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Diário Do ExECutivo  
Governo do Estado

Governador: romeu Zema Neto

Leis e Decretos
DECrEto Nº 47 .906, DE 2 DE ABriL DE 2020 .

Contém o estatuto da Fundação Helena Antipoff .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS, no uso de atribuição que lhe confere 
o inciso vii do art . 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto na Lei nº 5 .446, de 25 de maio de 
1970, na Lei nº 22 .257, de 27 de julho de 2016, e na Lei nº 23 .304, de 30 de maio de 2019,

DEcrEtA:

Art . 1º – A Fundação Helena Antipoff - FHA, a que se refere o art . 60 da Lei nº 22 .257, de 27 de 
julho de 2016, rege-se por este decreto e pela legislação aplicável .

Parágrafo único – A Fundação tem autonomia administrativa e financeira, personalidade jurídica 
de direito público, prazo de duração indeterminado, sede e foro no Município de ibirité e vincula-se à Secretaria 
de Estado de Educação – SEE .

Art. 2º – A FHA tem como competência promover cursos de educação básica e profissional, bem 
como ações educacionais que conduzam à formação de cidadãos conscientes de sua responsabilidade ética e 
social, observada a política formulada pela SEE para sua área de atuação, com atribuições de:

I – manter cursos de educação básica, profissional e tecnológica, com vistas à preparação para o 
trabalho e à habilitação profissional técnica;

ii – promover pesquisas e atividades de extensão, visando ao desenvolvimento da ciência e da tec-
nologia, bem como a criação e difusão dos conhecimentos gerados na Fundação;

III – promover atividades comunitárias extracurriculares e de apoio psicopedagógico para a comu-
nidade e seus educandos;

IV – promover ações de formação continuada voltadas ao aprimoramento e à qualificação 
profissional;

V – manter serviços de produção e comercialização de produtos agrícolas, plantas e sementes;
vi – prestar serviços de consultoria e assistência técnica em sua área de atuação .
Art . 3º – A FHA tem a seguinte estrutura orgânica:
I – Unidade Colegiada: Conselho Curador;
II – Direção Superior exercida pelo Presidente;
iii – unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Procuradoria;
c) Controladoria Secccional;
d) Assessoria de Comunicação Social;
e) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças:
1 – Gerência de Planejamento e Finanças;
2 – Gerência de Logística e Serviços Gerais;
3 – Gerência de Gestão de Pessoas;
f) Diretoria de Educação:
1 – Gerência de Ensino Básico;
2 – Gerência de Ensino Profissionalizante;
3 – Gerência de Projetos e resultados .
Art . 4º – Compete ao Conselho Curador da FHA:
I – aprovar a proposta de política geral da FHA, conforme seus objetivos e áreas de atividades;
ii – opinar sobre o plano de ação, o orçamento para o exercício subsequente e as suas eventuais 

modificações;
III – aprovar a prestação de contas anual da FHA;
IV – propor, ao Governador, alterações no Estatuto da FHA;

V – deliberar e autorizar alienação, oneração, arrendamento e comodato de bem imóvel e móvel 
da FHA, nos termos da legislação aplicável;

VI – representar ao Governador irregularidade verificada na FHA, indicando, se for o caso, as 
medidas corretivas nos limites legais de sua atuação;

vii – aprovar o seu regimento interno .
Art . 5º – São membros do Conselho Curador da FHA:
i – membros natos:
a) o Secretário de Estado de Educação, que é o Presidente;
b) o Presidente da FHA, que é o Secretário Executivo;
ii – membros designados:
a) um representante da Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica;
b) um representante da Secretaria de Estado de Fazenda;
c) um representante do Poder Executivo do Município de Ibirité;
d) um representante do Poder Legislativo do Município de Ibirité;
e) dois representantes dos Colegiados, sendo um da unidade de educação básica e um da unidade 

técnico profissionalizante.
§ 1º – os membros do Conselho Curador e seus respectivos suplentes serão indicados pelos titu-

lares das instituições que representam e designados pelo Governador, para um mandato de dois anos, permitida 
a recondução por igual período .

§ 2º – A cada membro do Conselho corresponde um suplente que o substitui nos casos de eventu-
ais impedimentos .

§ 3º – o Presidente do Conselho Curador terá direito ao voto de qualidade, além do voto comum, 
e será substituído em seus impedimentos eventuais por seu Secretário-Adjunto ou pelo Subsecretário de Desen-
volvimento da Educação Básica .

§ 4º – O Conselho delibera por maioria simples de votos, observado o quórum de maioria dos seus 
membros .

§ 5º – o Conselho Curador reunir-se-á, ordinariamente, duas vezes ao ano com a maioria de seus 
membros e, extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente ou por solicitação do Secretário Adjunto 
ou da maioria dos membros designados .

§ 6º – A atuação no âmbito do Conselho Curador da FHA não enseja qualquer remuneração para 
seus membros e os trabalhos nele desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço público .

§ 7º – As demais normas de funcionamento do Conselho serão definidas no regimento interno, 
aprovado por seus membros .

Art . 6º – A Direção Superior da FHA é exercida pelo Presidente, auxiliado pelos diretores .
Art . 7º – Compete ao Presidente:
i – exercer a direção superior da FHA, praticando os atos de gestão necessários à consecução de 

sua competência;
ii – submeter ao exame e à aprovação do Conselho Curador:
a) o estatuto da FHA e suas alterações;
b) as prestações de contas anuais da FHA;
c) o relatório anual de gestão da FHA;
III – representar a FHA em juízo e fora dele;
iv – prestar ao Conselho Curador as informações que lhe forem solicitadas e as que julgar 

convenientes;
v – encaminhar anualmente ao tribunal de Contas do Estado – tCEMG as prestações de contas 

anual da FHA .
Art . 8º – o Gabinete tem como atribuições:
i – providenciar o atendimento de consultas e o encaminhamento dos assuntos pertinentes às diver-

sas unidades administrativas da FHA;
II – coordenar e executar atividades de atendimento ao público e às autoridades;
iii – providenciar o suporte imediato na organização das atividades administrativas e na realização 

das atividades de protocolo, redação, digitação, revisão final e arquivamento de documentos;
iv – encarregar-se do relacionamento da FHA com a Assembleia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais – ALMG e com os demais órgãos e entidades da Administração Pública estadual;
v – acompanhar o desenvolvimento das atividades de comunicação social .
Art . 9º – A Procuradoria é unidade setorial de execução da Advocacia-Geral do Estado – AGE, 

à qual se subordina jurídica e tecnicamente, competindo-lhe, na forma da Lei Complementar nº 81, de 10 de 
agosto de 2004, da Lei Complementar nº 83, de 28 de janeiro de 2005, e da Lei Delegada nº 103, de 29 de 
janeiro de 2003, cumprir e fazer cumprir, no âmbito da FHA, as orientações do Advogado-Geral do Estado no 
tocante a:

I – prestação de consultoria e assessoramento jurídicos ao Presidente;
II – coordenação das atividades de natureza jurídica;
III – interpretação dos atos normativos a serem cumpridos pela FHA;
IV – elaboração de estudos e preparação de informações por solicitação do Presidente da FHA;
v – assessoramento ao Presidente da FHA no controle da legalidade e juridicidade dos atos a 

serem praticados pela FHA;
vi – exame prévio de minutas de edital de licitação, bem como as de contrato, acordo ou ajuste 

de interesse da FHA;
vii – fornecimento, à AGE, de subsídios e elementos que possibilitem a representação da Funda-

ção, em juízo, inclusive no processo de defesa dos atos do Presidente da FHA e de outras autoridades da enti-
dade, mediante requisição de informações junto às autoridades competentes;

viii – exame e emissão de parecer e nota jurídica sobre anteprojetos de leis e minutas de atos nor-
mativos em geral e de outros atos de interesse da Fundação, sem prejuízo da análise de constitucionalidade e 
legalidade pela AGE .

§ 1º – À Procuradoria compete representar a FHA judicial e extrajudicialmente, sob a coordenação 
e mediante delegação de poderes do Advogado-Geral do Estado .

§ 2º – A FHA disponibilizará instalações, recursos humanos e materiais para o eficiente cumpri-
mento das atribuições da Procuradoria .

Art . 10 – A Controladoria Seccional, unidade de execução da Controladoria-Geral do Estado – 
CGE, à qual se subordinada tecnicamente, tem como competência promover, no âmbito da FHA, as atividades 
relativas à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria, à correição administrativa, ao incre-
mento da transparência, ao acesso à informação e ao fortalecimento da integridade e da democracia participa-
tiva, com atribuições de:

i – exercer, em caráter permanente, as funções estabelecidas no caput, mediante diretrizes, parâ-
metros, normas e técnicas estabelecidos pela CGE;

II – elaborar e executar o planejamento anual de suas atividades;
iii – fornecer subsídios para o aperfeiçoamento de normas e procedimentos que visem arantir a 

efetividade do controle interno;
iv – consolidar dados, subsidiar o acesso, produzir e prestar todas as informações solicitadas pela 

CGE;
v – apurar denúncias de acordo com suas competências institucionais, capacidade técnica opera-

cional e avaliação de riscos, podendo ser incluídas no planejamento anual de atividades;
VI – notificar a FHA e a CGE, sob pena de responsabilidade solidária, sobre irregularidade ou ile-

galidade de que tomar conhecimento e cuja providência não foi adotada no âmbito da FHA;
vii – comunicar ao Presidente e ao Controlador-Geral do Estado a sonegação de informações ou a 

ocorrência de situação que limite ou impeça a execução das atividades sob sua responsabilidade;
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viii – assessorar o Presidente nas matérias de auditoria, correição administrativa, transparência e 

promoção da integridade;
IX – executar as atividades de auditoria, com vistas a agregar valor à gestão e otimizar a eficácia 

dos processos de gerenciamento de riscos, controle interno e governança e acompanhar a gestão contábil, finan-
ceira, orçamentária, operacional e patrimonial da entidade;

X – elaborar relatório de avaliação das contas anuais de exercício financeiro das unidades orça-
mentárias sob a gestão da entidade, assim como relatório e certificado conclusivos das apurações realizadas em 
autos de tomada de contas especial, observadas as exigências e normas expedidas pelo TCEMG;

XI – executar atividades de fiscalização, em apoio à CGE, para suprir omissões ou lacunas de 
informações e apurar a legalidade, a legitimidade e a economicidade de programas públicos, objetivos e metas 
previstos nos instrumentos de planejamento;

XII – avaliar a adequação de procedimentos licitatórios, de contratos e a aplicação de recursos 
públicos às normas legais e regulamentares, com base em critérios de materialidade, risco e relevância;

xiii – expedir recomendações para prevenir a ocorrência ou sanar irregularidades apuradas em 
atividades de auditoria e fiscalização, bem como monitorá-las;

xiv – sugerir a instauração de sindicâncias e processos administrativos disciplinares para apura-
ção de responsabilidade;

xv – acompanhar, avaliar e fazer cumprir as diretrizes das políticas públicas de transparência e 
de integridade;

xvi – disseminar e implementar as normas e diretrizes de prevenção à corrupção desenvolvidas 
pela CGE .

Parágrafo único – A entidade disponibilizará instalações, recursos humanos e materiais para o efi-
ciente cumprimento das atribuições da Controladoria Seccional .

Art . 11 – A Assessoria de Comunicação Social tem como competência promover as atividades 
de comunicação social, compreendendo imprensa, publicidade, propaganda, relações públicas e promoção de 
eventos da FHA, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Subsecretaria de Comunicação Social e 
Eventos – Subsecom da Secretaria-Geral, com atribuições de:

i – planejar, coordenar e supervisionar programas e projetos relacionados à comunicação interna 
e externa das ações da FHA;

ii – assessorar os dirigentes e as unidades administrativas da FHA no relacionamento com a 
imprensa e os demais meios de comunicação;

III – planejar e coordenar as entrevistas coletivas e o atendimento a solicitações dos órgãos de 
imprensa, em articulação com o Núcleo Central de Imprensa da Subsecom;

IV – produzir textos, matérias e afins, a serem publicados em meios de comunicação da FHA, da 
Subsecom e de veículos de comunicação em geral;

v – acompanhar, selecionar e analisar assuntos de interesse da FHA, publicados em veículos de 
comunicação, para subsidiar o desenvolvimento das atividades de comunicação social;

vi – propor, supervisionar e acompanhar as ações de publicidade e propaganda, dos eventos e das 
promoções para divulgação das atividades institucionais, em articulação com a Subsecom;

vii – manter atualizados os sítios eletrônicos, a intranet e as redes sociais sob a responsabilidade 
da FHA, no âmbito de atividades de comunicação social;

viii – gerenciar e assegurar a atualização das bases de informações institucionais necessárias ao 
desempenho das atividades de comunicação social;

IX – gerenciar, produzir, executar, acompanhar e fiscalizar os eventos oficiais da FHA em articu-
lação com a Subsecom .

Art. 12 – A Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças tem como competência garantir a efi-
cácia e a eficiência do gerenciamento administrativo, em consonância com as diretrizes estratégicas da FHA, 
com atribuições de:

i – coordenar, em conjunto com a Assessoria Estratégica da Secretaria de Estado de Educação, a 
elaboração do planejamento global da FHA;

ii – coordenar a elaboração da proposta orçamentária da FHA, acompanhar sua efetivação e res-
pectiva execução financeira;

iii – formular e implementar a Política de tecnologia da informação e Comunicação – tiC da 
FHA;

IV – zelar pela preservação da documentação e informação institucional;
v – planejar, coordenar, orientar e executar as atividades de administração de pessoal e de desen-

volvimento de recursos humanos;
vi – planejar, coordenar, orientar e executar as atividades de gestão de compras públicas, gestão 

logística e patrimonial, de viagens a serviço e concessão de diárias ao servidor;
VII – coordenar, orientar e executar as atividades de administração financeira e contabilidade da 

FHA;
VIII – orientar, coordenar e realizar a implantação de normas, sistemas e métodos de simplificação 

e racionalização de trabalho;
IX – orientar a elaboração de projetos na rede física e acompanhar os trabalhos de execução, defi-

nindo critérios para a padronização de máquinas, equipamentos e espaço .
§ 1º – Cabe à Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças cumprir orientação normativa e obser-

var orientação técnica emanadas de unidade central a que esteja subordinada tecnicamente nas Secretarias de 
Estado de Planejamento e Gestão e de Fazenda .

§ 2º – A Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças atuará, no que couber, de forma integrada 
à Assessoria Estratégica da SEE .

Art . 13 – A Gerência de Planejamento e Finanças tem como competência gerenciar as atividades 
de planejamento e orçamento e zelar pelo equilíbrio contábil-financeiro no âmbito da FHA, com atribuições 
de:

i – coordenar o processo de elaboração, revisão, monitoramento e avaliação do Plano Plurianual 
de Ação Governamental - PPAG;

II – coordenar a elaboração da proposta orçamentária;
III – elaborar a programação orçamentária da despesa;
IV – acompanhar e controlar a execução orçamentária da receita e da despesa;
v – avaliar a necessidade de recursos adicionais e elaborar as solicitações de créditos suplementa-

res a serem encaminhadas ao órgão central de planejamento e orçamento;
vi – responsabilizar-se pela gestão orçamentária dos fundos dos quais a FHA participar como 

instituição gestora;
VII – acompanhar e avaliar o desempenho global da FHA, a fim de subsidiar as decisões relativas 

à gestão de receitas e despesas, visando à alocação eficiente dos recursos e o cumprimento de objetivos e metas 
estabelecidos;

viii – planejar, executar, orientar, controlar e avaliar as atividades relativas ao processo de reali-
zação da despesa e receita pública e da execução financeira, observando as normas que disciplinam a matéria, 
em que a FHA seja parte;

ix – acompanhar, orientar e executar o registro dos atos e fatos contábeis, observada a legislação 
aplicável à matéria;

X – monitorar, manter e restabelecer a regularidade fiscal, contábil, econômico- financeira e admi-
nistrativa dos cadastros vinculados a FHA, bem como disponibilizar informações aos órgãos competentes;

XI – acompanhar e avaliar o desempenho financeiro global da FHA, a fim de subsidiar a tomada 
de decisões estratégicas no tocante ao cumprimento das obrigações e ao atendimento aos objetivos e metas 
estabelecidas;

XII – realizar as tomadas de contas dos responsáveis pela execução do exercício financeiro e 
demais tomadas de contas que se façam necessárias;

XIII – elaborar os relatórios de prestação de contas da FHA e dos termos de parceria, convênios, 
acordos e instrumentos congêneres em que a FHA seja parte;

xiv – atuar na proposição de melhorias nos processos de contratação e execução .
Art . 14 – A Gerência de Gestão de Pessoas tem como competência implementar políticas e estra-

tégias relativas à gestão de pessoas no âmbito da FHA, com atribuições de:
i – aperfeiçoar a implementação da política de gestão de pessoas no âmbito da FHA e promover o 

seu alinhamento com o planejamento governamental e institucional;
ii – planejar e gerir os processos de alocação, de desempenho e de desenvolvimento de pessoal, 

visando ao alcance dos objetivos estratégicos institucionais;
iii – propor e implementar ações motivacionais, de qualidade de vida no trabalho, de mediação de 

conflitos e prevenção à prática do assédio moral;
iv – atuar em parceria com as demais unidades da FHA, divulgando diretrizes e prestando orien-

tações sobre as políticas de pessoal;
V – coordenar, acompanhar e analisar a eficácia das políticas internas de gestão de pessoas;

vi – executar as atividades referentes a atos de admissão, evolução na carreira, concessão de direi-
tos e vantagens, licenças, afastamentos, aposentadoria, desligamento e processamento da folha de pagamento, 
entre outros aspectos relacionados à administração de pessoal;

vii – orientar os servidores sobre seus direitos e deveres, bem como sobre outras questões perti-
nentes à legislação e políticas de pessoal;

VIII – verificar a existência de acumulação remunerada de cargos, funções ou empregos públicos 
de servidores da FHA, bem como providenciar a instrução dos respectivos processos;

ix – manter continuamente atualizados os sistemas de administração de pessoal, com as informa-
ções funcionais dos servidores .

Art . 15 – A Gerência de Logística e Serviços Gerais tem como competência propiciar o apoio 
administrativo e logístico às unidades da FHA, com atribuições de:

i – gerenciar e executar as atividades necessárias ao planejamento e processamento das aquisi-
ções de bens e contratações de serviços e obras, conforme demanda devidamente especificada pelas unidades 
da FHA;

ii – elaborar e formalizar contratos, convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres de inte-
resse da FHA, bem como suas respectivas alterações;

III – acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos em sua área de atuação;
iv – gerenciar e executar as atividades de administração de material e de controle do patrimônio 

mobiliário, inclusive dos bens cedidos;
v – gerenciar e executar as atividades de administração do patrimônio imobiliário e dos demais 

imóveis em uso pelas unidades FHA;
vi – coordenar e controlar as atividades de transporte, de guarda e manutenção de veículos das 

unidades da FHA, de acordo com as regulamentações específicas relativas à gestão da frota oficial;
vii – gerir os arquivos da FHA, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Arquivo Público 

Mineiro e pelo Conselho Estadual de Arquivos;
VIII – gerenciar os serviços de protocolo, comunicação, reprografia, zeladoria, vigilância, lim-

peza, copa e manutenção de equipamentos e instalações das unidades da instaladas fora da Cidade Administra-
tiva de Minas Gerais;

ix – adotar medidas de sustentabilidade, tendo em vista a preservação e o respeito ao meio 
ambiente, observando princípios estabelecidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável – Semad as diretrizes da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag;

X – monitorar os recursos de TIC e coordenar as atividades de diagnóstico, prospecção e difusão 
de novas soluções relacionadas à tiC .

Art. 16 – A Diretoria de Educação tem como competência garantir a eficácia e eficiência no ensino 
fundamental, médio, profissionalizante, tecnológico, atendimentos comunitários e educação integral em conso-
nância com as políticas educacionais do Estado, com atribuições de:

i – participar da elaboração do Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG a ser apresentado 
à autoridade competente;

ii – conceder bolsas vinculadas à promoção de pesquisas ou atividades de extensão realizadas dire-
tamente pelos professores ou estudantes da Fundação;

III – coordenar o projeto político pedagógico da Escola Sandoval Soares de Azevedo, das suas 
unidades escolares vinculadas e do ensino profissionalizante, orientando e avaliando o processo ensino-apren-
dizagem em ação colegiada com o corpo pedagógico, de modo a contribuir, juntamente com a família, para a 
formação de cidadãos conscientes, comprometidos, responsáveis e participativos, social e politicamente;

IV – zelar pelo aperfeiçoamento e manutenção da qualidade do ensino básico e técnico profissio-
nalizante, promovendo contínuo aperfeiçoamento do corpo técnico e docente;

V – orientar o planejamento pedagógico de acordo com os parâmetros curriculares nacionais e 
estimular a criação de cursos profissionalizantes;

VI – promover a elaboração e o acompanhamento do regimento interno próprio e das ativida-
des das unidades escolares da Escola Sandoval Soares de Azevedo, e suas eventuais alterações, fazendo cum-
prir as determinações emanadas deste estatuto, da Presidência da FHA e dos demais órgãos educacionais 
competentes;

vii – promover, coordenar, gerir, orientar e participar de atividades e projetos socioculturais e 
socioambientais desenvolvidos nas unidades administrativas da FHA, incentivando a interlocução da Escola e 
das demais unidades sob sua coordenação com a comunidade escolar e outras instituições;

VIII – prover o contínuo aperfeiçoamento do corpo técnico e docente;
IX – estimular a criação de cursos profissionalizantes e integrados de acordo com as diretrizes 

curriculares nacionais;
x – promover atividades que favoreçam a participação efetiva da comunidade escolar no processo 

educacional .
Art . 17 – A Gerência de Ensino Básico, por meio da Escola Sandoval Soares de Azevedo, tem 

como competência propiciar a formação básica e técnico profissionalizante, com atribuições de:
I – manter o ensino fundamental, médio e técnico profissionalizante;
II – habilitar os alunos na utilização de recursos tecnológicos e diferentes fontes de informação;
III – promover atividades pedagógicas e administrativas relacionadas à educação básica e técnico 

profissionalizante;
iv – promover a modernização dos processos de gestão escolar, mantendo atualizado regimento, 

calendário, planos curriculares e o planejamento da atuação de especialistas e professores;
v – manter intercâmbio com a comunidade, favorecendo a participação efetiva da comunidade 

escolar no processo educacional;
VI – supervisionar e acompanhar os trabalhos desenvolvidos na Clínica Psicopedagógica Edouard 

Claparède e das Oficinas Pedagógicas Caio Martins.
Art. 18 – A Gerência de Ensino Profissionalizante tem como competência prover a formação básica 

e técnico profissionalizante, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional 
técnica de Nível Médio, com as normas complementares e operacionais para Educação técnica de Nível Médio 
no Sistema Estadual de Ensino de Minas Gerais, com atribuições de:

I – manter o ensino técnico profissional de modo a proporcionar uma maior integração com os 
demais saberes;

II – institucionalizar um sistema de avaliação da qualidade da educação técnica profissional;
iii – estimular programas de assistência estudantil e mecanismo de mobilidade acadêmica, visando 

garantir as condições necessárias à permanência dos estudantes e à conclusão dos cursos técnicos de nível 
médio;

iv – reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e na permanência da educação 
profissional técnica, inclusive mediante adoção de políticas afirmativas, na forma da lei;

V – garantir a oferta de educação profissional técnica de nível médio para as pessoas com defici-
ência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotados .

Art . 19 – A Gerência de Projetos e resultados tem como competência coordenar, monitorar e ava-
liar a operacionalização dos projetos, com as atribuições de:

i – orientar e elaborar tecnicamente o planejamento e o detalhamento das ações dos projetos desen-
volvidos pela FHA;

ii – propor e implementar a sistematização e o monitoramento de indicadores de desempenho dos 
projetos institucionais em conjunto com as unidades da FHA, bem como delinear os objetivos e as entregas, 
com os requisitos de qualidade;

III – produzir, de maneira articulada com outras áreas da FHA, relatórios de acompanhamento 
relativos à execução dos projetos desenvolvidos pela FHA, avaliando a operacionalização das ações, o cumpri-
mento de metas, os produtos pactuados nos projetos e propor alternativas de correção, de redimensionamento 
das restrições, dos riscos e das dificuldades identificadas;

iv – supervisionar e acompanhar os trabalhos desenvolvidos no Núcleo de Formação Presencial e 
a Distância, no Museu Helena Antipoff, na Biblioteca Comunitária e no Centro de Apoio Socioambiental .

Art . 20 – Constituem patrimônio da FHA os bens e direitos pertencentes à Fundação e que a ela 
venham se incorporar .

Parágrafo único – Em caso de extinção, os bens e direitos da FHA serão revertidos ao patrimônio 
do Estado, salvo se lei específica prescrever destinação diversa.

Art . 21 – Constituem receitas da FHA:
I – dotações orçamentárias consignadas no orçamento do Estado;
II – auxílio financeiro, doação, legado, contribuição ou subvenção que lhe sejam destinados;
III – recursos provenientes de convênio, contrato ou acordo;
iv – rendas de qualquer origem, resultantes de suas atividades, de cessão ou de locação de bem 

móvel ou imóvel, ou de fundo instituído por lei;
v – recursos extraordinários provenientes de delegação ou representação que lhe sejam 

atribuídas;
VI – donativos e contribuições em geral;
VII – rendas resultantes da prestação de serviços;
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VIII – saldo do exercício anterior;
ix – rendas eventuais e patrimoniais .
Art. 22 – O exercício financeiro da FHA coincidirá com o ano civil.
Art . 23 – o orçamento da FHA é uno, anual, e compreenderá todas as receitas, despesas e investi-

mentos dispostos por programas .
Art. 24 – À FHA somente é permitido realizar despesas que se refiram à consecução da sua 

finalidade.
Art. 25 – A Fundação submeterá ao TCEMG e à CGE, anualmente, no prazo fixado na legislação 

específica, o relatório de gestão do exercício anterior e a prestação de contas, após a aprovação do Conselho 
Curador .

Art . 26 – Fica revogado o Decreto nº 45 .826, de 20 de dezembro de 2011 .
Belo Horizonte, aos 2 de abril de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Independência 

do Brasil .
roMEu ZEMA NEto

DECrEto Nº 47 .907, DE 2 DE ABriL DE 2020 .

Altera o regulamento do iCMS – riCMS, aprovado pelo 
Decreto nº 43 .080, de 13 de dezembro de 2002 .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS, no uso de atribuição que lhe confere o 
inciso vii do art . 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto na Lei nº 6 .763, de 26 de dezembro 
de 1975, e no Ajuste SiNiEF 19, de 9 de dezembro de 2016,

DEcrEtA:

Art . 1º – o inciso iv do § 1º do art . 10 da Parte 1 do Anexo vii do regulamento do iCMS – 
RICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, fica acrescido da alínea “q”, com a 
seguinte redação:

“Art. 10 – (...)
§ 1º – (...)
IV – (...)
q) Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e, modelo 65.”.
Art . 2º – A Parte 2 do Anexo vii do riCMS passa a vigorar com as seguintes alterações:
“2 – (...)
2.1 – (...)
2.1.4 – (...)
n) Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e, modelo 65;
(...)
3 – (...)
3.3 – (...)
3.3.1 – (...)
Tabela de Códigos e Modelos de Documentos Fiscais
CÓDiGo MoDELo
(...)
65 (...)
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e, modelo 65
(...)
6 – (...)
6.1 – (...)
6.1.10 – Tipo 61 – registro dos documentos fiscais descritos a seguir, quando não emitidos por 

equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF: Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15, Nota Fis-
cal de venda a Consumidor, modelo 2, Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e, modelo 65, e Bilhete de 
Passagem Eletrônico – BP-e, modelo 63;

(...)
17 – (...)
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e, modelo 65 .
(...)
17A – REGISTRO TIPO 61 – Resumo Mensal por Item (61R): Registro de mercadoria/produto ou 

serviço comercializados através de Nota Fiscal de venda a Consumidor não emitida por ECF ou de Nota Fiscal 
de Consumidor Eletrônica, modelo 65.”.

