
 2 – terça-feira, 02 de fevereiro de 2021 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
no exercício da competência prevista no art . 90, inciso xxv, da Cons-
tituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 45, inciso I, c/c o 
art . 60, ambos da Lei n . 14 .310, de 19 de junho de 2002,  sob os funda-
mentos do Despacho Administrativo em Recurso Disciplinar/Protocolo 
n. 67/2020, nega provimento ao recurso interposto pelo n . 144 .430-6, 
cb Pm Daniel carlos de Araújo, da 1ª cia Pm ind ./3ª rPm, man-
tendo a sanção disciplinar de demissão aplicada pelo Comandante-Ge-
ral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais no bojo do Processo 
Administrativo Disciplinar, instaurado pela Portaria n. 121.814/Corre-
gedoria da Polícia Militar (CPM), de 27 de novembro de 2018, pela 
prática da conduta prevista no art. 13, inciso III c/c art. 64, inciso II, 
parágrafo único, inciso iii, do CEDM .

no exercício da competência prevista no art . 90, inciso xxv, da Cons-
tituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 45, inciso I, c/c o 
art . 60, ambos da Lei n . 14 .310, de 19 de junho de 2002,  sob os funda-
mentos do Despacho Administrativo em Recurso Disciplinar/Protocolo 
n. 85/2020, nega provimento ao recurso interposto pelo n . 141 .796-3, 
3º Sgt Pm rodrigo medeiros Freitas, da 21ª cia Pm ind ./12ª rPm, 
mantendo a sanção disciplinar de demissão aplicada pelo Comandante-
Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais no bojo do Processo 
Administrativo Disciplinar, instaurado pela Portaria n. 107.073/12ª 
região da Polícia Militar, de 03 de maio de 2019, pela prática da con-
duta prevista no art. 13, inciso III c/c art. 64, inciso II, parágrafo único, 
inciso iii, do CEDM .

no exercício da competência prevista no art . 90, inciso xxv, da Cons-
tituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 45, inciso I, c/c o 
art . 60, ambos da Lei n . 14 .310, de 19 de junho de 2002,  sob os funda-
mentos do Despacho Administrativo em Recurso Disciplinar/Protocolo 
n. 064/2020, nega provimento ao recurso interposto pelo n . 151 .541-0, 
Sd Pm Everton de oliveira, da 1ª cia Pm ind/3ª rPm, mantendo 
a sanção disciplinar de demissão aplicada pelo Comandante-Geral da 
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais no bojo do Processo Admi-
nistrativo Disciplinar, instaurado pela Portaria n. 114.081/3ª RPM, de 
02 de agosto de 2018, pela prática da conduta prevista no art . 13, inciso 
XX c/c o art. 64, inciso I, do CEDM.

no exercício da competência prevista no art . 90, inciso xxv, da Cons-
tituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 45, inciso I, c/c o 
art . 60, ambos da Lei n . 14 .310, de 19 de junho de 2002,  sob os funda-
mentos do Despacho Administrativo em Recurso Disciplinar/Protocolo 
n. 80/2020, nega provimento ao recurso interposto pelo o n . 125 .419-2, 
2º Sgt Pm Wallace Antônio Pereira, do 32º BPm, mantendo a san-
ção disciplinar de demissão aplicada pelo Comandante-Geral da Polícia 
Militar do Estado de Minas Gerais no bojo do Processo Administrativo 
Disciplinar, instaurado pela Portaria n. 115.772/2018 - 9ª RPM, de 22 
de agosto de 2018, pela prática das condutas previstas no art . 13, inciso 
XII e no art. 14, incisos VI e XI c/c art. 64, inciso I, do CEDM.

no exercício da competência prevista no art . 90, inciso xxv, da Cons-
tituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 45, inciso I, c/c o 
art . 60, ambos da Lei n . 14 .310, de 19 de junho de 2002,  sob os funda-
mentos do Despacho Administrativo em Recurso Disciplinar/Protocolo 
n. 76/2020, nega provimento ao recurso interposto pelo n . 145 .899-1, 
cb Pm Wescley Navarro, do 22º BPm, mantendo a sanção discipli-
nar de demissão aplicada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do 
Estado de Minas Gerais no bojo do Processo Administrativo Discipli-
nar, instaurado pela Portaria n. 117.510/Corregedoria da Polícia Militar 
(CPM), de 29 de setembro de 2017, pela prática das condutas previstas 
no art. 13, incisos I e III c/c art. 64, inciso II, parágrafo único, inciso 
iii, do CEDM .

no exercício da competência prevista no art . 90, inciso xxv, da Cons-
tituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 45, inciso I, c/c o 
art . 60, ambos da Lei n . 14 .310, de 19 de junho de 2002,  sob os funda-
mentos do Despacho Administrativo em Recurso Disciplinar/Protocolo 
n. 68/2020, deixa de conhecer o recurso interposto pelo n . 074 .690-9, 
1º Sgt QPr Davidson Felipe, veterano do CAP/DRH, por ser intem-
pestivo, mantendo a sanção disciplinar de perda da graduação aplicada 
pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 
no bojo do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pela Porta-
ria n. 120.128/Corregedoria da Polícia Militar (CPM), de 30 de outubro 
de 2018, pela prática da conduta prevista no art. 13, inciso III c/c art. 
64, inciso ii, parágrafo único, inciso iii, do CEDM .

no exercício da competência prevista no art . 90, inciso xxv, da Cons-
tituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 45, inciso I, c/c o 
art . 60, ambos da Lei n . 14 .310, de 19 de junho de 2002,  sob os funda-
mentos do Despacho Administrativo em Recurso Disciplinar/Protocolo 
n. 090/2020, nega provimento ao recurso interposto pelo n . 151 .177-3, 
Sd Pm Felipe iderci Lourenço Silva, do 23º BPm, mantendo a san-
ção disciplinar de demissão aplicada pelo Comandante-Geral da Polícia 
Militar do Estado de Minas Gerais no bojo do Processo Administrativo 
Disciplinar, instaurado pela Portaria n. 107.523/2017- SCPM/7ª RPM, 
28 de abril de 2017, pela prática da conduta prevista no art . 13, incisos i 
e III c/c o art. 64, inciso II, parágrafo único, incisos I e III, do CEDM.

no exercício da competência prevista no art . 90, inciso xxv, da Cons-
tituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art. 45, inciso I, c/c o 
art . 60, ambos da Lei n . 14 .310, de 19 de junho de 2002,  sob os funda-
mentos do Despacho Administrativo em Recurso Disciplinar/Protocolo 
n. 103/2020, nega provimento ao recurso interposto pelo n . 148 .536-6, 
cb Pm tiago Amorim russo, do 47º BPm, mantendo a sanção disci-
plinar de demissão aplicada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar 
do Estado de Minas Gerais no bojo do Processo Administrativo Disci-
plinar, instaurado pela Portaria n. 113.483/4ª RPM, de 01 de agosto de 
2018, pela prática das condutas previstas no art. 13, incisos III e VIII c/c 
art . 64, inciso ii, parágrafo único, inciso iii, do CEDM .

AtoS ASSiNADoS PELo SENHor SEcrEtário DE EStADo 
DE PLANEJAmENto E GEStÃo, No uSo DE SuAS Atri-
BuiÇÕES, Em DAtA DE oNtEm:

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE JuStiÇA E SEGu-
rANÇA PÚBLicA

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, revoga o ato que atribuiu, nos termos da Lei 
Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e dos Decretos nº 45 .537, de 
27 de janeiro de 2011, e nº 44 .485, de 14 de março de 2007, a JoÃo 
otávio SimÕES SALum, MASP 1191574-1, a gratificação tem-
porária estratégica GTED-4 JD1100718 da Secretaria de Estado de Jus-
tiça e Segurança Pública . 

usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, 
de 1º de janeiro de 2019, exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, 
da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, JoÃo otávio SimÕES 
SALum, MASP 1191574-1, do cargo de provimento em comissão 
DAD-9 JD1100229 da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança 
Pública .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo

usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, da 
Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, JANEtE HoFFmANN, MASP 
930111-0, do cargo de provimento em comissão DAD-4 ED1101268 
da Secretaria de Estado de Educação .

usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019 e nos termos do art . 7º da Lei Delegada nº 174, de 
26 de janeiro de 2007 e do Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, 
dispensa da direção da Diretoria de Gestão de Pessoal do Sistema Edu-
cacional, HELAiNE DE mAttoS SiLvA, MASP 837154-4, ocu-
pante do cargo de provimento em comissão DAD-6 ED1101244, de 
recrutamento LiMiTADo, da Secretaria de Estado de Educação .

usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, 
de 1º de janeiro de 2019, nomeia, nos termos do art . 14, ii, da Lei nº 
869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro de 
2019, JANEtE HoFFmANN, MASP 930111-0, para o cargo de pro-
vimento em comissão DAD-6 ED1101243, de recrutamento limitado,  
para dirigir o Diretoria de Gestão de Pessoal do Sistema Educacional da 
Secretaria de Estado de Educação .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de 
janeiro de 2011, e dos Decretos nº 44 .485, de 14 de março de 2007 
e nº 47 .722, de 27 de setembro de 2019, atribui a JANEtE HoFF-
mANN, MASP 930111-0, diretora  do Diretoria de Gestão de Pessoal 
do Sistema Educacional, a gratificação temporária estratégica GTED-3 
ED1100562 da Secretaria de Estado de Educação .
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consultoria técnico-
Legislativa

Consultor Técnico: Márcio Lu´s de oliveira

Expediente
rESoLuÇÃo CTL Nº 1, DE 1º DE FEvErEiro DE 2021 .

