
Procedimentos para afastar impedimentos de ordem técnica

ALMG-13/05/2019



Valor de Emenda Individual LOA 2019: R$ 5.574.448,00

Limite Constitucional: R$ 5.122.313,16

• O valor das emendas indicadas sem impedimento de ordem técnica (Valor Total
Utilizado de Indicações Aprovadas) superou o montante de execução obrigatória
estabelecido no art. 160, §6º da CE/89. Esta diferença passará a ter caráter não
impositivo.

• Como será feita a identificação desse valor sem impositividade no SIGCON-SAÍDA?

Adequação do Valor de Execução 

Orçamentária Obrigatória



• Caso o Parlamentar já possua um saldo de indicação na LOA que não possui mais
impositividade, esse saldo deverá ser contabilizado no valor que deverá ser
adequado. Por exemplo:

Adequação do Valor de Execução 

Orçamentária Obrigatória

(A) Valor das emendas na LOA 2019 R$ 5.500.000,00

(B) Valor com execução obrigatória R$ 5.100.000,00

(C) Valor bruto a ser adequado (A - B) R$ 400.000,00

(D) Saldo sem impositividade (descumprimento do art. 160, §8°) R$ 100.000,00

(E) Valor líquido a ser adequado (C - D) R$ 300.000,00



• O valor indicado a ser adequado, cuja execução não será mais obrigatória, será
subtraído do saldo com impedimento de ordem técnica. O saldo restante estará
disponível para saneamento ou remanejamento no Projeto de Lei.

Adequação do Valor de Execução 

Orçamentária Obrigatória

(A) Valor das emendas na LOA 2019 R$ 5.500.000,00

(B) Valor com execução obrigatória R$ 5.100.000,00

(C) Valor bruto a ser adequado (A - B) R$ 400.000,00

(D) Saldo sem impositividade (descumprimento do art. 160, §8°) R$ 100.000,00

(E) Valor líquido a ser adequado (C - D) R$ 300.000,00

(F) Saldo com impedimento de ordem técnica R$ 350.000,00

(G) Saldo com impedimento de ordem técnica disponível para saneamento ou

remanejamento no Projeto de Lei (F - E)
R$ 50.000,00



• Caso o “Saldo com Impedimento de Ordem Técnica” seja inferior ao “Valor Líquido a
ser Ajustado”, o valor com impedimento seria insuficiente para cobrir o montante
de recursos que deveria perder a obrigatoriedade de execução.

Adequação do Valor de Execução 

Orçamentária Obrigatória

(A) Valor das emendas na LOA 2019 R$ 5.500.000,00

(B) Valor com execução obrigatória R$ 5.100.000,00

(C) Valor bruto a ser ajustado (A - B) R$ 400.000,00

(D) Saldo sem impositividade (descumprimento do art. 160, §8°) R$ 100.000,00

(E) Valor líquido a ser ajustado (C - D) R$ 300.000,00

(F) Saldo com impedimento de ordem técnica R$ 250.000,00

(G) Saldo com impedimento de ordem técnica disponível para saneamento ou

remanejamento no Projeto de Lei (E - F)
- R$ 50.000,00



• A solução será reprovar indicações que não possuam impedimento de ordem
técnica, ou seja, status “Aprovada pela Segov”.

• O Parlamentar deve selecionar as indicações que passarão a ter caráter não
impositivo, observando o “Valor Mínimo a ser Adequado”.

Exemplo: Valor Mínimo a ser Adequado = R$ 50.000,00

• As indicações serão REPROVADAS. Esta ação é IRREVERSÍVEL.

Adequação do Valor de Execução 

Orçamentária Obrigatória

(G) Saldo com impedimento de ordem técnica disponível para saneamento ou

remanejamento no Projeto de Lei (E - F)
- R$ 50.000,00



Adequação do Valor de Execução 

Orçamentária Obrigatória













IRREVERSÍVEL !!





• Até 09/06/2019, 150 dias após a publicação da LOA2019, o Poder Legislativo
indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento
seja insuperável e as eventuais propostas saneadoras para os demais impedimentos
apresentados.

Saneamento e Projeto de Lei (remanejamento)

Saldo com 
Impedimento de 
Ordem Técnica 

Disponível

Saneamento

Projeto de Lei 
(remanejamento)



• Ao indicar uma PROPOSTA SANEADORA, a indicação perde a obrigatoriedade de
execução (impositividade) caso o autor da emenda não consiga solucionar o
impedimento até o dia 08/08/2019 (210º dia após a publicação da LOA2019).

Saneamento

Caso restar “Saldo com Impedimento de Ordem Técnica Disponível”, 
este valor passará a ter caráter não impositivo.

• O Parlamentar deve:

 Escolher a indicação que deseja sanear e informa o valor do saneamento;

 Informar o valor que deseja enviar para remanejamento no Projeto de Lei.



Saneamento















Caso restar “Saldo com Impedimento de 
Ordem Técnica Disponível”, este valor 
passará a ter caráter não impositivo.





• Saldo Projeto de Lei: parcela do saldo com impedimento de ordem técnica para o
qual o parlamentar indicou na tela do saneamento que fará o remanejamento da
programação orçamentária.

• Valor mínimo Saúde Projeto de Lei: parcela do "Saldo Projeto de Lei" cuja
solicitação da reprogramação orçamentária deverá ser feita obrigatoriamente para
as Unidades Orçamentárias relacionada à Saúde, a fim de cumprir o disposto no art.
160, §4°, da Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989.

• Ao indicar o PROJETO DE LEI de remanejamento para impedimento insuperável, o
autor da emenda perde a possibilidade de indicar uma PROPOSTA SANEADORA
depois do 150º dia após a publicação da LOA.

Projeto de Lei (remanejamento)









Atenção! Ao optar por ”Refazer Saneamento”, 
todas as dotações orçamentárias programadas 

até então serão perdidas.



Contatos
Raoni Bonato (50250) – Subsecretário de Assuntos Municipais
raoni.bonato@governo.mg.gov.br

Vitor Salim (51046) – Assessoria de Gabinete da Subseam
vitor.dias@governo.mg.gov.br

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

Atendimento SIGCON-MG – Módulo Saída: 3915-0131/0132/0133/0134


