
Reunião de Trabalho – Impedimentos de ordem técnica



• Próximas etapas da celebração de instrumentos jurídicos para execução de

emendas parlamentares individuais;

• Procedimentos para justificativa dos impedimentos de ordem técnica à

execução de emendas parlamentares individuais por meio de Resolução do

FES, Doação de bens móveis, Caixa Escolar e Execução Direta;

• Procedimentos para justificativa dos impedimentos de ordem técnica à

execução de emendas parlamentares individuais por meio de convênios e

parcerias do MROSC.

Roteiro



Contextualização
• Promulgação da Emenda Constitucional 96/2018;

• Orçamento impositivo com relação às emendas parlamentares individuais

A execução das emendas impositivas perde sua obrigatoriedade de execução

orçamentária e financeira nos casos de impedimentos de ordem técnica

• 120 dias após publicação da LOA 2019 (10/05/2019): Prazo para envio ao Legislativo

das justificativas dos impedimentos de ordem técnica;

• A Resolução SEGOV nº 688/2018 dispõe sobre hipóteses não exaustivas de

impedimento de ordem técnica (art. 2º)
• http://www.sigconsaida.mg.gov.br/images/resolucoes/resolucao_segov_688_2018_12_28.pdf

http://www.sigconsaida.mg.gov.br/images/resolucoes/resolucao_segov_688_2018_12_28.pdf


Conceitos
Impedimentos de ordem técnica: Objeção à execução das emendas

parlamentares individuais.

• incompatibilidade do objeto proposto com o programa do órgão ou
entidade;

• incompatibilidade do objeto proposto com a finalidade da ação
orçamentária;

• incompatibilidade do objeto proposto com o grupo de despesas;

• ausência de pertinência temática entre o objeto proposto e a finalidade
institucional do beneficiário;



Conceitos
Impedimentos de ordem técnica: Objeção à execução das emendas

parlamentares individuais.

• não apresentação da documentação exigida pela legislação específica
conforme o instrumento jurídico utilizado para execução ou
apresentação da documentação fora dos prazos previstos;

• disponibilidade de recursos humanos e operacionais do órgão ou
entidade insuficiente para a celebração e a gestão do quantitativo de
instrumentos jurídicos indicados;

• falta de razoabilidade ou incompatibilidade do valor proposto com o 
custo de execução do objeto, considerando o projeto e os valores de 
mercado, ou proposta de valor que impeça a conclusão do objeto;



Conceitos
Impedimentos de ordem técnica: Objeção à execução das emendas

parlamentares individuais.

• não realização de complementação ou ajustes solicitados na
documentação exigida pela legislação específica, bem como realização
de complementação ou ajustes fora dos prazos previstos;

• desistência da transferência voluntária pelo beneficiário;

• reprovação da documentação conforme legislação específica;



Conceitos

art. 160, §14: Transferência obrigatória do Estado destinada a município, para a execução da programação 
prevista no § 6º deste artigo, independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a 
base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que 
trata o caput do art. 169 da Constituição da República.

Impedimentos de ordem técnica: Objeção à execução das emendas

parlamentares individuais.

• registro de inadimplência do interessado no Sistema Integrado de 

Administração Financeira – Siafi - MG – ou sua irregularidade no 

Cadastro Geral de Convenentes do Estado de Minas Gerais – Cagec –, 

salvo exceções previstas no art. 160, § 14, da Constituição do Estado



Conceitos
Impedimentos de ordem técnica: Objeção à execução das emendas

parlamentares individuais.

• impropriedade do instrumento jurídico indicado para a execução da
emenda parlamentar;

• não observância de parâmetros básicos no preenchimento dos
sistemas corporativos;

• outras razões de ordem técnica devidamente justificadas.



Conceitos

Impedimento de ordem técnica superável: objeção à execução da emenda que

pode ser afastada por meio de proposta saneadora, sem a necessidade de

remanejamento de programação orçamentária;

Impedimento de ordem técnica insuperável: objeção à execução da emenda a

ser afastada por meio de remanejamento de programações;



Conceitos

Propostas saneadoras: procedimentos e diligências necessários para afastar os

impedimentos de ordem técnica superáveis;

Remanejamento: procedimento por meio do qual se permitirá a alteração da

dotação orçamentária, inclusive da unidade orçamentária, quando identificado

impedimento de ordem técnica insuperável, observado o percentual destinado

às ações e serviços públicos de saúde;



Visão geral dos procedimentos em 2019



Procedimentos para formalizar impedimentos
Os órgãos e entidades gestoras devem, até 10/05/2019, inserir no Sigcon-MG - Módulo Saída a
justificativa detalhada de cada impedimento:

• Inserir a respectiva alínea do art. 2º, I, da Resolução Segov 688/2018, que embasa o
impedimento;

• Informar quais documentos não foram apresentados ou foram reprovados e o fundamento
legal (apontar o número no checklist de celebração), se esse for o motivo do impedimento;

• Recomenda-se citar quantas vezes o documento foi cobrado do beneficiário.

Os autores das emendas irão receber as justificativas registradas no sistema pelos órgãos gestores
e a Segov irá enviar um compilado das justificativas para a ALMG.

As indicações com o status “Aprovada pela SEGOV”, sem indicação de impedimento de ordem
técnica até 120 dias após a publicação da LOA, serão de execução obrigatória.



Procedimentos para afastar impedimentos
Os autores das emendas deverão indicar, até 09/06/2019, um dos seguintes
procedimentos:

• proposta saneadora para os impedimentos de ordem técnica superáveis;

• remanejamento da programação com impedimento de ordem técnica insuperável.

