
  

 

 

 

 

 

Considerando o cenário atual de enfrentamento do coronavírus (COVID-19) e a situação de Emergência 

decretada pelo Estado (Decreto NE113/2020, Decreto Estadual 47.886/2020, e a Deliberação do Comitê 

Extraordinário Covid-19 nº 04), a Secretaria de Governo irá adotar medidas preventivas para evitar o 

contagio coletivo do vírus em suas dependências, admitindo o sistema de teletrabalho para seus servidores 

a partir de 23 de março de 2020.  

 

Diante disso, os serviços passam, em sua maioria, a serem exclusivamente por meio eletrônico 

(peticionamentos no Sei!MG usuário externo ou Sei!MG Governo).  

 

Veja a forma de acesso aos principais peticionamentos da Segov: 

 Para encaminhamento de ofícios e demandas gerais - Gabinete (localize na barra de busca no Sei!: 

SEGOV – Protocolo)  

 Para celebração de Convênio Padem Obra  (acesse as orientações aqui) 

 Para celebração de Convênio Padem Aquisição 

 Para pedidos de Doação (acesse as orientações aqui) 

 

Disponibilizamos, ainda, a lista de contatos da Secretaria de Governo durante a situação de emergência de 

saúde pública no Estado de Minas Gerais:  

 

Gabinete da Secretaria de Governo 

Envio de documentos por Peticionamento Eletrônica Sei!MG: SEGOV – Protocolo 

Responsável pela articulação institucional entre Executivo, Legislativo, Prefeituras Municipais e demais 

poderes. 

Telefone: (31) 3915-9106 / 3915-9242 / 3915-9102 / 3915-9103 

E-mail: segov@governo.mg.gov.br  

 

Secretário Adjunto de Governo 

Telefones: (31) 3915-9299 / 3915-9230 

E-mail: carolina.vespucio@governo.mg.gov.br  

 

Assessoria de Comunicação 

Assessoria de imprensa e atendimento ao cidadão quanto aos serviços e funcionamento da Secretaria de 

Governo. 

Telefone: (31) 3915-0101 

E-mail: comunicacao.segov@governo.mg.gov.br  

 

Subsecretaria de Coordenação e Gestão Institucional 

Responsável por coordenação e execução das Emendas Impositivas e das Emendas Extras; atendimento 

aos parlamentares e respectivas assessorias bem como aos beneficiários das Emendas/Extra emendas; 

demais demandas ligadas à Subsecretaria.  

https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-03-18
http://www.agenciaminas.mg.gov.br/ckeditor_assets/attachments/7565/caderno1_2020-03-15.pdf
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-03-18
https://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-03-18
https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
https://www.sei.mg.gov.br/sip/login.php?sigla_orgao_sistema=GOVMG&sigla_sistema=SEI&infra_url=L3NlaS8=
http://www.governo.mg.gov.br/Downloads/Orientacao_peticionamento_emendas.pdf
http://www.governo.mg.gov.br/Downloads/Orientacoes_Peticionamento_Doacao.pdf
mailto:segov@governo.mg.gov.br
mailto:carolina.vespucio@governo.mg.gov.br
mailto:comunicacao.segov@governo.mg.gov.br


Telefones: (31) 3915-0057/ (31)3915-0256 / (31) 98480 6061/ (31) 98260 0269 

Whatsapp (31) 98260 - 0402   

E-mail: scgi@governo.mg.gov.br  

 

Superintendencia Central de Convênios e Parcerias 

http://www.sigconsaida.mg.gov.br/ 

http://www.portalcagec.mg.gov.br/  

É responsável pelo Cagec e Sigcon-Saída. O CAGEC é o cadastramento de convenentes/parceiros 

interessados em formalizar convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres envolvendo a 

transferência de recursos estaduais. Já o Sigcon-Saída, tem o objetivo de acompanhar, coordenar e 

controlar os instrumentos de natureza financeira que permitam a saída de recursos no Tesouro Estadual. 

Telefone: Não disponível neste período. Utilize o chat dos sistemas. 

E-mail: atendimento@sigconsaida.mg.gov.br 

 

Subsecretaria de Articulação Institucional 

Monitoramento e gestão da articulação institucional, interlocução municipal e atividade parlamentar. 

Telefone: (31) 3915-0258 

E-mail: samir.moyses@governo.mg.gov.br / subseai@governo.mg.gov.br  

 

Superintendência de Interlocução Institucional e Municipal 

Apoio institucional na articulação das demandas dos executivos municipais e dos parlamentares junto aos 

órgãos do Estado, bem como a busca de oportunidades e capacitações aos municípios mineiros. 

Telefone: (31) 3915-0258 

E-mail: bruno.costa@governo.mg.gov.br 

 

Superintendencia de Assuntos Parlamentares 

Apoio institucional na articulação das demandas dos órgãos e entidades do executivo estadual com a 

Assembleia Legislativa, competindo prioritariamente, recepcionar e acompanhar a interlocução dos 

interesses destes na atividade parlamentar. 

