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I. CRONOGRAMA CONFORME RESOLUÇÃO SEGOV N° 751/2020

Remanejamento de 
09/04 a 15/04

Indicação até 
17/04

Entrega de 
documentos 

COVID até 
24/04

Análise básica 
Executivo na 

entrega

Entrega 
complementar 

até 27/04*

Publicação 
indicações 

aprovadas até 
15/05*

*prazos não alterados pela Lei n° 23.632/2020.

Até 13/04 – Solicitações de Reprovações “a pedido” (Sei!)

Até 15/04 – Solicitações de Remanejamento (SIGCON-Saída)

 Necessidade de observância aos prazos, que estão exíguos, dada a
urgência na efetivação das ações de enfrentamento à COVID-19.
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II. REPROVAÇÕES “A PEDIDO” E REMANEJAMENTOS

Remanejamento de 09/04 
a 15/04

Indicação até 
17/04

Entrega de 
documentos 

COVID até 24/04

Análise básica 
Executivo na 

entrega

Entrega 
complementar até 

27/04*

Publicação 
indicações 

aprovadas até 
15/05*

Parlamentar

Solicita, através do Sei! 
as indicações a serem 

reprovadas “a pedido”*

i) Orientações de como realizar o 
peticionamento no Sei! no 

ANEXO 1;
ii) O Parlamentar pode consultar 

suas indicações através do 
SIGCON (orientações de como 
gerar o relatório no SIGCON no 

ANEXO 2);
iii) A SEGOV disponibilizará 
planilha orientativa a cada 

Parlamentar por e-mail para 
facilitar a consulta das indicações 

disponíveis.

Até 13/04

SEGOV

*Solicitada a reprovação, a mesma não poderá ser alterada.
A reprovação é de todo o valor indicado e não pode ser
revertida.

A SEGOV processa as 
reprovações “a 

pedido” e libera o 
saldo no SIGCON para 

o remanejamento.

Parlamentar

Solicita o 
remanejamento no 

SIGCON

Até 15/04

O processamento 
das reprovações 
ocorrerá a medida 
que as solicitações 
chegarem pelo Sei!

1 2 3



Remanejamento de 09/04 
a 15/04

Indicação até 
17/04

Entrega de 
documentos 

COVID até 24/04

Análise básica 
Executivo na 

entrega

Entrega 
complementar até 

27/04*

Publicação 
indicações 

aprovadas até 
15/05*

3

III. INDICAÇÕES NO SIGCON

Parlamentar

Realiza as indicações no SIGCON*

Até 17/044

*Somente para as ações do Programa 
de Enfrentamento dos Efeitos da 
Pandemia de Covid-19. 

Apresentação de 
documentação através 

do Sei!

Processo de entrega e análise de documentação

IMPORTANTE:

- O Parlamentar que possuir saldo não indicado 
anteriormente ou reprovado por impedimento 

pode já iniciar o processo na etapa 3 
(remanejamento);

- Quanto antes enviar a solicitação de reprovação 
“a pedido”, maior o período para realizar o 

remanejamento e a nova indicação;

- A medida que a documentação for 
entregue/peticionada a mesma será analisada. 
Portanto, quanto antes providenciá-la, melhor.
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IV. ANEXO 1 – PETICIONAMENTO NO SEI!

https://www.sei.mg.gov.br/

Peticionar para “SEGOV – Protocolo” 
(um único envio e sem alterações a 

posteriori). 

Utilizar o seguinte texto padrão para solicitar as 
reprovações “a pedido” pelo Sei!:

Senhor Secretário,

Em consonância com a Lei n° 23.632/2020, solicito que as indicações
de minha autoria abaixo relacionadas sejam reprovadas para que o
saldo seja utilizado nas ações do Programa de Enfrentamento dos
Efeitos da Pandemia de Covid-19.

Indicações no SIGCON a serem reprovadas:

11111
22222
33333

Atenciosamente,

Inserir o “N° Indicação” no SIGCON, 
que é composto por cinco dígitos.

“Copiar e colar” o texto acima para ser inserido no peticionamento do Sei!

https://www.sei.mg.gov.br/
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V. ANEXO 2 – CONSULTA N° INDICAÇÃO SIGCON

Para consultar a situação das indicações e identificar o número da indicação a ser reprovada “a pedido”, 
basta acessar o SIGCON e gerar os Relatórios disponíveis, conforme manual no link abaixo:

https://manual.sigconsaida.mg.gov.br/emend
as-1/consulta-de-informacoes-e-relatorios

https://manual.sigconsaida.mg.gov.br/emendas-1/consulta-de-informacoes-e-relatorios
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VI. CONTATOS

Para dúvidas e esclarecimentos:

• Telefones SCGI: (31) 3915-0057 / 3915-0256

• E-mail SCGI: scgi@governo.mg.gov.br

• WhatsApp SEGOV Emendas: (31) 98260-0402

• SIGCON: atendimento@sigconsaida.mg.gov.br

mailto:scgi@governo.mg.gov.br
mailto:atendimento@sigconsaida.mg.gov.br
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