Art . 3º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 2 de abril de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Independência 

do Brasil .
roMEu ZEMA NEto

DECrEto Nº 47 .908, DE 2 DE ABriL DE 2020 .

Dispõe sobre a compensação de dívidas de órgãos da 
Administração Pública direta, de fundações e de autar-
quias do Estado com crédito tributário relativo ao iCMS, 
nas hipóteses e nos termos que especifica, e dá outras 
providências .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS, no uso de atribuição que lhe confere 
o inciso vii do art . 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto nos arts . 1º ao 7º e 10 da Lei nº 
23 .510, de 20 de dezembro de 2019,

DEcrEtA:

Art . 1º – o crédito tributário relativo ao imposto sobre operações relativas à Circulação de Mer-
cadorias e Prestações de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de Comunicação – iCMS de 
responsabilidade dos próprios fornecedores, poderá ser compensado com dívidas de órgãos da Administração 
Pública direta, de fundações e de autarquias do Estado decorrentes da aquisição de:

I – energia elétrica;
II – serviços de telecomunicação;
III – combustível, líquido ou gasoso, derivado ou não de petróleo.
Art . 2º – São passíveis de compensação nos termos do art . 1º:
i – a dívida vencida até 30 de junho de 2019, reconhecida pela Administração Pública nos termos 

da legislação aplicável, independentemente do exercício financeiro a que se refira;
II – o crédito tributário de responsabilidade do fornecedor relativo ao ICMS devido por suas pró-

prias operações e prestações:
a) correspondente ao saldo devedor, apurado a cada período de apuração do imposto, nos termos 

da legislação, vincendo até 31 de dezembro de 2022;
b) formalizado, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, parcelado ou não, 

cujo fato gerador tenha ocorrido até 30 de abril de 2019 .
§ 1º – É vedada a compensação de dívida cujo valor seja objeto de precatório ou de sentença judi-

cial transitada em julgado .
§ 2º – É vedada a compensação de crédito tributário relativo ao adicional previsto no art . 12-A da 

Lei nº 6 .763, de 26 de dezembro de 1975, destinado ao Fundo de Erradicação da Miséria – FEM, de que trata a 
Lei nº 19 .990, de 29 de dezembro de 2011, ou de outra lei que a substituir .

§ 3º – Em relação aos créditos tributários inscritos em dívida ativa e em fase de cobrança judicial, o 
fornecedor somente poderá solicitar a compensação da parcela do débito tributário que considere incontroversa, 
desde que garanta a execução do saldo remanescente e haja concordância da Advocacia-Geral do Estado, que 
orientará os procedimentos operacionais e processuais necessários .

§ 4º – o disposto no inciso ii do caput aplica-se inclusive aos demais estabelecimentos do 
fornecedor .

§ 5º – Com anuência da Administração Pública, o valor de que trata o inciso i do caput poderá, 
total ou parcialmente, ser utilizado para a compensação com crédito tributário de responsabilidade de empresa 

sob o mesmo controle societário do fornecedor, direto ou indireto, hipótese em que para a empresa serão utili-
zadas as disposições deste decreto aplicáveis ao fornecedor .

Art . 3º – A compensação de que trata o art . 1º dependerá de requerimento do fornecedor, assinado 
pelo representante legal, dirigido à Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, em até trinta dias contados da publi-
cação deste decreto .

§ 1º – o requerimento a que se refere o caput:
i – será acompanhado de:
a) cópia do documento que comprove a legitimidade do representante legal para a prática do ato;
b) demonstrativo da dívida, em planilha Excel, observado o leiaute previsto no Anexo;
ii – deverá indicar:
a) os créditos tributários formalizados para compensação;
b) se pretende efetuar a compensação de saldo devedor, apurado a cada período de apuração do 

imposto, e o respectivo estabelecimento;
c) se pretende compensar créditos tributários ou saldo devedor de outra empresa sob o mesmo 

controle societário, direto ou indireto, e o respectivo estabelecimento, na hipótese de compensação de saldo 
devedor .

§ 2º – As indicações de que trata o inciso II do § 1º poderão ser alteradas após a autorização da 
compensação .

Art . 4º – Compete à SEF, por meio da Subsecretaria do tesouro Estadual – StE, a consolidação do 
montante da dívida com o fornecedor requerente, para autorização da compensação .

§ 1º – Os órgãos da Administração Pública direta, fundações e autarquias do Estado, na forma, no 
prazo e de acordo com os modelos estabelecidos pela Superintendência Central de Contadoria-Geral – SCCG, 
informarão à SEF as dívidas reconhecidas .

§ 2º – o ordenador de despesa e o servidor por ele delegado serão responsáveis pelas informações 
de que trata o § 1º, devendo manter preservados os processos administrativos e documentos comprobatórios das 
dívidas reconhecidas .

§ 3º – Os órgãos da Administração Pública direta, fundações e autarquias do Estado deverão ado-
tar as medidas para que as despesas reconhecidas estejam empenhadas, conforme Decreto nº 37 .924, de 16 de 
maio de 1996 .

Art. 5º – Na hipótese da alínea “a” do inciso II do art. 2º, será observado o seguinte:
I – o valor total da dívida a ser compensada será parcelado em no mínimo doze parcelas;
ii – o valor máximo de parcelas corresponderá ao número de meses contados do mês subsequente 

ao do deferimento do requerimento até dezembro de 2022;
iii – a compensação inicia-se a partir do primeiro mês subsequente ao do deferimento do 

requerimento;
IV – a parcela terá como limite máximo 60% (sessenta por cento) do saldo devedor do ICMS no 

período de apuração;
v – o fornecedor deverá recolher, no prazo estabelecido, a diferença do saldo devedor não 

compensado .
Art. 6º – Na hipótese da alínea “b” do inciso II do art. 2º, o valor a ser compensado terá como 

limite máximo 60% (sessenta por cento) do valor do crédito tributário e a diferença será recolhida, à vista, em 
moeda corrente .

Art. 7º – A compensação de que trata este decreto fica condicionada, por parte do fornecedor:
i – em relação à dívida:
a) à renúncia aos acréscimos de qualquer natureza em relação ao valor original do débito do 

Estado, incidentes em razão de inadimplemento no pagamento, tais como juros, mora, penalidade, correção 
monetária, previstos em lei, edital, contrato ou similares;

b) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais de cobrança do 
montante total ou parcial da dívida;

c) à desistência de ações ou recursos judiciais e à desistência de impugnações, defesas e recursos 
apresentados no âmbito administrativo, em relação a quaisquer aspectos da dívida, inclusive sobre seu mon-
tante, acréscimos ou inadimplência do Estado;

d) à renúncia ao ressarcimento de custas judiciais e despesas processuais já pagas;
e) à desistência, pelo advogado do fornecedor, de cobrança ao Estado de eventuais honorários de 

sucumbência;
ii – em relação ao crédito tributário formalizado:
a) à renúncia ao direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais de questiona-

mento do crédito tributário;
b) à desistência de ações judiciais ou embargos à execução fiscal e à desistência de impugnações, 

defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo;
c) à desistência, pelo advogado do sujeito passivo, de cobrança ao Estado de eventuais honorários 

de sucumbência;
d) ao pagamento das custas e das despesas processuais e dos honorários advocatícios;
iii – em relação à compensação, à renúncia ao direito sobre o qual se fundariam as ações judiciais 

sobre quaisquer matérias a ela relativas .
§ 1º – O disposto na alínea “a” do inciso I do caput não se aplica à compensação de dívida com 

crédito tributário inscrito em dívida ativa não objeto de parcelamento em curso .
§ 2º – Na hipótese de que trata o § 5º do art. 2º, o fornecedor deverá observar o disposto neste 

artigo .
Art . 8º – Compete ao Secretário de Estado de Fazenda autorizar a compensação de que trata este 

decreto .
Art . 9º – A quitação escritural do crédito tributário caberá à Superintendência de Arrecadação e 

informações Fiscais – SAiF e à Subsecretaria do tesouro Estadual, no âmbito de suas competências .
Parágrafo único – Na hipótese de compensação com saldo devedor do ICMS, o fornecedor deverá 

informar à SAiF, até o segundo dia útil anterior ao do vencimento do imposto, o valor total do saldo devedor 
apurado no período e o valor a ser compensado, conforme despacho de autorização .

Art . 10 – A compensação de que trata este decreto não prejudicará o repasse dos montantes 
correspondentes:

i – à parcela da arrecadação do iCMS pertencente aos municípios, nos termos do inciso iv do art . 
158 da Constituição da República;

ii – à parcela do Estado destinada ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb, de que trata o art. 212 da Constituição da 
república .

Parágrafo único – A SEF utilizará os valores recolhidos nos termos do inciso v do caput do art . 5º 
e do art . 6º para os repasses de que trata este artigo .

Art . 11 – os limites a que se referem do inciso v do caput do art . 5º e o art . 6º poderão ser aumen-
tados ou desconsiderados na hipótese em que a sua aplicação resultar em valor de crédito tributário inferior ao 
valor da dívida consolidada .

Parágrafo único – Na hipótese do caput, a SEF utilizará outros recursos para os repasses a que se 
refere o art . 10 .

Art . 12 – A compensação nos termos deste decreto implica quitação irrestrita e irrevogável do for-
necedor em relação à obrigação do Estado .

Art. 13 – A SEF divulgará semestralmente no Portal da Transparência do Estado, relatório refe-
rente às dívidas e aos créditos tributários compensados, bem como sobre os repasses constitucionais a que se 
refere o art . 10, contendo:

I – a listagem das dívidas compensadas;
II – os valores de ICMS compensados;
III – a previsão para liquidação da dívida;
iv – o quantitativo da dívida compensada pelos créditos tributários vincendos com as respectivas 

origens;
V – o montante correspondente à parcela da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios;
vi – o montante correspondente à parcela do Estado destinada ao Fundeb .
Art . 14 – A SEF, até 20 de março de 2020, encaminhará à Assembleia Legislativa e ao tribunal 

de Contas do Estado e fará publicar no Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais e no Portal da Transparência do 
Estado a relação consolidada das dívidas líquidas e certas com os fornecedores dos bens e serviços previstos nos 
incisos do art . 1º, bem como divulgará nos mesmos meios, de forma clara e destacada, a relação consolidada e 
detalhada dos débitos dessas empresas inscritos em dívida ativa .

Parágrafo único – Para a consolidação de que trata o caput, relativamente às dívidas líquidas e cer-
tas, será observado o disposto nos §§ 1º a 3º do art . 4º .

Art . 15 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 2 de abril de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Independência 

do Brasil .
roMEu ZEMA NEto

 
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 320200402235122013.
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ANExo
(a que se refere a alínea “b” do inciso I do § 1º do art. 3º do Decreto nº 47.908, de 2 de abril de 

2020)

DEmoNStrAtivo DE DÍviDAS Do EStADo com o ForNEcEDor/rEQuErENtE
PArA FiNS DE comPENSAÇÃo

Nome ou denominação:
inscrição Estadual: CNPJ:

Nº da Nota 
Fiscal/Fatura

Competência 
da despesa

vencimento 
da dívida Nome do Cliente Código Cliente valor

DECrEto Nº 47 .909, DE 2 DE ABriL DE 2020 .

Altera o regulamento do iCMS – riCMS, aprovado pelo 
Decreto nº 43 .080, de 13 de dezembro de 2002 .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS, no uso de atribuição que lhe confere 
o inciso vii do art . 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto na Lei nº 6 .763, de 26 de dezem-
bro de 1975,

DEcrEtA:

Art . 1º – o título do Capítulo vi-B da Parte 1 do Anexo v do regulamento do iCMS – riCMS, 
aprovado pelo Decreto nº 43 .080, de 13 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Capítulo VI-B
Da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica Emitida por meio do SIARE”.
Art. 2º – O Capítulo VI-B da Parte 1 do Anexo V do RICMS fica acrescido da seguinte Seção I, 

composta pelos arts . 53-C a 53-H:
“Seção I
Disposições Gerais”.
Art . 3º – o caput do art . 53-C da Parte 1 do Anexo v do riCMS passa a vigorar com a seguinte 

redação:
“Art. 53-C – A Nota Fiscal Avulsa Eletrônica – NFA-e emitida por meio do Sistema Integrado de 

Administração da receita Estadual – SiArE da Secretaria de Estado de Fazenda será utilizada nas seguintes 
hipóteses:”.

Art . 4º – o caput do art . 53-D da Parte 1 do Anexo v do riCMS passa a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 53-D – A NFA-e emitida por meio do SIARE destina-se, ainda, a acobertar:”.
Art . 5º – o art . 53-E da Parte 1 do Anexo v do riCMS passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 53-E – Para fins de emissão da NFA-e por meio do SIARE serão observadas, no que couber, 

as disposições constantes dos arts. 11-A a 11-K desta Parte.”.
Art . 6º – o art . 53-F da Parte 1 do Anexo v do riCMS passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 53-F – Quando, em decorrência de problemas técnicos, não for possível emitir a NFA-e pre-

vista no art . 53-C desta Parte, o contribuinte poderá ser autorizado pela Secretaria de Estado de Fazenda a emitir 
Nota Fiscal Avulsa por meio do SiArE, para acobertar as operações ou prestações internas .

§ 1º – A Nota Fiscal Avulsa de que trata o caput:
I – será emitida mediante requerimento do interessado no Módulo “Nota Fiscal Avulsa” do 

SIARE;
ii – será disponibilizada, a critério da Superintendência de Arrecadação e informações Fiscais – 

SAiF, somente quando não for possível a conexão com NFA-e, para:
a) pessoa física;
b) produtor rural pessoa física;
c) pessoa jurídica não inscrita;
d) contribuinte inscrito como Microempreendedor Individual – MEI;
iii – conterá as seguintes indicações:
a) denominação “Nota Fiscal Avulsa”;
b) número e destinação da via;
c) demais composições do modelo, constantes de palavras, expressões, linhas e retângulos .
§ 2º – Na Nota Fiscal Avulsa de que trata o caput serão lançadas, além das indicações previstas no 

inciso III do § 1º, observada a disposição gráfica da nota fiscal Modelo 1, as indicações do quadro a seguir:
QUADRO CAMPoS oBSErvAÇÕES

EMitENtE

1 - o código da unidade administrativa emitente e 
a descrição da respectiva SRF;
2 - a descrição da unidade administrativa 
emitente;
3 - o município e unidade administrativa ou enti-
dade autorizada à emissão;
4 - a natureza da operação;
5 - o código fiscal da operação –CFOP;
6 - a inscrição estadual do substituto tributário, 
se for o caso;
7 - a data da emissão;
8 - a data da saída/entrada;
9 - a hora da saída .

REMETENTE/DESTINATÁRIO

1 - o nome ou nome empresarial;
2 - o número de inscrição no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas – CNPJ, ou no Cadastro de 
Pessoa Física – CPF;
3 - o endereço;
4 - o bairro ou distrito;
5 - o Código de Endereçamento Postal – CEP;
6 - o código e o nome do município;
7 - o telefone ou fax;
8 - o número de inscrição estadual .

DADOS DO PRODUTO/ SERVIÇO

1 - número de ordem do item;
2 - a descrição dos produtos/serviços, compreen-
dendo: nome, marca, tipo, modelo, série, espécie, 
qualidade e demais elementos que permitam sua 
perfeita identificação;
3 - o Código de Situação Tributária –CST;
4 - a unidade de medida utilizada para a quantifi-
cação dos produtos/serviços;
5 - a quantidade dos produtos/serviços;
6 - o valor unitário dos produtos/serviços;
7 - o valor total dos produtos/serviços;
8 - a alíquota do iCMS .

CáLCuLo Do iMPoSto

1 - a base de cálculo do iCMS da operação ou 
prestação;
2 - o valor do iCMS incidente sobre a operação 
ou prestação;
3 - a base de cálculo aplicada para a determina-
ção do valor do iCMS retido por substituição tri-
butária, quando for o caso;
4 - o valor do iCMS retido por substituição tribu-
tária, quando for o caso;
5 - o valor total dos produtos ou das prestações;
6 - o valor do frete;
7 - o valor do seguro;
8 - o valor das despesas acessórias;
9 - o valor total do IPI, se for o caso;
10 - o valor total da nota fiscal;
11 - o número do documento de arrecadação rela-
tivo à operação ou à prestação;
13 - o número do documento de arrecadação rela-
tivo à prestação de serviço de transporte (frete).

TRANSPORTADOR/ VOLUMES 
trANSPortADoS

1 - o nome ou nome empresarial do 
transportador;
2 - o número de inscrição do transportador no 
CNPJ ou no CPF;
3 - o número de inscrição estadual do transporta-
dor, quando for o caso;
4 - o endereço do transportador;
5 - o bairro ou distrito do transportador;
6 - o Código de Endereçamento Postal – CEP;
7 - o município do transportador;
8 - a unidade da Federação do domicílio do 
transportador;
9 - a placa do veículo, no caso de transporte rodo-
viário ou outro elemento identificado nos demais 
casos;
10 - o código Renavam do veículo;
11 - a indicação do tomador do serviço;
12 – com relação aos volumes transportados:
a) a quantidade;
b) a espécie;
c) a marca;
d) a numeração;
e) o peso bruto;
f) o peso líquido .

1 . No momento da emissão da Nota Fiscal 
Avulsa, não sendo possível identificar o trans-
portador, no campo “Informações Complemen-
tares/Motivo da Emissão” do quadro “Dados 
Adicionais” será feita a observação: “O reque-
rente deverá informar os dados do transportador 
no verso da NFA”.
2 - Quando o serviço de transporte tiver início no 
mesmo município de destino da mercadoria, será 
dispensada a identificação do transportador.
3 - os campos 4 a 8 são de preenchimento 
opcional .
4 - No campo “Placa do Veículo” deverá ser indi-
cada a placa do veículo tracionado, quando se 
tratar de reboque ou semirreboque deste tipo de 
veículo, devendo a placa do veículo tracionado, 
quando houver, ser indicada no campo “Informa-
ções Complementares/Motivo de Emissão” do 
quadro “Dados Adicionais”.

DADoS ADiCioNAiS

1 - no campo “Informações Complementa-
res/Motivo de Emissão”, o motivo de seu for-
necimento e outras indicações exigidas neste 
Regulamento;
2 - campo reservado ao IEF;
3 - no campo “Reservado ao Fisco”, aposição de 
carimbo, se for o caso;
4 - Código de Barras/Código de Acesso;
5 - a expressão “Declaro estar ciente e de acordo 
com os dados apostos neste documento.”, 
com campo para assinatura e documento de 
identidade;
6 - o número do Termo de Apreensão e Depósito 
ou do Auto de infração, se for o caso

1 - Na emissão de nota fiscal na saída de merca-
dorias em retorno, ou em devolução, deverão ser 
indicados, ainda, no campo “Informações Com-
plementares”, o número, a data de emissão e o 
valor da operação do documento original .
2 - Caso o campo “Informações Complementa-
res/Motivo de Emissão” não seja suficiente para 
conter as indicações exigidas, poderá ser utili-
zado, excepcionalmente, o quadro “Dados do 
Produto/Serviços”, desde que não prejudique a 
clareza do documento .
3 - No rodapé do documento será impresso o 
código de controle, que servirá para certificar o 
documento e o número da folha e número total 
de folhas .
4 - tratando-se de operação com produto ou 
subproduto florestal constantes do Anexo II 
do regulamento da taxa Florestal, aprovado 
pelo Decreto nº 47 .580, de 28 de dezembro de 
2018, no campo “Informações Complementares 
/Motivo de Emissão”, informar o Documento 
Autorizativo da intervenção Ambiental – DAiA .
5 - tratando-se de operação com animais, no 
campo “Informações Complementares/Motivo 
de Emissão”, informar o número da Guia de 
trânsito Animal – GtA .

”.
Art . 7º – o caput do art . 53-G da Parte 1 do Anexo v do riCMS passa a vigorar com a seguinte 

redação:
“Art. 53-G – A Nota Fiscal Avulsa de que trata o art. 53-F desta Parte será emitida em duas vias, 

as quais terão a seguinte destinação:”.
Art . 8º – o art . 53-H da Parte 1 do Anexo v do riCMS passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 53-H – A Nota Fiscal Avulsa de que trata o art. 53-F desta Parte está sujeita aos mesmos pra-

zos de validade e de prorrogação previstos nos arts. 58 a 67 desta Parte.”.
Art. 9º – O Capítulo VI-B da Parte 1 do Anexo V do RICMS fica acrescido da Seção II e dos arts. 

53-i a 53-L, que a compõem, com a seguinte redação:
“Seção II
Da Emissão Especial de Nota Fiscal Avulsa Eletrônica por meio do SiArE

Art . 53-i – Fica facultada, exclusivamente, ao produtor rural com inscrição ativa no Cadastro de 
Produtor rural Pessoa Física, aos sindicatos, às associações, às cooperativas e às empresas leiloeiras, em opera-
ções nas quais representem o produtor rural, a adoção do tratamento especial previsto nesta seção para emissão 
da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica – NFA-e por meio do SiArE .

Parágrafo único – o tratamento previsto nesta seção não se aplica ao contribuinte submetido ao 
regime especial previsto no § 3º do art . 85 deste regulamento .

Art . 53-J – o remetente constante na NFA-e prevista no art . 53-i será o produtor rural com inscri-
ção ativa no Cadastro de Produtor rural Pessoa Física, em operação de saída para qualquer destinatário, sendo 
a requisição do documento fiscal e a informação do imposto a recolher, se for o caso, realizadas pelo próprio 
produtor rural ou pelo sindicato, associação, cooperativa ou empresa leiloeira autorizados à solicitação .

Art . 53-K – o solicitante da NFA-e para produtor rural inscrito no Cadastro de Produtor rural 
Pessoa Física deverá solicitar previamente o cadastro na repartição fazendária de sua circunscrição, mediante 
requerimento, observando-se o seguinte:

i – o sindicato, a associação e a cooperativa somente poderão emitir NFA-e para produtor rural 
associado ou cooperado;

ii – a empresa leiloeira somente poderá emitir NFA-e quando a operação ocorrer em local exclu-
sivo de realização de leilão, desde que em território deste Estado;

III – após o deferimento e a assinatura de termo de responsabilidade, o solicitante receberá a senha 
de acesso ao SiArE .

Parágrafo único – O solicitante poderá emitir a NFA-e após autorização prévia do produtor rural 
pessoa física no SiArE .

Art . 53-L – A NFA-e prevista nesta seção será deferida automaticamente, com impressão imediata, 
observado o seguinte:

i – no caso de operação ou prestação tributada pelo iCMS, o Documento de Arrecadação Esta-
dual – DAE será gerado e o imposto deverá ser recolhido em até cinco dias úteis contados da data de emissão 
da NFA-e;

ii – na falta de pagamento no prazo previsto no inciso i, o solicitante da NFA-e e o remetente pro-
dutor rural inscrito no Cadastro de Produtor Rural Pessoa Física ficarão impedidos de novas emissões.

Parágrafo único – Na hipótese do inciso II do caput, o produtor rural pessoa física poderá utilizar 
a NFA-e prevista no art. 53-C desta Parte.”.

Art . 10 – Ficam revogados o § 2º do art . 53-C e o inciso iii do caput e o § 3º do art . 53-G, todos 
da Parte 1 do Anexo v do regulamento do iCMS – riCMS, aprovado pelo Decreto nº 43 .080, de 13 de dezem-
bro de 2002 .

Art . 11 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 2 de abril de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Independência 

do Brasil .
roMEu ZEMA NEto

02 1342321 - 1

Atos do Governador

AtoS ASSiNADoS PELo SENHor GovErNADor Do 
EStADo, Em DAtA DE oNtEm:

PELA vicE-GovErNADoriA

nos termos do art . 76 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, com funda-
mento no art . 66 da Lei 14 .184, de 31 de janeiro de 2002, convalida, a 
fim de regularizar a situação funcional do servidor abaixo relacionado, 
lotado na vice-Governadoria, o afastamento de suas atribuições no perí-
odo de 07/03/2020 a 09/03/2020, para acompanhar e integrar a comi-
tiva do Sr. Presidente da República, na Florida/USA, com ônus para o 
Estado, observada as diretrizes do Comitê de orçamento e Finanças: 
CARLOS HENRIQUE GUEDES, MASP1471819-1, DAD-12 
vG1100129 .

PELA PoLÍciA miLitAr Do EStADo DE miNAS GErAiS

no exercício da competência prevista no artigo 90, inciso xxv, da 
Constituição do Estado, e em conformidade com o disposto nos artigos 
184, §3º, inciso II e 185 da Lei n. 5.301, de 16 de outubro de 1969, c/c 
os artigos 11; 14, §2º do Decreto n. 46.297, de 19 de agosto de 2013, 
acolhendo os fundamentos constantes da Nota Jurídica n. 09/2019, 

da Advocacia Geral do Estado e da Nota Técnica n. 265/SEPLAG/
DCCR/2019, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, retro-
age a promoção ao posto de Major, na Polícia Militar de Minas Gerais, 
pelo critério de antiguidade, a partir de 25 de dezembro de 2015, o n . 
113.924-5, Major QO-PM NEWTON ÁRLEM ELEUTÉRIO.

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE JuStiÇA E SEGu-
rANÇA PÚBLicA

Pelo conselho Penitenciário Estadual

nomeia, nos termos do art . 2º do Decreto nº 16 .912, de 8 de janeiro de 
1975, art . 2º do Decreto 18 .156, de 29 de outubro de 1976, art . 168 da 
Lei nº 11 .404, de 25 de janeiro de 1994, art . 3º da resolução nº 2, de 30 
de março de 1999, do Conselho Nacional de Política Criminal e Peni-
tenciária e do parágrafo único do art . 23 da Lei Estadual nº 22 .257 de 27 
de julho de 2016, os representantes abaixo relacionados como membros 
junto ao Conselho Penitenciário Estadual - CoNPEN: 
Pela ordem dos Advogados do Brasil
Efetivo: rENAto MArtiNS MACHADo
Suplente: CAMiLA FErNANDA DA SiLvA FÉLix . 

 
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 320200402235122014.
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PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE PLANEJAmENto E 
GEStÃo

Pelo instituto de Previdência dos Servidores do Estado de minas 
Gerais

exonera, a pedido, nos termos do art. 106, alínea “a”, da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, LEoNArDo tADEu cAmPErA BrES-
ciA, MASP 1295501-9, do cargo de provimento em comissão DAi-39 
SE1100009, do instituto de Previdência dos Servidores do Estado de 
Minas Gerais, a contar de 13/3/2020.

nomeia, nos termos do art . 14, ii, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, 
art . 1º, § 2º da Lei Delegada nº 175, de janeiro de 2007, e o Decreto nº 
45 .537, de 27 de janeiro de 2011, ANDErSoN DE SouZA BruNo, 
MASP 1073630-4, para o cargo de provimento em comissão DAi-39 
SE1100009, de recrutamento amplo,  para dirigir a DirEtoriA DE 
SAÚDE do instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas 
Gerais .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE

coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952 e do 
art . 11 do Decreto nº 47 .558, de 11 de dezembro de 2018, a servidora 
abaixo relacionada lotada na Secretaria de Estado de Saúde à dispo-
sição da Prefeitura Municipal de Ponte Nova, para ocupar o cargo de 
Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, 
em prorrogação, de 1/1/2020 a 31/12/2020, com ônus para o cessioná-
rio, para regularizar situação funcional: 
SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES; 1205455-7; ESPE-
CIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE III/B. 