Cria a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos de Arquivo 
da Consultoria Técnico-Legislativa do Estado .
o CoNSuLTor-GErAL DE TÉCNiCA LEGiSLATivA, no uso das 
atribuições que lhe conferem o inciso III do § 1º do art. 93 da Consti-
tuição do Estado, a Lei nº 23 .304, de 30 de maio de 2019, o Decreto 
nº 47 .803, de 20 de dezembro de 2019, e tendo em vista o disposto na 
Lei nº 19 .420, de 11 de janeiro de 2011, e no Decreto nº 46 .398, de 27 
de dezembro de 2013,
rESoLvE:
Art . 1º – Fica criada a Comissão Permanente de Avaliação de Docu-
mentos de Arquivo da Consultoria Técnico-Legislativa – CPAD-CTL, 
a que se refere o art. 12 da Lei nº 19.420, de 11 de janeiro de 2011, o § 
2º do art. 4º e os §§ 1º e 2º do art. 5º, ambos do Decreto nº 46.398, de 
27 de dezembro de 2013 .
Art . 2º – A CPAD-CTL será composta pelos seguintes membros:
i – rosângela França reis Sette - Masp: 320 .219-9, em exercício na 
Diretoria de Arquivo, Pesquisa Legislativa e Consulta Pública;
ii – regina Maria Chaia Franca - Masp: 329 .475-8, em exercício na 
Diretoria de Arquivo, Pesquisa Legislativa e Consulta Pública;
iii – Bárbara oliveira Paulino - Masp: 1 .482 .858-6, em exercício na 
Diretoria de Arquivo, Pesquisa Legislativa e Consulta Pública;
iv – Duílio Silva Campos - Masp: 1 .483 .096-2, em exercício no 
Gabinete;
v – Davi Guimarães e Garcia de Carvalho – Masp: 1 .147 .919-3, em 
exercício no Núcleo de Processos Administrativos Especiais;
vi – Maria Flávia Pinto Monteiro - Masp: 1 .075 .524-7, em exercício na 
Diretoria de Atos Legislativos e regulamentares;
vii – rosana Gonçalves xavier - Masp: 326 .472-8, em exercício na 
Diretoria de Apoio e revisão .
Parágrafo único – A presidência da CPAD-CTL será exercida pelo titu-
lar da Diretoria de Arquivo, Pesquisa Legislativa e Consulta Pública .
Art . 3º – Compete à CPAD-CTL:
i – submeter-se, no exercício de suas atribuições, à legislação vigente 
e às normas, instruções e aos procedimentos expedidos pelo Arquivo 
Público Mineiro – APM e às deliberações do Conselho Estadual de 
Arquivos – CEA;
ii – realizar o conjunto de procedimentos e operações técnicas relativas 
à produção, classificação, tramitação, avaliação e ao arquivamento de 
documentos, em fase corrente e intermediária, visando a sua destinação 
final para eliminação ou recolhimento (guarda permanente);
iii – orientar as unidades administrativas da CTL quanto à produção e 
ao uso documental e, quando necessário, sobre os procedimentos e as 
operações a que se refere o inciso ii .
Art . 4º – os membros da CPAD-CTL terão mandato de quatro anos, 
prorrogáveis por igual período .
Parágrafo único – os membros poderão ser substituídos a qualquer 
tempo, mediante publicação:
i – por decisão discricionária do Consultor-Geral de Técnica 
Legislativa;
II – por solicitação justificada do próprio membro, desde que autorizado 
pela chefia imediata e pelo Consultor-Geral de Técnica-Legislativa.
Art . 5º – os membros exercerão apoio técnico ao CPAD-CTL para aten-
der ao disposto no art . 3º .
Parágrafo único – A presidência da CPAD-CTL poderá requerer ao 
Consultor-Geral de Técnica Legislativa a indicação de servidor para 
apoio técnico complementar .
Art . 6º – A CPAD-CTL deverá apresentar relatórios semestrais dos tra-
balhos ao Consultor-Geral de Técnica Legislativa .
Art . 7º – A presidência da CPAD-CTL poderá editar atos complementa-
res para o cumprimento do disposto nesta resolução .
Art . 8º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 1º de fevereiro de 2021 .
MárCio LuÍS DE oLivEirA

Consultor-Geral de Técnica Legislativa
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Secretaria de Estado 
de Governo

Secretário: igor Mascarenhas Eto

Expediente
rESoLuÇÃo SEGov Nº 001, 01 DE FEvErEiro DE 2021

Dispõe sobre procedimentos e prazos para a execução das emendas par-
lamentares individuais, de blocos e de bancadas à Lei orçamentária 
Anual de 2021, com vistas ao atendimento do disposto nos arts . 160 e 
160-A da Constituição do Estado .
o SECrETário DE ESTADo DE GovErNo, no uso de atribuição 
que lhe confere o art. 93, § 1º, da Constituição do Estado e tendo em 
vista o disposto nos arts . 160 e 160-A, da Constituição do Estado e nos 
arts . 140 e 141 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição do Estado, na Lei n° 23 .685, de 7 de agosto de 2020, na 
Lei nº 23 .751, de 30 de dezembro de 2020, no Decreto nº 46 .319, de 26 
de setembro de 2013, no Decreto nº 47 .132, de 20 de janeiro de 2017, e 
no Decreto nº 46 .281, de 23 de julho de 2013,
Considerando que a Lei orçamentária Anual de 2021 foi publicada em 
30 de dezembro de 2020,
Considerando que o relatório de gestão fiscal de 2020 foi publicado 
em 30 de janeiro de 2021, conforme art. 55, § 2º da Lei Complementar 
Federal nº 101, de 4 de maio de 2000,
Considerando que a expressão “independerá de adimplência” não pode 
ser excepcionada por lei, por ato normativo, nem tampouco por norma 
de patamar constitucional que seja anterior à Emenda Constitucional 
nº 86, de 17 de março de 2015, e à Emenda à Constituição do Estado 
nº 96, de 26 de julho de 2018, que instituiu as emendas parlamenta-
res impositivas, respectivamente, no âmbito da união e do Estado de 
Minas Gerais,
Considerando a Emenda à Constituição do Estado nº 100, de 4 de 
setembro de 2019, que incluiu a obrigação da execução orçamentária 
e financeira das emendas de blocos e bancadas,
Considerando a Emenda à Constituição nº 101, de 20 de dezembro de 
2019, que acrescenta o art . 160-A à Constituição Estadual, incluindo 
a modalidade de transferência especial, e que os recursos transferidos 
nesta modalidade passarão a pertencer ao ente federado beneficiado no 
ato da efetiva transferência financeira,

Considerando que o art . 45, da Lei de Diretrizes orçamentárias de 2021 
– LDo 2021, dispõe que os procedimentos e prazos relacionados aos 
casos de impedimento de ordem técnica serão regulamentados pelo 
Poder Executivo,

rESoLvE:
CAPÍTuLo i

DiSPoSiÇÕES PrELiMiNArES
Art . 1º - Esta resolução dispõe sobre procedimentos e prazos para a 
execução de programações incluídas por emendas parlamentares indi-
viduais, de blocos e de bancadas em unidades orçamentárias do Poder 
Executivo na Lei orçamentária Anual de 2021 – LoA 2021, em aten-
dimento ao disposto nos arts . 160 e 160-A da Constituição do Estado, 
observados os arts . 140 e 141 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição do Estado – ADCT .

§ 1º - O regime de execução estabelecido nesta Resolução tem como 
finalidade garantir a transferência obrigatória de recursos estadu-
ais decorrentes de indicações de emendas parlamentares individuais, 
de bloco e de bancada, independentemente de autoria, da modalidade 
de transferência e, quando for o caso de finalidade definida, do instru-
mento jurídico a ser estabelecido no âmbito do Poder Executivo para 
viabilizar a execução orçamentária e financeira das programações.

§ 2º - O descumprimento dos procedimentos e prazos estabelecidos na 
Constituição do Estado, na LDo 2021 e nesta resolução inviabilizam 
a execução das programações previstas no caput, configurando impedi-
mento de ordem técnica insuperável, nos termos do art. 160, § 9º, da 
Constituição do Estado .

Art . 2º - Para os efeitos desta resolução, considera-se:
i – emenda parlamentar impositiva: emenda parlamentar individual, de 
bloco ou de bancada de execução orçamentária e financeira obrigatória, 
nos termos do art. 160, §§ 6º a 19, da Constituição do Estado;

ii – autor da emenda: parlamentar bloco ou bancada responsável pela 
apresentação da emenda parlamentar durante a tramitação do projeto de 
Lei orçamentária Anual;

iii – impedimento de ordem técnica: objeção à execução orçamentária 
ou financeira da emenda parlamentar individual, de bloco ou de ban-
cada, tais como:

a) indicação para transferência especial a município em ação orçamen-
tária que não permita essa modalidade de transferência;

b) não observância nas indicações do percentual mínimo de 70% 
(setenta por cento) dos recursos de transferência especial em despe-
sas de capital;

c) incompatibilidade da finalidade ou do objeto indicado ou proposto 
com o programa do órgão ou entidade da Administração Pública do 
Poder Executivo estadual;

d) incompatibilidade da finalidade ou do objeto indicado ou proposto 
com a finalidade da ação orçamentária do programa do órgão ou enti-
dade da Administração Pública do Poder Executivo estadual;

e) incompatibilidade da finalidade ou do objeto indicado ou proposto 
com o grupo de despesas;

f) impropriedade da finalidade ou do instrumento jurídico indicado ou 
proposto para a execução da emenda parlamentar;

g) ausência de pertinência temática entre a finalidade ou o objeto indi-
cado ou proposto e a finalidade institucional do beneficiário;

h) falta de razoabilidade ou incompatibilidade do valor indicado ou 
proposto com o custo de execução do objeto, considerando o projeto 
e os valores de mercado, ou proposta de valor que impeça a conclu-
são do objeto;

i) não apresentação ou apresentação fora dos prazos da documentação 
exigida pela legislação específica aplicável ao instrumento jurídico a 
ser formalizado no âmbito do Poder Executivo para viabilizar a execu-
ção das programações indicadas com finalidade específica;

j) apresentação de documentos em branco ou equivocados com inten-
ção meramente protelatória;

k) não realização de complementação da documentação ou ajustes soli-
citados para atendimento de requisitos estabelecidos na legislação espe-
cífica, bem como realização de complementação ou ajustes fora dos 
prazos previstos;

l) reprovação da documentação, conforme legislação específica;

m) desistência de recebimento da emenda pelo beneficiário;

n) não observância de parâmetros básicos no preenchimento dos sis-
temas corporativos;

o) inadimplência do interessado registrada no Sistema integrado de 
Administração Financeira– Siafi - MG –, no Cadastro Informativo de 
inadimplência em relação à Administração Pública do Estado de Minas 
– Cadin-MG –, ou, quando for o caso, no Cadastro Geral de Convenen-
tes do Estado de Minas Gerais – Cagec –, ou no Cadastro de Fornece-
dores impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública 
do Poder Executivo Estadual – Cafimp – ou em outro sistema estadual, 
salvo exceções previstas no art. 160, § 14, da Constituição do Estado e 
na Lei de Diretrizes orçamentárias;

p) não adoção, por parte do beneficiário, dos procedimentos necessários 
para a transmissão do bem, no caso de indicações com forma de execu-
ção de doação de bens móveis;

q) não efetivação dos requisitos legais, regulamentares e técnicos ou 
condições suspensivas necessários ao pagamento ou à conclusão da 
execução da emenda dentro do exercício financeiro da respectiva Lei 
orçamentária Anual;

r) não comparecimento ou, na hipótese de procedimento eletrônico, não 
realização da assinatura digital pelo beneficiário, para celebração do 
instrumento jurídico dentro do exercício financeiro, após a renovação 
da convocação, nos termos da Lei de Diretrizes orçamentárias;

s) outras razões de ordem técnica devidamente justificadas.

