenação e Gestão 
Institucional
scgi@governo.mg.gov.br

Márcio Rodrigues (50017) – Assessoria de Gabinete da SCGI
marcio.rodrigues@governo.mg.gov.br

Atendimento SIGCON-MG – Módulo Saída: atendimento@sigconsaida.mg.gov.br
3915-9281

mailto:atendimento@sigconsaida.mg.gov.br