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

PELo GABiNEtE miLitAr Do GovErNADor Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, dispensa JoÃo BAtiStA FrAGoSo, MASP 
358113-9, da função gratificada FGD-7 GM1100092 do Gabinete Mili-
tar do Governador do Estado de Minas Gerais, a contar de 25/3/2020. 

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE DESENvoLvimENto 
EcoNÔmico

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, GiSELLE NoLASco DoS SAN-
toS, MASP 1472340-7, do cargo de provimento em comissão DAD-4 
Ci1100585 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico .

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, JuLiANA PADiLHA NuNES 
mAttAr, MASP 1 .373 .135-1, do cargo de provimento em comissão 
DAD-5 Ci1100640 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Eco-
nômico, a contar de 13/3/2020.

usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, exonera, a pedido, nos termos do art . 106, alí-
nea “a”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, DANiEL FErrEirA 
DE SouZA, MASP 669635-5, do cargo de provimento em comissão 
DAD-6 Ci1100174 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Eco-
nômico, a contar de 30/03/2020.

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, WALKiriA ZAmBrZYcKi 
DutrA, MASP 1247004-3, do cargo de provimento em comis-
são DAD-5 Ci1100627 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico .

usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, 
de 1º de janeiro de 2019, exonera, a pedido, nos termos do art . 106, 
alínea “a”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, mAriANA roDri-
GuES LEitE riBEiro, MASP 1483039-2, do cargo de provimento 
em comissão DAD-5 Ci1100175 da Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento Econômico, a contar de 5/3/2020.

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, 
rENAtA muiNHoS PErEirA, MASP 752743-5, para o cargo de 
provimento em comissão DAD-6 Ci1100174, de recrutamento limi-
tado, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico .

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, 
GABriEL PEiFEr ruBim, MASP 1 .389 .010-8, para o cargo de 
provimento em comissão DAD-4 Ci1100585, de recrutamento amplo, 
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico .

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, 
GiSELLE NoLASco DoS SANtoS, MASP 1472340-7, para o 
cargo de provimento em comissão DAD-5 Ci1100627, de recrutamento 
amplo, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico .

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, 
JÚLiA PErES DE oLivEirA riBEiro, para o cargo de provi-
mento em comissão DAD-5 Ci1100175, de recrutamento amplo, da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico .

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, 
WALKiriA ZAmBrZYcKi DutrA, MASP 1247004-3, para o 
cargo de provimento em comissão DAD-6 Ci1100956, de recrutamento 
amplo, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE DESENvoLvimENto 
SociAL

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, márciA ANtuNES DE SouZA, 
MASP 1484629-9, do cargo de provimento em comissão DAD-4 
Su1103055 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a con-
tar de 18/03/2020.

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 47 .686, de 26 de julho de 2019, 
atribui a JANAiNA LiSiAK DE FrANcA, MASP 1479263-4, titu-
lar do cargo de provimento em comissão DAD-6 Su1100944, de recru-
tamento amplo, a direção da Diretoria de Serviços e Benefícios Socio-
assistenciais da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, dispensa EvANEiDE riBEiro SiLvA Amo-
rim, MASP 944533-9, da função gratificada FGD-4 ED1100378 da 
Secretaria de Estado de Educação, a contar de 24/03/2020. 

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, dispensa LEiDiANE APArEciDA DA SiLvA 
rEiS, MASP 1421339-1, da função gratificada FGD-4 ED1100775 da 
Secretaria de Estado de Educação . 

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, designa, nos termos da Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011 e do Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro 
de 2019, SuELY FErNANDES DoS SANtoS, MASP 1279455-8, 
para a função gratificada FGD-4 ED1100775 da Secretaria de Estado 
de Educação .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, designa, nos termos da Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011 e do Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro 
de 2019, NEmArK DE cASSiA PErEirA SiQuEirA, MASP 
441717-6, para a função gratificada FGD-4 ED1100716 da Secretaria 
de Estado de Educação .

AtoS ASSiNADoS PELo SENHor SEcrEtário DE EStADo 
DE GovErNo, No uSo DE SuAS AtriBuiÇÕES, Em DAtA 
DE oNtEm:

PELA coNtroLADoriA-GErAL Do EStADo

coloca, nos termos dos art . 13, i, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 11 
de dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada na Contro-
ladoria-Geral do Estado à disposição do Departamento de Edificações e 
Estradas de Rodagem de Minas Gerais, em prorrogação, de 01/01/2020 
a 31/12/2020, com ônus para o cessionário:  
ANDRÉIA CIRINA BARBOSA DE PAIVA MASP 348630-5/
AGENTE GOVERNAMENTAL/AGOV.

coloca, nos termos dos art . 13, i, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 11 
de dezembro de 2018, o servidor abaixo relacionado lotado na Contro-
ladoria-Geral do Estado à disposição do Departamento de Edificações e 
Estradas de Rodagem de Minas Gerais, em prorrogação, de 01/01/2020 
a 31/12/2020, com ônus para o cessionário:  
IVAN ELÍDIO DE PINHO TAVARES/1251101-0/GESTOR 
GOVERNAMENTAL/GGOV.

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE JuStiÇA E SEGu-
rANÇA PÚBLicA

nos termos dos art . 13, i, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 11 de 
dezembro de 2018, com fundamento no art . 66 da Lei 14 .184, de 31 de 
janeiro de 2002, convalida, a fim de regularizar a situação funcional da 
servidora abaixo relacionada lotada na Secretaria de Estado de Justiça e 
Segurança Pública a disposição da Controladoria Geral do Estado , de 
29/04/2019 à 20/09/2019, com ônus para o cessionário:  
GISELE FERNANDA GUIMARÃES MENDES / MASP 1436202-4 / 
AGENtE DE SEGurANÇA PENitENCiário .

nos termos dos art . 13, i, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 11 de 
dezembro de 2018, com fundamento no art . 66 da Lei 14 .184, de 31 
de janeiro de 2002, convalida, a fim de regularizar a situação funcio-
nal do servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria de Estado de 
Justiça e Segurança Pública a disposição da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico, de 21/02/2017 à 29/01/2019, com ônus 
para o cessionário:  
MAURICIO GOMES DE SOUZA / MASP 1391459-3 / AGENTE DE 
SEGurANÇA PENitENCiário .

coloca, nos termos dos art . 13, i, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 11 
de dezembro de 2018, o servidor abaixo relacionado lotado na Secreta-
ria de Estado de Justiça e Segurança Pública à disposição da Secretaria 
de Estado de Fazenda, em prorrogação, de 1/1/2020 á 31/12/2020, com 
ônus para o cessionário:  
FELIPE AFONSO COSTA/ MASP 753159-3/ ANALISTA EXECU-
tivo DE DEFESA SoCiAL .

coloca, nos termos dos art . 13, i, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 11 
de dezembro de 2018, o servidor abaixo relacionado lotado na Secreta-
ria de Estado de Justiça e Segurança Pública à disposição da DEPAr-
tAMENto DE EDiFiCAÇÕES E EStrADAS DE roDAGEM Do 
ESTADO DE MINAS GERAIS, de 01/4/2020 á 31/12/2020, com ônus 
para o cessionário:  
HELVÉCIO ROCHA ZENITH/ MASP 1145559-9/ANALISTA EXE-
Cutivo DE DEFESA SoCiAL .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE PLANEJAmENto E 
GEStÃo

nos termos dos art . 13, iii, e art . 15 do Decreto nº 47 .558, de 11 de 
dezembro de 2018, com fundamento no art . 66 da Lei 14 .184, de 31 de 
janeiro de 2002, convalida, a fim de regularizar a situação do servidor 
abaixo relacionado lotado na Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão a disposição da Secretaria de Estado de Saúde - SES, em prorro-
gação, de 01/01/2019 a 31/12/2019, com ônus para o cessionário, con-
forme Convênio de Cooperação Técnica nº  98/2018:  
JoSiAS CArNEiro DE ABrEu FiLHo MASP 351370-2, oFiCiAL 
DE SERVIÇOS OPERACIONAIS (OSO).  

coloca, nos termos dos art . 13, i, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 
11 de dezembro de 2018, os servidores abaixo relacionados lotados na 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão à disposição da Funda-
ção Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMiG, em prorrogação, 
de 01/01/2020 a 31/12/2020, com ônus para o cessionário, para regula-
rizar situação funcional:  
FErNANDo ALvES LEÃo, MASP 357148-6, AGENtE GovEr-
NAMENTAL (AGOV);
JoSiANE ALESSANDrA DE PAuLA SANtoS, MASP 1287 .368-3, 
AGENTE GOVERNAMENTAL (AGOV);
MAriÂNGELA HAMACEK DiAS, MASP 351437-9, AGENtE 
GOVERNAMENTAL (AGOV).

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE

nos termos dos art . 13, ii, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 11 de 
dezembro de 2018, com fundamento no art . 66 da Lei 14 .184, de 31 de 
janeiro de 2002, convalida, a fim de regularizar a situação funcional da 
servidora abaixo relacionada lotada na Secretaria de Estado de Saúde 
à disposição da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, em 
prorrogação, de 1/1/2020 a 8/3/2020, com ônus para o cessionário:  
RAKEL GONTIJO DE SOUZA; MASP 349412-7; MÉDICO DA 
ÁREA DE GESTÃO E ATENÇÃO À SAÚDE V/B.

coloca, nos termos dos art . 13, ii, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 11 
de dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada na Secre-
taria de Estado de Saúde à disposição da Fundação Centro de Hemato-
logia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais, até 31/12/2020, com 
ônus para o cessionário:  
ANA RITA DE CASSIA FERNANDES; MASP 380064-6; AUXILIAR 
DE APOIO A GESTAO E ATENCAO A SAUDE IV/F.

coloca, nos termos dos art . 13, i, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 11 
de dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada na Secre-
taria de Estado de Saúde à disposição da ouvidoria Geral do Estado, 
em prorrogação, de 1/1/2020 31/12/2020, com ônus para o cessionário, 
para regularizar situação funcional:  
EDNA DAS GRACAS MARINHO;MASP 349378-0;AUXILIAR DE 
APOIO A GESTAO E ATENCAO A SAUDE IV/F.

coloca, nos termos dos art . 13, ii, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 11 
de dezembro de 2018, o servidor abaixo relacionado lotado na Secre-
taria de Estado de Saúde à disposição da Fundação Ezequiel Dias , até 
31/12/2020, com ônus para o cessionário:  
RODRIGO BORGES NOGUEIRA; MASP 667761-1; ESPECIA-
LISTA EM POLITICAS E GESTAO DA SAUDE IV/B.

coloca, nos termos dos art . 13, ii, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 11 
de dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada na Secre-
taria de Estado de Saúde à disposição da Fundação Ezequiel Dias, em 
prorrogação, de 1/1/2020 a 31/12/2020, com ônus para o cessionário, 
para regularizar situação funcional:  
EDVANI DOS SANTOS SILVA CURVELO; MASP 382082-6; TEC-
NICO DE GESTAO DA SAUDE V/C.

coloca, nos termos dos art . 13, ii, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 11 
de dezembro de 2018, o servidor abaixo relacionado lotado na Secre-
taria de Estado de Saúde à disposição da Fundação Ezequiel Dias, em 
prorrogação, de 1/1/2020 a 31/12/2020, com ônus para o cessionário, 
para regularizar situação funcional:  
EUDES BENEDITO LEMOS; MASP:352349-5; AUXILIAR DE 
APOIO A GESTAO E ATENCAO A SAUDE IV/I.
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comitê Extraordinário coviD-19
Presidente: Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva

DELiBErAÇÃo Do CoMitÊ ExtrAorDiNário CoviD-19 Nº 23, DE 2 DE ABriL DE 2020 .

Ratifica as Deliberações do Comitê Extraordinário 
CoviD-19 de nos 20, 21 e 22, datadas de 26 de março 
de 2019 .

o comitÊ ExtrAorDiNário coviD-19, no exercício de atribuição que lhe confere o art . 
2º do Decreto nº 47 .886, de 15 de março de 2020,e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 13 .979, de 6 de 
fevereiro de 2020, no Decreto NE nº 113, de 12 de março de 2020, no Decreto nº 47 .891, de 20 de março de 
2020, e na resolução da Assembleia Legislativa nº 5 .529, de 25 de março de 2020,

DELiBErA:

Art. 1º – Ficam ratificadas as seguintes Deliberações do Comitê Extraordinário COVID-19:
I – Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 20, de 26 de março de 2020;
II – Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 21, de 26 de março de 2020;
iii – Deliberação do Comitê Extraordinário CoviD-19 nº 22, de 26 de março de 2020 .
Art . 2º – Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 27 

de março de 2020 .
Belo Horizonte, aos 2 de abril de 2020 .

CArLoS EDuArDo AMArAL PErEirA DA SiLvA
Secretário de Estado de Saúde

MAtEuS SiMÕES DE ALMEiDA
Secretário-Geral

MárCio LuÍS DE oLivEirA
Consultor-Geral de técnica Legislativa

ANA MAriA SoArES vALENtiNi
Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

BErNArDo SiLviANo BrANDÃo viANNA
Secretário de Estado Adjunto da Secretaria de Estado de Cultura e turismo, respondendo pela 

Secretaria de Estado de Cultura e turismo

FErNANDo PASSALio DE AvELAr
Secretário de Estado Adjunto de Desenvolvimento Econômico, respondendo pela
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

ELiZABEtH JuCá E MELLo JACoMEtti
Secretária de Estado de Desenvolvimento Social

JuLiA FiGuEirEDo GoYtACAZ SANt’ANNA
Secretária de Estado de Educação

GuStAvo DE oLivEirA BArBoSA
Secretário de Estado de Fazenda

iGor MASCArENHAS Eto
Secretário de Estado de Governo

MArCo AurÉLio DE BArCELoS SiLvA
Secretário de Estado de infraestrutura e Mobilidade

Mário LÚCio ALvES DE ArAÚJo, General
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

GErMANo LuiZ GoMES viEirA
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

otto ALExANDrE LEvY rEiS
Secretário de Estado da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

SÉrGio PESSoA DE PAuLA CAStro
Advogado-Geral do Estado

roDriGo FoNtENELLE DE ArAÚJo MirANDA
Controlador-Geral do Estado

SIMONE DEOUD SIQUEIRA
ouvidora-Geral do Estado

EDGArD EStEvo DA SiLvA, Coronel
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

roDriGo SouSA roDriGuES, Coronel
Chefe do Gabinete Militar do Governador

WAGNER PINTO DE SOUZA
Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

GiovANNE GoMES DA SiLvA, Coronel
Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais

DELiBErAÇÃo Do CoMitÊ ExtrAorDiNário CoviD-19 Nº 24, DE 2 DE ABriL DE 2020 .

Altera a Deliberação do Comitê Extraordinário CoviD-19 
nº 19, de 22 de março de 2020, que dispõe sobre as medi-
das adotadas no âmbito do Sistema Estadual de Saúde, 
enquanto durar o estado de CALAMiDADE PÚBLiCA 
em decorrência da pandemia causada pelo agente Corona-
vírus COVID-19, em todo o território do Estado.

o SEcrEtário DE EStADo DE SAÚDE, na qualidade de PrESiDENtE Do CoMitÊ 
ExtrAorDiNário CoviD-19, no uso de atribuição que lhe conferem os §§ 6º e 7º do art . 2º do Decreto nº 
47 .886, de 15 de março de 2020, e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 13 .979, de 6 de fevereiro de 2020, 
no Decreto NE nº 113, de 12 de março de 2020, no Decreto nº 47 .891, de 20 de março de 2020, e na resolução 
da Assembleia Legislativa nº 5 .529, de 25 de março de 2020,

 
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 320200402235122015.
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DELiBErA:

Art . 1º – Ficam acrescentados à Deliberação do Comitê Extraordinário CoviD-19 nº 19, de 22 de 
março de 2020, os seguintes arts . 3º-A e 3º-B:

“Art. 3º-A – Os estabelecimentos hospitalares da rede pública ou privada de saúde do Estado 
ficam obrigados a comunicar à Secretaria de Estado de Saúde – SES a ocupação dos leitos adultos das unida-
des de terapia intensiva – uti de modo a viabilizar o monitoramento dos planos de contingência estadual e 
municipal .

Parágrafo único – A comunicação prevista no caput deverá ser realizada diariamente, às 7h e às 
19h, por meio de preenchimento de formulário eletrônico disponibilizado pela SES, enquanto durar a situação 
de calamidade pública .

Art. 3º-B – Os estabelecimentos hospitalares da rede pública ou privada de saúde do Estado ficam 
obrigados a adotar o sistema SuSFácilMG para transferência inter-hospitalar e internação de pacientes de modo 
a viabilizar, de forma transparente e em tempo real, o monitoramento das internações por CoviD-19 pelos 
órgãos competentes do Estado.”.

Art . 2º – Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 2 de abril de 2020 .
CArLoS EDuArDo AMArAL PErEirA DA SiLvA
Secretário de Estado de Saúde, ad referundum do Comitê Extraordinário CoviD-19

DELiBErAÇÃo Do CoMitÊ ExtrAorDiNário CoviD-19 Nº 25, DE 2 DE ABriL DE 2020 .

regulamenta o artigo 4º do Decreto NE Nº 113, de 12 de 
março de 2020 .

o SEcrEtário DE EStADo DE SAÚDE, na qualidade de PrESiDENtE Do CoMitÊ 
ExtrAorDiNário CoviD-19, no uso de atribuição que lhe conferem os §§ 6º e 7º do art . 2º do Decreto nº 
47 .886, de 15 de março de 2020, e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 13 .979, de 6 de fevereiro de 2020, 
no Decreto NE nº 113, de 12 de março de 2020, no Decreto nº 47 .891, de 20 de março de 2020, e na resolução 
da Assembleia Legislativa nº 5 .529, de 25 de março de 2020,

DELiBErA:

Art . 1º – Esta deliberação regulamenta o artigo 4º do Decreto NE Nº 113, de 12 de março de 2020, 
que trata da instalação do Centro de operações de Emergência em Saúde – CoES-MiNAS – CoviD-19, coor-
denado pela Secretaria de Estado de Saúde .

Art . 2º – o CoES-MiNAS – CoviD-19 é a comissão multidisciplinar e multissetorial de organi-
zação, normatização e monitoramento de ações de prevenção, vigilância e controle referentes à emergência em 
saúde pública instituída pela pandemia de CoviD-19 no âmbito estadual, tendo como competência:

I – orientar o Sistema Estadual de Gestão em Saúde quanto a identificação, notificação, diagnós-
tico, investigação e realização do manejo oportuno de casos suspeitos de infecção humana pelo Coronavírus 
Sars-CoV-2;

II – organizar a rede de atenção para identificar, atender e monitorar os casos confirmados, suspei-
tos e em investigação de infecção humana pelo novo Coronavírus Sars-CoV-2;

III – comunicar as estratégias de enfrentamento e as medidas recomendadas para órgãos e entida-
des, população, Municípios, prestadores de serviço e demais interessados;

IV – promover a articulação com os setores governamentais e não governamentais com a finali-
dade de firmar parcerias e práticas de intercooperação.

Art. 3º – Para consecução das funções do COES-MINAS – COVID-19, ficam instituídos quatorze 
Comitês Macrorregionais CoviD-19 – CMacro CoviD-19 – vinculados ao CoES-MiNAS – CoviD-19 e dis-
tribuídos nas macrorregiões de saúde definidas pelo Plano Diretor de Regionalização – PDR-SUS-MG:

i – CMacro CoviD-19 Centro, associado administrativamente à Superintendência regional de 
Saúde de Belo Horizonte, Superintendência regional de Saúde de Sete Lagoas e Gerência regional de Saúde 
de Itabira, com sede na Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte;

ii – CMacro CoviD-19 Centro-Sul, associado administrativamente à Superintendência regio-
nal de Saúde de Barbacena e Gerência regional de Saúde de São João del-rei, com sede na Superintendência 
Regional de Saúde de Barbacena;

iii – CMacro CoviD-19 Jequitinhonha, associado administrativamente e com sede na Superinten-
dência Regional de Saúde de Diamantina;

iv – CMacro CoviD-19 Leste, associado administrativamente e com sede na Superintendência 
Regional de Saúde de Governador Valadares;

v – CMacro CoviD-19 Leste-Sul, associado administrativamente à Superintendência regional 
de Saúde de Ponte Nova e Superintendência regional de Saúde de Manhuaçu, com sede na Superintendência 
Regional de Saúde de Ponte Nova;

vi – CMacro CoviD-19 Nordeste, associado administrativamente à Superintendência regional 
de Saúde de Teófilo Otoni e Gerência Regional de Saúde de Pedra Azul, com sede na Superintendência Regio-
nal de Saúde de Teófilo Otoni;

vii - CMacro CoviD-19 Noroeste, associado administrativamente à Superintendência regional 
de Saúde de Patos de Minas e Gerência regional de Saúde de unaí, com sede na Superintendência regional de 
Saúde de Patos de Minas;

viii – CMacro CoviD-19 Norte, associado administrativamente à Superintendência regional de 
Saúde de Montes Claros, Gerência regional de Saúde de Januária e Gerência regional de Saúde de Pirapora, 
com sede -na Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros;

ix – CMacro CoviD-19 oeste, associado administrativamente e com sede na Superintendência 
Regional de Saúde de Divinópolis;

x – CMacro CoviD-19 Sudeste, associado administrativamente à Superintendência regional 
de Saúde de Juiz de Fora, Superintendência regional de Saúde de Manhuaçu, Gerência regional de Saúde de 
Leopoldina e Gerência regional de Saúde de ubá, com sede na Superintendência regional de Saúde de Juiz 
de Fora;

xi – CMacro CoviD-19 Sul, associado administrativamente à Superintendência regional de 
Saúde de Passos, Superintendência regional de Saúde de Alfenas, Superintendência regional de Saúde de 
Pouso Alegre e Superintendência regional de Saúde de varginha com sede na Superintendência regional de 
Saúde de Passos;

xii – CMacro CoviD-19 triângulo-Norte, associado administrativamente à Superintendência 
regional de Saúde de uberlândia e Gerência regional de Saúde de ituiutaba, com sede na Superintendência 
Regional de Saúde de Uberlândia;

xiii – CMacro CoviD-19 triângulo-Sul, associado administrativamente e com sede na Superin-
tendência Regional de Saúde de Uberaba;

xiv – CMacro CoviD-19 vale do Aço, associado administrativamente e com sede na Superinten-
dência regional de Saúde de Coronel Fabriciano .

§ 1º – A coordenação do CMacro CoviD-19 caberá às Superintendências e Gerências regionais 
de Saúde conforme especificado nos incisos I a XIV do caput.

§ 2º – A chefia da coordenação do CMacro COVID-19 será exercida pelo dirigente da regional de 
saúde sediada no município polo da macrorregião .

§ 3º – Cada CMacro CoviD-19 será composto por, no mínimo, representantes das seguintes 
instituições:

i – Secretaria de Estado de Saúde, representada pelas Superintendências e Gerências regionais de 
Saúde vinculadas à macrorregião;

ii – Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais – CoSEMS-MG, representado 
pelos Presidentes dos COSEMS Regionais de cada macrorregião;

III – Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;
iv – Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais .
§ 4º – O quantitativo de representantes de cada instituição de que trata o § 2º será definido pela 

chefia da coordenação do CMacro COVID-19, devendo ser observada a preservação da segurança do ambiente 
e a efetividade das reuniões .

Art . 4º – o CMacro CoviD-19 de que trata o art . 3º possui caráter propositivo, tendo como 
competência:

i – promover a interlocução e articulação com segmentos governamentais e não governamentais 
da macrorregião, buscando cooperação no território para enfrentamento da COVID-19;

II – analisar conjuntamente os dados epidemiológicos e assistenciais para construção do diagnós-
tico macrorregional da situação de saúde relacionada à COVID-19;

III – comunicar no território as informações sobre a situação de saúde relacionada à COVID-19 e 
as orientações estaduais;

IV – convidar, por ato da coordenação, representantes de outros órgãos e entidades públicas ou 
privadas para participarem das reuniões e colaborar com as atividades do comitê .

Parágrafo único – As competências do CMacro CoviD-19 poderão ser alteradas pelo CoES-Mi-
NAS – COVID-19 de acordo com a evolução do quadro epidemiológico.

Art. 5º – A rotina operacional, competências e atos decisórios e atribuições específicas dos CMacro 
CoviD-19 serão registradas em manual operativo editado pelo CoES-MiNAS – CoviD-19 .

Art . 6º – Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 2 de abril de 2020 .
CArLoS EDuArDo AMArAL PErEirA DA SiLvA
Secretário de Estado de Saúde, ad referendum do Comitê Extraordinário CoviD-19

02 1342320 - 1

Secretaria-Geral
Secretário-Geral: Mateus Simões de Almeida

Expediente
Ato DA SuPEriNtENDENtE DE 

PLANEJAMENto, GEStÃo E FiNANÇAS
A SuPEriNtENDENtE DE PLANEJAMENto, GEStÃo E FiNAN-
ÇAS daSECrEtAriA-GErAL, no uso da competência delegada pela 
Resolução Secretaria-Geral nº 005, de 08/07/2019 AUTORIZA AFAS-
tAMENto PArA GoZo DE FÉriAS PrÊMio, nos termos da reso-
lução Seplag nº 22, de 25 de abril de 2003,por 01 mês, referentes ao 5º, 
ao servidor JoÃo KENNEDY toLEDo MENDES, Masp: 904577-4, 
contar de 23/03/2020, conforme a Deliberação Comitê Extraordinário 
COVID-19 nº 2, de 16/03/2020.

02 1342153 - 1

controladoria-
Geral do Estado
Controlador-Geral: rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Expediente
rESoLuÇÃo CGE Nº 09, 02 DE ABriL DE 2020 .

Aprovaas diretrizes técnicas para a prestação de serviços de consultoria, 
da atividade de auditoria interna governamental, pela Auditoria-Geral e 
Controladorias Setoriais e Seccionais do Poder Executivo Estadual .
o CoNtroLADor-GErAL Do EStADo DE MiNAS GErAiS, no 
uso das atribuições que lhes confere o art . 93 da Constituição do Estado, 
considerando as disposições dos artigos 48, inciso ii, e 49 a 52 da Lei 
Estadual nº 23.304/2019, de 30 de maio de 2019 e o art. 16 do Decreto 
Estadual nº 47 .774, de 03 de dezembro de 2019, visando garantir uma 
atuação padronizada, eficiente e eficaz da atividade de consultoria por 
parte da Auditoria-Geral e das unidades de Auditoria interna Gover-
namental das Controladorias Setoriais e Seccionais da Administração 
Direta e indireta do Poder Executivo Estadual,
rESoLvE:
Art . 1º - Aprovar, na forma do Anexo Único desta resolução, a instru-
ção Normativa CGE/AUGE Nº 01/2020, que trata das diretrizes técni-
cas para a prestação de serviços de consultoria por parte da Auditoria-
Geral e das Controladorias Setoriais e Seccionais do Poder Executivo 
Estadual .
Art . 2º - Esta resolução entra em vigor a partir da data da sua 
publicação .