iv – impedimento de ordem técnica insuperável: objeção à execução da 
emenda parlamentar individual, de bloco ou de bancada não superado 
nos prazos estabelecidos na Constituição do Estado, na LDo 2021, e 
nesta resolução;

V – beneficiário: órgão ou entidade da Administração Pública do Poder 
Executivo estadual ou fundo municipal de saúde, caixa escolar da rede 
pública estadual, município, união, Estado ou entidade da administra-
ção pública indireta dos entes federados ou organização da sociedade 
civil – oSC – com cadastro completo no Cagec, indicados por auto-
res de emendas parlamentares individuais, de blocos ou de bancadas 
para fins de recebimento de recursos do orçamento fiscal do Estado 
de Minas Gerais;

vi – órgão ou entidade gestora: órgão ou entidade do Poder Executivo 
estadual responsável pela gestão da emenda parlamentar individual;

vii – indicação: procedimento por meio do qual o autor da emenda 
individual ou o líder de bloco ou de bancada cadastra e encaminha, no 
módulo de emendas do Sistema de Gestão de Convênios, Portarias e 
Contratos do Estado de Minas Gerais – Sigcon-MG – Módulo Saída, o 
beneficiário de cada emenda, o valor, a modalidade de transferência e, 
quando for o caso de transferência com finalidade definida, a forma de 
execução, o tipo de atendimento ou de aplicação e uma descrição resu-
mida do objeto da execução orçamentária e financeira, com observância 
do percentual mínimo destinado a ações e serviços públicos de saúde ou 
à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, bem como da obrigato-
riedade de o restante de emendas de blocos e bancadas ser destinado a 
projetos e atividades identificados no Plano Plurianual de Ação Gover-
namental - PPAG - como de atuação estratégica, e, ainda, a indicação 
da prioridade de cada emenda;

viii – transferência especial: modalidade de transferência, exclusiva-
mente, a municípios de recursos estaduais decorrentes de programa-
ções incluídas na LoA 2021 por emendas individuais, de blocos e de 
bancadas, disciplinada pela Emenda à Constituição nº 101, de 20 de 
dezembro de 2019, que independe da celebração de convênio ou de 
instrumento congênere para realização dos repasses;

IX – transferência com finalidade definida: modalidade de transferência 
de recursos estaduais decorrentes de programações incluídas na LoA 
2021 por emendas individuais, de blocos e de bancadas, a qual depende 
de instrumento jurídico para viabilizar a sua execução orçamentária e 
financeira, contemplando as formas de execução direta, de doação de 
bens móveis, transferência fundo a fundo de recursos do Fundo Esta-
dual de Saúde, de transferência para caixa escolar, de convênio de 
saída, parcerias ou de outros instrumentos congêneres;

x – remanejamento LDo: procedimento solicitado pelos autores de 
emendas individuais, de bloco ou de bancada até 23 de março de 2021, 
por meio do qual se permite a alteração da dotação orçamentária, obser-
vados as regras dos arts . 43, inciso iii, e 44 da LDo 2021 e o art . 12, 
inciso i, desta resolução e, se for o caso, preservada a coerência com o 
beneficiário, a finalidade ou o objeto indicado expressamente na LOA 
2021;

xi – propostas saneadoras: procedimentos e diligências solicitados 
pelos autores de emendas individuais, de bloco ou de bancada até 31 
de julho de 2021, para afastar os impedimentos de ordem técnica, man-
tida a dotação orçamentária e preservada a indicação com seus elemen-
tos conforma realizada inicialmente, observados os arts . 18 e 19 desta 
resolução;

xii – remanejamento constitucional: procedimento solicitado pelos 
autores de emendas individuais, de bloco ou de bancada até 31 de 
julho de 2021, para superação dos impedimentos de ordem técnica e 
não incorrer na hipótese do art. 160, § 9º, da Constituição do Estado, 
por meio do qual se permite a alteração da dotação orçamentária se o 
autor da emenda assim o desejar, incluindo o grupo de despesas, ação e 
unidade orçamentária, bem como a realização de nova indicação, obser-
vados o art . 43, inciso xiii e xiv, da LDo 2021 e os arts . 18 e 20 a 
22 desta resolução e desde que preservados os percentuais mínimos 
destinados a ações e serviços públicos de saúde ou à manutenção e ao 
desenvolvimento do ensino e o restante de emendas de bloco ou de ban-
cada destinados a projetos e atividades identificados no PPAG como de 
atuação estratégica;

xiii – ajuste de indicação: procedimento por meio do qual se permite 
a modificação do tipo de atendimento (gênero, categoria e especifica-
ção) de indicação com a forma de execução de convênio de saída ou 
parceria, bem como do tipo de aplicação de indicação com a forma 
de execução direta, de doação de bens móveis, de transferência fundo 
a fundo de recursos do Fundo Estadual de Saúde ou de outros instru-
mentos congêneres, desde que não implique remanejamento e mantidos 
o beneficiário, o valor da emenda e a dotação orçamentária e vedada a 
alteração da modalidade de transferência e de forma de execução, nos 
termos do art. 43, § 1º, inciso III, da LDO 2021.

§ 1º - Não constitui impedimento de ordem técnica a não observân-
cia de parâmetros básicos no preenchimento do Sigcon-MG – Módulo 
Saída, desde que a correção dos parâmetros seja efetivada pelo órgão ou 
entidade gestora no prazo de 30 de junho de 2021, de 1º de outubro de 
2021, ou de 30 de dezembro de 2021, respectivamente, nas hipóteses do 
art. 16, §2º, do art. 19, § 1º, e do art. 25, §2º, desta Resolução.

§ 2º - Não é permitido o ajuste de indicação com a forma de execução 
de transferência para caixa escolar .

Art . 3º - São consideradas emendas parlamentares impositivas as pro-
gramações incluídas na Lei do orçamento Anual de 2021 por:
i - emendas individuais, correspondente a 0,90% (zero vírgula noventa 
por cento) da receita corrente líquida realizada em 2020, nos termos do 
art. 160, § 6º, inciso I, da Constituição do Estado e do art. 140, inciso 
iii, do ADCT, limitado ao montante total incluído pelas programações 
orçamentárias na LoA 2021;

ii - emendas de blocos e de bancadas, correspondente a 0,0033% (zero 
vírgula zero zero trinta e três por cento) da receita corrente líquida rea-
lizada em 2020 - r$ 2 .175 .141,00 (dois milhões, cento e setenta e cinco 
mil, cento e quarenta e um reais) -, por parlamentar, nos termos do art . 
160, § 6º, inciso II, da Constituição do Estado, do art. 141, inciso II, do 
ADCT e do art. 4º, § 1º, da Decisão da Mesa da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais de 16 de outubro de 2019, limitado ao montante total 
incluído pelas programações orçamentárias na LoA 2021 .

§ 1º - O valor das emendas parlamentares individuais impositivas por 
autor será de r$ 7 .704 .162,00 (sete milhões, setecentos e quatro mil, 
cento e sessenta e dois reais), que corresponde a 1/77 (um setenta e sete 
avos) do montante previsto no inciso i deste artigo, limitado à soma 
das programações orçamentárias incluídas por suas emendas na LoA 
2021 .

§ 2º - Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumpri-
mento da execução orçamentária e financeira das emendas parlamenta-
res de bloco e de bancada impositivas indicadas para a forma de execu-
ção de aplicação direta ou doação de bens móveis, até o limite de 50% 
(cinquenta por cento) do valor dessas indicações, conforme art. 160, § 
12, inciso ii, da Constituição do Estado .

§ 3º - Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá 
resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida 
na LDO 2021, os montantes previstos nos incisos I e II e no § 1º deste 
artigo poderão ser reduzidos em índice igual ou inferior ao incidente 
sobre o conjunto das despesas discricionárias, nos termos do art. 160, § 
13, da Constituição do Estado .

Art . 4º – A emenda parlamentar individual, de bloco e de bancada impo-
sitiva perderá sua obrigatoriedade de execução orçamentária e finan-
ceira, adquirindo caráter não impositivo, nas seguintes hipóteses:

i - não cumprimento, pelo autor da emenda, do prazo de 31 de março de 
2021 para indicação referente às programações incluídas por emendas 
individuais, de blocos e de bancadas, nos termos do art. 160, § 8º, da 
Constituição do Estado e do art . 43, inciso iv, da LDo 2021;

ii - não cumprimento, pelo autor da emenda individual, de bloco ou de 
bancada, do prazo de 31 de julho de 2021, previsto no art . 43, inciso 
xiii, da LDo 2021, para solicitação do remanejamento constitucio-
nal das programações ou propostas saneadoras para impedimentos de 
ordem técnica divulgados em 3 de julho de 2021, hipótese em que tor-
na-se insuperável o impedimento de ordem técnica nos termos do art . 
160, § 9º, da Constituição do Estado;

iii - não cumprimento, pelo autor da emenda, do prazo de 24 de setem-
bro de 2021 para indicação de emendas decorrentes de remanejamento 
constitucional, nos termos do art . 22 desta resolução;

IV - permanência ou verificação, após 30 de dezembro de 2021, de 
novos impedimentos de ordem técnica à execução da programação da 
emenda parlamentar impositiva, conforme art. 160, § 9º, da Constitui-
ção do Estado .

Art. 5º - Conforme art. 160, § 14, da Constituição do Estado, a trans-
ferência obrigatória do Estado destinada a ente federativo municipal, 
para a execução da programação de emendas impositivas, independerá 
da adimplência do destinatário .

§ 1º - A dispensa da avaliação da adimplência do fundo municipal de 
saúde, município, órgão ou entidade da administração pública indi-
reta dos municípios beneficiários será aplicada a instrumento jurídico 
envolvendo recursos estaduais exclusivamente decorrentes de emenda 
parlamentar individual, de bloco ou de bancada impositiva .

§ 2º - Caso o instrumento jurídico envolva recursos estaduais decorren-
tes de emenda parlamentar individual, de bloco ou de bancada imposi-
tiva e recursos estaduais não impositivos, a adimplência do município 
destinatário deverá ser verificada, a adimplência do município desti-
natário para fins de celebração do instrumento jurídico e de alteração 
desse instrumento que implique acréscimo de recursos estaduais, bem 
como de empenho e de pagamento dos valores de execução orçamen-
tária e financeira não obrigatória, salvo exceções previstas no art. 26 
da LDo 2021 .
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Art . 6º - o líder de bloco ou de bancada autorizado na ata de que trata 
o art. 8º, § 4º, da Decisão da Mesa da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais de 16 de outubro de 2019 será responsável pela gestão das emen-
das parlamentares de seu respectivo bloco ou bancada no Sigcon-MG – 
Módulo Saída, inclusive a indicação e a solicitação de remanejamentos 
ou de proposta saneadora .