Telefone: (31) 3915-0252 

E-mail: leorges.rodrigues@governo.mg.gov.br  

 

Núcleo de Acompanhamento de Proposições 

Acompanhamento do processo legislativo; gerenciamento dos requerimentos de diligências advindos da 

atividade legislativa; análise dos pareceres de governo sobre as matérias em tramitação na Casa Legislativa; 

interlocução, junto à assessoria da Liderança de Governo, para a representação técnica do Poder Executivo 

e encaminhamento das Mensagens do Governador ao Poder Legislativo. 

Telefone: (31) 3915 0252 

E-mail: samy.chafic@governo.mg.gov.br 

 

Superintendencia de Imprensa Oficial – Siomg 

Responsável pela elaboração, edição, publicação do Jornal Minas Gerais, bem como a celebração de 

contratos de prestação de serviços de publicação de expedientes. 

Jornal Minas Gerais – www.jornalminasgerais.mg.gov.br  

 

Diretoria de Gestão e Relacionamento 

Serviços relacionados à prestação de informação sobre como publicar no DOMG-e, como consultar matérias 

já publicadas; à formalização de contratos com a administração pública municipal, estadual e federal; ao 

mailto:scgi@governo.mg.gov.br
http://www.sigconsaida.mg.gov.br/
http://www.portalcagec.mg.gov.br/
mailto:atendimento@sigconsaida.mg.gov.br
mailto:samir.moyses@governo.mg.gov.br
mailto:subseai@governo.mg.gov.br
mailto:bruno.costa@governo.mg.gov.br
mailto:leorges.rodrigues@governo.mg.gov.br
mailto:samy.chafic@governo.mg.gov.br
http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/


faturamento, emissão de Documento de Arrecadação Estadual (DAE) e ressarcimentos; e processamento 

dos pedidos de isenção de pagamento para publicar por entidades que têm o benefício previsto em lei. 

Telefone: (31) 98441-9424 – Whatsapp (31) 3916-7075 

E-mail: imprensaoficial@governo.mg.gov.br 

 

Diretoria de Editoração e Publicação  

Responsável pela produção do DOMG-e, sua editoração e publicação, cancelamento de matérias, assim 

como pelo suporte técnico ao sistema DiárioWeb.  

Telefone: (31) 98441-9424 – Whatsapp (31) 3915-0257 

E-mail: diario@governo.mg.gov.br  

 

Superintendencia Central de Atos 

Responsável pela gestão, conferência dos atos da Administração Direta do Estado de Minas Gerais. Os 

processos devem ser tramitados pelo sistema SIPA  

Telefone: (31) 98267-6260 

E-mail: atos@governo.mg.gov.br  

 

ÁREA MEIO DA SEGOV: 

 

Superintendencia de Planejamento, Gestão e Finanças - SPGF 

Telefone: (31) 98428-0664 

E-mail: spgf@governo.mg.gov.br  / marcelus.lima@governo.mg.gov.br  

 

Diretoria de Recursos Humanos 

http://www.rhresponde.mg.gov.br/Cliente 

Telefone: (31)3915-0006 

E-mail: recursoshumanos@governo.mg.gov.br  

 

Diretoria de Gestão de Atendimento 

Envio de documentos por Peticionamento Eletrônica Sei!MG: SEGOV – Protocolo  

E-mail: segov@governo.mg.gov.br  

 

Diretoria de Pessoal dos Serviços Notariais e de Registros 

Agendamento telefônico para atendimentos presenciais nos casos específicos que não puderem ser 

processados por meio telefônico.  

Telefone: (31) 3915-0885 

E-mail: lourdes.coronel@governo.mg.gov.br 

 

Assessoria Estratégica 

Telefone: (31) 3915-0073 

E-mail: gestaoestrategica@governo.mg.gov.br  

 

Unidade Setorial de Controle Interno 

Tem como competência promover, no âmbito da Segov, as atividades relativas à defesa do patrimônio 

público, ao controle interno, à auditoria, correição administrativa, incremento da transparência, do acesso 

à informação e fortalecimento da integridade e da democracia participativa. 

Telefone: (31) 98250-7033 

E-mail: auditoriasetorial@governo.mg.gov.br  

mailto:imprensaoficial@governo.mg.gov.br
mailto:diario@governo.mg.gov.br
https://www.sipa.mg.gov.br/login.aspx
mailto:atos@governo.mg.gov.br
mailto:spgf@governo.mg.gov.br
mailto:marcelus.lima@governo.mg.gov.br
http://www.rhresponde.mg.gov.br/Cliente
mailto:recursoshumanos@governo.mg.gov.br
mailto:segov@governo.mg.gov.br
mailto:lourdes.coronel@governo.mg.gov.br
mailto:gestaoestrategica@governo.mg.gov.br
mailto:auditoriasetorial@governo.mg.gov.br


Assessoria Jurídica 

Assessoramento Jurídico do Gabinete da SEGOV, CTL e Vice Governadoria, bem como das áreas técnicas 

da primeira, com emissão de notas jurídicos em processos de contratos, convênios, atos normativos, 

processos administrativos, cumprimento de ordem judicial, entre outros. 

Telefone: (31) 3915-0052 / 3915-9394 

E-mail: assessoriajuridica@governo.mg.gov.br  

mailto:assessoriajuridica@governo.mg.gov.br