Belo Horizonte, 02 de abril de 2020 .
rodrigo Fontenele de Araújo Mirada

Controlador-Geral do Estado
Anexo nº Unico - Resolução CGE nº 09/2020/CGE/GAB/2020

INSTRUÇÃO NORMATIVA CGE/AUGE Nº 01/2020
A CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO (CGE), no uso das suas 
atribuições, considerando as disposições dos artigos 48, inciso ii, e 49 
a 52 da Lei Estadual nº 23 .304, de 30 de maio de 2019, o art . 16 do 
Decreto Estadual nº 47 .774, de 03 de dezembro de 2019, considerando 
a necessidade de estabelecer as diretrizes técnicas para a prestação de 
serviços de consultoria a serem observadas pela Auditoria-Geral e Con-
troladorias Setoriais e Seccionais do Poder Executivo Estadual,
rESoLvE:
Art. 1º -Para fins desta Instrução Normativa considera-se:
I - Unidade de Auditoria Interna Governamental (UAIG): as unidades 
administrativas da CGE que compõem a Auditoria-Geral (AUGE), as 
unidades das Controladorias Setoriais e Seccionais (CSET/CSEC) no 
âmbito dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Esta-
dual e as unidades de controle interno das empresas públicas e socie-
dade de economia mista que exercem atividade de auditoria interna 
governamental .
ii - unidade Examinada: Órgão ou entidade pública sobre a qual 
recaem os exames objeto de consultoria ou o Órgão ou entidade do 
Poder Executivo Estadual para o qual uma determinada uAiG tem a 
responsabilidade de contribuir para o aperfeiçoamento dos processos de 
governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos .
iii - Alta Administração: os secretários de Estado, secretários adjun-
tos, subsecretários, chefes de gabinete e equivalentes hierárquicos de 
órgãos da administração indireta do Poder Executivo; os dirigentes e 
vice-dirigentes de entidades da administração indireta do Poder Execu-
tivo e seus chefes de gabinete .
Art . 2º - os serviços de consultoria compreendem atividades de asses-
soramento à alta administração, sendo requisito das solicitações dos 
referidos serviços a delimitação prévia do escopo e a natureza estraté-
gica do trabalho em relação aos processos de governança, de gerencia-
mento de riscos e de controles internos, desde que condizentes com os 
valores, as estratégias e os objetivos do órgão ou entidade resguardada 
a independência e objetividade do auditor governamental, sem que ele 
assuma responsabilidade pelas decisões decorrentes adotadas .
Art . 3º - os tipos de trabalhos de consultoria são:
I -assessoramento;
II - treinamentos de controle interno;
III - mapeamento de processos de negócios;
IV -benchmarking;
v -facilitação .
Art . 4º - A solicitação de serviços de consultoria deve ser formalizada 
pela alta administração ao titular da uAiG .
Art . 5º -Ao analisar a solicitação de serviços de consultoria, a uAiG 
deve avaliar o potencial de contribuição dos resultados desses traba-
lhos para a melhoria dos processos de governança, de gerenciamento 
de riscos e de controles internos, assim como o custo dos serviços de 
consultoria em relação aos benefícios esperados .
Art . 6º -A solicitação de serviços de consultoria deve ser recusada 
mediante comunicação expressa do titular da uAiG caso existam pre-
juízos, ainda que potenciais, aos princípios fundamentais para a prática 
profissional de auditoria interna, principalmente quanto à integridade, 
à proficiência e zelo profissional, à autonomia técnica, à independência 
ou à objetividade, no âmbito da UAIG, do órgão ou entidade, do traba-
lho de auditoria ou do auditor .
Art . 7º -A solicitação de serviços de consultoria posterior à aprovação 
do Plano de Atividade de Controle Interno (PACI) deverá ser analisada 
pela uAiG, considerando a capacidade operacional e a eventual neces-
sidade de revisão dos serviços previstos no PACi .
Art . 8º - A análise de solicitação e o interstício para prestação de ser-
viços de consultoria decorrentes de um serviço de avaliação específico 
primarão por resguardar os princípios fundamentais para a prática pro-
fissional de auditoria interna, observada a necessária inclusão ou revi-
são do PACi .

Art . 9º -Serão recusados serviços de consultoria que tratem, exclusiva-
mente, sobre a interpretação de normas legais ou que não atendam aos 
requisitos previstos em norma .
Art . 10-A uAiG deve considerar, para elaboração do PACi, os conheci-
mentos adquiridos em decorrência dos serviços de consultoria realiza-
dos sobre os processos de governança, do gerenciamento de riscos e de 
controles internos da gestão .
Art . 11- Para a realização dos serviços de consultoria, a uAiG deve 
estabelecer o prévio entendimento com a alta administração acerca dos 
serviços de consultoria a serem prestados visando abranger o objetivo, 
o escopo, os prazos, as expectativas das partes, as responsabilidades 
das partes, a forma de comunicação e a forma de monitoramento de 
eventuais recomendações .
Art . 12-A unidade Examinada deve indicar um servidor como facilita-
dor da interlocução no âmbito do serviço de consultoria, visando cola-
borar com o andamento e com o atingimento dos resultados esperados .
Art. 13-Eventuais restrições quanto ao escopo ou riscos significativos 
aos resultados dos serviços de consultoria devem ser avaliadas com a 
Alta Administração e/ou com a Auditoria-Geral para determinar a con-
tinuidade ou reorientação do trabalho .
Art . 14-os serviços de consultoria basear-se-ão em métodos e referen-
ciais específicos de análise, adequados ao objeto, à natureza, ao escopo 
e às expectativas das partes, aplicando elementos da metodologia utili-
zada nos trabalhos de auditoria, no que couber .
Art . 15-Nos serviços de consultoria, a equipe de trabalho poderá incluir 
servidores da unidade Examinada, detentores de conhecimentos rele-
vantes para o resultado do trabalho .
Art . 16-os treinamentos relativos aos serviços de consultoria devem 
estar alinhados ao objeto da consultoria e às necessidades de aperfei-
çoamento dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e 
de controles internos .
Art . 17 -Na realização dos serviços de consultoria, a uAiG deve prio-
rizar questões estruturantes relacionadas aos processos de governança, 
gerenciamento de riscos e controles internos, aliadas ao fortalecimento 
da primeira esegunda linhas de defesa .
I - A primeira linha de defesa é responsável por identificar, avaliar, con-
trolar e mitigar os riscos, guiando o desenvolvimento e a implementa-
ção de políticas e procedimentos internos destinados a garantir que as 
atividades sejam realizadas de acordo com as metas e objetivos da orga-
nização, ou seja, contempla os controles internos da gestão, que devem 
ser instituídos e mantidos pelos gestores responsáveis pela implemen-
tação das políticas públicas durante a execução de atividades e tarefas, 
no âmbito de seus macroprocessos finalísticos e de apoio.
ii - As instâncias de segunda linha de defesa estão situadas ao nível da 
gestão e objetivam assegurar que as atividades realizadas pela primeira 
linha sejam desenvolvidas e executadas de forma apropriada, e são des-
tinadas a apoiar o desenvolvimento dos controles internos da gestão 
e realizar atividades de supervisão e de monitoramento das ativida-
des desenvolvidas no âmbito da primeira linha de defesa, que incluem 
gerenciamento de riscos, conformidade, verificação de qualidade, con-
trole financeiro, orientação e treinamento.
iii - A terceira linha de defesa é representada pela atividade de audito-
ria interna governamental, que executa ações por meio das atividades 
de avaliação e de consultoria, apuração e cumprimento de determina-
ções mandatórias com base nos pressupostos de autonomia técnica e 
de objetividade .
Art . 18 -Ao prestar serviços de consultoria, o Auditor não pode assu-
mir responsabilidades que são próprias dos gestores ou da Unidade 
Examinada .
Art . 19 -A uAiG poderá emitir recomendações, que serão monitoradas, 
ou sugestões caso identificadas oportunidades de melhorias.
Art. 20 -Caso os pontos significativos envolvam fatos ilegais ou irregu-
lares, a uAiG deve proceder conforme normativos relativos à conduta 
e integridade, com vistas aos adequados encaminhamentos, comuni-
cando tal situação ao titular da AuGE, para análise quanto a suspensão 
ou encerramento antecipado dos serviços de consultoria .
Art. 21 - A UAIG deve consolidar o resultado das análises em Relatório 
de Consultoria ou Nota de Consultoria, a depender da complexidade 
do trabalho .
Art. 22 -A UAIG deve apresentar o documento final de consultoria à 
Alta Administração, podendo comunicar, ao longo dos trabalhos e por 
meio de Nota de Consultoria, pontos significativos ou oportunidades de 
melhoria identificados.
Art . 23 -A disponibilização a outras partes interessadas do documento 
final e dos demais documentos produzidos pela consultoria sujeitam-se 
aos regulares procedimentos de classificação, de proteção e de divulga-
ção de informação sigilosa, conforme legislação aplicável .
Art . 24 -A forma de monitoramento de eventuais recomendações deve 
ser pactuada previamente entre a uAiG e a alta administração, bem 
como fatores julgados relevantes, a exemplo da adequação da forma 
de monitoramento em relação aos resultados esperados, do interesse 
estratégico na implementação das melhorias, dos riscos decorrentes 
do não atendimento da recomendação e da capacidade operacional das 
equipes .
Art . 25 -o monitoramento das recomendações priorizará o atingimento 
tempestivo dos resultados esperados, podendo ser realizado de forma 
compartilhada pela uAiG e as demais linhas de defesa, desde que não 
haja impactos à segregação de funções, assim como possíveis prejuízos 
a eventuais avaliações de efetividade realizadas pela uAiG .
Art. 26 -O acompanhamento das recomendações deve ser finalizado 
mediante a apresentação de evidências do atingimento dos resultados 
esperados, do atendimento da recomendação pelo gestor ou de sua 
expressa manifestação assumindo os riscos do não atendimento .
Art . 27 - Caso o acompanhamento das recomendações se prolongue por 
mais de 1 (um) ano, o titular da UAIG deve comunicar formalmente à 
alta administração para que se posicione definitivamente sobre as pro-
vidências adotadas, decorridos 30 dias da comunicação, o monitora-
mento será encerrado .
Art . 28 -os casos omissos serão resolvidos pela Auditoria-Geral .
Art . 29 -Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 02de abril de 2020 .
rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Controlador-Geral do Estado
02 1342300 - 1

Atos da Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças Adriana 
Dolabela Alves de Sousa Competência delegada pela resolução CGE 
nº 18/2019, publicada em 20/06/2019.
rEGiStrA AFAStAMENto PrELiMiNAr À APoSENtADo-
RIA, nos termos do § 6º do art. 36 da CE/1989, da servidora: MASP 
360.822-1, Maristela Arruda Costa, a partir de 24/03/2020, referente ao 
cargo de Agente Governamental, Nível iii Grau F .
CoNvErtE FÉriAS-PrÊMio EM ESPÉCiE, nos termos do art . 117 
do ADCT da CE/1989, à servidora: Masp 360.822-1, Maristela Arruda 
Costa, referente ao saldo de 4 (quatro) meses do cargo de Agente 
Governamental, Nível iii Grau F .

02 1342296 - 1

 
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 320200402235122016.
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Advocacia-Geral 
do Estado
Advogado-Geral: Sérgio Pessoa de Paula Castro

Expediente
FÉriAS PrÊMio-AFAStAMENto
AutoriZA AFAStAMENto PArA GoZo DE FÉriAS-PrÊ-
Mio, nos termos da resolução SEPLAG nº 22, de 25 .4 .2003 à MASP 
349 .721-1, Francisco de Assis vasconcelos Barros, por 1 mês referentes 
ao 6º quinquênio, a partir de 01 .04 .2020 .

Sérgio Pessoa de Paula Castro
Advogado-Geral do Estado

DirEtoriA-GErAL
FÉriAS PrÊMio-AFAStAMENto
AutoriZA AFAStAMENto PArA GoZo DE FÉriAS-PrÊMio, 
nos termos da Resolução SEPLAG nº 22, de 25/4/2003e art. 5º, II da 
Deliberação 02, de 16/03/2020, do Comitê Extraordinário COVID-19 
à MASP 331 .874-8, Francisco de Assis Martins, por 1 mês referente ao 
1º quinquênio, a partir de 18 .03 .2020 .

Geralda Almeida Affonso
Diretora-Geral

02 1342264 - 1

Polícia militar do Estado 
de minas Gerais

Comandante-Geral : Cel PM Giovane Gomes da Silva

Expediente
“ATO DO CHEFE DO EM – 6RPM”

AutoriZA o AFAStAMENto PArA GoZo DE FÉriAS PrÊ-
MIO, nos termos da Resolução nº 4049, de 22/10/2009, pelo período de 
01(um) mês, ao nº 165.213 - 0, FRANCIELLI GABRIEL DA SILVA, 
ASPM-1C, referente ao 1º lustro, a partir de 02/01/2020.

02 1342094 - 1

Ato Do DirEtor ADMiNiStrAtivo Do 
CTPM/ARGENTNO MADEIRA 

Considerando que durante auditoria do processo de aposentadoria do 
servidor civil nº 093 .675-7, GALENo CriSCoLo PArrELA, vis-
lumbraram-se incorreções. Retifica os seguintes atos: Quinquênio; 
Onde se lê: 1º QQ a partir de 07/05/1991, BI 22, de 27/05/1991; 2º 
QQ a partir de 01/04/1992, BI 35, de 31/08/1992; 3º QQ a partir de 
25/01/1998, BI 32, de 09/08/1999; 4º QQ a partir de 12/09/2002, MG 
190, de 05/10/2002; Leia-se: 1º QQ a partir de 07/08/1992; 2º QQ a 
partir de 15/03/1996; 3º QQ a partir de 12/09/1997; 4º QQ a partir de 
16/09/2002; Biênio; Onde se lê: 1º biênio a partir de 01/01/1990, BI 06, 
de 05/02/1990; 2º biênio a partir de 01/01/1992, BI 35, de 31/08/1992; 
3º biênio a partir de 14/04/1993, BI 22, de 31/05/1993; 4º biênio a partir 
de 15/03/1996, BI 27, de 01/07/1996; 5º biênio a partir de 22/03/1997, 
BI 26, de 30/06/1997; 6º biênio a partir de 23/03/1999, BI 29, de 
19/07/1999; 7º biênio a partir de 28/03/2001, BI 22, de 28/05/2001; 8º 
biênio a partir de 02/04/2003, BI 34, de 30/08/2004; Leia-se: 1º biênio 
a partir de 01/08/1990; 2º biênio a partir de 10/08/1991; 3º biênio a 
partir de 09/08/1993; 4º biênio a partir de 09/08/1995; 5º biênio a partir 
de 08/08/1997; 6º biênio a partir de 13/08/1999; 7º biênio a partir de 
14/08/2001; 8º biênio a partir de 16/08/2003;

Ato Do CHEFE Do CENtro DE 
ADMiNiStrAÇÃo DE PESSoAL 

Considerando que durante auditoria do processo de aposentadoria do 
servidor civil nº 093 .675-7, GALENo CriSCoLo PArrELA, vis-
lumbraram-se incorreções. Retifica os seguintes atos: Férias-Prêmio; 
Onde se lê: 1º lustro a partir de 20/04/1996, BI 22, de 27/05/1996; 2º 
lustro a partir de 09/08/2000, BI 34, de 20/04/2001; 3º lustro a partir de 
28/07/2005, BGPM 49, de 05/07/2016; 4º lustro a partir de 01/08/2010, 
BGPM 49, de 05/07/2016; 5º lustro a partir de 08/08/2015, MG 84, de 
10/05/2016; Leia-se: 1º lustro a partir de 07/08/1992; 2º lustro a par-
tir de 06/08/1997;3º lustro a partir de 10/08/2002; 4º lustro a partir de 
17/07/2011; 5º lustro a partir de 16/07/2016;

ATOS DO COMANDANTE DO CTPM/ARGENTINO MADEIRA 
Considerando que durante a auditoria do processo de aposentadoria da 
n . 093 .675-7, GALENo CriSCoLo PArrEirA, PEBPM3P-24, veri-
ficou-se que não foram localizadas as publicações do 9º e 10º biênio , 
dessa forma, para fins de regularização da situação funcional do servi-
dor . CoNCEDE BiÊNio, nos termos dos artigos 2º, 3º, 4º e 6º da Lei n . 
8.517/1984, com a nova redação dada pela Lei n. 9.831/89, c/c o art. 7º 
do Decreto n. 23.559/84, referente ao 9º biênio a partir de 22/07/2009 e 
10º biênio a partir de 23/07/2011.

ATO DO COMANDANTE DO CTPM/ARGENTINO MADEIRA
Considerando que durante auditoria do processo de aposentadoria 
da servidora a Unidade verificou que não foi concedido ao mesmo 
o 5º quinquênio  . rESoLvE conceder ao servidor n . 092 .675-7, 
GALENo CriSCoLo PArrEirA, Professor de Educação Básica, 
PEBPM3P-24, nos termos da Emenda à Constituição nº . 19, de 
04/06/1998, c/c a art.112 do ADCT, da CE/1989, com redação dada 
pelo artigo 4º da Emenda Constitucional n. 57 de 15/07/2003, concede 
o 5º quinquênio, a partir de 23/08/2011.

02 1342252 - 1

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 166 .469 - 7, MArCiA ANDrEA CArDoSo, ASPM-1B, referentes 
ao 1º lustro, a partir de 03/01/2020.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 166 .522 - 3, iArA FErrEirA CAStro, ASPM-1B, referentes ao 
1º lustro, a partir de 03/01/2020.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 166 .240 - 2, DArLAN CriStiAN MACiEL SoArES, ASPM-1B, 
referentes ao 1º lustro, a partir de 03/01/2020.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 166 .234 - 5, GuiDA MAtiLDE DA SiLvA PErEirA, ASPM-1B, 
referentes ao 1º lustro, a partir de 03/01/2020.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 166 .542 - 1, JoELMA LiLiAN DA SiLvA, ASPM-1B, referentes ao 
1º lustro, a partir de 03/01/2020.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 

EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 165 .807 - 9, iSMAr PASSoS SiLvA NEto, ASPM-1C, referentes 
ao 1º lustro, a partir de 29/06/2019.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 166 .603 - 1, DEBorA BAtiStA DE oLivEirA, ASPM-1B, refe-
rentes ao 1º lustro, a partir de 03/01/2020.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil 
nº . N . 166 .565 - 2, MArCiA CriStiNA ArruDA DE ALMEiDA, 
ASPM-1B, referentes ao 1º lustro, a partir de 03/01/2020.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 166 .632-0, CHriStiAN MiCHEL BErNArD DE SAiNt JuSt 
FoNtES riBEiro, ASPM-1B, referentes ao 1º lustro, a partir de 
11/01/2020.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 166 .583 - 5 ANNA CriStHiNA FrEitAS SiLvA DA triNDADE, 
ASPM-1B, referentes ao 1º lustro, a partir de 03/01/2020.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 147 .497 – 2 DANiELLA rENAtA GArCiA DE MorAiS CAr-
VALHO, ASPM-1B, referentes ao 1º lustro, a partir de 14/04/2018.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 165 .362 – 5, LorENA ANDrEA M DE oLivEirA MorAES, 
ASPM-1C, referentes ao 1º lustro, a partir de 30/03/2019.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N. 160.983 - 3, PATRICIA GOMES DA SILVA ALBUQUERQUE, 
PEBPM1C-24, referentes ao 1º lustro, a partir de 27/07/2018.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 165 .901 - 0, KArLA DoS SANtoS PErEirA, ASPM-1B, refe-
rentes ao 1º lustro, a partir de 15/07/2019.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 165 .818 - 6, KALL MuLLEr BArBoSA, ASPM-1C, referentes ao 
1º lustro, a partir de 29/06/2019.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 165 .191 - 8, DANiEL rABELo tEixEirA, ASPM-1C, referentes 
ao 1º lustro, a partir de 30/03/2019.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 165 .345 - 0, NiLCELiNA DE FuCio DA SiLvA, ASPM-1C, refe-
rentes ao 1º lustro, a partir de 30/03/2019.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 166 .504 - 1 ALESSANDrA PENiDo iACoMiNi, ASPM-1B, refe-
rentes ao 1º lustro, a partir de 03/01/2020.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil 
nº . N . 166 .484 – 6, KEYLLA SiMoNE DE FAtiMA SiLvA roSA, 
ASPM-1B, referentes ao 1º lustro, a partir de 03/01/2020.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 166 .557 - 9 rENAtA oLivEirA DE PAuLA, ASPM-1B, referen-
tes ao 1º lustro, a partir de 03/01/2020.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 166 .477 – 0, FABiANA CuNHA PiNto rABELo, ASPM-1B, 
referentes ao 1º lustro, a partir de 03/01/2020.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 166 .362 - 4, BArBArA CriStiNA DA SiLvA SouZA, ASPM-1B, 
referentes ao 1º lustro, a partir de 03/01/2020.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 166 .607 - 2, ANA CLArA SiLvA FAriA, ASPM-1B, referentes ao 
1º lustro, a partir de 03/01/2020.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 166 .610 - 6, CAroLiNE MADEirA SiLvA MorAES, ASPM-1B, 
referentes ao 1º lustro, a partir de 03/01/2020.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 166 .614 - 8, GENiLSoN CALDEirA DoS SANtoS, ASPM-1B, 
referentes ao 1º lustro, a partir de 03/01/2020.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 166 .382 - 2, LAriSSA LuZiA DutrA PiMENtEL, ASPM-1B, 
referentes ao 1º lustro, a partir de 03/01/2020.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 144 .819 - 0, ANDErSoN tiAGo DA SiLvA, ASPM-2E, referentes 
ao 2º lustro, a partir de 15/01/2018.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 166 .566 – 0, roDoLFo DiEGo DiAS, ASPM-1B, referentes ao 1º 
lustro, a partir de 03/01/2020.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil 
nº . N . 166 .488 - 7,  JANE APArECiDA rEZENDE DoS SANtoS, 
ASPM-1B, referentes ao 1º lustro, a partir de 03/01/2020.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 166 .264 - 2,  CASSiA CAroLiNE ABrEu CoELHo, ASPM-1B, 
referentes ao 1º lustro, a partir de 03/01/2020.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 165 .981 - 2, NAtALiA EMiLiA MorEirA DE MELo, ASPM-1C, 
referentes ao 1º lustro, a partir de 01/09/2019.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N. 165.972 - 1, GABRIELA DE SIQUEIRA BARBOZA, ASPM-1B, 
referentes ao 1º lustro, a partir de 01/09/2019.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 165 .970 - 5, DEMEtriuS SANtoS DA SiLvA, ASPM-1B, refe-
rentes ao 1º lustro, a partir de 01/09/2019.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil 
nº . N . 165 .963 - 0, ALtiErES LuAN PEixoto CoStA, ASPM-1B, 
referentes ao 1º lustro, a partir de 01/09/2019.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 165 .812 - 9,  ANA PAuLA DoS SANtoS MAiA, ASPM-1B, refe-
rentes ao 1º lustro, a partir de 29/06/2019.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº . 
N . 165 .809 – 5, roSANE MArtiNS DA SiLvA, ASPM-1B, referen-
tes ao 1º lustro, a partir de 29/06/2019.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 165 .473 - 0, SiMAo FAuStiNo LAuDiNo, ASPM-1C, referentes 
ao 1º lustro, a partir de 03/05/2019.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 165 .068 - 8,  JoSE LuCAS roDriGuES NorA, ASPM-1C, refe-
rentes ao 1º lustro, a partir de 30/03/2019.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil 
nº . N . 164 .686-8,  LuCiANo tADEu MEYEr PirES JuNior, 
ASPM-1C, referentes ao 1º lustro, a partir de 24/02/2019.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 165 .799 - 8,  APArECiDA ZErBiNE DoS rEiS, ASPM-1C, refe-
rentes ao 1º lustro, a partir de 29/06/2019.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil 
nº . N . 166 .064 - 6,  JuLiANA oLivEirA FALEiroS DA SiLvA, 
ASPM-1B, referentes ao 1º lustro, a partir de 01/09/2019.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 166 .058 - 8,  tAiS GoNCALvES KuPCZAK, ASPM-1B, referen-
tes ao 1º lustro, a partir de 01/09/2019.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 165 .967 - 1,   iAN PErEirA CAMiNHAS, ASPM-1B, referentes 
ao 1º lustro, a partir de 31/08/2019.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº . 
N . 143 .451 - 3,   FErNANDA BrESCiA CorrEA, ASPM-1B, refe-
rentes ao 1º lustro, a partir de 03/01/2020.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 166 .473 - 9,   otAviA CoStA BErSAN, ASPM-1B, referentes ao 
1º lustro, a partir de 03/01/2020.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 166 .486 - 1,   LuCiANA PAuLA PEito ALvES, ASPM-1B, refe-
rentes ao 1º lustro, a partir de 03/01/2020.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N. 166.963 - 9,   WILMA CELIA DE FIGUEIREDO, PEBPM1B-24, 
referentes ao 1º lustro, a partir de 21/02/2020.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 165 .723 - 8,   FErNANDo ALvES DE oLivEirA, ASPM-1C, 
referentes ao 1º lustro, a partir de 09/06/2019.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 166 .460 - 6,   GuStAvo GuALBErto LAGES, ASPM-1B, refe-
rentes ao 1º lustro, a partir de 03/01/2020.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil 
nº . N . 139 .635 - 7,   vANESSA DE FAtiMA viLAS BoAS MAGA-
LHAES, PEBPM1B-24, referentes ao 2º lustro, a partir de 21/11/2018.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil 
nº . N . 139 .635 - 7,   vANESSA DE FAtiMA viLAS BoAS MAGA-
LHAES, PEBPM1B-24, referentes ao 1º lustro, a partir de 21/11/2018.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 165 .472 - 2,   tHAiS DE oLivEirA ALBiNo, ASPM-1C, referen-
tes ao 1º lustro, a partir de 03/05/2019.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 166 .042 - 2,   BrENo FurtADo LiMA, ASPM-1B, referentes ao 
1º lustro, a partir de 01/09/2019.

AtoS Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS PrÊMio, nos ter-
mos do § 4º do art.31 da CE/1989, com redação dada pelo art.3º da 
EC57/2003, para serem utilizados oportunamente, ao servidor civil nº. 
N . 165 .794 - 9,   ALESSANDrA MELo DA SiLvA, ASPM-1C, refe-
rentes ao 1º lustro, a partir de 29/06/2019.
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instituto de Previdência dos 
Servidores militares - iPSm

Cel PM QOR Vinícius Rodrigues de Oliveira

PORTARIA DG N° 884/2020
o DirEtor GErAL Do iNStituto DE PrEviDÊNCiA DoS 
SErviDorES MiLitArES Do EStADo DE MiNAS GErAiS 
(IPSM), no uso da atribuição que lhe confere o artigo 7°, inciso I, do 
regulamento do iPSM aprovado pelo Decreto n .º 45 .741, de 22 de 
setembro de 2011, que contém o regulamento do iPSM,
rESoLvE:
Art . 1°- Conceder progressão aos servidores ocupantes de cargos de 
provimento efetivo das carreiras do grupo de atividades de seguridade 
social do Poder Executivo nos termos do Art . 18 da Lei n .° 15 .465, de 
13 de janeiro de 2005, do Quadro de Pessoal deste Instituto de Previ-
dência dos Servidores Militares, relacionados:

MASP NoME Do SErviDor ProGrESSÃo
1432648-2 Marianne tavares Nedir I-C, a partir de 02/04/2020.
1446177-6 valéria Eugênia vieira I-C, a partir de 29/03/2020.

