
Orientações

PARA O MELHOR APROVEITAMENTO DO CURSO OS 
MICROFONES SERÃO DESLIGADOS;

SE POSSÍVEL UTILIZE FONE DE OUVIDO;

AS DÚVIDAS PODERÃO SER ENVIADAS NO CHAT DURANTE 
AS APRESENTAÇÕES.

BELO HORIZONTE
Fevereiro/2020



CAGEC

CADASTRO GERAL DE CONVENENTES



CAGEC DIGITAL

Resolução Conjunta SEGOV/CGE   

nºs 05 e 06 de 2020.

Novo Sistema: 31 de janeiro 2020.

Celeridade.

Eficiência.

Publicidade.



SITUAÇÃO DOS CADASTROS

18.657 Convenentes /parceiros 

em situação de irregularidade.

Em 31 de janeiro de 2020 todos os convenentes 

tiveram seus cadastros, dados e documentos 

migrados para o novo banco de dados e sistema.



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

USUÁRIOS

Responsável pelas informações.

Usuário.

Representante Legal.

Servidor Público Estadual.



MANUAIS JÁ DESENVOLVIDOS

• O manual do sistema encontra-se em constante atualização 
e todos os dados mais recentes dele estão disponíveis no 
link:

• https://manual.portalcagec.mg.gov.br/

https://manual.portalcagec.mg.gov.br/


PONTOS DE ATENÇÃO

• Comprovante de endereço:
• O endereço do comprovante não é o mesmo 

informado na aba Dados do Convenente ou Quadro 
de Dirigentes/Representante Legal;

• O comprovante de endereço não está no nome do 
representante legal/convenente;

• O comprovante de endereço com emissão maior que 
90 dias;

• Endereço da sede distinto do cartão do CNPJ.



PONTOS DE ATENÇÃO

• Autorretrato (selfie):
• Selfie sem o documento apresentado na solicitação;
• Selfie com documento que não é o mesmo 

apresentado na solicitação;
• Selfie com o documento sem estar com a foto virada 

para a câmera;
• Documento apresentado como identificação 

incompleto;



PONTOS DE ATENÇÃO

• Termo de Declaração de Concordância e Veracidade:
• Termo apresentado sem a assinatura do 

representante legal de forma física;
• Apresentação do termo do SEI.

• Atas de reunião:
• Apresentação de documentos completamente 

ilegíveis;
• Atas anteriores ao prazo exigido legalmente.



PONTOS DE ATENÇÃO

• Certidões do TCE e Cauc:
• Apresentação de certidões irregulares ou vencidas;
• Questionamento de se um item em especial irregular 

e os demais regulares se não seria suficiente.

• Certidões de regularidade fiscal e trabalhista:
• Apresentação de documentos vencidos;
• Apresentação de documentos distintos dos exigidos 

(exemplo, certidão negativa de débitos estadual ao 
invés da municipal).



Contatos

• Diretoria de Atendimento e Gestão da Informação:

• Equipe CAGEC:
• cagec@governo.mg.gov.br (agora vinculado ao sistema

de atendimento igual ao atendimento do Sigcon)
• (31) 3915-2090 (31) 3915-2091 (31) 3915-2092
• (31) 3915-0882 (31) 3915-8883 (31) 3915-2749

mailto:cagec@governo.mg.gov.br


Obrigado


