
INDICAÇÃO EMENDAS 

PARLAMENTARES 2019
Sigcon Saída – Módulo Emendas



Emendas Parlamentares 2019

 Remanejamento

 Indicação

 Prazos para Indicações

 Períodos de Indicação

 15-45 dias

 46-60 dias

 Aprovação das Indicações

 Edição do Tipo de Atendimento

 Emendas “carimbadas” na LOA

 Priorização das Indicações Impositivas



Módulo Emendas



Remanejamento



Remanejamento

 Não é possível remanejar valores entre Unidades

Orçamentárias (Órgãos)

 Indicação realizada até 24/02, em caso de

impedimento técnico, tem possibilidade de

remanejar até 11/03

 Prazo final para remanejamentos e indicações: 11/03



Indicação



Indicação

 Convênio

 Execução Direta

 Execução Direta – Caixa Escolar (SEE)

 Resolução (SES)



Indicação





Prazos para Indicações

 Prazo final para indicação com possibilidade de 

remanejamento e novas indicações: 24/02

 Prazo final para 

indicações impositivas: 11/03

Após este prazo, as indicações 

perderão o caráter de impositividade



Prazos para Indicações

 Indicações realizadas até 24/02, em caso de

impedimento técnico, irão compor o “Saldo para

indicação com possibilidade de novos

remanejamentos”

 Em caso de reprovação de indicações realizadas

entre 25/02 e 11/03, com “Saldo para indicação

sem possibilidade de novos remanejamentos”, o

valor irá para “Projeto de Lei”



Indicação de 24/02 até 11/03



Aprovação das Indicações

1. Aprovação do Órgão

2. Aprovação da Segov

3. Entrega de documentação nas Secretarias

 Prazo de entrega da documentação

 Convênios: 15 dias após aprovação da Segov

 Resolução: 10 dias após aprovação da Segov - SEI

Prazo: 5 dias



Edição do Tipo de Atendimento



Edição do Tipo de Atendimento



Edição do Tipo de Atendimento



Edição do Tipo de Atendimento

Até 80º dia após a publicação da LOA (31/03)

 Editar Gênero, Categoria, Especificação e Descrição

Do 81º dia até o 110º dia após a publicação da LOA

(01/04 até 30/04)

 Editar Categoria, Especificação e Descrição



LOA 2019 – “Carimbadas”



LOA 2019 – “Carimbadas”

 Alguns parlamentares utilizaram o campo “Objeto do

gasto” contido Incisos do Anexo V da LOA2019 para

indicar o nome do beneficiário e o objeto específico da

execução da emenda parlamentar individual.

 Tendo em vista o disposto no EC 96/2018, consideramos

que a indicação de que trata o § 8º do art. 160 da CE/89

foi realizada pelo parlamentar na própria LOA2019.

 Dessa forma, a indicação no Sigcon-MG - Módulo Saída

prevista no inciso II do art. 38-E da LDO2019 e no inciso II

do art. 4º da Resolução SEGOV nº 688/2018 deve guardar

coerência com a indicação realizada na lei.



Contagem dos Prazos

Nos termos do § 1º do art. 38-E da LDO2019, os

prazos do procedimento especial estabelecido

nessa lei e também na Resolução SEGOV nº

688/2018, são contados em dias corridos.

 Se o vencimento ocorrer em dia sem expediente no

órgão ou entidade gestora e não sendo um

procedimento exclusivamente eletrônico, o prazo

terminará no dia útil anterior.



Priorização das Indicações Impositivas



Priorização das Indicações Impositivas

 Prazo final para priorização: 11/03



OBRIGADO
emendas@governo.mg.gov.br

Ana Paula Santos

3916-7068

Vitor Salim Dias

3915-1046