Art . 2°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroa-
gindo seus efeitos às datas especificadas nas tabelas do anexo.

Belo Horizonte, 02 de abril de 2020 .
(a) Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel PM QOR Diretor de 

Planejamento, Gestão e Finanças respondendo pela Diretoria Geral
02 1342002 - 1

FÉriAS-PrÊMio AFAStAMENto
o Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do iPSM, no uso da 
competência que lhe confere o artigo 1º, letra “d”, da Portaria n.º 491, 
de 02/06/2015, autoriza afastamento para gozo de férias-prêmio, nos 
termos da Resolução SEPLAG n° 22, de 25/04/2003 ao servidor:
Matrícula 1432649-0, rodrigo Soares Silva, cargo de Assistente téc-
nico de Seguridade Social, por 30 dias, referente ao 1° quinquênio, a 
partir de 28/04/2020. 

Belo Horizonte, 02 de abril de 2020 .
(a) Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel PM QOR 
Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

02 1341981 - 1

FÉriAS-PrÊMio AFAStAMENto
o Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do iPSM, no uso da 
competência que lhe confere o artigo 1º, letra “d”, da Portaria n.º 491, 
de 02/06/2015, autoriza afastamento para gozo de férias-prêmio, nos 
termos da Resolução SEPLAG n° 22, de 25/04/2003 à servidora:
Matrícula 1443333-8, Maria Clara Bessa, cargo de Assistente técnico 
de Seguridade Social, por 30 dias, referente ao 6° quinquênio, a partir 
de 02/04/2020. 

Belo Horizonte, 02 de abril de 2020 .
(a) Paulo de Vasconcelos Júnior, Cel PM QOR 
Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

02 1341982 - 1

Polícia civil do Estado 
de minas Gerais

Chefe da Polícia Civil: Wagner Pinto de Souza

Expediente
HoSPitAL DA PoLÍCiA CiviL

PORTARIA Nº 14/2020
o Diretor Geral do Hospital da Polícia Civil, no uso de suas atribuições 
legais e no exercício de suas funções,
resolve:
i . conceder licença para tratamento de saúde, nos termos da Lei, aos 
seguintes servidores:
MASP . 276 .031-2, José Bento inácio, investigador de Polícia, lotado 
em Lavras, 60 dias a partir de 5/2/20.
MASP . 276 .086-6, Lázaro Lafaiete de oliveira, investigador de Polícia, 
lotado em Uberlândia, 5 dias a partir de 16/3/20.
MASP . 294 .122-7, Aluísio oliveira da Silva, investigador de Polícia, 
lotado em Patos de Minas, 60 dias a partir de 11/3/20.
MASP . 294 .469-2, Adriano Agostinho Melo de oliveira, investigador 
de Polícia, lotado na Capital, 14 dias a partir de 24/3/20.
MASP . 294 .871-9, Juleel Maciel da Silva, investigador de Polícia, 
lotado em Pouso Alegre, 5 dias a partir de 23/3/20.
MASP . 297 .452-5, ilma Fernandes de Sá rocha, Escrivã de Polí-
cia, lotada em Governador Valadares, 10 dias a partir de 19/3/20, em 
prorrogação .
MASP . 298 .276-7, Cláudio Geraldo de oliveira, Delegado de Polícia, 
lotado em Resende Costa, 7 dias a partir de 19/3/20, em prorrogação.
MASP . 336 .374-4, Francisco Eduardo Gouvêa Motta, Delegado de 
Polícia, lotado em Uberaba, 60 dias a partir de 9/3/20.
MASP . 340 .486-0, ronaldo inácio de oliveira, investigador de Polícia, 
lotado em Uberlândia, 14 dias a partir de 23/3/20.
MASP . 341 .998-3, imaculada Maria da Silva, investigadora de Polícia, 
lotada em Janaúba, 10 dias a partir de 12/3/20.
MASP . 342 .047-8, Benedito Fernando Carbos, investigador de Polícia, 
lotado em Muriaé, 60 dias a partir de 6/3/20.
MASP . 342 .324-1, Hélio Lage Cabral, investigador de Polícia, lotado 
em Governador Valadares, 5 dias a partir de 13/3/20.

 
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 320200402235122017.
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MASP . 342 .531-1, Jair do Nascimento, investigador de Polícia, lotado 
em Ouro Branco, 14 dias a partir de 19/3/20.
MASP . 343 .836-3, José Sales Pereira Júnior, investigador de Polícia, 
lotado na Capital, 15 dias a partir de 16/3/20.
MASP . 349 .105-7, robson Sampaio Lopes, investigador de Polícia, 
lotado em Guanhães, 10 dias a partir de 19/3/20.
MASP . 349 .238-6, Francisco Antônio Martins Medeiros, investigador 
de Polícia, lotado em Pedra Azul, 9 dias a partir de 14/3/20.
MASP . 350 .159-0, Francisco José Guimarães Filho, Auxiliar da Polícia 
Civil, lotado na Capital, 60 dias a partir de 6/3/20.
MASP . 352 .099-6, Dilnei de Paula, investigador de Polícia, lotado em 
Serro, 15 dias a partir de 20/3/20.
MASP . 366 .514-8, Mabel Adelaide Sanches, Auxiliar da Polícia Civil, 
lotado em Conselheiro Lafaiete, 3 dias a partir de 17/3/20.
MASP . 366 .520-5, Maria Gorethe Lopes, Auxiliar da Polícia Civil, 
lotada em Sarzedo, 30 dias a partir de 18/3/20, em prorrogação.
MASP . 370 .148-9, Alexandre Magno da Conceição rocha Pereira, 
Investigador de Polícia, lotado na Capital, 14 dias a partir de 20/3/20.
MASP . 370 .219-8, Marcos valério dos Santos, investigador de Polícia, 
lotado em Conselheiro Lafaiete, 7 dias a partir de 20/3/20.
MASP. 386.211-7, Kelly Widmer Rabelo, Escrivã de Polícia, lotada na 
Capital, 30 dias a partir de 18/3/20.
MASP . 386 .219-0, Líliam Fernandes de Cales, Delegada de Polícia, 
lotada em Governador Valadares, 4 dias a partir de 20/3/20.
MASP . 386 .344-6, Dario Gomes torres, investigador de Polícia, lotado 
em Divinópolis, 23 dias a partir de 24/3/20.
MASP . 386 .410-5, José rubemar de Assis, investigador de Polícia, 
lotado em Bonfinópolis de Minas, 20 dias a partir de 22/3/20, em 
prorrogação .
MASP . 457 .769-8, verônica Zimmerer da Silva, Delegada de Polícia, 
lotada em Teófilo Otoni, 8 dias a partir de 17/3/20, em prorrogação.
MASP . 457 .871-2, Ana Paula Passagli da Cruz, Delegada de Polícia, 
lotada em Ipatinga, 15 dias a partir de 20/3/20.
MASP . 457 .907-1, tatiana Augusta de Andrade Freitas, Escrivã de 
Polícia, lotada na Capital, 10 dias a partir de 20/3/20.
MASP . 457 .929-8, Janaína urzedo de oliveira, Escrivã de Polícia, 
lotada em Uberaba, 2 dias a partir de 19/3/20; 10 dias a partir de 23/3/20 
em prorrogação .
MASP . 458 .371-2, Mauro Fabiano Bittencourt, investigador de Polícia, 
lotado em Conselheiro Lafaiete, 3 dias a partir de 18/3/20.
MASP . 546 .736-0, vander Luiz da Silva, investigador de Polícia, lotado 
na Capital, 15 dias a partir de 19/3/20.
MASP . 547 .390-5, roberta Greice da Silva Nuvem, investigadora de 
Polícia, lotada na Capital, 10 dias a partir de 17/3/20.
MASP . 667 .671-2, Fábio Balca da Costa Neves, investigador de Polí-
cia, lotado em Pouso Alegre, 14 dias a partir de 20/3/20.
MASP . 667 .742-1, Mara Lúcia Souza Fava, investigadora de Polícia, 
lotada em Juiz de Fora, 14 dias a partir de 25/3/20.
MASP . 667 .929-4, Karina de oliveira, Escrivã de Polícia, lotada em 
Uberaba, 8 dias a partir de 9/3/20.
MASP . 667 .946-8, Sérgio Emerick Dutra, Escrivão de Polícia, lotado 
em Caratinga, 30 dias a partir de 9/3/20, em prorrogação.
MASP . 668 .057-3, Flávia Bueno de Brito Martins, Escrivã de Polícia, 
lotada na Capital, 7 dias a partir de 6/3/20.
MASP . 668 .125-8, roberto Cássio Silva Dias, investigador de Polícia, 
lotado em Cássia, 30 dias a partir de 22/3/20, em prorrogação.
MASP . 888 .346-4, Dinorah Batista Barbosa, Escrivã de Polícia, lotada 
em Inhapim, 15 dias a partir de 25/3/20.
MASP . 948 .085-6, Pedro Henrique rabelo Bezerra, Delegado de Polí-
cia, lotado em Itajubá, 15 dias a partir de 13/3/20, em prorrogação.
MASP . 1 .016 .248-5, Homero Augusto righi, Perito Criminal, lotado na 
Capital, 4 dias a partir de 16/3/20.
MASP. 1.060.865-1, Washington Xavier de Paula, Perito Criminal, 
lotado na Capital, 10 dias a partir de 24/3/20, em prorrogação.
MASP . 1 .060 .906-3, Gustavo Gervásio Barbosa Júnior, investigador de 
Polícia, lotado em Montes Claros, 15 dias a partir de 5/3/20.
MASP . 1 .060 .997-2, Míria torres Maia, Escrivã de Polícia, lotada na 
Capital, 14 dias a partir de 23/3/20.
MASP . 1 .061 .075-6, Bruno Augusto Campos Andrade, investigador de 
Polícia, lotado em Dores do Indaiá, 15 dias a partir de 10/3/20.
MASP . 1 .061 .092-1, Fábia Moura Aguiar, investigadora de Polícia, 
lotada em Patos de Minas, 7 dias a partir de 16/3/20.
MASP . 1 .061 .766-0, Carlos Henrique de Castro, investigador de Polí-
cia, lotado em São Lourenço, 14 dias a partir de 18/3/20.
MASP . 1 .079 .527-6, Luciana Ferreira torquato, investigadora de Polí-
cia, lotada na Capital, 30 dias a partir de 19/3/20, em prorrogação.
MASP . 1 .079 .693-6, Naiara Colini dos reis e Silva, investigadora de 
Polícia, lotada na Capital, 15 dias a partir de 18/3/20.
MASP . 1 .082 .888-7, Alexandre Kansaon Costa, Perito Criminal, lotado 
na Capital, 7 dias a partir de 22/3/20.
MASP . 1 .090 .266-6, João Edson dos Santos, investigador de Polícia, 
lotado em Guanhães, 2 dias a partir de 19/3/20.
MASP . 1 .111 .426-1, Flávio Cavalcanti rocha, Delegado de Polícia, 
lotado em Brasília de Minas, 3 dias a partir de 15/3/20.
MASP . 1 .112 .469-0, Bianca Cristine Almeida ribeiro, investigadora de 
Polícia, lotada em Uberaba, 7 dias a partir de 19/3/20; 7 dias a partir de 
26/3/20, em prorrogação.
MASP . 1 .112 .506-9, Leonardo dos Santos Morais, investigador de 
Polícia, lotado em Betim, 7 dias a partir de 18/3/20.
MASP . 1 .113 .199-2, Flávio Eduardo da Silva, investigador de Polícia, 
lotado em Montes Claros, 7 dias a partir de 20/3/20.
MASP . 1 .116 .035-5, Maria Simone Dantas Silva Gomes, Escrivã de 
Polícia, lotada em Montes Claros, 14 dias a partir de 23/3/20.
MASP . 1 .117 .702-9, Esther Angélica Coelho Costa de Mendonça, 
Médica Legista, lotada na Capital, 7 dias a partir de 18/3/20.
MASP . 1 .125 .229-3, Giovanni Andrade Garcia, investigador de Polí-
cia, lotado em Uberaba, 7 dias a partir de 17/3/20.
MASP . 1 .145 .080-6, Fernanda Mara de Assis Costa, Delegada de Polí-
cia, lotada em Sete Lagoas, 5 dias a partir de 22/3/20.
MASP . 1 .145 .094-7, Felipe Cordeiro, Delegado de Polícia, lotado na 
Capital, 30 dias a partir de 18/3/20, em prorrogação.
MASP . 1 .145 .297-6, regis Neves Segantini, Perito Criminal, lotado em 
Paracatu, 45 dias a partir de 29/3/20, em prorrogação.
MASP . 1 .166 .643-5, Beatriz Nascimento Gomes, investigadora de 
Polícia, lotada em Janaúba, 14 dias a partir de 25/3/20.
MASP . 1 .172 .219-6, Denilson Soares de oliveira Ferreira, investigador 
de Polícia, lotado na Capital, 7 dias a partir de 19/3/20.
MASP . 1 .172 .934-0, osvaldo Pereira Damasceno, investigador de Polí-
cia, lotado em Guanhães, 14 dias a partir de 23/3/20.
MASP . 1 .174 .164-2, Karolina de Melo Martins, investigadora de Polí-
cia, lotada na Capital, 14 dias a partir de 19/3/20.
MASP . 1 .174 .216-0, Henrique Santos Pinto de Souza, investigador de 
Polícia, lotado na Capital, 14 dias a partir de 20/3/20.
MASP . 1 .174 .222-8, Silas Noronha Barreto de oliveira, investigador 
de Polícia, lotado em Poços de Caldas, 60 dias a partir de 19/3/20.
MASP . 1 .176 .572-4, Frederico Kneipp Soares Leite, Médico Legista, 
lotado na Capital, 5 dias a partir de 19/3/20.
MASP . 1 .176 .647-4, Karla Cristhina Alves Gouvêa, Médica Legista, 
lotada na Capital, 4 dias a partir de 17/3/20.
MASP . 1 .188 .477-2, Cinara da rocha e Santos Lima, Delegada de Polí-
cia, lotada na Capital, 6 dias a partir de 19/3/20.
MASP . 1 .188 .515-9, Eduardo Fernandes Perez Leal, Delegado de Polí-
cia, lotado em Uberlândia, 14 dias a partir de 19/3/20.
MASP . 1 .189 .240-3, Juliana Lopes Jardim, Escrivã de Polícia, lotada 
na Capital, 14 dias a partir de 24/3/20.
MASP . 1 .189 .318-7, Matheus Mozelli Lima, Escrivão de Polícia, lotado 
em Capelinha, 13 dias a partir de 21/3/20, em prorrogação.
MASP . 1 .209 .417-3, ricardo Emiliano da Silva, investigador de Polícia, 
lotado em Manhumirim, 10 dias a partir de 23/3/20, em prorrogação.
MASP . 1 .215 .349-0, isabela Maria de Almeida Feliciano Silva, investi-
gadora de Polícia, lotada na Capital, 7 dias a partir de 17/3/20.
MASP . 1 .219 .260-5, Cleber Santos dos reis, investigador de Polícia, 
lotado em Patos de Minas, 14 dias a partir de 22/3/20.
MASP . 1 .223 .177-5, Hellem Gontijo Aguido, Escrivã de Polícia, lotada 
na Capital, 7 dias a partir de 23/3/20.
MASP . 1 .223 .239-3, rogério Matias de Souza, investigador de Polícia, 
lotado em Coronel Fabriciano, 14 dias a partir de 22/3/20.
MASP . 1 .228 .007-9, Alice Fonseca de Garcia, Médica Legista, lotada 
na Capital, 3 dias a partir de 15/3/20.
MASP . 1 .229 .394-0, Luiza vilela Portugal, Perita Criminal, lotada em 
Poços de Caldas, 15 dias a partir de 24/3/20, em prorrogação.
MASP. 1.233.090-8, Elvis Wolfgram de Souza Nunes, Escrivão de 
Polícia, lotado em Teófilo Otoni, 7 dias a partir de 20/3/20.
MASP . 1 .233 .341-5, Sara de Alcântara Souza, Escrivã de Polícia, 
lotada em Vespasiano, 7 dias a partir de 24/3/20.
MASP . 1 .233 .662-4, ivana Janine Cornélio de Carvalho, Escrivã de 
Polícia, lotada na Capital, 3 dias a partir de 18/3/20.
MASP . 1 .234 .155-8, Nathália Alves torres, Escrivã de Polícia, lotada 
em Uberlândia, 4 dias a partir de 17/3/20.
MASP . 1 .241 .941-2, Bárbara Fonseca Pereira, investigadora de Polícia, 
lotada na Capital, 14 dias a partir de 19/3/20.

MASP . 1 .242 .064-2, Marcela Francisco Moreira resende, investiga-
dora de Polícia, lotada em Uberaba, 40 dias a partir de 8/3/20.
MASP . 1 .242 .257-2, Eduardo Alvarenga Lopes Santos, investigador de 
Polícia, lotado na Capital, 30 dias a partir de 19/3/20.
MASP . 1 .242 .260-6, Allan de Paula Miranda, investigador de Polícia, 
lotado na Capital, 14 dias a partir de 19/3/20.
MASP . 1 .242 .280-4, Cléber Giliard rodrigues Miranda, investigador 
de Polícia, lotado em Juiz de Fora, 7 dias a partir de 17/3/20.
MASP . 1 .242 .347-1, Daniel Pereira Castro, investigador de Polícia, 
lotado em Montes Claros, 7 dias a partir de 26/3/20.
MASP . 1 .242 .455-2, Felipe Zanovello Perantoni, investigador de 
Polícia, lotado em Juiz de Fora, 30 dias a partir de 18/3/20, em 
prorrogação .
MASP . 1 .242 .639-1, João victor Fonseca Sansone, investigador de 
Polícia, lotado em Cataguases, 14 dias a partir de 23/3/20.
MASP . 1 .242 .658-1, Ana Carolina Ferreira da Silva Chateaubriand, 
Investigadora de Polícia, lotada na Capital, 4 dias a partir de 24/3/20.
MASP . 1 .242 .712-6, Janaína Fabris, investigadora de Polícia, lotada 
em Vespasiano, 30 dias a partir de 25/3/20, em prorrogação.
MASP . 1 .242 .734-0, Guilherme Botelho Sobrinho, investigador de Polí-
cia, lotado em Januária, 30 dias a partir de 19/3/20, em prorrogação.
MASP. 1.242.769-6, Weverton Francisco das Chagas, Investigador de 
Polícia, lotado na Capital, 12 dias a partir de 21/3/20, em prorrogação.
MASP . 1 .243 .210-0, Marcelo Martins de oliveira, investigador de Polí-
cia, lotado em Buritis, 15 dias a partir de 23/3/20.
MASP . 1 .243 .256-3, rodrigo Santos Cardoso, investigador de Polícia, 
lotado em Três Corações, 10 dias a partir de 13/3/20.
MASP . 1 .243 .409-8, renilson José de Assis, investigador de Polícia, 
lotado em Itamonte, 20 dias a partir de 22/3/20, em prorrogação.
MASP . 1 .255 .797-1, Marcelo de Assis Castro, investigador de Polícia, 
lotado na Capital, 45 dias a partir de 22/3/20, em prorrogação.
MASP . 1 .255 .956-3, Fabrício rodrigues tudeia, investigador de Polí-
cia, lotado em Teófilo Otoni, 15 dias a partir de 21/3/20.
MASP . 1 .256 .324-3, João Paulo de Mesquita, investigador de Polícia, 
lotado em Nova Serrana, 15 dias a partir de 18/3/20.
MASP . 1 .256 .499-3, Carlos Eugênio veloso Novelino, investigador de 
Polícia, lotado em Paracatu, 6 dias a partir de 18/3/20.
MASP . 1 .256 .761-6, Sérgio Fabiano Costa Peralta, investigador de 
Polícia, lotado em Teófilo Otoni, 30 dias a partir de 11/3/20.
MASP. 1.256.777-2, Cristiane Crisóstomo Mendes, Investigadora de 
Polícia, lotada em Pirapora, 2 dias a partir de 23/3/20.
MASP . 1 .257 .217-8, Júnia Patrícia Araújo Ferreira, investigadora de 
Polícia, lotada em Bocaiúva, 7 dias a partir de 26/3/20.
MASP . 1 .306 .131-2, Scheylon de oliveira Fialho, técnico Assistente 
da Polícia Civil, lotado na Capital, 14 dias a partir de 22/3/20.
MASP . 1 .318 .095-5, Silmara Araújo Amaral da Silva, Escrivã de Polí-
cia, lotada em Contagem, 28 dias a partir de 19/3/20, em prorrogação.
MASP . 1 .318 .180-5, Lucas Silva oliveira, Escrivão de Polícia, lotado 
em Ituiutaba, 20 dias a partir de 20/3/20.
MASP . 1 .318 .525-1, Flávia vitor Moreira Alves, Escrivã de Polícia, 
lotada na Capital, 10 dias a partir de 23/3/20.
MASP . 1 .330 .560-2, André Dias Nunes, Delegado de Polícia, lotado 
em Aimorés, 16 dias a partir de 17/3/20.
MASP . 1 .331 .383-8, Amanda Milliê da Silva Alves Lima, Delegada de 
Polícia, lotada em Uberaba, 15 dias a partir de 18/3/20.
MASP . 1 .332 .328-2, vinícius ramalho Lima, Delegado de Polícia, 
lotado em Araxá, 5 dias a partir de 18/3/20; 9 dias a partir de 23/3/20, 
em prorrogação .
MASP . 1 .333 .100-4, osvaldo Luiz Garutti Moreira, Delegado de Polí-
cia, lotado em Poços de Caldas, 10 dias a partir de 18/3/20.
MASP . 1 .340 .590-7, Luciana Pereira da Silva, Escrivã de Polícia, 
lotada na Capital, 15 dias a partir de 19/3/20.
MASP . 1 .352 .396-4, vivian Sidney Miranda, técnica Assistente da 
Polícia Civil, lotada na Capital, 12 dias a partir de 24/3/20.
MASP . 1 .352 .708-0, Gláucia Maria oliveira Araújo, técnica Assistente 
da Polícia Civil, lotada em Januária, 2 dias a partir de 19/3/20; 14 dias 
a partir de 21/3/20, em prorrogação.
MASP . 1 .352 .752-8, Ana Paula Correia Paizano de Aguiar, téc-
nica Assistente da Polícia Civil, lotada na Capital, 14 dias a partir de 
21/3/20.
MASP . 1 .353 .098-5, Suleyca Batista Pereira, técnica Assistente da 
Polícia Civil, lotada na Capital, 15 dias a partir de 19/3/20.
MASP . 1 .356 .054-5, Jéssica Ferreira de Souza, técnica Assistente da 
Polícia Civil, lotada na Capital, 11 dias a partir de 23/3/20.
MASP . 1 .356 .742-5, Guilherme Zenha Guerra, investigador de Polícia, 
lotado na Capital, 15 dias a partir de 19/3/20.
MASP . 1 .356 .754-0, rogério Lara oliveira, investigador de Polícia, 
lotado em Sete Lagoas, 40 dias a partir de 28/3/20, em prorrogação.
MASP . 1 .362 .395-4, raquel Dias Fernandes Marinho, técnica Assis-
tente da Polícia Civil, lotada na Capital, 14 dias a partir de 18/3/20.
MASP . 1 .364 .045-3, vanessa Bretas Daniel, investigadora de Polícia, 
lotada em Sete Lagoas, 12 dias a partir de 23/3/20.
MASP . 1 .366 .488-3, rodolfo valamiel Jardim, Médico Legista, lotado 
na Capital, 7 dias a partir de 19/3/20; 7 dias a partir de 26/3/20 em 
prorrogação .
MASP . 1 .377 .671-1, Adriely Cristina de Souza Santos, técnica Assis-
tente da Polícia Civil, lotada em Nepomuceno, 22 dias a partir de 
20/3/20.
MASP . 1 .380 .043-8, Danielle de Campos rosa, investigadora de Polí-
cia, lotada em Juiz de Fora, 7 dias a partir de 17/3/20.
MASP . 1 .412 .766-6, Mayara Márcia Anastácio de Paula, investigadora 
de Polícia, lotada em Conselheiro Lafaiete, 14 dias a partir de 23/3/20.
MASP . 1 .413 .228-6, Cássio Murilo Gonçalves de Sousa, investigador 
de Polícia, lotado em Uberaba, 14 dias a partir de 21/3/20.
MASP . 1 .413 .365-6, Carolina Costa Albuquerque, investigadora de 
Polícia, lotada em Leopoldina, 14 dias a partir de 23/3/20.
MASP . 1 .414 .163-4, Caio Cardoso Ferreira Celino, investigador de 
Polícia, lotado em Pirapetinga, 14 dias a partir de 23/3/20.
MASP . 1 .414 .273-1, Eliza reis Coimbra, investigadora de Polícia, 
lotada na Capital, 15 dias a partir de 19/3/20.
MASP . 1 .414 .389-5, Laila torres Lúcia, investigadora de Polícia, lotada 
em Ribeirão das Neves, 15 dias a partir de 31/3/20, em prorrogação.
MASP . 1 .414 .495-0, Angélica Silva Pereira, Perita Criminal, lotada em 
Pouso Alegre, 30 dias a partir de 22/3/20, em prorrogação.
MASP . 1 .431 .862-0, Alexandre Batista Marques, investigador de Polí-
cia, lotado na Capital, 14 dias a partir de 24/3/20.
MASP . 1 .435 .735-4, Fiama Chagas Nunes, investigadora de Polícia, 
lotada em Frutal, 14 dias a partir de 20/3/20.
MASP . 1 .455 .495-0, Polyana Almeida de Camargo, investigadora de 
Polícia, lotada na Capital, 5 dias a partir de 19/3/20; 11 dias a partir de 
24/3/20, em prorrogação.
MASP . 1 .458 .363-7, Guilherme de Souza oliveira, investigador de 
Polícia, lotado em Entre Rios de Minas, 3 dias a partir de 9/3/20.
MASP . 1 .458 .373-6, Gabriela thaís de oliveira, investigadora de Polí-
cia, lotada em Santa Rita de Caldas, 14 dias a partir de 23/3/20.
MASP . 1 .458 .382-7, Fabiano Silva Lopes ramos, investigador de Polí-
cia, lotado em Boa Esperança, 14 dias a partir de 20/3/20.
MASP . 1 .458 .411-4, Matheus Evandro Gomes de Souza, investigador 
de Polícia, lotado em Buenópolis, 45 dias a partir de 12/3/20.
MASP . 1 .458 .636-6, Laura Maria Andrade Costa, investigadora de Polí-
cia, lotada em Uberlândia, 15 dias a partir de 19/3/20, em prorrogação.
MASP . 1 .469 .786-6, Allan David vieira, investigador de Polícia, lotado 
em Betim, 3 dias a partir de 16/3/20; 14 dias a partir de 19/3/20, em 
prorrogação .
MASP . 1 .469 .893-0, Samira Silveira vilhena, investigadora de Polícia, 
lotada na Capital, 14 dias a partir de 20/3/20.
MASP . 1 .479 .880-5, Bárbara rampini de Freitas, investigadora de 
Polícia, lotada em Ponte Nova, 14 dias a partir de 18/3/20.
MASP . 1 .479 .935-7, Gustavo Pessoa Nogueira torres Simões, inves-
tigador de Polícia, lotado em Barão de Cocais, 3 dias a partir de 
18/3/20.
MASP . 1 .479 .937-3, Fernanda rodrigues Gonçalves, investigadora de 
Polícia, lotada em Paraopeba, 14 dias a partir de 20/3/20.
MASP . 1 .479 .960-5, Pedro Henrique Pádua Carvalho Pinto, investiga-
dor de Polícia, lotado em Lavras, 7 dias a partir de 18/3/20.
MASP . 1 .479 .996-9, Cláudia Moreira Neves, investigadora de Polícia, 
lotada em Uberaba, 4 dias a partir de 24/3/20.
MASP . 1 .480 .168-2, Nelson Alves da Fonseca Júnior, investigador de 
Polícia, lotado em Conceição das Alagoas, 14 dias a partir de 21/3/20
MASP . 1 .480 .468-6, Francisco José de Moraes Parente, investigador de 
Polícia, lotado em Paracatu, 2 dias a partir de 17/3/20.
MASP . 1 .480 .489-2, Pâmela ribeiro de Matos Medeiros, investigadora 
de Polícia, lotada em Carmo do Rio Claro, 16 dias a partir de 17/3/20.
MASP . 1 .480 .958-6, Mirele Eunice Silva, investigadora de Polícia, 
lotada em Prata, 20 dias a partir de 16/3/20.
MASP . 1 .482 .759-6, Patrícia Pinto da Silva rousseng Klehn, Escrivã 
de Polícia, lotada na Capital, 60 dias a partir de 19/3/20.
ii . conceder licença por acidente em serviço, nos termos da Lei, aos 
seguintes servidores:
MASP . 1 .366 .934-6, Paula David Siqueira, Perita Criminal, lotada na 
Capital, 24 dias a partir de 31/3/20, em prorrogação.