CAPÍTuLo ii
DoS ProCEDiMENToS E PrAZoS PArA iNDiCAÇÃo, ANá-
LiSE E vEriFiCAÇÃo DE EvENTuAiS iMPEDiMENToS DAS 
EMENDAS PREVISTAS NO ART. 160, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO 
Do ESTADo
Art . 7º - A Secretaria de Estado de Governo - Segov - realizará, até 2 
de fevereiro de 2021, no módulo de emendas do Sigcon-MG - Módulo 
Saída, a carga das programações incluídas na LoA 2021, com a identi-
ficação do autor da emenda, número e inciso da emenda, valor e classi-
ficação orçamentária das despesas, bem como disponibilizará o sistema 
para indicação .

Art . 8º - os autores das emendas deverão indicar no Sigcon-MG- 
Módulo Saída, até 31 de março de 2021, a razão social e a inscrição no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Secretaria da receita Federal 
do Brasil do beneficiário, a modalidade de transferência e, quando for 
o caso de transferência com finalidade definida, a forma de execução, o 
tipo de atendimento ou de aplicação, a finalidade ou o objeto, o valor e 
a ordem de prioridade de cada indicação, nos termos do art. 160, § 8º, 
da Constituição do Estado .

§ 1º - Caso o parlamentar indique o beneficiário, a finalidade ou o 
objeto na LoA 2021, a indicação no Sigcon-MG - Módulo Saída deverá 
ser realizada para o mesmo beneficiário, finalidade ou objeto previs-
tos na lei .

§ 2º - As indicações para transferência com finalidade definida na forma 
de execução de convênio de saída ou parceria poderão ser realizadas 
com tipo de atendimento contemplando somente gênero e categoria, de 
modo a possibilitar a posterior definição de uma ou mais especificações 
pelo beneficiário, quando do cadastramento da proposta de plano de 
trabalho no Sigcon-MG - Módulo Saída .

§ 3º - A ordem de prioridade das indicações pode ser alterada até a data 
limite para a realização das indicações prevista no caput .

Art . 9º - A indicação da modalidade de transferência especial deverá ser 
realizada na ação 2090 vinculada à unidade orçamentária da Secretaria 
de Estado de Governo, observadas as determinações do art. 160-A, §§ 
2º, 3º e 5º, da Constituição do Estado .

Parágrafo único - o autor da emenda deverá assegurar a indicação de no 
mínimo 70% (setenta por cento) dos recursos de transferência especial 
em despesas de capital .

Art . 10 - As indicações de emendas para formas de execução da moda-
lidade de transferência com finalidade definida deverão observar o por-
tfólio de emendas, o qual contém a lista de formas de execução, tipos 
de atendimento e de aplicação, tipos de beneficiários e objetos passíveis 
de execução orçamentária e financeira de emendas parlamentares pelos 
órgãos e entidades gestoras e os valores mínimos de indicação, e está 
disponível em http://www.sigconsaida.mg.gov.br/emendas-2021/ , con-
forme art . 43, inciso i, da LDo 2021 .

Parágrafo único - A indicação da modalidade de transferência com fina-
lidade definida em ações orçamentárias para formas de execução, tipos 
de atendimento ou de aplicação e objetos não previstos no portfólio 
deverá ser alinhada previamente com o órgão ou entidade gestora .

Art . 11 - os órgãos ou entidades gestoras deverão analisar as indicações 
recebidas por meio do Sigcon-MG - Módulo Saída, aprovando-as ou 
comunicando ao autor da emenda as justificativas de eventuais impedi-
mentos de ordem técnica, observando os seguintes prazos para a refe-
rida comunicação, nos termos do art . 43, inciso v, da LDo 2021:

i - até 26 de fevereiro de 2021, para as indicações realizadas até 20 de 
fevereiro de 2021;

ii - até 12 de março de 2021, para as indicações realizadas de 21 de 
fevereiro a 6 de março de 2021;

iii - até 26 de março de 2021, para as indicações realizadas de 7 a 20 
de março de 2021;

iv - até 10 de abril de 2021, para as indicações realizadas de 21 a 31 
de março de 2021 .

Art . 12 – o autor da emenda poderá:

i - solicitar, até 23 de março de 2021, o remanejamento LDo de pro-
gramações incluídas por suas emendas individuais na LoA 2021, desde 
que respeitados os limites constitucionais previstos no art. 160, §§ 4º e 
18, da Constituição do Estado e observadas as seguintes condições:

a) é livre o remanejamento no âmbito de uma mesma unidade 
orçamentária;

b) é livre o remanejamento para outra unidade orçamentária, quando 
destinado a transferência especial, da qual trata o art . 9º desta 
resolução;

c) o remanejamento para outra unidade orçamentária não destinado a 
transferência especial fica limitado a 10% (dez por cento) do montante 
reservado às emendas de cada parlamentar, bloco ou bancada;

ii - cancelar a indicação feita e realizar uma nova, desde que antes 
da comunicação, pelo Poder Executivo, da aprovação da indicação e 
observado o limite de 31 de março de 2021;

iii - realizar nova indicação em caso de comunicação, pelo Poder Exe-
cutivo, da reprovação da indicação por impedimento de ordem técnica, 
observado o limite de 31 de março de 2021 .

§ 1º – Em até 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da soli-
citação de remanejamento LDo, a Segov analisará a sua compatibili-
dade com a programação orçamentária, o cumprimento do percentual 
mínimo da saúde e de manutenção e desenvolvimento de ensino e os 
demais requisitos previstos no inciso i deste artigo, bem como a desti-
nação do restante das emendas de bloco ou de bancada a projetos e ati-
vidades identificados no PPAG como de atuação estratégica, e comuni-
cará ao autor da emenda o resultado da análise, apresentando, em caso 
de reprovação, os seus motivos .

§ 2º - A Segov consolidará as solicitações de remanejamento LDO e 
providenciará junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
– Seplag – e a Consultoria Técnico-Legislativa – CTL – a edição do 
decreto de abertura de créditos suplementares ao orçamento fiscal.

§ 3º - Na hipótese de a emenda individual, de bloco ou de bancada 
apresentar o beneficiário, a finalidade ou o objeto na LOA 2021, o 
remanejamento LDo deverá observar, além dos requisitos do inciso 
i deste artigo, a coerência com o “objeto do gasto” descrito na Lei 
orçamentária .

§ 4º - É vedada a solicitação de novo remanejamento no âmbito da uni-
dade orçamentária da Segov, após aprovação do remanejamento desti-
nado à transferência especial, previsto na alínea “b” do inciso i deste 
artigo, sob pena de não observância do limite previsto na alínea “c” 
desse mesmo dispositivo .

Art . 13 - Caso a indicação da programação na modalidade de transfe-
rência especial seja aprovada, o autor da emenda será comunicado por 
meio do Sigcon-MG - Módulo Saída e a execução orçamentária e finan-
ceira da emenda parlamentar será providenciada pelo Poder Executivo, 
independentemente de apresentação de documentos pelo município 
beneficiário e da celebração de convênio de saída ou de instrumento 
jurídico congênere, observada a disponibilidade de cotas orçamentárias 
e financeiras estaduais.

§ 1º - Conforme art. 160-A, §§ 1º, 2º e 5º, da Constituição do Estado, 
os municípios beneficiários deverão observar, na execução dos recursos 
de transferência especial, os seguintes parâmetros:

i - vedação, em qualquer caso, da aplicação dos recursos no pagamento 
de:

a) despesas com pessoal e encargos sociais relativas a ativos e inativos 
e com pensionistas;

b) encargos referentes ao serviço da dívida .

II - aplicação dos recursos em programações finalísticas das áreas de 
competência do Poder Executivo do município beneficiado.

iii - aplicação de no mínimo 70% (setenta por cento) dos recursos 
transferidos em despesas de capital, conforme indicado pelo parlamen-
tar autor da emenda .

§ 2º - Não cabe ao Poder Executivo Estadual a fiscalização dos recursos 
da modalidade de transferência especial após a efetivação do repasse 
financeiro, inclusive no tocante aos parâmetros do § 1º deste artigo.

§ 3º - A Segov editará resoluções contendo autorização de repasse 
financeiro, bem como as regras e procedimentos para o recebimento 
dos recursos das indicações aprovadas na modalidade transferência 
especial .

Art . 14 - Caso a indicação da programação na modalidade de transfe-
rência com finalidade definida seja aprovada, o autor da emenda será 
comunicado por meio do Sigcon-MG - Módulo Saída, devendo, até 
30 de abril de 2021, apresentar a documentação exigida pela legisla-
ção específica aplicável ao instrumento jurídico a ser formalizado no 
âmbito do Poder Executivo para viabilizar a execução dessas progra-
mações, em especial o constante da Lei Complementar Federal nº 141, 
de 13 de janeiro de 2012, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 
de maio de 2000, da Lei Federal nº 13 .019, de 31 de julho de 2014, da 
Lei nº 23 .081, de 10 de agosto de 2018, do Decreto nº 47 .554, de 7 de 
dezembro de 2018, do Decreto nº 47 .553, de 7 de dezembro de 2018, 
do Decreto nº 47 .132, de 20 de janeiro de 2017, do Decreto nº 46 .319, 
de 16 de setembro de 2013, do Decreto nº 45 .468, de 13 de setembro de 
2010, do Decreto nº 45 .242, de 11 de dezembro de 2009, da resolução 
Conjunta SEGov-AGE nº 004, de 16 de setembro de 2015, e da reso-
lução Conjunta SEGov-AGE nº 007, de 9 de junho de 2017 .

§ 1º - Na hipótese de indicação para a forma de execução de convênio 
de saída ou parceria, deverão ser observadas as seguintes regras:

i - a proposta de plano de trabalho ou a proposta de alteração deverá 
ser preenchida pelo beneficiário, incluindo a vinculação da indicação 
de emenda parlamentar, bem como ser, no Sigcon-MG - Módulo Saída, 
encaminhada ao órgão ou entidade gestora no prazo previsto no caput;

II - somente poderá preencher proposta de plano de trabalho, benefici-
ários com o “status” regular no Cagec, salvo exceções previstas no art . 
160, § 14, da Constituição do Estado, no art. 26 da LDO 2021 e no art. 
5º desta resolução;

iii - o autor da emenda poderá, desde que possua anuência do órgão 
ou entidade gestora e observado o prazo disposto no caput, promover 
ajuste do:

a) tipo de atendimento da indicação para a forma de execução de con-
vênio de saída ou parceria, inclusive do gênero;

b) tipo de aplicação de indicação com a forma de execução direta, de 
doação de bens móveis, de transferência fundo a fundo de recursos do 
Fundo Estadual de Saúde ou de outros instrumentos congêneres;

iv - a documentação de que trata o caput deverá ser enviada no Sig-
con-MG - Módulo Saída .