O autor da emenda poderá indicar os procedimentos para afastar os impedimentos de
ordem técnica até o montante de R$ 5.122.313,16 (montante de execução obrigatória,
considerando a RCL 2018).

Se o valor das programações de emendas indicadas nos termos do art. 160, §§ 4º e 8º,
da CE/89, sem impedimento de ordem técnica superar esse montante acima, o autor da
emenda deverá indicar, até 09/06/2019, quais programações passarão a ter caráter não
impositivo.



Procedimentos para afastar impedimentos
Os instrumentos não podem ser assinados e publicados entre 11/05/2019 e
09/06/2019, pois o autor da emenda pode optar por tornar a emenda “não impositiva”.

• O Sigcon-MG - Módulo Saída estará bloqueado para tramitação de planos de
trabalho com emendas vinculadas (execução por meio de convênios de saída e
parcerias do MROSC).

• A assinatura e a publicação dos instrumentos deverão ser realizadas em momento
oportuno.



Procedimentos no Sigcon-MG – Módulo Saída
• Apenas o usuário com o perfil Analista de Viabilidade Técnica tem a

permissão para reprovar as indicações, registrar o impedimento de ordem

técnica e suas respectivas justificativas no sistema.

• Se a emenda for executada por meio de convênio de saída ou parceria do

MROSC, para registrar o impedimento, o Plano de Trabalho deverá estar no

status “Análise Técnica” no sistema.



Procedimentos no Sigcon-MG – Módulo Saída
• O impedimento de ordem técnica pode inviabilizar a execução da emenda em sua

integralidade ou somente de forma parcial;

• O órgão ou entidade gestora poderá realiza a reprovação integral ou parcial da
indicação.



Para indicações de emendas a serem executadas por meio de convênios e parcerias do
MROSC (vinculadas em plano de trabalho):

• Retornar o plano de trabalho para o status de “Análise técnica”;

• Se o plano de trabalho tiver no status “Segov – Parâmetros Básicos
Analisados/Aguardando Aprovação”, solicitar o retorno para o status de “Análise

técnica” pelo e-mail: atendimento@sigconsaida.mg.gov.br

Reprovação Integral



• Usuário com perfil de “Análise de Viabilidade Técnica” clica no botão “Impedimento de Ordem
Técnica”

Reprovação Integral



Justificativa Reprovação Integral

Inserir, no Sigcon-MG – Módulo Saída, a justificativa detalhada de cada impedimento.

• Citar a respectiva alínea do art. 2º, I, da Resolução Segov 688/2018, que embasa o
impedimento;

• Informar quais documentos não foram apresentados ou foram reprovados e o fundamento
legal (apontar o número no checklist de celebração), se esse for o motivo do impedimento;

• Recomenda-se citar quantas vezes o documento foi cobrado do beneficiário.



Para indicações de emendas a serem executadas por meio de convênios e parcerias do
MROSC (desde que não vinculadas em plano de trabalho) e para os demais instrumentos
jurídicos:

• Caso seja necessário reprovar integralmente uma indicação aprovada, o órgão ou
entidade gestora deverá solicitar para a Segov o retorno das indicações com status
“Aprovada pela Segov”;

• Se a indicação estiver vinculada a proposta de plano de trabalho de convênio e parcerias
do MROSC, antes da solicitação, o usuário com perfil de “cadastrador” deverá deletar o
cronograma de execução e desvincular a indicação;

• Enviar a solicitação por e-mail com as indicações que devem ser retornadas para:
vitor.dias@governo.mg.gov.br

• Somente as indicações com o status “Retornada pela Segov” poderão ser reprovadas.

Reprovação Integral



Reprovação Integral



Justificativa Reprovação Integral

Inserir, no Sigcon-MG – Módulo Saída, a justificativa detalhada de cada impedimento.

• Citar a respectiva alínea do art. 2º, I, da Resolução Segov 688/2018, que embasa o
impedimento;

• Informar quais documentos não foram apresentados ou foram reprovados e o fundamento
legal (apontar o número no checklist de celebração), se esse for o motivo do impedimento;

• Recomenda-se citar quantas vezes o documento foi cobrado do beneficiário.



Nos termos do art. 2º, I, “n”, da Resolução SEGOV nº 688/2018, se o valor da indicação for superior

ao valor utilizado na execução de seu objeto (o valor do projeto/dos orçamentos/do bem

comprado pelo Estado inferior à indicação), há impedimento à execução da diferença.

• Convênios e parcerias do MROSC

○ Indicação parcialmente vinculada até 30/04/2019 (110 dias após a publicação da 

LOA2019) em plano de trabalho com status “SEGOV – PARÂMETROS BÁSICOS 

ANALISADOS/AGUARDANDO APROVAÇÃO” – reprovação do valor não utilizado e 

justificativa automáticas pelo sistema.

• Outros instrumentos jurídicos

○ Execução Direta (incluindo doação)

○ Resolução do FES

○ Caixa Escolar

Reprovação Parcial



Informar Valores Utilizados
Para indicações de emendas a serem executadas por meio de outros instrumentos jurídicos:



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

Júlia Oliveira (50012) – Superintendente Central de Convênios e Parcerias
julia.oliveira@governo.mg.gov.br



Contatos
Thiago Ribeiro (59179) – Diretor Central de Normatização e Otimização
thiago.ribeiro@governo.mg.gov.br

Rafael Mazzieiro (50781) – Coordenador do Sigcon-MG-Módulo Saída
atendimento@sigconsaida.mg.gov.br

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