iii . conceder ajustamento funcional, nos termos da Lei, aos seguintes 
servidores:
MASP . 386 .228-1, Luciene Aparecida Martins, Escrivã de Polícia, 
lotada em Passos, 60 dias a partir de 10/4/20, em prorrogação.
MASP . 386 .437-8, Marcos Antônio Martins, investigador de Polícia, 
lotado em Alfenas, 60 dias a partir de 18/3/20.
MASP . 668 .135-7, Cristiane Martins Duarte Carvalhaes, Delegada de 
Polícia, lotada em Diamantina, 180 dias a partir de 26/3/20.
MASP . 1 .243 .091-4, Alisson Gomes Faria, investigador de Polícia, 
lotado em Divinópolis, 180 dias a partir de 26/3/20.
MASP . 1 .317 .843-9, Andréa Silva Costa, Escrivã de Polícia, lotada em 
Uberlândia, 90 dias a partir de 30/3/20.
MASP . 1 .458 .491-6, Natália Bastos Nascimento, investigadora de Polí-
cia, lotada em Sete Lagoas, 60 dias a partir de 30/3/20.
IV. indeferir o(s) pedido(s) de licença(s), dos seguintes servidores:
MASP . 293 .850-2, Altemir dos Santos Júnior, investigador de Polícia, 
lotado em Ibirité, licença indeferida em 19/3/20, por documentação 
insuficiente.
MASP . 387 .410-4, roseli Gomes Corrêa, Escrivã de Polícia, lotada em 
Taiobeiras, licença indeferida em 20/3/20, por não constatação de inca-
pacidade laborativa .
MASP . 1 .060 .977-4, Mágino rodrigo Corrêa Lara, Escrivão de Polí-
cia, lotado na Capital, licença indeferida em 27/3/20, por documenta-
ção insuficiente.
MASP. 1.113.250-3, Wesley Ricardo Tomé Ferreira, Investigador de 
Polícia, lotado em Araguari, licença indeferida em 26/3/20, por docu-
mentação insuficiente.
MASP . 1 .189 .235-3, Nádia de Melo Sá, Escrivã de Polícia, lotada em 
Araguari, licença indeferida 26/3/20, por prescrição de prazo.
MASP . 1 .201 .538-4, vanuza Diniz, investigadora de Polícia, lotada 
em sete Lagoas, licença indeferida em 25/3/20, por documentação 
insuficiente.
MASP . 1 .236 .894-0, Luiz Cláudio Penna orsini, Médico Legista, 
lotado na Capital, licença indeferida em 23/3/20, por documentação 
insuficiente.
MASP . 1 .241 .943-8, Mariana Ferreira de Souza, investigadora de Polí-
cia, lotado na Capital, licença indeferida em 23/3/20, por férias no 
período .
MASP . 1 .292 .497-3, Fernando Pereira, técnico Assistente da Polícia 
Civil, lotado em Januária, licença indeferida em 20/3/20, por documen-
tação insuficiente.
MASP . 1 .352 .752-8, Ana Paula Correia Paizano de Aguiar, técnica 
Assistente da Polícia Civil, lotada na Capital, licença indeferida em 
25/3/20 referente aos 2 dias a partir de 15/3/20, por documentação 
insuficiente.
V. retificar a(s) Portaria(s), no que se refere aos seguintes servidores:
MASP . 1 .482 .759-6, Patrícia Pinto da Silva rousseng Klehn, Escrivã 
de Polícia, lotada na Capital, retificando licença publicada na Portaria 
13/2020. Onde se lê 4 dias a partir de 11/3/20, leia-se 5 dias a partir 
de 10/3/20.
Após inspeção de saúde realizada pela Diretoria de Perícias Médicas 
do Hospital da Polícia Civil, foram considerados aptos a reassumir suas 
funções, os seguintes servidores:
MASP . 668 .135-7, Cristiane Martins Duarte Carvalhaes, Delegada de 
Polícia, lotada em Diamantina, alta a partir de 27/3/20, com restrições.
MASP. 1.354.662-7, Wanderson Genellu Faustino, Técnico Assis-
tente da Polícia Civil, lotado na Capital, alta a partir de 31/3/20, sem 
restrições .
MASP . 1 .412 .049-7, Patrícia viviane Barbosa, investigadora de Polí-
cia, lotada em Teófilo Otoni, alta a partir de 23/3/20, sem restrições.
MASP . 1 .011 .357-9, Carlos Eduardo Leal, Perito Criminal, lotado em 
Divinópolis, alta a partir de 24/3/20, sem restrições.
MASP . 1 .414 .389-5, Laila torres Lúcio, investigadora de Polícia, 
lotada em Ribeirão das Neves, alta a partir de 15/4/20, sem restrições.
MASP . 1 .458 .491-6, Natália Bastos Nascimento, investigadora de Polí-
cia, lotada em Sete Lagoas, alta a partir de 30/03/20, com restrições.

Belo Horizonte, 30 de março de 2020 .
Eduardo Lopes tomich

Diretor-Geral do Hospital da Polícia Civil
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AtoS ASSiNADoS PELo SENHor CHEFE DA 
PoLÍCiA CiviL DE MiNAS GErAiS

73 .010 - no uso de suas atribuições, em cumprimento à sentença 
proferida nos autos do Procedimento do Juizado Especial Cível nº 
9083411 .77 .2017 .813 .0024, em trâmite na 1ª unidade Jurisdicional da 
Fazenda Pública, homologada 01/09/2019, declara a nulidade do Pro-
cesso Administrativo nº 023/2013, e restabelece as notas de 70 pontos 
que foram atribuídas à César Duarte Matoso, Delegado de Polícia, nível 
Especial, MASP 457 .836-5, no período de 2008 a 2012 .

73 .011 - no uso de suas atribuições, concede licença por motivo de 
doença em pessoa da família, nos termos do art . 59, inciso ii e art .65, 
§ 1º da Lei nº 129 de 08 de novembro de 2013, a Siomara Lucia rodri-
gues da Silva, Escrivã de Polícia, nível iii, MASP 457 .949-6, lotada na 
Delegacia Especializada do Plantão de Atendimento à Mulher/ DEMID, 
pelo período de 30 (trinta) dias, a partir de 28/03/2020.

73 .012 - no uso de suas atribuições, nos termos da Lei 9 .401, de 18 de 
dezembro de 1986, regulamentada pelo Decreto nº 27 .471, de 22 de 
outubro de 1987, concede a João Marques da Silva Neto, investigador 
de Polícia, nível Especial, MASP 349 .052-1, lotado na Delegacia de 
Polícia Civil de Porteirinha, redução de jornada de trabalho para 20 
(vinte) horas semanais pelo período de 06 (seis) meses.

73 .013 - no uso de suas atribuições, remove, nos termos do inciso iv do 
art . 22 da Lei Complementar nº 129, de 08 de novembro de 2013, Face 
ao teor do oficio PCMG/11DEPPC/MOC/CARTÓRIO nº. 244/2020, 
visando regularização funcional, Pablo Leão Gomes, investigador de 
Polícia, nível ii, MASP 1 .112 .152-2, para prestar serviços na 1ª Dele-
gacia Regional de Polícia Civil de Montes Claros/ 11º Depto Montes 
Claros, procedente da Delegacia de Polícia Civil de Bocaiúva/ 1ª DRPC 
Montes Claros/ 11º Depto Montes Claros.

73 .014 - no uso de suas atribuições, remove, nos termos do inciso iv do 
art . 22 da Lei Complementar nº 129, de 08 de novembro de 2013, Face 
ao teor do oficio PCMG/11DEPPC/MOC/CARTÓRIO nº. 244/2020, 
visando regularização funcional, Ayana Letícia Alves, investigadora de 
Polícia, nível i, MASP 1 .412 .070-3, para prestar serviços na 1ª Dele-
gacia Regional de Polícia Civil de Montes Claros/ 11º Depto Montes 
Claros, procedente da Delegacia de Polícia Civil de Bocaiúva/ 1ª DRPC 
Montes Claros/ 11º Depto Montes Claros.

73 .015 - no uso de suas atribuições, nos termos da Lei 9 .401, de 18 
de dezembro de 1986, regulamentada pelo Decreto nº 27 .471, de 22 
de outubro de 1987, concede a Poliana Moura Hermenegildo Santos, 
investigadora de Polícia, nível i, MASP 1 .412 .764-1, lotada na Cir-
cunscrição Regional de Trânsito de Betim/ CIRETRAN, redução de 
jornada de trabalho para 20 (vinte) horas semanais pelo período de 06 
(seis) meses.

73 .016 - no uso de suas atribuições legais e considerando o artigo 22 do 
Decreto nº 37 .924, de 16 de maio de 1996, que dispõem sobre a execu-
ção orçamentária e financeira,
Dispensa o servidor a seguir nominado da função de ordenador de Des-
pesas da respectiva unidade Executora:

MASP Nome Cargo uE

1 .188 .502-7 Marcos vinícius 
Martins Delegado de Polícia 1510113

Designa a servidora a seguir nominada para exercer a função de orde-
nador de Despesas na respectiva unidade Executora:

MASP Nome Cargo uE

1 .145 .258-8 renata de oliveira 
Lima Delegado de Polícia 1510113
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SuPEriNtENDÊNCiA DE PLANEJAMENto, GEStÃo E FiNANÇAS
DirEtoriA DE ADMiNiStrAÇÃo E PAGAMENto DE PESSoAL

AtoS ASSiNADoS PELo SENHor DirEtor DE ADMiNiStrAÇÃo E PAGAMENto DE PESSoAL
783 - no uso das atribuições conferidas pelo § 2º do Art . 33, do Decreto n .º 46 .549, de 27 de junho de 2014, concede Progressão, nos termos do § 2º 
do Art . 93 da Lei Complementar n .º 129, de 08 de novembro de 2013, aos servidores abaixo relacionados, ocupantes dos cargos de carreira do quadro 
de provimento efetivo da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais:
Cargo: Perito Criminal, Nível Especial

Dados do Servidor Situação Anterior Posicionamento
Masp Nome Grau Grau vigência

297.797/3 Paulo César de Brito Fonseca A B 17/03/2020
349.928/2 Claudia Peters Heringer da Silva A B 30/03/2020

Cargo: investigador de Polícia ii, Nível Especial
Dados do Servidor Situação Anterior Posicionamento vigência

Masp Nome Grau
370.228/9 Marizelda Figueiredo Santos A inspetor de investigação 22/03/2020
381.221/1 Wilton da Silva Procópio A inspetor de investigação 26/03/2020

Cargo: Escrivão de Polícia ii, Nível Especial
Dados do Servidor Situação Anterior Posicionamento vigência

Masp Nome Grau
274.941/4 Luiz Fernando Costa A inspetor de Escrivão 23/03/2020
340.911/7 Maria do rosário Araújo A inspetor de Escrivão 25/03/2020
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corpo de Bombeiros militar do 
Estado de minas Gerais

Comandante-Geral: Cel . Edgard Estevo da Silva

Expediente
– DrH – o Comandante Geral Cel BM Edgard Estevo da Silva, no uso 
de suas atribuições regulamentares previstas no Decreto 40.874/2000,
- Transfere, a pedido, para o Quadro de Oficiais da Reserva Remune-
rada a partir de 06Jan20, o nº 109 .521-5 Cel Anderson de Almeida, do 
1ºCoB . tem direito ao provento integral do seu Posto e ao Adicional 
trintenário Especial desde 05Jan20 .
- Promove ao Posto de Capitão QORBM, a partir de 07Mai19 e trans-
fere, a pedido, para o Quadro de Oficiais da Reserva Remunerada a 
partir de 08Mai19 o nº107 .530-8, 1º ten Juliano Calixto da Silva, do 9º 
BBM . tem direito ao provento integral do seu Posto, ao 6º quinquênio 
e o Adicional trintenário a partir de 16Dez17 .
- Promove ao Posto de 2º Tenente QORBM, a partir de 26Dez19 e 
transfere, a pedido, para o Quadro de Oficiais da Reserva Remunerada 
a partir de 27Dez19 o nº 116 .057-1, Subtenente Fernando Cesar Car-
doso, da 2ª Ciaind . tem direito ao provento integral do seu Posto, ao 6º 
quinquênio e ao Adicional trintenário a parti de 26Dez19 .
- Promove a Graduação de Subtenente QPRBM, a partir de 28Dez19 e 
transfere, a pedido, para o Quadro de Praças da Reserva Remunerada a 
partir de 29Dez19 o nº105 .271-1, 1º Sgt Marcos rodrigues das Dores, 
do 1ºBBM . tem direito ao provento integral da sua Graduação, ao 6º 
quinquênio e Adicional trintenário a partir de 01Ago19 .
- Promove a Graduação de Subtenente QPRBM, a partir de 09Jun19 
e transfere, a pedido, para o Quadro de Praças da Reserva Remune-
rada a partir de 10Jun19 o nº112 .174-8, 1º Sgt ricardo Felix Pereira, 
do 9ºBBM . tem direito ao provento integral da sua Graduação e ao 5º 
quinquênio a partir de 09Mai16 .
- Promove a Graduação de Subtenente QPRBM, a partir de 25Dez19 e 
transfere, a pedido, para o Quadro de Praças da Reserva Remunerada a 
partir de 26Dez19 o nº117 .764-1, 1º Sgt Edmar Carvalho de Jesus, do 

BEMAD . tem direito ao provento integral da sua Graduação e ao 5º 
quinquênio a partir de 08Fev18 .
- Promove a Graduação de 1º Sargento QPRBM, a partir de 23Jan20 e 
transfere, a pedido, para o Quadro de Praças da Reserva Remunerada a 
partir de 24Jan20 o nº 102 .243-3, 2º Sgt Jose Carlos Ferreira dos San-
tos, da ABM . tem direito ao provento integral da sua Graduação, ao 6º 
quinquênio e Adicional trintenário a partir de 27Mar18 .
- Promove a Graduação de 1º Sargento QPRBM, a partir de 03Fev20 e 
transfere, a pedido, para o Quadro de Praças da Reserva Remunerada a 
partir de 04Fev20 o nº 102 .302-7, 2º Sgt Herlon Bernardes dos Santos, 
do 8ºBBM . tem direito ao provento integral da sua Graduação, ao 6º 
quinquênio e ao Adicional trintenário a partir de 22Jan16 .
- Transfere, a pedido, para o Quadro de Praças da Reserva Remunerada 
a partir de 18Jul19 o nº104 .296-9, 2º Sgt Argemiro de Paula Monteiro, 
do 12ºBBM . tem direito ao provento integral da sua Graduação, ao 6º 
quinquênio e ao Adicional trintenário a partir de 05Mar17 .
- Promove a Graduação de 1º Sargento QPRBM, a partir de 26Dez19 e 
transfere, a pedido, para o Quadro de Praças da Reserva Remunerada a 
partir de 27Dez19 o nº 106 .912-9, 2º Sgt Marcelo ramos Damasceno, 
do BEMAD . tem direito ao provento integral da sua Graduação, ao 6º 
quinquênio e ao Adicional trintenário a partir de 29Set18 .
- Promove a Graduação de 1º Sargento QPRBM, a partir de 20Jan20 e 
transfere, a pedido, para o Quadro de Praças da Reserva Remunerada a 
partir de 21Jan20 o nº 108 .934-1, 2º Sgt Pedro Paulo Araujo Pena, do 
BoA . tem direito ao provento integral da sua Graduação, Adicional 
trintenário a partir de 08Set15 e ao 7º quinquênio a partir de 12Set19 .
- Promove a Graduação de 1º Sargento QPRBM, a partir de 26Dez19 
e transfere, a pedido, para o Quadro de Praças da Reserva Remune-
rada a partir de 27Dez19 o nº 109 .603-1, 2º Sgt Eduardo Meyerewicz 

 
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 320200402235122018.
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Costa, da DrH . tem direito ao provento integral da sua Graduação, ao 
6º quinquênio e Adicional trintenário a partir de 29Nov18 .
- Promove a Graduação de 1º Sargento QPRBM, a partir de 25Dez19 
e transfere, a pedido, para o Quadro de Praças da Reserva Remunerada 
a partir de 26Dez19 o nº 109.606-4, 2º Sgt Roger Wladmir Ferreira, do 
3ºBBM . tem direito ao provento integral da sua Graduação, ao 6º quin-
quênio e Adicional trintenário a partir de 19Set19 .
- Promove a Graduação de 1º Sargento QPRBM, a partir de 01Jan20 e 
transfere, a pedido, para o Quadro de Praças da Reserva Remunerada 
a partir de 02Jan20 o nº 121 .281-0, 2º Sgt Joel Santos de Souza, do 3º 
BBM . tem direito ao provento integral da sua Graduação e ao 5º quin-
quênio a partir de 08Mar19 .
- Promove a Graduação de 2º Sargento QPRBM, a partir de 18Dez19 
e transfere, a pedido, para o Quadro de Praças da Reserva Remunerada 
a partir de 19Dez19 o nº 120 .887-5, 3º Sgt Erasmo Gonçalves de oli-
veira, do 5ºBBM . tem direito ao provento integral da sua Graduação, 
ao 6º quinquênio e ao Adicional trintenário a partir de 18Dez19 .
-DrH-Comandante Geral Coronel BM Edgard Estevo da Silva no uso 
de suas atribuições regulamentares previstas no Decreto 40.874/2000,
- Reforma por idade, a partir de 13Mar20, o nº 048.482-4, Ten Cel QOR 
Eli Chagas de oliveira, inativo do CBMMG, tem direito aos proventos 
integrais do seu posto, recebe o 6º quinquênio e adicional trintenário 
desde 09Jan02 .

- Reforma por idade, a partir de 12Fev20, o nº050.817-6, 2ºTen QOR 
vicente Liberio de Sousa, tem direito aos proventos integrais da sua 
graduação, recebe o 6º quinquênio desde e o adicional trintenário desde 
20Jul05 .
- Reforma por idade, a partir de 02Fev20, o nº051.345-7, 1ºSgt QPR 
ricardo Soares dos Prazeres, tem direito aos proventos integrais da sua 
graduação, recebe o 6º quinquênio desde e o adicional trintenário desde 
03Fev05 .
- Reforma por idade, a partir de 22Fev20, o nº050.150-2, 3ºSgt QPR 
Waldiney Antonio da Costa, tem direito aos proventos integrais da sua 
graduação, recebe o 6º quinquênio desde e o adicional trintenário desde 
05Jan04 .
- Reforma por idade, a partir de 14Mar20, o nº060.632-7, Cb QPR 
Wagner Lima Oliveira, tem direito aos proventos integrais da sua gra-
duação, recebe o 6º quinquênio desde e o adicional trintenário desde 
08Abr03 .
- Reforma por idade, a partir de 22Fev20, o nº075.053-9, Sd QPR 
Getulio Milton Caldeira, tem direito aos proventos integrais da sua gra-
duação, recebe o 6º quinquênio desde e o adicional trintenário desde 
20Mar15 .
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VI - não será permitido o preparo de refeições no recinto, ficando per-
mitido apenas o fornecimento de refeições prontas às pessoas envolvi-
das na organização do evento; 
vii - as mesas deverão ser dispostas distantes uma das outras com no 
mínimo dois metros e cada mesa deverá ser ocupada por apenas uma 
pessoa; 
viii - a empresa leiloeira deverá solicitar à Policia Militar local, com 3 
(três) dias de antecedência, a presença de policiamento durante todo o 
período de realização do evento . 
PAráGrAFo ÚNiCo – As empresas promotoras de eventos deverão 
adotar as seguintes medidas de higiene e profilaxia:
I – intensificação das ações de limpeza;
II – disponibilização de produtos de assepsia aos clientes;
iii – manutenção de distanciamento entre os consumidores e controle 
para evitar a aglomeração de pessoas;
iv – divulgação das medidas de prevenção e enfrentamento da pande-
mia Coronavírus CoviD-19 .
Art . 3º o não cumprimento dos critérios descritos nesta portaria, 
ensejará na suspensão imediata das atividades da empresa promotora 
durante todo o período de emergência em saúde, além de outras penali-
dades administrativas e penais cabíveis . 
ART. 4º. O Anexo I (Declaração de Responsabilidade) poderá ser aces-
sado juntamente com a Portaria no sítio eletrônico do instituto Mineiro 
de Agropecuária:  www .ima .mg .gov .br .
Art . 5º .  Esta Portaria entra em vigor da data de publicação .

Belo Horizonte, 02 de abril de 2020 .
thales Almeida Pereira Fernandes

Diretor-Geral

ANExo i
DECLArAÇÃo DE rESPoNSABiLiDADE

Eu,_______________, CPF nº_________, representante da Empresa 
Promotora de Evento Agropecuário ____________, registrada no iMA 
– instituto Mineiro de Agropecuária sob o nº______________ e eu, 
_____________,médico veterinário, portador de identidade profissio-
nal n°____emitida pelo CrMv-MG, rt Habilitado n°______  declaro 
ao instituto Mineiro de Agropecuária – iMA que estou ciente e cumpri-
rei as normas estabelecidas pela Portaria iMA nº1 .971, de 02 de abril 
de 2020, no evento _______, que acontecerá no recinto__________, 
situado no município de ________ nas datas de  ____/____/____ a 
____/_____/_____. 
Declaro ainda, sob as penas da legislação civil e criminal vigente, 
conhecer e fazer cumprir as leis, normas e deliberações pertinentes à 
Defesa Sanitária Animal, Bem-Estar Animal em aglomeração de ani-
mais, assim como as medidas de prevenção e enfrentamento da pande-
mia Coronavírus CoviD-19 . 

__________________________________________
representante da empresa promotora de eventos

__________________________________________
responsável técnico pelo evento pecuário
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PortAriA Nº 1972, DE 02 DE ABriL DE 2020 .
DELEGA CoMPEtÊNCiA No ÂMBito Do iMA .

o Diretor-Geral do instituto Mineiro de Agropecuária, no uso das atri-
buições que lhe confere o artigo 12 do Decreto Estadual nº 47 .859, de 
07 de fevereiro de 2020; RESOLVE:
Art . 1º . Delegar competência ao Gerente de Defesa Sanitária Animal, 
ao Gerente Defesa Sanitária vegetal, ao Gerente de inspeção de Produ-
tos de origem Animal e ao Gerente de inspeção de Produtos de origem 
vegetal desta autarquia para julgar e emitir decisão sobre os processos 
administrativos de auto de infração em primeira instância, instaurados 
no âmbito de suas gerências .
Art . 2º . Delegar competência aos Coordenadores regionais desta 
autarquia para julgar e emitir decisão sobre os processos administra-
tivos de auto de infração em primeira instância, relativos à Gerência 
de Defesa Sanitária Animal, à Gerência de Defesa Sanitária vegetal e 
à Gerência de inspeção de Produtos de origem vegetal, instaurados no 
âmbito de suas coordenadorias regionais .
Art . 3º . o recurso administrativo apresentado em face da decisão de 
primeira instância será recebido pela autoridade que emitiu a decisão, a 
qual terá o prazo de 5 dias para reconsiderar a decisão proferida .
Parágrafo Único: Caso não encontre elementos no recurso apresen-
tado, que fundamente a alteração da decisão proferida em primeira 
instância, a autoridade competente deverá encaminhar o processo à 
Câmara de Julgamento de Recursos para decisão definitiva na esfera 
administrativa .
Art . 4º . Fica revogada a Portaria iMA nº 1812, de 03 de maio de 
2018 .
Art . 5º . Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 02 de abril de 2020 .
thales Almeida Pereira Fernandes .