§ 2º - Na hipótese indicação para a forma de execução de doação de 
bens móveis, de transferência fundo a fundo de recursos do Fundo Esta-
dual de Saúde, ou outros instrumentos congêneres, a documentação de 
que trata o caput deverá ser enviada no Sistema Eletrônico de infor-
mações - SEi .

Art . 15 - o órgão ou entidade gestora a analisará a documentação rece-
bida e, caso identifique problema que constitua impedimento de ordem 
técnica para a execução da programação orçamentária, comunicará o 
fato ao autor da emenda no Sigcon-MG - Módulo Saída, observando 
os seguintes prazos para a referida comunicação, nos termos do art . 43, 
inciso vii, da LDo 2021:

i - até 6 de março de 2021, para a documentação apresentada até 19 de 
fevereiro de 2021;

ii - até 3 de abril de 2021, para a documentação apresentada de 20 de 
fevereiro a 19 de março de 2021;

iii - até 24 de abril de 2021, para a documentação apresentada de 20 de 
março a 9 de abril de 2021;

iv - até 14 de maio de 2021, para a documentação apresentada de 10 
a 20 de abril de 2021;

v - até 31 de maio de 2021, para a documentação apresentada de 21 a 
30 de abril de 2021 .

Parágrafo único - recebida a comunicação prevista no caput, o autor da 
emenda ou beneficiário deverá solucionar o problema na documentação 
até 10 de junho de 2021, ou no prazo estabelecido pelo órgão ou enti-
dade gestora da emenda, prevalecendo a data que ocorrer por último, 
desde que tenha entregue documentação no prazo previsto no caput do 
art . 14, inclusive, quando for o caso, a proposta de plano de trabalho .

Art . 16 – o órgão ou entidade gestora deverá realizar a análise técnica 
e, quando for o caso, jurídica da documentação recebida, avaliando o 
mérito, a constitucionalidade, a legalidade e a juridicidade da formali-
zação do instrumento jurídico a ser formalizado no âmbito do Poder 
Executivo .

§ 1º - O autor da emenda poderá promover, desde que com anuência do 
órgão ou entidade gestora e observado o prazo de 15 de junho de 2021, 
promover o ajuste:

I - da categoria e especificação do tipo de atendimento de indicação 
para a forma de execução de convênio de saída ou parceria;

ii - do tipo de aplicação de indicação com a forma de execução direta, 
de doação de bens móveis, de transferência fundo a fundo de recursos 
do Fundo Estadual de Saúde ou de outros instrumentos congêneres .

§ 2º – O órgão ou entidade gestora deverá providenciar até 30 de junho 
de 2021, no Sigcon-MG- Módulo Saída:

I - Caso não sejam identificados impedimentos de ordem técnica ou 
sendo esses impedimentos solucionados pelo autor da emenda no prazo 
previsto no parágrafo único do art . 15 desta resolução:

a) na hipótese de indicação para a forma de execução de convênio de 
saída ou parceria, a aprovação, pela Segov, dos parâmetros básicos de 
preenchimento do plano de trabalho ou da proposta de alteração no Sig-
con-MG - Módulo Saída;

b) na hipótese de indicação para a forma de execução de execução 
direta, de doação de bens móveis, de transferência fundo a fundo de 
recursos do Fundo Estadual de Saúde, de transferência para caixa esco-
lar ou de outros instrumentos jurídicos, informar o valor a ser utilizado 
de cada indicação, bem como, se for o caso, o valor da execução orça-
mentária e financeira realizada ou do bem transmitido ao beneficiário.

II – Caso sejam verificados impedimentos de ordem técnica à execução 
da emenda parlamentar, registrar a justificativa fundamentada do impe-
dimento no Sigcon-MG – Módulo Saída .

§ 3º - Caso a análise técnica ou jurídica de que trata o caput conclua 
pela possibilidade de celebração do instrumento jurídico com ressalvas, 
deverá o órgão ou entidade gestora da emenda:

I - adotar as providências previstas no § 2º, inciso I, deste artigo se 
previamente sanados os aspectos ressalvados ou, mediante ato formal, 
justificada a preservação desses aspectos ou sua exclusão;

II - adotar as providências previstas no § 2º, inciso II, deste artigo se os 
aspectos ressalvados não forem previamente saneados ou não tiverem 
justificativa de preservação ou exclusão.

§ 4º - Na hipótese de indicação para a forma de execução dos tipos 
execução direta e doação de bens móveis, o órgão ou entidade gestora 
deverá providenciar até 30 de junho de 2021 a publicação do extrato do 
edital de licitação, do ato de ratificação da dispensa ou inexigibilidade 
ou, caso finalizado o processo de contratação, a assinatura do termo de 
contrato ou instrumento congênere .

§ 5º - A Segov publicará até 3 de julho de 2021 a relação das indicações 
a serem executadas e a relação de todos os impedimentos de ordem téc-
nica das indicações que não serão executadas, em http://www.sigcon-
saida.mg.gov.br/emendas.

Art . 17 - o Poder Executivo deverá celebrar, até 30 de julho de 2021, 
os instrumentos jurídicos correspondentes às indicações que estiverem 
aptas a serem executadas, conforme relação citada no art. 16, § 5º, desta 
resolução .

§ 1º - A não celebração do instrumento jurídico no prazo estabelecido 
no caput em razão do não comparecimento ou em razão da não realiza-
ção da assinatura digital pelo beneficiário, na hipótese de procedimento 
eletrônico, não configura impedimento de ordem técnica, competindo 
ao Poder Executivo renovar a convocação para a sua celebração .

§2º - Na hipótese do § 1º, se após a renovação da convocação, o benefi-
ciário não providenciar a assinatura do instrumento dentro do exercício 
financeiro de 2021, restará configurado impedimento de ordem técnica, 
adquirindo a emenda caráter não impositivo, nos termos do art. 43, § 7º, 
da LDO 2021 e do art. 160, § 9º da Constituição do Estado.

§ 3º - O prazo estabelecido no caput não se aplica às indicações desti-
nadas a execução direta e a termo de descentralização de crédito orça-
mentário - TDCo, aplicando-se, no entanto, o referido prazo para as 
indicações relativas à caixa escolar .

CAPÍTuLo iii
DoS ProCEDiMENToS E PrAZoS PArA AFASTAr oS iMPE-
DiMENToS DE orDEM TÉCNiCA rEFErENTES ÀS EMEN-
DAS PREVISTAS NO ART. 160, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DO 
ESTADo
Art . 18 - Conforme art . 43, inciso xiii, da LDo 2021, o autor da 
emenda poderá solicitar, até 31 de julho de 2021, um dos seguintes pro-
cedimentos para afastar os impedimentos de ordem técnica justificados 
pelo Poder Executivo nos termos do art. 16, § 2º, inciso II, desta Reso-
lução, e desde que observados os percentuais mínimos para ações e ser-
viços públicos de saúde ou manutenção e desenvolvimento do ensino, 
bem como a destinação do restante das emendas de bloco ou de bancada 
a projetos e atividades de atuação estratégica:

i - proposta saneadora para os impedimentos de ordem técnica identi-
ficados, mantida a dotação orçamentária atual e preservada a indicação 
realizada anteriormente e seus elementos;

ii - remanejamento constitucional da programação com impedimento 
de ordem técnica, permitindo a alteração de elementos da dotação orça-
mentária se o autor da emenda desejar, inclusive, para unidade orça-
mentária diversa, bem como a realização de nova indicação .

§ 1º - O autor da emenda poderá solicitar os procedimentos para afastar 
os impedimentos de ordem técnica até o montante previsto no art . 3º, 
inciso II, § 1º, desta Resolução, respectivamente, para emendas indivi-
duais e para emendas de blocos ou de bancadas .

§ 2º - A solicitação poderá ser cancelada pelo autor da emenda até 
31 de julho de 2021, quando será automaticamente enviada ao Poder 
Executivo .

Art . 19 - Na hipótese de indicação de proposta saneadora, nos termos 
do art . 18, inciso i, desta resolução, deverão ser observadas as regras 
previstas no art. 160, §§ 6º e 18, da Constituição do Estado e os seguin-
tes procedimentos e prazos:

i - o autor da emenda deverá efetivar o saneamento até 17 de agosto de 
2021, incluindo, nesse prazo, a entrega ao órgão ou entidade gestora da 
documentação necessária à superação do impedimento de ordem téc-
nica e o ajuste de indicação de que trata o art. 14, § 1º, inciso III, desta 
resolução;

ii - o órgão ou entidade gestora deverá analisar a documentação rece-
bida e, caso identifique a permanência ou novos impedimentos de 
ordem técnica para a execução da programação orçamentária, comuni-
cará até 3 de setembro de 2021, o fato ao autor da emenda, por meio do 
Sigcon-MG - Módulo Saída, podendo, conforme juízo de oportunidade 
e conveniência, autorizar a entrega de documentação complementar;

iii - o autor da emenda deverá complementar a documentação no prazo 
a ser definido pelo órgão ou entidade gestora, quando for o caso;

IV - o órgão ou entidade gestora deverá verificar as medidas saneadoras 
executadas e efetivar eventual ajuste de indicação previsto no art. 16, § 
1º, desta resolução observado o limite de 1º de outubro de 2021 para 
saneamento de todos os impedimentos .

§ 1º - Na hipótese de indicação para forma de execução de convênio de 
saída ou parceria, deverão ser observadas as seguintes regras:

i - a proposta de plano de trabalho ou a proposta de alteração deverá 
ser preenchida pelo beneficiário, incluindo a vinculação da indicação 
de emenda parlamentar, bem como ser encaminhada no Sigcon-MG - 
Módulo Saída ao órgão ou entidade gestora no prazo de 17 de agosto 
de 2021;

ii - o órgão ou entidade gestora deverá providenciar a aprovação, pela 
Segov, dos parâmetros básicos de preenchimento do Sigcon-MG - 
Módulo Saída até 1º de outubro de 2021 .

§ 2º - Caso a análise técnica ou jurídica do instrumento jurídico envol-
vendo emenda saneada conclua pela possibilidade de celebração do ins-
trumento jurídico com ressalvas, deverá o órgão ou entidade gestora da 
emenda adotar as providências previstas no § 1º, inciso II, deste artigo 
se previamente sanados os aspectos ressalvados ou, mediante ato for-
mal, justificada a preservação desses aspectos ou sua exclusão.

§ 3º - A partir de 1º de outubro de 2021, as emendas objeto de solici-
tação de proposta saneadora que apresentarem impedimento de ordem 
técnica insuperável perderão sua obrigatoriedade de execução orça-
mentária e financeira, adquirindo caráter não impositivo, devendo o 
impedimento ser justificado pelos órgãos e entidades gestoras e comu-
nicado ao autor da emenda, até 20 de janeiro de 2022, por meio do 
Sigcon-MG - Módulo Saída .

