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Visualizar Indicações Sanadas



Visualizar Indicações Sanadas



• Se a indicação sanada já havia sido aprovada pela SEGOV, o status vai retornar para
“Aprovado pela Segov”.

• Caso a Indicação nunca tenha sido aprovada pela Segov, o status da indicação será
atualizado para “Aguardando Aprovação”. A indicação deverá portanto ser aprovada
pelo Órgão (se for procedente), e posteriormente pela Segov.

• A aprovação na tela de “Aprovação de Indicações – Órgão” deverá ser realizada
portanto entre os dias 151 (10/06/19) e 210 (08/08/19).

• As reprovações de indicações somente poderão ocorrer do período de 9 à 16 de
agosto de 2019 (após o dia 210).

“Ressucitar” as Indicações Sanadas



• “Valor Utilizado” é o valor aprovado e utilizado da indicação preenchido até o dia
120 (10/05/2019).

• O “Valor a Sanar” foi preenchido pelos parlamentares até o dia 150 (09/06/2019).

• O campo “Valor Sanado” estará preenchido por padrão com a soma do “Valor
Utilizado” com o “Valor a Sanar” daquela indicação. Pode ser editado até o dia 210
(08/08/2019).

• “Valor Sanado” deve ser menor que a soma do “Valor Utilizado” com o “Valor a
Sanar” daquela indicação e maior do que o “Valor Utilizado”.

Valor Utilizado ≤ Valor Sanado ≤ Valor Utilizado + Valor a Sanar

Saneamento das Indicações
Execução Direta, Resolução e Caixa Escolar





• “Valor Informado” é o valor aprovado e utilizado da indicação preenchido até o dia
120 (10/05/2019).

• O “Valor a Sanar” foi preenchido pelos parlamentares até o dia 150 (09/06/2019).

• O campo “Valor Sanado” estará preenchido por padrão com o “Valor Informado”,
podendo ser editado até o dia 210 (08/08/2019).

• “Valor Sanado” deve ser menor que a soma do “Valor Informado” com o “Valor a
Sanar” daquela indicação e maior do que o “Valor informado”.

Valor Informado ≤ Valor Sanado ≤ Valor Informado + Valor a Sanar

Saneamento das Indicações
Convênios



• O ajuste do tipo de atendimento somente poderá realizado nas indicações
SANADAS.

• Do dia 151 (10/06) até o 165 (24/06): Ajuste Completo (Gênero, Categoria e
Especificação).

• Do dia 166 (25/06) até o dia 210 (09/08): Ajuste sem o Gênero (Categoria e
Especificação).

Ajuste das Indicações



• O beneficiário terá até o dia 24/06/2019 para encaminhar a proposta para o Órgão,
assim como entregar a documentação necessária à superação do impedimento de
ordem técnica.

• O órgão ou entidade gestora deverá analisar a documentação recebida e a proposta
saneadora efetivada, bem como encaminhar ao autor da emenda e ao beneficiário,
por meio do Sigcon-MG - Módulo Saída, até 9 de julho de 2019, resposta sobre a
viabilidade técnica da execução das programações incluídas pelas emendas
parlamentares individuais, justificando os casos de permanência ou de verificação
de novos impedimentos de ordem técnica.

Proposta - Indicações Sanadas



• Ferramenta de comunicação formal via Sigcon com o Beneficiário.

Diligência





Diligência

• Somente para indicações SANADAS.



• O autor da emenda e os beneficiários deverão sanear todos os impedimentos de
ordem técnica no prazo a ser definido pelo órgão ou entidade gestora.

• O Órgão tem até o dia 08/08/2019 para receber a proposta (prazo final).

• A edição do valor utilizado na Proposta somente poderá ocorrer até o dia
08/08/2019 (210 dias).

• As eventuais reprovações de indicações somente poderão ocorrer do período de 9 à
16 de agosto de 2019 (após o dia 210).

Proposta - Indicações Sanadas



• Indicações SANADAS que já estavam vinculadas a um plano de trabalho só poderão
ser desvinculadas e vinculadas no plano de trabalho em que estavam vinculadas.

• Indicações SANADAS que nunca foram vinculadas devem ser vinculadas até o dia
24/06/2019 (165 dias).

• Após o dia 24/06/2016, essas indicações só poderão ser vinculadas em um plano de
trabalho se tiverem sido vinculadas aquele mesmo plano de trabalho
anteriormente.

• A edição do valor utilizado no plano somente poderá ocorrer até o dia 08/08/2019
(210 dias).

• O prazo para encaminhamento do plano para a SEGOV até 08/08/2019.

Plano - Indicações Sanadas



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