Diretor-Geral .
02 1342312 - 1

ATO Nº 150/2020 ATRIBUI responsabilidade ao servidor JOSE 
GERALDO VIANA, masp 1017641-0, para responder pelo Escritório 
Seccional de Barbacena do instituto Mineiro de Agropecuária .

tHALES ALMEiDA PErEirA FErNANDES
02 1342088 - 1

PortAriA iMA Nº 1 .973, DE 02 DE ABriL DE 2020 .
Dispõe sobre a elaboração de produtos de origem animal não comestí-
veis e comestíveis para consumo direto, de acordo com hábitos regio-
nais, tradicionais, em estabelecimentos registrados no instituto Mineiro 
de Agropecuária – iMA .
o DirEtor-GErAL Do iNStituto MiNEiro DE AGroPECu-
áriA – iMA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 12, incisos 
i, combinado com o artigo 2º, inciso ii do regulamento a que se refere 
o Decreto nº 47.859, de 07 de fevereiro de 2020, e;
CoNSiDErANDo a demanda atual crescente sobre elaboração e 
comercialização de produtos de origem animal comestíveis e não comes-
tíveis no Estado de Minas Gerais e, de garantir o direito de informação 
ao consumidor final, nos termos do que prevê o Código de Defesa do 
Consumidor, como bem do interesse social e da coletividade;
CoNSiDErANDo a Portaria iMA nº 1659, de 09 de setembro de 2016, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade de implementação de programas de 
autocontrole em estabelecimentos de produtos de origem animal;
CoNSiDErANDo a Portaria iMA nº 1261, de 09 de novembro de 
2012, que dispõe sobre rotulagem de produtos de origem animal;
CoNSiDErANDo a Portaria iMA nº 1918, de 10 de maio de 2019, 
que dispõe sobre o registro dos produtos de origem animal não comes-
tíveis expedidos por estabelecimentos registrados no IMA;
CoNSiDErANDo o Decreto Federal nº 9 .013, de 29 de março de 
2017, que regulamenta a Lei nº 1 .283, de 18 de dezembro de 1950, e a 
Lei nº 7 .889, de 23 de novembro de 1989, que dispõem sobre a inspeção 
industrial e sanitária de produtos de origem animal;
rESoLvE:
Art . 1º . Podem ser elaborados com destinação a produtos de ori-
gem animal comestíveis para consumo direto, de acordo com os hábi-
tos regionais, tradicionais, pulmões, baço, medula espinhal, glândula 
mamária, testículos, lábios, bochechas e cartilagens, e outros a serem 
definidos e aprovados pelo serviço de inspeção oficial, desde que não 
se constituam em materiais especificados de risco.
§ 1º . Para o aproveitamento dos produtos citados no caput, os esta-
belecimentos deverão contar com linhas de inspeção específicas para 
cada produto, sendo obrigatório o fornecimento de pessoal necessário 
e habilitado, bem como material adequado, julgado indispensável ao 
trabalho de inspeção, inclusive acondicionamento e autenticidade de 
amostra para exame de laboratório.
§ 2º. Fica proibido o compartilhamento de fluxo sanitário de produ-
tos de origem animal comestíveis com produtos de origem animal não 
comestíveis .
§ 3º . os produtos de origem animal não comestíveis que seguirem o 
fluxo de produção sanitário dos comestíveis (ex: parte da aorta, tra-
queia etc.), só poderão ser embalados na mesma seção de embalagem 
de produtos origem animal comestíveis, após a embalagem de todos os 
produtos de origem animal comestíveis .
Art . 2º . os estabelecimentos que manipularem produtos de origem 
animal não comestíveis devem possuir seção exclusiva para sua mani-
pulação e embalagem .
§1º . Caso a indústria não tenha o interesse em aproveitar os produtos 
citados no Art . 1º, deverá manipular e embalar em seção exclusiva para 
produtos de origem animal não comestíveis .
§ 2º . os produtos de origem animal não comestíveis tais como as cer-
das, as crinas, os pelos, as penas, os chifres, os cascos, as conchas e as 

carapaças, dentre outros, devem ser manipulados em seção específica 
para esta finalidade.
§ 3º. Os estabelecimentos de abate podem fornecer órgãos, tecidos ou 
partes de animais como matérias-primas para fabricação de produtos 
opoterápicos, de insumos farmoquímicos ou de seus intermediários, de 
insumos laboratoriais, e para outras finalidades não sujeitas à fiscali-
zação pelo instituto Mineiro de Agropecuária, desde que disponham 
de instalações e equipamentos específicos, registro de rótulo/produto 
para tais fins e atendam aos requisitos de produção definidos pelo órgão 
competente .
Art . 3º . o armazenamento e transporte dos produtos de origem animal 
comestíveis e não comestíveis poderão ser compartilhados em câmaras 
frigorificas e veículos frigoríficos, sendo obrigatório a identificação e 
separação por áreas de produtos de origem animal comestíveis e produ-
tos de origem animal não comestíveis .
PAráGrAFo ÚNiCo . É proibido o armazenamento e transporte de 
produtos de origem animal comestíveis e não comestíveis sem que este-
jam previamente embalados .
Art . 4º . Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 02 de abril de 2020 .
thales Almeida Pereira Fernandes .

Diretor-Geral .
02 1342315 - 1

Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento 

Econômico
Secretário: Cassio rocha de Azevedo

instituto de metrologia e 
Qualidade do Estado - iPEm

Diretor-Geral: roberto Geraldo da Silva

ATO Nº 026/2020 - RETIFICA no Ato Nº 023/2020 de usufruto de 
férias prêmio, publicado no “MG” de 31.03.2020, a parte referente 
ao servidor Wenderson Ramos de Almeida onde se lê: “...Oliveira”, 
leia-se: “...Almeida”.

02 1342280 - 1

Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social

Secretária: Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

Expediente
AtoS Do SENHor DirEtor

A Diretoria de recursos Humanos da Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Social, no uso de suas atribuições, de acordo com a reso-
lução Sedese nº 01/2019:
CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS-PrÊMio, nos termos do § 4º 
do art. 31, da CE/1989, ao(s) servidor(es): Masp 1374488-3, KLEBER 
PHiLiPPE DA SiLvA , Anal .Gestão Pol .Públ .Desenv . i B, referente ao 
1º qüinqüênio de exercício, a partir de 30 .03 .2020 .
AutoriZA AFAStAMENto PArA GoZo DE FÉriAS-PrÊMio, 
nos termos da Resolução SEPLAG n.º 22, de 25/4/2003 aos servidores: 
Masp 929672-4, Marcia Gloria de Jesus, Assis .gestão pol .públ .desenv . 
III J, por 15 dias, ref. ao 5º quinq. de exercício, a partir de 18/03/2020; 
Masp 929468-7, izabel Cristina da Silva Martins, Aux .serv .operacio-
nais I J, por 1 mês, ref. ao 5º quinq. de exercício, a partir de 23/03/2020; 
Masp 929484-4, ivaldo Pereira Antunes, Aux .serv .operacionais iv J, 
por 1 mês, ref. ao 6º quinq. de exercício a partir de 23/03/2020; Masp 
929345-7, Ademir oliveira da Silva, Aux .serv .operacionais iv J, por 
1 mês, ref. ao 6º quinq. de exercício a partir de 23/03/2020; Masp 
929228-5, Marilia Marcionilia do Carmo, Aux .serv .operacionais 
I J, por 1 mês, ref ao 6º quinq de exercício, a partir de 23/03/2020; 
Masp 929621-1, Geraldo Carlos ribeiro, Aux .serv .operacionais i J, 
por 1 mês, ref ao 5ºquinq. de exercício a partir de 23/03/2020; Masp 
902887-9, Samara Chebly Salomão, Assis .gestão pol .públ .desenv iii J, 
por 1 mês, ref ao 6º quinq de exercício, a partir de 19/03/2020.
TORNA SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO QUE CONCEDE TRÊS 
MESES DE FÉriAS-PrÊMio de Masp 929466-1, Marcos Antonio da 
Silva, ocorrida em 02/04/2020.

Belo Horizonte, 02 de abril de 2020 . 
Weslei Ferreira dos Santos - Diretoria de Recursos Humanos.

02 1342220 - 1

rESoLuÇÃo SEDESE Nº14, 02 DE ABriL DE 2020 .
instaura o processo de seleção dosrepresentantes da sociedade civildo-
Comitê Estadual de Educação em Direitos Humanos -Comeedh-MG e 
designa aComissão de Seleção .
ASECrEtáriADE EStADo DE DE DESENvoLviMENto 
SoCiAL, no uso das competências que lhe sãooutorgadaspelo art . 93, 
parágrafo 1°, inciso iii, da Constituição Estadual, bem como conside-
rando o disposto no Art. 26, inciso VI, da Lei 23.304/2019 e o disposto 
no Art. 3º, § 2º, do Decreto nº 47.305, de 15 de dezembro de 2017;
rESoLvE:
Art . 1º - instaurar processo de seleção de representantes da socie-
dade civil para o Comitê Estadual de Educação em Direitos Humanos 
– Comeedh-MG,
Art . 2° . A Comissão de Seleção será composta pelos servidores assim 
identificados:
i – Camila Felix Araujo, pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social, que a coordenará;
II – Geralda Gomes Rocha, pela Secretaria de Estado de Saúde;
iii – Francis de oliveira rabelo Coutinho, pela Defensora Pública do 
Estado de Minas Gerais .
Art . 3º -Compete à Comissão de Seleção:
I – Deliberar por maioria simples de seus membros;
ii – Elaborar edital de processo de seleção de representantes, em con-
formidade com as disposições do Decreto nº 47.305/2017, e subme-
tê-lo ao dirigente máximoda Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social,para aprovação e publicação;
iii – Executar o processo de seleção em conformidade com o edital 
publicado e tornar públicos os resultados;
IV – Instruir e autuar processo administrativo próprio do 
procedimento .
Parágrafo único . o trabalho na Comissão constitui serviço público rele-
vante e não enseja qualquer remuneração .
Art 4º -A Comissão de Seleção terá prazo de 30 (trinta) dias para 
elaborar o edital, e de 90 (noventa) dias para realizar o processo 
seletivo, podendo este prazo ser prorrogado em razão de motivos 
supervenientes .
§ 1° . Poderão ser convidados representantes da sociedade civil para con-
tribuírem com o processo de seleção, na forma da legislação atinente .
§ 2° . oedital e o resultado do processo seletivo serão publicados no 
site da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (www.social.
mg.gov.br), e serão encaminhados aoDiário Oficial do Estado de Minas 
Gerais, extratos informativos a respeito .
Art. 5º -A Comissão de Seleção será dissolvida após a proclamação do 
resultado final da eleição.
Art . 6º -Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 02 de abril de 2020 .
Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

Secretáriade Estado de Desenvolvimento Social
02 1342099 - 1

Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento

Secretária: Ana Maria Soares valentini

instituto mineiro de Agropecuária - imA
Diretor-Geral: thales Almeida Pereira Fernandes

ATO Nº 151/2020 AUTORIZA AFASTAMENTO PARA GOZO de férias prêmio, nos termos da resolução SEPLAG n° 22, de 25-04-2003, aos 
servidores:

MASP Servidor vigência Período Quinquênio
884496-1 ADEMAr DE MELo Souto 23/03/2020 1 MÊS 2º
1055971-4 ADRIANO MARQUES DAS NEVES 01/04/2020 1 MÊS 1º
1141249-1 ALBErto LoPES DA SiLvA NEto 01/04/2020 1 MÊS 2º
1128061-7 ALBErto MAuro FoNSECA ADJuto 23/03/2020 15 DiAS 2º
1017555-2 ALEXANDRE REIS QUEIROZ 23/03/2020 15 DiAS 4º
0608974-2 ALoNSo DA SiLvA Couto 23/03/2020 15 DiAS 5º
0610388-1 ANDrÉ LuiZ BrAZ 23/03/2020 15 DiAS 7º
1017831-7 ANDREA HELENE HENRIQUES BERGER MACHADO 01/04/2020 1 MÊS 3º
1183456-1 ANtoNio ALvES DE AZEvEDo 23/03/2020 15 DiAS 2º
1017167-6 ANtoNio CAio ALCANtArA BotELHo 24/03/2020 1 MÊS 7º
1017104-9 ANtoNio CArLoS DE FAriA SANtoS 01/04/2020 1 MÊS 7º
1017817-6 ANTONIO EUSTAQUIO RODRIGUES M DA SILVA 23/03/2020 15 DiAS 2º
1017106-4 BErNADEtE APArECiDA tAvArES 01/04/2020 1 MÊS 7º
1017763-2 CArLoS BorGES DE rESENDE 23/03/2020 15 DiAS 3º
1017679-0 CArLoS vEriDiANo MiLAGrES 23/03/2020 1 MÊS 2º
1017733-5 CLEuSA SiLvA DE BEM 24/03/2020 15 DiAS 2º
1017198-1 DELvi GoNCALvES DA SiLvA 30/03/2020 15 DiAS 4º
1016911-8 DiMAS CArDoSo LACErDA 24/03/2020 1 MÊS 6º
1017410-0 EDSoN SoArES MAiA 30/03/2020 1 MÊS 3º
1017389-6 ELANY DE FAtiMA MotA ALvES FoNSECA 29/04/2020 1 MÊS 5º
1017477-9 ELiSABEtE DE ABrEu ALvES LEMoS 01/04/2020 1 MÊS 7º
1017564-4 ELiSABEtE roDriGuES DoS SANtoS 01/04/2020 1 MÊS 4º
901051-3 ELMo DA SiLvA MoNtEiro 23/03/2020 1 MÊS 6º

1212218-0 FABio riBEiro GuiMArAES 01/04/2020 1 MÊS 1º
1217298-7 FArLEY SoArES DE ALMEiDA 06/04/2020 1 MÊS 2º
1017636-0 FrANCiSCo ALvES DiAS NEto 30/03/2020 1 MÊS 3º
1017634-5 GErSoN CABiDo DuArtE 27/03/2020 15 DiAS 2º
1017358-1 HELoiSA MAriA NEvES LEitE 23/03/2020 1 MÊS 4º
1303351-9 HErBEtE NoGuEirA SiLvA 01/04/2020 1 MÊS 1º
1017371-4 irENE DAS DorES FrEitAS riBEiro 23/03/2020 15 DiAS 6º
1017325-0 JOAQUIM RAIMUNDO RESENDE ALVES 01/04/2020 1 MÊS 5º
1219110-2 JorDANo CArvALHo 30/03/2020 1 MÊS 1º
1017058-7 JoSE CArLoS MENDES DA SiLvA 23/03/2020 1 MÊS 6º
1017333-4 JoSE FErNANDo CHAvES 24/03/2020 1 MÊS 5º
1017114-8 JoSE GErALDo BrAGA FErrEirA 22/04/2020 1 MÊS 6º
1017397-9 JovELiNo GouLArt CoELHo 23/03/2020 1 MÊS 3º
1017059-5 JuArEZ DA SiLvA CAMPoS 19/03/2020 15 DiAS 4º
1017526-3 JuLiANA GALvAo DE CArvALHo 23/03/2020 1 MÊS 4º
1176406-5 JuLio CESAr MArCELiNo 26/03/2020 1 MÊS 2º
358962-9 KASSio MAGNo GuEDES 23/03/2020 15 DiAS 6º

1017425-8 KAtiA vALEriA ELEto 30/03/2020 1 MÊS 4º
1017720-2 LuiZ CArLoS DoS rEiS 01/04/2020 1 MÊS 3º
906677-0 LuiZ EuriCo FErrEirA oLivEirA 24/03/2020 15 DiAS 6º

1217815-8 MArCio LuiZ riBEiro 23/03/2020 15 DiAS 1º
1120488-0 MArCoS DA CoStA LEMoS 24/03/2020 15 DiAS 2º
339489-7 MAriA HELiA PErEirA DA roCHA 01/04/2020 1 MÊS 4º
1017029-8 MENDELSSoHN DE vASCoNCELoS 24/03/2020 1 MÊS 5º
1146902-0 MONICA JACQUELINE RIBEIRO 22/04/2020 1 MÊS 1º
1244472-5 NELio FErNANDES FErrEirA DA CoStA 24/03/2020 1 MÊS 1º
1017846-5 oLivEiro DE ArAuJo torrES 25/03/2020 1 MÊS 3º
1017418-3 PAtriCiA DE ASSiS MirANDA 23/03/2020 1 MÊS 3º
1017034-8 rAuL FAriA 23/03/2020 15 DiAS 6º
1017605-5 RICARDO ADJUNTO WACHSMUTH 23/03/2020 15 DiAS 4º
1017214-6 roBSoN FrANCiSCo DE LiMA GuiMArAES 23/03/2020 1 MÊS 5º
1212711-4 SAFirA rACHEL MiLANEZ DruMoND 30/03/2020 15 DiAS 1º
1017348-2 SEBAStiAo GENELHu DE ABrEu E SiLvA 01/04/2020 1 MÊS 4º
1217599-8 SEBAStiAo GoNÇALvES JuNior 23/03/2020 15 DiAS 1º
390674-0 SiNvAL DE DEuS GoDiNHo 01/04/2020 1 MÊS 6º
1017274-0 SoLANGE APArECiDA ALvES 23/03/2020 15 DiAS 4º
1217441-3 tiAGo GuiMArAES viLELA 23/03/2020 1 MÊS 1º
1017561-0 TULIO WAGNER VASCONCELOS 23/03/2020 15 DiAS 3º
1119201-0 viCENtE DE PAuLo PErEirA 24/03/2020 15 DiAS 2º
1186720-7 vitor JoSE AuGuSto 23/03/2020 1 MÊS 1º

ATO Nº 152/2020 REGISTRA AFASTAMENTO POR MOTIVO DE LUTO, nos termos da alínea “b” do art. da lei nº 869 de 05/07/1952, por 8(oito) 
dias, aos servidores:

MASP NoME viGÊNCiA
1017752-5 LuiZ FErNANDo PErEirA 22/03/2020
1017761-6 MAriLiA ELiANE LEitE 16/03/2020

tHALES ALMEiDA PErEirA FErNANDES
02 1342161 - 1

PortAriA iMA No 1 .971, DE 02 DE ABriL DE 2020 .
DiSPÕE SoBrE NorMAS PArA rEALiZAÇÃo DE EvENtoS 
PECuárioS EM DECorrÊNCiA DA SituAÇÃo DE EMErGÊN-
CiA EM SAÚDE PÚBLiCA No EStADo .
o Diretor-Geral do instituto Mineiro de Agropecuária – iMA, no uso da 
atribuição que lhe confere o artigo 12, inciso i do regulamento a que se 
refere o Decreto nº 47859 de 07/02/2020.
CoNSiDErANDo a Declaração da organização Mundial de Saúde, 
em 11 de março de 2020, que decreta situação de pandemia no que se 
refere à infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
CoNSiDErANDo a Deliberação do Comitê Extraordinário nº 17, de 
19 de março de 2020, que dispõe sobre medidas emergenciais de restri-
ção e acessibilidade a determinados serviços e bens públicos e privados 
cotidianos, enquanto durar o estado de CALAMiDADE PÚBLiCA em 
decorrência da pandemia Coronavírus – COVID-19, em todo o territó-
rio do Estado, em especial os Art´s 6º e 8º;
rESoLvE:
Art . 1° - Estabelecer os seguintes critérios para a realização de eventos 
pecuários no Estado de Minas Gerais durante o período de situação de 
emergência na saúde pública . 

Art . 2º - A realização desses obedecerá aos seguintes critérios:
I – poderá ser realizado apenas um evento semanal no município; 
II – Quando houver mais de uma solicitação de realização de eventos 
agropecuários na mesma semana entre empresas promotoras diferen-
tes, haverá alternância semanal na realização dos eventos, cuja ordem 
de realização dos eventos deverá ser comunicada previamente ao iMA 
em documento único assinado por todas as empresas leiloeiras do 
município; 
iii – deverá ser apresentado, no momento da solicitação do evento 
pecuário ao iMA, além da documentação sanitária habitual, alvará sani-
tário expedido pela Prefeitura Municipal, expressamente para o evento 
solicitado, registrada a data de sua realização, além de termo de res-
ponsabilidade em modelo do anexo I;
iv - durante todo o período de organização e realização do leilão, o 
número de pessoas presentes não poderá exceder a 30 (trinta), conside-
rando todos os presentes, inclusive compradores, vendedores e funcio-
nários da empresa leiloeira; 
V - não será permitida a presença de bebida alcoólica durante todo o 
período de organização e realização do leilão; 

 
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 320200402235122019.
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Secretaria de Estado 
de Fazenda

Secretário: Gustavo de oliveira Barbosa

Expediente
* rESoLuÇÃo Nº 5357, DE 1° DE ABriL DE 2020

Estabelece a suspensão do atendimento presencial ao público externo 
pelas unidades da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, 
como medida temporária de prevenção ao contágio e de enfrentamento 
e contingenciamento da doença infecciosa viral respiratória causada 
pelo agente Coronavírus – CoviD-19 .
o SECrEtário DE EStADo DE FAZENDA, no uso de atribui-
ção que lhe confere o art . 93 da Constituição do Estado e tendo em 
vista o disposto na Lei Federal nº 13 .979, de 6 de fevereiro de 2020, no 
Decreto NE nº 113, de 12 de março de 2020, no Decreto nº 47 .886, de 
15 de março de 2020, no Decreto nº 47 .891, de 20 de março de 2020, e 
nos artigos 8º da Deliberação do Comitê Extraordinário CoviD-19 nº 
2, de 16 de março de 2020, e 10, III e VII, “c”, e 11 da Deliberação do 
Comitê Extraordinário CoviD-19 nº 8, de 19 de março de 2020,
rESoLvE:
Art . 1º – Esta resolução estabelece a suspensão do atendimento pre-
sencial ao público externo pelas unidades da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais (SEF), como medida temporária de prevenção 
ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento da doença infec-
ciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus – COVID-19.
Art . 2º – o usuário externo de serviços da SEF deverá utilizar-se dos 
serviços disponíveis em ambiente internet no sítio eletrônico www .
fazenda.mg.gov.br, na opção “Catálogo de Serviços SEF” no menu 
“Acesso Rápido”.
Art. 3º - Na hipótese de inexistência do serviço em ambiente internet, 
o usuário externo deverá encaminhar a solicitação do serviço desejado 
para o endereço eletrônico da unidade fazendária competente, divul-
gado em http://www.fazenda.mg.gov.br/utilidades/unidades.html, 
acompanhado da documentação que a instrui em arquivo eletrônico 
Portable Document Format (PDF).
§ 1º - A documentação apresentada na forma deste artigo presume-se 
verdadeira para todos os efeitos legais, devendo os documentos origi-
nais serem preservados para exibição ao fisco pelo prazo prescricional 
atribuído ao respectivo processo .
§ 2º - A apresentação de documento falso implica a anulação do pro-
cesso respectivo com efeitos retroativos à sua instauração, sem prejuízo 
da aplicação das sanções administrativas cabíveis e da adoção de medi-
das civis de reparo ao erário e criminais .
Art . 4º – Excepcionalmente, a critério do titular da superintendência 
a que estiver subordinada a unidade, poderá haver o atendimento pre-
sencial de usuário externo de serviço da SEF, mediante agendamento 
prévio .
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo a solicitação de agendamento 
deverá ser encaminhada para o endereço eletrônico da unidade compe-
tente, divulgado nos termos artigo 3º, contendo os motivos que justifi-
quem a necessidade de atendimento presencial .
Art . 5º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, sur-
tindo seus efeitos enquanto perdurar a situação de emergência em saúde 
pública no Estado, declarada pelo Decreto NE nº 113, de 12 de março 
de 2020, e o período de estado de calamidade pública de que trata o 
Decreto nº 47 .891, de 20 de março de 2020 .

Belo Horizonte, ao 1°dia de abril de 2020; 232º da 
Inconfidência Mineira e 199º da Independência do Brasil

GuStAvo DE oLivEirA BArBoSA
Secretário de Estado de Fazenda

* Republicada em virtude de incorreção verificada no original.

rESoLuÇÃo Nº5359,DE 2 DEABriLDE 2020 .
Divulga o montante global máximo de crédito acumulado de iCMS 
passível de transferência ou utilização relativamente ao mês de abril 
de 2020 .
o SECrEtário DE EStADo DE FAZENDA, no uso da atribuição 
que lhe confere o inciso iii do § 1º do art . 93 da Constituição Estadual e 
tendo em vista o disposto no art . 39 do Anexo viii do regulamento do 
iCMS, aprovado pelo Decreto nº 43 .080, de 13 de dezembro de 2002,
rESoLvE:
Art . 1º - o montante global máximo de crédito acumulado de iCMS 
passível de transferência ou utilização a que se refere o art . 39 do Anexo 
viii do regulamento do iCMS - riCMS -, aprovado pelo Decreto nº 
43 .080, de 13 de dezembro de 2002, relativamente ao mês de abril de 
2020, é de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).
Art . 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Secretaria de Estado de Fazenda, aos2 de abril de 2020; 232º da 
Inconfidência Mineira e 199º da Independência do Brasil.

GuStAvo DE oLivEirA BArBoSA
Secretário de Estado de Fazenda

02 1342246 - 1

Superintendência de Planejamento, 
Gestão e Finanças

CoNCEDE LiCENÇA À GEStANtE, nos termos do inciso xviii do 
art. 7º da CR/1988, por um período de 120 dias, mais 60 dias de prorro-
gação, de que trata a Lei nº 18.879, de 27/05/2010, à servidora:
-Masp 668.789-1, Daniela de Alvarenga, a partir de 20/2/2020.

CoNCEDE LiCENÇA PAtErNiDADE, nos termos do inciso xix do 
art. 7º, c/c o § 3º do art. 39 da CR/1988 e § 1º do art. 10 do ADCT da 
CR/1988, por 5 dias, ao servidor:
-Masp 752 .423-4, Frederico Marques de oliveira Sá, a partir de 
11/2/2020.

CoNCEDE AJuDA DE CuSto, nos termos dos artigos 132 e 133, da 
Lei nº 869 de 05 .07 .52, Parecer nº 7 .641 de 04 .12 .89 da Procuradoria 
Geral do Estado, do Despacho do Sr . Secretário de Estado da Fazenda 
de 05.01.90 e Parecer nº 90/91 da Assessoria Jurídica da Secretaria de 
Estado de Fazenda, à servidora:
-Masp 668 .818-8, valéria trindade de Araújo Silva, de uberaba para 
Belo Horizonte .

rEGiStrA AFAStAMENto Por Motivo DE Luto, nos termos 
da alínea “b” do art. 201 da Lei nº 869, de 5/7/1952, por 3 dias, dos 
servidores:
-Masp 234.950-4, Osvaldo Vilela Ribeiro, a partir de 12/2/2020.
-Masp 241.887-9, Antônio Carlos Ribeiro, a partir de 12/2/2020.

rEGiStrA AFAStAMENto Por Motivo DE Luto, nos termos 
da alínea “b” do art. 201 da Lei nº 869, de 5/7/1952, por 7 dias, da 
servidora:
-Masp 668.412-0, Terezinha de Jesus Mata Dias, a partir de 3/3/2020.

rEGiStrA AFAStAMENto Por Motivo DE Luto, nos termos 
da alínea “b” do art. 201 da Lei nº 869, de 5/7/1952, por 8 dias, dos 
servidores:
-Masp 339.236-2, Ronaldo Dias Fonseca, a partir de 4/3/2020.
-Masp 356.794-5, Eliane Alcântara Batista, a partir de 6/3/2020.
-Masp 355.430-0, Ananias Eustáquio Silva, a partir de 4/3/2020.
-Masp 668.361-9, Marcelo Brimana Santos, a partir de 12/3/2020.

AutoriZA AFAStAMENto PArA GoZo DE FÉriAS-PrÊ-
Mio ExCEPCioNAL, nos termos da resolução SEPLAG nº 22, de 
25/4/2003, das servidoras:
-Masp 327 .205-1, raquel imaculada Miranda rocha, GEFAZ, por 
1(um) mês referente ao 6º quinquênio, a partir de 1/4/2020;

rEtiFiCA A CoNCESSÃo Do Ato DE LiCENÇA À GEStAÇÃo, 
publicado em 14/2/2020 na parte referente à servidora:
-Masp 669 .260-2, Priscila de Almeida Pessini Elias, onde se lê: . . a par-
tir de 28/1/2020, leia-se:.. a partir de 21/1/2020..