Art . 20 - Na hipótese de solicitação de remanejamento constitucional da 
programação, nos termos do art . 18, inciso ii, desta resolução, deverão 
ser observados os seguintes procedimentos e prazos:

i - a Segov consolidará e analisará, até 6 de agosto de 2021, as dotações 
orçamentárias indicadas para suplementação;

II - identificada e comunicada, pela Segov, eventual incompatibilidade 
entre a dotação indicada e a finalidade do programa e da ação orçamen-
tária, o autor da emenda poderá encaminhar, até 10 de agosto de 2021, 
proposta de correção do remanejamento indicado de forma equivocada 
no Sigcon-MG - Módulo Saída;

iii - a Segov, a Seplag e a CTL providenciarão a edição do decreto de 
abertura de créditos suplementares ao orçamento fiscal até 18 de agosto 
de 2021, conforme dispõe o art . 43, inciso xiv, da LDo 2021 .

§ 1º - Será permitido o remanejamento constitucional entre unidades 
orçamentárias, inclusive com vistas à suplementação de dotação orça-
mentária que permita a modalidade de transferência especial .

§ 2º - Na hipótese de proposta de remanejamento constitucional para 
emendas individuais, em conformidade com o art. 160, § 6º, da Cons-
tituição do Estado, deverá ser preservado o percentual mínimo de 50% 
(cinquenta por cento) destinado a ações e serviços públicos de saúde .

§ 3º - Na hipótese de proposta de remanejamento constitucional para 
emendas de blocos ou de bancadas, em conformidade com o art . 160, 
§ 18, da Constituição do Estado, deverá ser preservado o percentual 
mínimo de 50% (cinquenta por cento) destinado a ações e serviços 
públicos de saúde ou à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, 
e o restante destinado a projetos e atividades identificados no PPAG 
como de atuação estratégica .

Seção i
Dos procedimentos e prazos aplicados à execução de programações 
objeto de remanejamento constitucional
Art . 21 - A Segov disponibilizará, em 30 de agosto de 2021, o módulo 
de emendas do Sigcon-MG - Módulo Saída para indicação de progra-
mações de emendas parlamentares individuais, de bloco ou de bancada 
objeto de remanejamento constitucional .

Art . 22 - os autores das emendas deverão realizar a indicação no Sig-
con-MG- Módulo Saída até 24 de setembro de 2021, observadas as 
diretrizes previstas no arts . 8º a 10 desta resolução .

§ 1º - Não será permitido o remanejamento de dotações suplementadas 
pelo remanejamento constitucional .

§ 2º - O autor da emenda poderá cancelar a indicação feita e realizar 
uma nova, desde que antes da comunicação, pelo Poder Executivo, da 
aprovação da indicação e observado o prazo previsto no caput para a 
indicação final.

§ 3º - A ordem de prioridade das indicações advindas do remaneja-
mento constitucional é sequencial e posterior à ordem de prioridade das 
indicações realizadas nos termos do art. 160, § 8º, da Constituição do 
Estado, realizadas até 31 de março de 2021 .

§ 4º - A ordem de prioridade das indicações advindas do remanejamento 
constitucional pode ser alterada até a data limite para a realização das 
indicações prevista no caput .

Art . 23 - os órgãos ou entidades gestoras deverão analisar as indicações 
até 1º de outubro de 2021, por meio do Sigcon-MG - Módulo Saída 
aprovando as indicações ou comunicando ao autor da emenda as justifi-
cativas de eventuais impedimentos de ordem técnica .

Parágrafo único - Nos casos em que a indicação apresente impedimento 
de ordem técnica, o autor da emenda poderá realizar uma nova, desde 
que observado o prazo final para indicação, previsto no art. 22 desta 
resolução .

Art . 24 - Na hipótese de indicação da programação remanejada ser apro-
vada, deverão ser observados os seguintes procedimentos e prazos:

i - o autor da emenda deverá apresentar a documentação exigida pela 
legislação específica aplicável ao instrumento jurídico a ser formali-
zado no âmbito do Poder Executivo em até 10 dias úteis da aprovação 
da indicação considerando o prazo de 15 de outubro de 2021 .

ii - o autor da emenda poderá, desde que possua anuência do órgão ou 
entidade gestora e observado o prazo de 15 de outubro de 2021, promo-
ver ajuste de indicação de que trata o art. 14, , § 1º, inciso III;

iii - o órgão ou entidade gestora deverá analisar a documentação rece-
bida até 5 de novembro de 2021 .

iv - o autor da emenda deverá complementar a documentação no prazo 
a ser definido pelo órgão ou entidade gestora, quando for o caso.

§ 1º - A apresentação da documentação prevista no inciso I deste artigo 
deverá observar as regras do art . 14 desta resolução, considerando o 
prazo de 15 de outubro de 2021 .

§ 2º - Caso órgão ou entidade gestora identifique problema que cons-
titua impedimento de ordem técnica para a execução da programação 
orçamentária, deverá comunicar o fato ao autor da emenda, por meio do 
Sigcon-MG - Módulo Saída, no prazo previsto no inciso iii, podendo, 
conforme juízo de oportunidade e conveniência, autorizar a entrega de 
documentação complementar .

Art . 25 – o órgão ou entidade gestora deverá concluir, até 30 de dezem-
bro de 2021, a análise técnica e, quando for o caso, jurídica da docu-
mentação recebida, avaliando o mérito, a constitucionalidade, a lega-
lidade e a juridicidade da formalização do instrumento jurídico a ser 
celebrado no âmbito do Poder Executivo .

§ 1º - O autor da emenda poderá, desde que com anuência do órgão ou 
entidade gestora e observado o prazo de 15 de junho de 2021, promover 
o ajuste de indicação previsto no art. 16, § 1º.

§ 2º – Caso não sejam identificados impedimentos de ordem técnica ou 
sendo esses impedimentos solucionados pelo autor da emenda no prazo 
previsto no art . 24, inciso iv, desta resolução, o órgão ou entidade ges-
tora deverá providenciar até o prazo previsto no caput, no Sigcon-MG 
- Módulo Saída:

a) na hipótese de indicação para a forma de execução de convênio de 
saída ou parceria, a aprovação, pela Segov, dos parâmetros básicos de 
preenchimento do plano de trabalho ou da proposta de alteração;

b) na hipótese de indicação para a forma de execução de transferência 
fundo a fundo de recursos do Fundo Estadual de Saúde, de transferên-
cia para caixa escolar, de doação de bens móveis ou de execução direta, 
ou de outros instrumentos jurídicos, informar o valor a ser utilizado de 
cada indicação .

§ 3º - Caso a análise técnica ou jurídica do instrumento jurídico envol-
vendo emenda de remanejamento constitucional conclua pela possibi-
lidade de celebração do instrumento jurídico com ressalvas, deverá o 
órgão ou entidade gestora da emenda adotar as providências previstas 
no § 2º, alínea “a”, deste artigo se previamente sanados os aspectos 
ressalvados ou, mediante ato formal, justificada a preservação desses 
aspectos ou sua exclusão .

§ 4º - A partir de 30 de dezembro de 2021, as emendas objeto de solici-
tação de proposta saneadora que apresentarem impedimento de ordem 
técnica insuperável perderão sua obrigatoriedade de execução orça-
mentária e financeira, adquirindo caráter não impositivo, devendo o 
impedimento ser justificado pelos órgãos e entidades gestoras e comu-
nicado ao autor da emenda, até 20 de janeiro de 2022, por meio do 
Sigcon-MG - Módulo Saída .

CAPÍTuLo iv
DAS DiSPoSiÇÕES FiNAiS

Art . 26 - Ausentes impedimentos de ordem técnica de indicações pre-
vistas no art . 8º, inclusive as objeto de proposta saneadora, e no art . 22 
desta resolução, o órgão ou entidade gestora deverá providenciar até 
30 de dezembro de 2021:

I - na hipótese de indicação na modalidade de transferência com fina-
lidade definida, a assinatura do instrumento jurídico e a publicação de 
seu extrato;

II - a execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares 
individuais, de bloco ou de bancada, independentemente da moda-
lidade de transferência da indicação, observado o art. 3º, § 2º, desta 
resolução .

§ 1º - Nos casos de indicação para forma de execução de doação de 
bens móveis de emenda parlamentar individual, de bloco ou de ban-
cada será considerada concluída a execução quando se der a transmis-
são do bem .

§ 2º - Nos casos de indicação de emenda parlamentar individual, de 
bloco ou de bancada com modalidade de transferência com finalidade 
definida será considerada concluída sua execução quando:
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i - for efetivado o pagamento para formas de execução de celebração de 
transferência fundo a fundo de recursos do Fundo Estadual de Saúde, 
de transferência para caixa escolar, de convênio de saída, parcerias ou 
de outros instrumentos congêneres, salvo TDCo;

ii - se der a transmissão do bem, nos casos de forma de execução de 
doação de bens;

ii - quando for emitida ordem de serviço, nos casos de forma de exe-
cução direta ou TDCo envolvendo serviços ou reforma ou obra, ou 
quando for cumprido o objeto da emenda pela administração pública 
estadual para os demais casos de execução direta .

Art . 27 - Nos termos do art . 47 da LDo 2021, os prazos desta reso-
lução serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo 
e incluindo-se o do vencimento, sendo esses dois marcos posterga-
dos para o primeiro dia útil seguinte quando recaírem em dia não útil 
ou em dia com expediente abreviado ou quando houver problema de 
ordem técnica no Sigcon-MG - Módulo Saída, atestado formalmente 
pela empresa responsável pela manutenção e hospedagem do sistema à 
Superintendência Central de Convênios e Parceiras .

Art. 28 - A manutenção da adimplência do beneficiário durante todo o 
processo de formalização e execução do instrumento jurídico é de res-
ponsabilidade do autor da emenda e do próprio beneficiário, ressalvado 
o disposto no art . 5º desta resolução .

Parágrafo único - Caberá ao órgão ou entidade gestora avaliar a adim-
plência para fins de celebração e alteração de valor do instrumento 
envolvendo o acréscimo de recursos estaduais, e de execução orçamen-
tária e financeira dos repasses estaduais não impositivos, salvo exce-
ções previstas no art. 26 da LDO 2021 e no art. 160, § 14, da Consti-
tuição do Estado .

Art . 29 - É de responsabilidade do parlamentar, bloco ou bancada garan-
tir o cumprimento dos percentuais de destinação das programações para 
ações e serviços públicos de saúde e ou à manutenção e ao desenvol-
vimento do ensino, conforme determinação dos arts . 140, inciso iii, e 
141, inciso ii, do ADCT .

§ 1º - O montante de emendas parlamentares de blocos e de banca-
das não destinado a ações e serviços públicos de saúde ou à manuten-
ção e ao desenvolvimento do ensino deverá ser indicado em projetos 
e atividades identificados no PPAG como de atuação estratégica, com 
o identificador IAG 1, nos termos do art. 160, § 18, da Constituição 
do Estado .

§ 2º - O controle dos percentuais mínimos previsto no caput será rea-
lizado em conformidade com os Demonstrativos de Aplicação dos 
recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde e ou em Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino aprovado na LoA 2021 e encaminhado 
para a Segov pela Seplag .

Art . 30 - os órgãos ou entidades gestoras deverão realizar o registro no 
Sigcon-MG –Módulo Saída, até 20 de janeiro de 2022, se não regis-
tradas anteriormente, de todas as justificativas para as programações 
orçamentárias relativas a emendas individuais, de bloco ou de bancada 
com impedimento de ordem técnica que impossibilitou sua execução 
no exercício de 2021, bem como o controle de execução das emen-
das contanto o valor utilizado e demais informações quanto a execução 
orçamentária, financeira e física, quando for o caso.

Art . 31 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2021 .
igor Mascarenhas Eto

Secretário de Estado de Governo
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84 Cédio Pereira Lima Júnior ARE/MONTES CLAROS 4440 D 4440 12 60 12
85 Carolina Borges Monteiro CJ 4440 D 4440 12 60 12
86 Marco Túlio Gonçalves Gannam ARE/VARGINHA 4440 D 4440 12 352 12
87 valéria Maria de Campos Fróis PA 4440 D 4440 12 60 12
88 Gelson Mário Braga Filho PA 4440 D 4440 12 60 12
89 Juliana rizzato Silva ARE/JUIZ DE FORA 4440 D 4440 12 60 12
90 Ana Paula Ceolin Ferrari Bacelar PDoP 4440 D 4440 14 236 18
91 Nayra rosa Marques PAF 4440 D 4440 12 60 12
92 Mariana Santos de Brito Alves PA 4399 D 4399 12 19 12
93 Luiz Marcelo Cabral Tavares SES 4395 D 4395 12 301 30
94 Daniel Cabaleiro Saldanha PDE 2871 D 2871 7 316 7
95 vanessa Ferreira do val Domingues PDoP 2871 D 2871 7 316 7
96 Ana Carolina Cuba de Almada Lima PDoP 2871 D 2871 7 316 7
97 Thiago Avancini Alves ARE/JUIZ DE FORA 2871 D 2871 7 316 7
98 izabella Ferreira Fabbri Nunes PA 2871 D 2871 14 247 16
99 renato de Almeida Martins ARE/UBERABA 2871 D 2871 14 291 14

100 André Borges Pires Ferreira 1ª PDA 2871 D 2871 10 27 10
101 Anna Lúcia Goulart veneranda PAF 2871 D 2871 7 316 7
102 Junia Maria Coelho Ferreira Couto ARE/DIVINÓPOLIS 2871 D 2871 7 316 7
103 Thiago Diniz Mateus dos Santos PAF 2871 D 2871 7 316 7
104 Lucas oliveira Andrade Coelho FuNED 2871 D 2871 7 316 7
105 Alexandre Bitencourth Hayne SEJuSP 2871 D 2871 7 316 7
106 Bruno Balassiano Gaz PA 2871 D 2871 7 316 7
107 Gabriel Arbex valle SEF 2871 D 2871 10 191 14
108 Marco otávio Martins de Sá 2ª PDA 2871 C 2871 10 53 10
109 Matheus Fernandes Figueiredo Couto SEiNFrA 2871 D 2871 13 39 13
110 renata Tostes dos Santos Albuquerque ARE/GOV. VALADARES 2871 D 2871 7 316 7
111 Fernanda Paiva Carvalho CGE 2871 C 2871 11 61 11
112 ivan Luduvice Cunha PAF 2871 D 2871 7 316 7
113 Tatiana Mercedo Moreira Branco PAF 2871 D 2871 12 332 12
114 raquel Pereira Pérez SES 2871 D 2871 7 316 7
115 rachel Patrícia de Carvalho rosa iMA 2871 D 2871 7 316 7
116 Larissa rodrigues ribeiro ARE/UBERLÂNDIA 2871 D 2871 7 316 7
117 Bruno Paquier Binha ARE/UBERLÂNDIA 2871 D 2871 7 316 7
118 Eduardo Grossi Franco Neto SEPLAG 2871 D 2871 7 316 7
119 Guilherme Soeiro ubaldo ES/SETE LAGOAS 2871 D 2871 7 316 7
120 Plínio José de Aguiar Grossi SEF 2871 D 2871 7 316 7
121 rachel Salgado Matos CJ 2871 D 2871 7 316 7
122 Jullyanna ribeiro dos Santos Pena SEGov 2871 D 2871 7 316 7
123 Luísa Pinheiro Barbosa Mello SEPLAG 2871 D 2871 7 316 7
124 André robalinho de Albuquerque e Mello iEF 2871 D 2871 7 316 7
125 Saulo de Faria Carvalho 2ª PDA 2871 D 2871 7 316 9
126 ricardo Agra villarim NAJ/AGE 2871 D 2871 7 316 7
127 Maria Teresa Cora Hara SEPLAG 2871 D 2871 11 294 11
128 Ana Carolina Di Gusmão uliana PA 2871 D 2871 7 316 7
129 Bruno Borges da Silva PA 2871 D 2871 7 316 7
130 Marcella Cristina de oliveira Tropia Pinheiro SEPLAG 2871 D 2871 7 316 7
131 robstaine do Nascimento Costa LEMG 2871 D 2871 7 316 7
132 Camila de Alcantara Almeida Favalli ARE/JUIZ DE FORA 2871 D 2871 7 316 7
133 Luiza Palmi Castagnino ARE/JUIZ DE FORA 2871 D 2871 7 316 7
134 Carolina Miranda Laborne Mattioli Hermeto PA 2871 D 2871 7 316 7
135 Thiago de oliveira Soares oGE 2871 D 2871 7 316 9
136 Adriano Brandão de Castro CBMMG 2871 D 2871 7 316 7
137 Bianca Mizuki Dias dos Santos ES/POUSO ALEGRE 2871 D 2871 7 316 7
138 Carolina Guedes Pereira ARE/JUIZ DE FORA 2871 D 2871 11 342 11
139 Thais Saldanha Belisário Santos SECuLT 2871 D 2871 10 350 10
140 Natália Moreira Torres PA 2871 D 2871 7 316 7
141 Danielle Fonseca Mattosinhos SES 2871 D 2871 7 316 7
142 Carlos Eduardo Wanderley Curio SES 2871 D 2871 7 316 7
143 Gustavo de Queiroz Guimarães ARE/UBERABA 2871 D 2871 7 316 7
144 Sandro Drumond Brandão TJMMG 2871 D 2871 7 316 7
145 Clarissa Teixeira Eloi Santos SEGov 2871 D 2871 7 316 7
146 Maria Cristina Castro Diniz SEAPA 2871 D 2871 7 316 7
147 Felipe Lopes de Freitas Honório ES/MURIAÉ 2871 D 2871 7 316 7
148 Bárbara Maria Brandão Caland Lustosa PA 2869 D 2869 7 314 7
149 David Pereira de Sousa ARE/MONTES CLAROS 2869 D 2869 7 314 7
150 Maria Cecília Ferreira Albrecht STF 2866 D 2866 7 311 7
151 Nathália Daniel Domingues PDoP 2859 D 2859 7 304 7
152 Elisa Salzer Procopio ARE/JUIZ DE FORA 2859 D 2859 7 304 7
153 renato Saldanha de Aragão SEAPA 2839 D 2839 7 284 7
154 Natália Lopes Gabriel Costa SEE 2839 D 2839 14 275 14
155 Fernanda Caldeira reis Corrêa ARE/VARGINHA 2839 D 2839 7 284 7
156 Maria Eduarda Lins Santos de Almeida SEGov 2839 D 2839 7 284 7
157 Thiago de Paula Moreira Fracaro ES/SETE LAGOAS 2839 D 2839 7 284 7
158 Sarah Pedrosa de Camargos Manna NAJ/AGE 2839 D 2839 12 153 12
159 Thiago Knupp Souza de Andrade ARE/UBERABA 2839 C 2839 7 284 7
160 robson Bicalho de Almeida Júnior PMMG 2839 D 2839 12 45 12
161 Miucha Ferreira M . B . rezende Alcántara ARE/JUIZ DE FORA 2839 D 2839 7 284 7
162 rafael Ferreira Toledo SEAPA 2839 D 2839 7 284 7
163 Maria Carolina Beltrão Sampaio Matioli ARE/VARGINHA 2839 D 2839 7 284 7
164 Michele rodrigues de Sousa ARE/DIVINÓPOLIS 2839 D 2839 7 284 7
165 renata Cristina ricchini Leite Tavares ARE/UBERABA 2839 D 2839 7 284 7
166 Luiz Marcelo Carvalho Campos SEDE 2839 D 2839 7 284 7
167 Carla Morena Lima de oliveira Dias ARE/GOV. VALADARES 2839 D 2839 7 284 7
168 Douglas Gusmão ARE/VARGINHA 2824 D 2824 7 269 17
169 rafael rapold Mello ARE/UBERLÂNDIA 2824 D 2824 7 269 7
170 Letícia rodrigues vicente ARE/VARGINHA 2804 D 2804 7 249 7
171 Samuel de Faria Carvalho ES/PATOS DE MINAS 2804 D 2804 7 249 7
172 rafaela resende Brasil de Castro ARE/VARGINHA 2765 D 2765 8 360 8
173 Paulo rabelo Neto ARE/IPATINGA 2765 D 2765 7 210 7
174 Débora Bastos ribeiro ARE/DIVINÓPOLIS 2765 D 2765 7 210 7
175 Brenna Corrêa França Gomes SEMAD 2765 D 2765 11 259 11
176 Daniel Henrique Pimenta Faria ARE/IPATINGA 2765 D 2765 7 210 7
177 Thiago José Teixeira de Assis Coelho EPAMiG 2765 D 2765 7 210 7
178 Gabriela Silva Pires e oliveira ARE/MONTES CLAROS 2703 C 2703 7 148 7
179 Amanda Assunção Castro ARE/VARGINHA 2703 C 2703 7 148 7
180 Tiago Santana Nascimento ARE / UBERLÂNDIA 2703 C 2703 7 148 7
181 Dimas Geraldo da Silva Júnior ARE/GOV. VALADARES 2703 C 2703 14 358 14
182 Ana Luiza Boratto Mazzoni Paiva ARE/JUIZ DE FORA 2668 C 2668 7 113 7
183 Júlio César Azevedo de Almeida NAJ/AGE 2563 C 2563 7 8 7
184 Janaina Cristina reis Jenkins de Freitas SEPLAG 2510 C 2510 6 320 6
185 Pollyana da Silva Costa ARE/IPATINGA 2501 C 2501 6 311 6
186 Pablo de Almeida Fernandes ARE/IPATINGA 2468 C 2468 14 203 14
187 Gerson Pedrosa de Abreu SEE 2465 C 2465 6 275 6
188 Madson Alves de oliveira Ferreira GMG 2457 C 2457 6 267 6
189 Thiago Henrique de oliveira ARE/IPATINGA 2405 C 2405 9 136 9
190 Leandro Anésio Coelho ARE/GOV. VALADARES 2367 C 2367 5 177 6
191 vitor ramos Mangualde NAJ/AGE 2324 C 2324 8 354 11
192 Juliana Padilha Nunes Mattar SES 2289 C 2289 6 99 6
193 Alexandra Magalhães Neves ESC . SEC . PASSoS 2276 C 2276 6 86 6
194 Marcos Saulo de Carvalho ESC . SEC . PASSoS 2262 C 2262 6 72 6
195 Leonardo Matos Clement ESC . SEC . PASSoS 2262 C 2262 15 27 15
196 roberta Guilherme Costa Ferreira Neto ARE/IPATINGA 2258 C 2258 6 68 6
197 Jose Franklin Toledo de Lima Filho ESC . SEC . PASSoS 2221 C 2221 6 31 6
198 Kelly Christinne Mota Fonseca ARE/GOV. VALADARES 2205 C 2205 17 157 17
199 Flavia Bao Travizani Cardoso ARE/IPATINGA 2205 C 2205 7 221 7

Critério de Desempate: Classificação no respectivo concurso.
Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2020 .
SÉrGio PESSoA DE PAuLA CASTro

Advogado-Geral do Estado

Lista de Antiguidade dos Procuradores do Estado - Nível ii - Em 31 .12 .2020

ordem Nome unidade de Exercício Nível ii Grau
Tempo na 
Carreira

Tempo no Serviço 
Público Estadual

Tempo no 
Serviço 
Público 

em Geral
Dias Dias Anos Dias Anos

1 Nadja Arantes Grecco PA 4508 D 6472 17 267 18
2 Daniela victor de Souza Melo CJ 4508 D 6304 19 93 19
3 Jerusa Drummond Brandão Antunes PA 4508 D 6304 17 262 17
4 Leonardo Augusto Leão Lara PDoP 4500 D 6523 17 318 17

Advocacia-Geral do Estado
Advogado-Geral: Sérgio Pessoa de Paula Castro

Expediente
Lista de Antiguidade dos Procuradores do Estado - Nível i - Em 31 .12 .2020

ordem Nome unidade de Exercício Nível i Grau
Tempo 

na 
Carreira

Tempo no Serviço 
Público Estadual

Tempo no 
Serviço 
Público 

em Geral
Dias Dias Anos Dias Anos

1 raquel oliveira Amaral ARE/DIVINÓPOLIS 5479 D 5546 15 71 15
2 Lucas Leonardo Fonseca e Silva PDoP 5479 D 5546 15 71 15
3 Guilherme Guedes Maniero ARE/UBERABA 5479 D 5496 15 21 15
4 Cristina Grossi de Morais PAF 5479 D 5496 15 231 15
5 Lucas Pinheiro de oliveira Sena ARE/JUIZ DE FORA 5479 D 5496 15 21 15
6 Elisângela Soares Chaves PTPT 5479 D 5496 15 21 15
7 Edgar Seith Zambrana ARE/IPATINGA 5469 D 5469 14 359 14
8 Françoise Fabiane Ferreira Diniz PDoP 5469 D 5469 17 57 17
9 Bruno resende rabello PDoP 5449 D 5987 16 147 16

10 Marcelo Berutti Chaves PA 5447 D 5447 14 337 17
11 Alessandra Nunes villela 1ª PDA 5447 D 5447 15 182 15
12 roberto Simões Dias 1ª PDA 5447 D 5447 14 337 14
13 Leandro Lanna de oliveira ARE/JUIZ DE FORA 5447 D 5447 14 337 14
14 Fabrícia Barbosa Duarte Guedes ARE/IPATINGA 5447 D 5447 23 279 25
15 André Sales Moreira 1ªPDA 5447 D 5447 14 337 14
16 Ana Carolina oliveira Gomes ARE/UBERLÂNDIA 5447 D 5447 14 337 14
17 Paulo Henrique Gonçalves Pena Filho PTPT 5447 D 5447 14 337 14
18 Wallace Martiniano Moreira PA 5447 D 5447 15 248 15
19 Juliano Lomazini ES/POÇOS DE CALDAS 5447 D 5447 14 337 19
20 Sérgio Duarte oliveira Castro ARE/UBERABA 5378 D 5378 15 140 15
21 Tiago Maranduba Schroder ARE/JUIZ DE FORA 4806 D 4806 13 61 13
22 Giselle Carmo e Coura PA 4806 D 4806 13 61 13
23 Denise Soares Belem CJ 4806 D 4806 13 269 13
24 Eliza Fiuza Teixeira PTPT 4806 D 4806 13 61 13
25 Armando Sérgio Peres Mercadante ARE/JUIZ DE FORA 4806 D 4806 13 61 13
26 Daniel Luiz Barbosa ES/POUSO ALEGRE 4806 D 4806 13 61 13
27 Guilherme do Couto de Almeida ES/POÇOS DE CALDAS 4806 D 4806 13 61 13
28 Juliana Faria Pamplona 1ªPDA 4806 D 4806 18 84 18
29 Paulo Murilo Alves de Freitas ES/POÇOS DE CALDAS 4806 D 4806 13 61 13
30 Fabiano Ferreira Costa ES/PATOS DE MINAS 4806 D 4806 13 61 24
31 Thaís Caldeira Gomes PAF 4806 D 4806 13 61 13
32 Guilherme Bessa Neto PAF 4806 D 4806 17 229 17
33 Gustavo Brugnoli ribeiro Cambraia PA 4806 D 4806 13 61 13
34 Juarez raposo oliveira ARE/VARGINHA 4806 D 4806 14 250 14
35 Geraldo Júnio de Sá Ferreira PTF 4806 D 4806 13 61 14
36 Maiara de Castro Andrade PDoP 4778 D 4778 17 158 17
37 Luísa Carneiro da Silva Fernandes de Abreu PDoP 4762 D 4762 14 224 14
38 Alexandre Moreira de Souza Anaguchi ARE/VARGINHA 4762 D 4762 15 120 15
39 Mariana oliveira Gomes de Alcântara ArDF 4762 D 4762 13 17 13
40 Aline Almeida Cavalcante de oliveira ARE/UBERLÂNDIA 4762 D 4762 13 17 13
41 Ana Luiza Goulart Peres Matos PDoP 4762 D 4762 13 17 13
42 Carlos roberto Meneghini Cunha ARE/JUIZ DE FORA 4762 D 4762 14 262 14
43 Alessandro rodrigues ES/SETE LAGOAS 4762 D 4762 13 17 13
44 Jader Augusto Ferreira Dias ARE/MONTES CLAROS 4762 D 4762 13 17 13
45 Bruno Matias Lopes ARE/JUIZ DE FORA 4743 D 4743 12 363 12
46 rafaella Barbosa Leão PDoP 4743 D 4743 12 363 12
47 Carlos Torres Murta ARE/MONTES CLAROS 4743 D 4743 12 363 12
48 Débora val Leão PDoP 4743 D 4743 12 363 12
49 Esther Maria Brighenti dos Santos ARE/JUIZ DE FORA 4743 D 4743 12 363 12
50 Tiago Anildo Pereira ARE/IPATINGA 4732 D 4732 12 352 12
51 Kleber Silva Leite Pinto Júnior PDoP 4712 D 4712 14 95 14
52 Anna Carolina Heluany Zeitune Pires iPSEMG 4692 D 4692 12 312 12
53 rogério Moreira Pinhal ARE/UBERLÂNDIA 4673 D 4673 12 293 12
54 Helena retes Pimenta Bicalho PDoP 4673 D 4673 16 23 16
55 Mario roberto de Jesus ARE/VARGINHA 4405 D 4395 12 15 12
56 victor Hugo versiani Nunes Lacerda ARE/MONTES CLAROS 4525 D 4525 12 145 12
57 Emerson Madeira viana PAF 4512 D 4512 12 132 12
58 rafael Assed de Castro ARE/UBERLÂNDIA 4488 D 4488 12 108 12
59 valerio Fortes Mesquita ARE/JUIZ DE FORA 4488 D 4488 12 108 12
60 iara rolim Freire Figueiredo HEMoMiNAS 4488 D 4488 13 40 13
61 Nilton de oliveira Pereira ARE/JUIZ DE FORA 4488 D 4488 12 108 12
62 Fernanda de Aguiar Pereira DEr 4488 D 4488 12 108 12
63 Levy Leite romero ES/POUSO ALEGRE 4488 D 4488 12 108 12
64 otavio Machado Fioravante Moraes Lages iPSEMG 4488 D 4488 17 150 19
65 José Maria Brito dos Santos ARE/UBERABA 4488 D 4488 18 231 18
66 romulo Geraldo Pereira ARE/DIVINÓPOLIS 4488 D 4488 12 108 12
67 Ana Silvia Lima Azevedo 1ª PDA 4488 D 4488 12 108 12
68 Paloma inaya Nicoleti da Silva ES/POUSO ALEGRE 4488 D 4488 12 108 12
69 Maria Elisa de Paiva ribeiro Souza Barquette ARE/VARGINHA 4488 D 4488 12 108 28
70 Silverio Bouzada Dias Campos PTF 4488 D 4488 15 45 15
71 Fernando Barbosa Santos Netto JuCEMG 4463 D 4463 12 83 12
72 Joao Lucas Albuquerque Daud ARE/UBERLÂNDIA 4463 D 4463 12 83 12
73 rodrigo Maia Luz ES/POUSO ALEGRE 4463 D 4463 12 83 14
74 Beatriz Lima de Mesquita ES/PATOS DE MINAS 4463 D 4463 12 83 12
75 vanessa Almeida Cruz ARE/MONTES CLAROS 4463 D 4463 12 83 12
76 Paulo Henrique Sales rocha 1ª PDA 4463 D 4463 12 83 12
77 Mateus Braga Alves Clemente PDoP 4463 D 4463 12 83 12
78 Aline Cristina de oliveira Amaranti 1ª PDA 4463 D 4463 12 83 12
79 Sávio de Aguiar Soares PA 4448 D 4448 12 68 12
80 ricardo Silva viana Júnior 1ª PDA 4440 D 4440 12 60 12
81 Leandro Moreira Barra ES/MURIAÉ 4440 D 4440 12 60 15
82 Mila oliveira Grossi PA 4440 D 4440 12 60 12
83 Carolina Couto Pereira roquim PAF 4440 D 4440 12 60 12

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320210201214701014.