Blenda rosa Pereira Couto
Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças

02 1342248 - 1

Subsecretaria da receita Estadual
CoMuNiCADo SrE Nº 04, DE 2 DE ABriL DE 2020

o SuBSECrEtário DA rECEitA EStADuAL, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o disposto no § 8º do art . 39 do Anexo 
viii do regulamento do iCMS – riCMS –, aprovado pelo Decreto nº 
43 .080, de 13 de dezembro de 2002, e na resolução nº 5 .346, de 4 de 
março de 2020, 
CoMuNiCA:
1) relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado 
do iCMS do mês de março de 2020, os valores de que tratam os incisos 
i a iii do § 8º do art . 39 do Anexo viii do riCMS foram os seguintes: 

DESCriÇÃo VALORES (R$)
valor do montante global máximo liberado 6 .000 .000,00
Valor consolidado das transferências/utilizações 
autorizadas 5 .913 .860,23

valor residual do montante global máximo 86 .139,77

2) relativamente às solicitações atendidas, a senha e a respectiva data e 
hora do protocolo, de que trata o inciso iv do § 8º do art . 39 do Anexo 
viii do riCMS, bem como a situação do pedido, são as seguintes:

Protocolo Data Hora Situação
7 .584 12/07/2019 15:19:40 Concedido
7 .585 12/07/2019 15:21:16 Concedido
7 .586 15/07/2019 17:28:47 Concedido
7 .587 15/07/2019 17:32:16 Concedido
7 .588 15/07/2019 17:33:53 Concedido
7 .589 16/07/2019 16:35:40 Concedido
7 .590 16/07/2019 16:37:58 Concedido
7 .591 16/07/2019 16:40:14 Concedido
7 .592 18/07/2019 16:57:28 Concedido
7 .593 18/07/2019 17:02:59 Negado
7 .594 25/07/2019 17:32:08 Concedido
7 .595 02/08/2019 10:56:26 Concedido
7 .596 02/08/2019 11:00:02 Concedido
7 .597 02/08/2019 11:02:10 Concedido

3) relativamente às novas solicitações protocoladas no mês, a senha, a 
respectiva data e hora do protocolo são as seguintes:

Protocolo Data Hora Situação
8 .073 12/03/2020 10:27:07 Excedente
8 .074 18/03/2020 16:51:59 Excedente

Belo Horizonte, aos 2 de abril de 2020; 232º da Inconfidência 
Mineira e 199º da independência do Brasil .

osvaldo Lage Scavazza
Subsecretário da receita Estadual

02 1342244 - 1

Superintendências regionais 
da Fazenda - SrF

SrF ii - contagem
SuPEriNtENDÊNCiA rEGioNAL DA 

FAZENDA ii - CoNtAGEM
PortAriA SEi Nº 001, DE 02 DE ABriL DE 2020

Estabelece os horários de atendimento ao público nas Administrações 
Fazendárias da Superintendência regional da Fazenda - Contagem .
o titular da Superintendência regional da Fazenda - Contagem, inte-
grante da estrutura administrativa da Secretaria de Estado de Fazenda 
de Minas Gerais, prevista no art . 34 da Lei nº 23 .304, de 30 de maio de 
2019, no uso de suas atribuições e tendo em vista o art . 4º da resolução 
nº 3 .452, de 24 de junho de 2003, alterado pela resolução nº 5 .019, 
de 09 de junho de 2017 e pela resolução nº 5 .353, de 23 de março de 
2020, rESoLvE:
Art . 1º - Ficam estabelecidos os seguintes horários de atendimento ao 
público, nas Administrações Fazendárias da Superintendência regio-
nal da Fazenda – Contagem, durante os dias em que houver expediente 
normal nestas repartições:

Horário de Atendimento
Administração Fazendária turno

Betim 13:00 17:00
1° Nível Contagem 13:00 17:00
2° Nível Contagem 13:00 17:00
Curvelo 13:00 17:00
ibirité 13:00 17:00
Mateus Leme 13:00 17 00
Sete Lagoas 13:00 17:00

Art . 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .
Antônio de Castro vaz de Mello Filho

Superintendente regional da Fazenda – Contagem
02 1342249 - 1

Secretaria de 
Estado de Justiça e 
Segurança Pública

Secretário: Mário Lúcio Alves de Araújo

Expediente
RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE PORTARIA N° 08/2019

(Publicado no Diário Oficial de “MG” no dia 16/04/2019 - pág. 23)
o ordenador de Despesas do Departamento Penitenciário de Minas 
Gerais, no uso de suas atribuições torna pública a seguinte retificação:
Onde-se lê: CNPJ n°22.498.034/0001-90
leia-se: CNPJ nº 11.169.689/0001-07

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, 
Belo Horizonte, 24 de março de 2020 .
Carlos vinícius de Souza Figueiredo

Assessor Orçamentário e Financeiro – DEPEN/MG
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

02 1341955 - 1

EXTRATO DE PORTARIA/NUCAD/
CSET - SEJUSP/PAD Nº 151/2020

Processo Administrativo Disciplinar . Processados: L .F .S .A . MASP . 
1 .118 .315-9, v .L .C . MASP . 1 .117 .751-6, A .L .S . MASP . 1 .174 .613-8, 
A .A .M . MASP . 1 .205 .909-3, A .M .P .C . MASP . 1 .382 .029-5, F .N .S . 
MASP . 1 .117 .474-5, G .L .P .t . MASP . 896 .854-7, G .L .M . MASP . 
1 .379 .108-2, K .S .B .S . MASP . 1 .140 .849-9, P .A .S . MASP . 1 .117 .744-1, 
T.E.S. MASP. 1.385.199-3, J.M.C.M. MASP. 1.371.809-3, W.A.D.B. 
MASP . 1 .381 .486-8 e r .L .F . MASP . 377 .038-5, Agentes de Segurança 
Penitenciários; M.M.S. MASP. 1.223.861-4, Recrutamento Amplo; 
r .M .C .P . MASP . 1 .387 .059-7, Analista Executivo de Defesa Social 
- Psicóloga, e W.O.R MASP. 1.238.900-3, Assistente Executivo de 
Defesa Social - Auxiliar Administrativo . Comissão Processante: Presi-
dente: Anderson Jean Alves dos Santos . Membros: Fernando rodrigues 
Costa e Adriano de oliveira ramos .

Belo Horizonte, SEJuSP, 01 de abril 2020 .
General Mario Lucio Alves de Araujo

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

EXTRATO DE PORTARIA/NUCAD/
CSET - SEJUSP/PAD Nº 152/2020

Processo Administrativo Disciplinar . Processado: J .F .S . MASP 
1 .241 .576-6, Agente de Segurança Penitenciário . Comissão Proces-
sante: Presidente: Teodorico Assis Silveira Junior; Membros: Márcio 
da Silva Pinto e reginaldo Cotta Miorini .

Belo Horizonte, SEJuSP, 01 de abril 2020 .
General Mario Lucio Alves de Araujo

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

EXTRATO DE PORTARIA/NUCAD/
CSET - SEJUSP/PAD Nº 153/2020

Processo Administrativo Disciplinar . Processado: A .A .L .r . MASP 
1 .209 .617-8, Agente de Segurança Penitenciário . Comissão Proces-
sante: Presidente: Letícia de Melo Barbosa; Membros: Ailb Abrao Oli-
veira Junior e tônia Nautran Dalles .

Belo Horizonte, SEJuSP, 01 de abril 2020 .
General Mario Lucio Alves de Araujo

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

EXTRATO DE PORTARIA/NUCAD/
CSET - SEJUSP/PDS Nº 033/2020

Processo Disciplinar Simplificado. Lei nº 18.185, de 04 de junho de 
2009, e Decreto n° 47.788, de 13/12/2019. Acusados: A.J.P. MASP. 
1 .333 .579-9, C .D .A .G . MASP . 1 .239 .408-6, E .E .S . MASP . 1 .155 .428-4, 
W.A.R. MASP. 1.117.520-5 e P.C.C. MASP. 1.117.747-4, ex-prestado-
res de serviços na função de Agentes de Segurança Penitenciários, e 
E .B .A .S . MASP . 1 .238 .902-9, ex-prestadora de serviços na função de 
Assistente Executivo de Defesa Social . Comissão Processante: Presi-
dente: Anderson Jean Alves dos Santos; Membros: Fernando Rodrigues 
Costa e Adriano de oliveira ramos .

Belo Horizonte, SEJuSP, 01 de abril 2020 .
General Mario Lucio Alves de Araujo

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

EXTRATO DE PORTARIA/NUCAD/
CSET - SEJUSP/PDS Nº 034/2020

Processo Disciplinar Simplificado. Lei nº 18.185, de 04 de junho de 
2009, e Decreto n° 47.788, de 13/12/2019. Acusados: E.W.O.B. MASP 
1 .316 .795-2, prestador de serviços e A .B .P . MASP 1 .338 .941-6, ex-
prestador de serviços, na função de Agente de Segurança Penitenciário . 
Comissão Processante: Presidente: Letícia de Melo Barbosa; Membros: 
Ailb Abrao oliveira Junior e tônia Nautran Dalles .

Belo Horizonte, SEJuSP, 01 de abril 2020 .
General Mario Lucio Alves de Araujo

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

PORTARIA/NUCAD/CSET/SEJUSP – RETIFICAÇÃO Nº 05/2020
o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, no uso de suas 
atribuições normativas e valendo-se do disposto nos arts . 218 e 219 da 
Lei 869/1952 c/c art. 12 da Resolução Conjunta CGE/SEAP 01/2017, 
DEtErMiNA:
A retificação do Extrato de Portaria/NUCAD/CSet - SEJUSP/PAD Nº 
041/2019, publicado no Diário Oficial no dia 19/02/2019, nos seguintes 
termos: Onde se lê: “Extrato de Portaria/NUCAD/CSet - SEJUSP/PAD 
Nº 041/2019”, leia-se “Extrato de Portaria/NUCAD/ CSet - SEJUSP/
PAD Nº 041/2020”.

Belo Horizonte, SEJuSP, 01 de abril 2020 .
General Mario Lucio Alves de Araujo

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

PORTARIA/NUCAD/CSET/SEJUSP– RETIFICAÇÃO Nº 07/2020
o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, no uso de suas 
atribuições normativas e valendo-se do disposto nos arts . 218 e 219 da 
Lei 869/1952 c/c art. 12 da Resolução Conjunta CGE/SEAP 01/2017, 
DEtErMiNA:
I - A retificação da PORTARIA/NUCAD/CSet - SEJUSP/PAD Nº 
052/2020, com extrato publicado no Diário Oficial no dia 22/02/2020, 
nos seguintes termos: Onde se lê: “por fatos ocorridos no Presídio 
de São Joaquim de Bicas”, leia-se “por fatos ocorridos no Presídio 
Bicas”.
II - A retificação do Extrato de Portaria/NUCAD/CSet - SEJUSP/PAD 
Nº 052/2020, publicado em 22/02/2020, nos seguintes termos: Onde-se 
lê: “ Comissão Processante: Presidente: Alberto Luiz Macedo; Mem-
bros: Wanessa de Souza Dias Gomes e Bruno Fernandes Rodrigues”, 
leia-se “Comissão Processante: Presidente: Joelson Fonte Dias; Mem-
bros: Elitra Alvino Amaral e Luciana Cotta Vilena”.

Belo Horizonte, SEJuSP, 01 de abril 2020 .
General Mario Lucio Alves de Araujo

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

PORTARIA/NUCAD/CSET/SEJUSP – RETIFICAÇÃO Nº 08/2020
o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, no uso de suas 
atribuições normativas e valendo-se do disposto nos arts . 218 e 219 da 
Lei 869/1952 c/c art. 12 da Resolução Conjunta CGE/SEAP 01/2017, 
DEtErMiNA:
I - A retificação da PORTARIA/NUCAD/CSet - SEJUSP/PDS Nº 
011/2020, com extrato publicado no Diário Oficial no dia 19/02/2020, 
nos seguintes termos: Onde-se lê: “por fatos ocorridos no Presídio de 
São Joaquim de Bicas I”, leia-se “por fatos ocorridos no Presídio de 
Novo Cruzeiro”;
II - A retificação do Extrato de Portaria/NUCAD/CSet - SEJUSP/PDS 
Nº 011/2020, publicado em 19/02/2020, nos seguintes termos:
Onde-se lê: “Extrato de Portaria/NUCAD/CSet - SEJUSP/PDS Nº 
011/2019”, leia-se “Extrato de Portaria/NUCAD/CSet - SEJUSP/PDS 
Nº 011/2020”;
Onde-se lê: “Comissão Processante: Presidente: Alberto Luiz Macedo; 
Membros: Wanessa de Souza Dias Gomes e Bruno Fernandes Rodri-
gues”, leia-se “Comissão Processante: Presidente: Cláucio Coelho de 
Souza Júnior; Membros: Wanderson Silveira Carvalho e Késia Cris-
tina Melo Avelar”.

Belo Horizonte, SEJuSP, 01 de abril 2020 .
General Mario Lucio Alves de Araujo

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública
02 1341914 - 1

EXTRATO DA PORTARIA/DEPEN N° 19/2020, 
DE 20 DE FEvErEiro DE 2020 .

PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO Nº 126/2019.
Descumprimento de cláusulas do Contrato n° 339039.03.2405-14 (Pre-
sídio de Lagoa Santa e Presídio de Santa Luzia) . Empresa orGANi-
ZAÇÕES Nutri DE rEFEiÇoES CoLEtivAS LtDA ., CNPJ nº 
71.139.406/0001-06 sediada na Rua Doutor Washington Floriano n.º 
136, Bairro Frimisa, Santa Luzia /MG. Práticas previstas no inciso VI 
do art . 3°, e nos incisos i, ii, iv, v e vi do art . 4° da resolução SEAP n° . 
49/2017, puníveis com sanções desde advertência escrita até declaração 
de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
(de acordo com as sanções previstas no artigo 38 do Decreto Estadual 
n°. 45.902/2012, nos artigos 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666/1993 e no 
artigo 7° da Lei Federal n°. 10.520/2002). Convoco a Comissão Pro-
cessante Permanente da SEJuSP, para instrução e conclusão de todo o 
procedimento, conforme resolução SEAP n° 01, de 13 de fevereiro de 
2017, por meio dos membros designados para a sua composição, nos 
termos das Portarias GAB . SEAP nº 006 de 12 de março de 2019 .

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, 
Belo Horizonte, 02 de abril de 2020 .
Carlos vinícius de Souza Figueiredo

Assessor orçamentário e Financeiro-DEPEN MG
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

02 1342307 - 1

EXTRATO DA PORTARIA N° 042/2018, 
DE 13 DE MArÇo DE 2018 .

PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO Nº 167/2019.
Descumprimento de cláusulas do Contrato n° 339039.03.2737.17 (Pre-
sídio de São João Evangelista) . Empresa CArAvELAS orGANiZA-
ÇÕES ALIMENTÍCIAS LTDA, CNPJ nº 86.662.350/0001-39, sediada 
na Alameda Cassimiro Mourão, nº 22, bairro Centro, São João Evan-
gelista/MG. Práticas previstas no inciso VI do art. 3°, e nos incisos I, 
II, IV, V e VI do art. 4° da Resolução SEAP n°. 49/2017, puníveis com 
sanções desde advertência escrita até declaração de inidoneidade para 
licitar e contratar com a Administração Pública (de acordo com as san-
ções previstas no artigo 38 do Decreto Estadual n°. 45.902/2012, nos 
artigos 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666/1993 e no artigo 7° da Lei 
Federal n°. 10.520/2002).

Convoco a Comissão Processante Permanente da SEJuSP, para instru-
ção e conclusão de todo o procedimento, conforme resolução SEAP 
n° 01, de 13 de fevereiro de 2017, por meio dos membros designados 
para a sua composição, nos termos da Portaria GAB . SEAP nº 006 de 
12 de março de 2019 .

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, 
Belo Horizonte, 24 de março de 2020 .
Carlos vinícius de Souza Figueiredo

Assessor orçamentário e Financeiro-DEPEN MG
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

02 1341934 - 1

Secretaria de Estado 
do meio Ambiente e 
do Desenvolvimento 

Sustentável
Secretário: Germano Luiz Gomes vieira

conselho Estadual de Política 
Ambiental - coPAm

A Superintendente regional de Meio Ambiente da Superintendência 
regional de Meio Ambiente do Jequitinhonha torna público que foram 
requeridas as Licenças Ambientais Simplificadas na modalidade LAS/
RAS abaixo identificadas:
1) Mauro Siqueira Jardim – Extração de areia e cascalho para utilização 
imediata na construção civil – Virgem da Lapa/MG. PA n° 1269/2020.

(a) Cândida Cristina Barroso de Vilhena.
Superintendente regional de Meio Ambiente 

da SuPrAM Jequitinhonha .
02 1342001 - 1

o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Noroeste 
de Minas torna público que foi requerida a Licença Ambiental Simpli-
ficada na Modalidade LAS/RAS abaixo identificada:
1) Zincomin Mineração Ltda e outro - Lavra em aluvião, exceto areia e 
cascalho - Guarda-Mor/MG. Processo: 1250/2020.

(a) Ricardo Rodrigues de Carvalho. Superintendente Regional 
de Meio Ambiente da SuPrAM Noroeste de Minas .

o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Noroeste 
de Minas torna público que foram requeridas as Licenças Ambientais 
Simplificadas na Modalidade Cadastro abaixo identificadas, com deci-
sões pelo deferimento, cujo prazo de validade é de 10 (dez) anos:
1) Ronildo Gonçalves Alves/Fazenda Santa Maria - Criação de bovi-
nos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime exten-
sivo - João Pinheiro/MG. Processo: 1259/2020; 2) Aurora Energias 
Renováveis IX Ltda - Usina solar fotovoltaica - Arinos/MG. Processo: 
1272/2020; 3) Silva Couto & Cia Ltda/Central Auto Posto - Postos 
revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de sis-
temas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos reven-
dedores de combustíveis de aviação - João Pinheiro/MG. Processo: 
1270/2020; 4) Salvador Alves Correia Marcenaria/Marcenaria do Sal-
vador - Fabricação de móveis de madeira, e/ou seus derivados, com 
pintura e/ou verniz - João Pinheiro/MG. Processo: 1271/2020.

(a) Ricardo Rodrigues de Carvalho. Superintendente Regional 
de Meio Ambiente da SuPrAM Noroeste de Minas .

02 1342162 - 1

rEtiFiCAÇÃo DE PuBLiCAÇÃo
(Publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, no dia 
01/04/2020, na pág. 14) Na Deliberação Conjunta Copam/Cerh-MG nº 
20, de 23 de março de 2020
oNDE SE LÊ:
“Ficam suspensastodas as reuniões do Conselho Estadual de Política 
Ambiental e do Conselho Estadual de recursos Hídricos de Minas 
Gerais em cumprimento ao Plano de Contingência do Sistema Estadual 
de Meio Ambiente e recursos Hídricos para a prevenção à pandemia 
de COVID-19”
LEiA-SE:
“Ficam suspensastodas as reuniões presenciais do Conselho Estadual 
de Política Ambiental e do Conselho Estadual de recursos Hídricos de 
Minas Gerais em cumprimento ao Plano de Contingência do Sistema 
Estadual de Meio Ambiente e recursos Hídricos para a prevenção à 
pandemia de COVID-19”
*As demais informações permanecem inalteradas .

02 1342119 - 1

A Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM triângulo 
Mineiro, no uso de suas atribuições, torna público que foram finalizadas 
as análises das Licenças Ambientais Simplificada na modalidade LAS/
RAS abaixo identificadas, com decisão pelo deferimento, cujo prazo de 
validade é de 10 (dez) anos: 1. BP Bioenergia Ituiutaba Ltda. /Fazenda 
Santa Maria – Mat . 38479 . - Culturas anuais, semiperenes e perenes, 
silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura . – Guri-
nhatã/MG. PA nº 13245/2011/003/2020. CONCEDIDA COM CONDI-
CIONANTE. 2. Edson Antônio Soares / Fazenda Fuldas – Mat. 2242 
– Lavra em aluvião, exceto areia e cascalho. - Carmo do Paranaíba/MG. 
– PA nº 861/2020. CONCEDIDA COM CONDICIONANTE.

(a) Kamila Borges Alves. Superintendente Regional de 
Meio Ambiente da SuPrAM triângulo Mineiro .

02 1342295 - 1

A Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM do tri-
ângulo Mineiro no uso de suas atribuições, torna público que foram 
requeridas as Licenças Ambientais Simplificadas na modalidade LAS/
Cadastro abaixo identificadas, com decisões pelo deferimento, com 
VALIDADE: 10 (DEZ) ANOS.:
1 . Posto Pantera Ltda - Postos revendedores, postos ou pontos de abas-
tecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de com-
bustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação- Ituiutaba/
MG - PA nº 205/2020. 2. Auto Posto Umuarama Ltda/Posto Xodo III - 
Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de 
sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos reven-
dedores de combustíveis de aviação- Uberlândia/MG - PA nº 204/2020. 
3. Rhonye Luiz Barcelos 10091804604 - Fabricação de móveis de 
madeira, e/ou seus derivados, com pintura e/ou verniz- Patos de Minas/
MG - PA nº 1215/2020. 4. Laticínios Primu’s Ltda - Fabricação de pro-
dutos de laticínios, exceto envase de leite fluido- Carneirinho/MG - PA 
nº 1214/2020. 5. Jose Paulo Carvalho Abreu/Fazenda Creoulos, lugar 
denominado Paineiras – Matr . 16 .774 - Culturas anuais, semiperenes e 
perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura- 
Pedrinópolis/MG - PA nº 1218/2020. 6. Agro Pecuaria Longhi Ltda - 
Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossil-
vipastoris, exceto horticultura, Criação de bovinos, bubalinos, equinos, 
muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo- Romaria/MG - PA 
nº 1240/2020. 7. Hefpel Hidro Equipamentos Ltda - Produção de fun-
didos de ferro e aço, sem tratamento químico superficial, inclusive a 
partir de reciclagem- Uberlândia/MG - PA nº 1225/2020. 8. Trebeschi 
Cereais Ltda - Beneficiamento primário de produtos agrícolas: limpeza, 
lavagem, secagem, despolpamento, descascamento, classificação e/
ou tratamento de sementes- Araguari/MG - PA nº 1223/2020. 9. Gui-
lherme Henrique Magalhaes/Comercio Cascalho Formoso - DNPM Nº 
830.100/2016 - Extração de areia e cascalho para utilização imediata na 
construção civil- Patos de Minas/MG - PA nº 1224/2020. 10. Conser-
vadora E Dedetizadora oliveira Ltda - Central de armazenamento tem-
porário e/ou transferência de resíduos Classe I perigosos- Iturama/MG 
- PA nº 1244/2020. 11. Jose Antonio Ruvieri Eireli/Industria De Latici-
nios Santa Marta - Fabricação de produtos de laticínios, exceto envase 
de leite fluido- Carneirinho/MG - PA nº 1245/2020. 12. Debora Cris-
tina Aparecido Nascimento/Fazenda Bom Sucesso Denominada Sítio 
São João - Mat . 40 .817 e Fazenda Bom Sucesso Denominada Fazenda 

 
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 3202004022351220110.



Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo sexta-feira, 03 de abril de 2020 – 11 
tagua - Mat . 40 .880 - Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicul-
tura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura- Carneirinho/MG 
- PA nº 1260/2020. 13. Novelis Do Brasil Ltda - Processamento ou reci-
clagem de sucata- Uberlândia/MG - Protocolo nº PA nº 1261/2020. 

(a)Kamila Borges Alves. Superintendente Regional de 
Meio Ambiente da SuPrAM triângulo Mineiro .

02 1342294 - 1

o Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Sul de 
Minas torna público que foram requeridas as Licenças Ambientais Sim-
plificadas na modalidade LAS/RAS abaixo identificadas:
1 . João Paulo Pirolla 08415434618 - Aterro de resíduos da construção 
civil (classe “A”), exceto aterro para armazenamento/disposição de solo 
proveniente de obras de terraplanagem previsto em projeto aprovado da 
ocupação - Poços de Caldas/MG - PA/Nº 1252/2020. 2. Romulo Carielo 
- Fazenda São José do Sapucaí - Criação de bovinos, bubalinos, equi-
nos, muares, ovinos e caprinos, em regime de confinamento - Carmo do 
Rio Claro/MG - PA/Nº 1253/2020. 3. Henrique Cesar Pereira - Fazenda 
Castelhanos - Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e 
caprinos, em regime de confinamento - Carmo do Rio Claro/MG - PA/
Nº 1254/2020. 4. Carlos Augusto Pereira - Fazenda Santa Rita - Criação 
de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime 
de confinamento - Carmo do Rio Claro/MG - PA/Nº 1255/2020. 5. 
Leopoldo Antônio Pereira - Fazenda Capão Alto - Criação de bovinos, 
bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime de confina-
mento - Carmo do Rio Claro/MG - PA/Nº 1256/2020. 6. Marli de Faria 
Vieira Abdo - Sítio Pouso Alegre - Suinocultura - São Pedro da União/
MG - PA/Nº 1257/2020. 7. José Armando da Silva - Aterro de resíduos 
da construção civil (classe “A”), exceto aterro para armazenamento/
disposição de solo proveniente de obras de terraplanagem previsto em 
projeto aprovado da ocupação - Areado/MG - PA/Nº 1266/2020. 8. Beta 
Concretos e Materiais de Construção Ltda . - usinas de produção de 
concreto comum - Boa Esperança/MG - PA/Nº 1275/2020. 9. Indústria 
e Comércio Santa terezinha Ltda . - Extração de rocha para produção 
de britas - Alfenas/MG - PA/Nº 1276/2020. 10. Viver Minas Mineração 
Ltda . - Lavra a céu aberto - rochas ornamentais e de revestimento - 
Cristais/MG - PA/Nº 1277/2020.

(a) Cezar Augusto Fonseca e Cruz. Superintendente Regional 
de Meio Ambiente da SuPrAM Sul de Minas .

02 1342273 - 1

conselho Estadual de recursos 
Hídricos - cErH

rEtiFiCAÇÃo DE PuBLiCAÇÃo
(Publicado no Diário Oficial do Estado de Minas 

Gerais, no dia 01/04/2020, na pág. 14)
Na Deliberação Conjunta Copam/Cerh-MG nº 20, de 23 de março de 
2020
oNDE SE LÊ:
“Ficam suspensastodas as reuniões do Conselho Estadual de Política 
Ambiental e do Conselho Estadual de recursos Hídricos de Minas 
Gerais em cumprimento ao Plano de Contingência do Sistema Estadual 
de Meio Ambiente e recursos Hídricos para a prevenção à pandemia 
de COVID-19”
LEiA-SE:
“Ficam suspensastodas as reuniões presenciais do Conselho Estadual 
de Política Ambiental e do Conselho Estadual de recursos Hídricos de 
Minas Gerais em cumprimento ao Plano de Contingência do Sistema 
Estadual de Meio Ambiente e recursos Hídricos para a prevenção à 
pandemia de COVID-19”
*As demais informações permanecem inalteradas .

02 1342116 - 1

Fundação Estadual do meio 
Ambiente - FEAm

Presidente: renato teixeira Brandão

DELiBErAÇÃo Nº 01, DE 30 DE MArÇo DE 2020
Altera o regimento interno do Conselho Curador da Fundação Esta-
dual do Meio Ambiente – FEAM .
o Plenário do Conselho Curador, da Fundação Estadual do Meio 
Ambiente – FEAM, no uso de suas atribuições, conforme previsão do 
Art . 9º da Lei 21 .972, de 21 de janeiro de 2016, e o Art . 8º do Decreto 
Estadual nº 47 .760, de 20 de novembro de 2019, normatizadores da 
estrutura organizacional e definidores das novas competências.
DELiBErA:
Art . 1º  A Deliberação nº 01, de 05 de julho de 2018, passa a vigorar 
com a seguinte redação:
“O Plenário do Conselho Curador, da Fundação Estadual do Meio 
Ambiente – FEAM, no uso de suas atribuições, conforme previsão do 
Art . 9º da Lei 21 .972, de 21 de janeiro de 2016, e o Art . 8º do Decreto 
Estadual nº 47 .760, de 20 de novembro de 2019, normatizadores da 
estrutura organizacional e definidores das novas competências.
(...)
Art . 4º – o Conselho Curador tem a seguinte composição:
i – Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável, que é o seu Presidente;
II – Presidente da Feam, que exerce a função de Secretário Executivo;
III – Secretário de Estado de Planejamento e Gestão;
III – Secretário de Estado de Fazenda;
IV – Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico;
V – Secretário de Estado de Cultura e Turismo;
VI – Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
vii – Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável da Assembleia Legislativa de Minas Gerais – ALMG .
VIII – dois representantes de entidades de classe de profissionais libe-
rais ligadas à proteção do meio ambiente e recursos hídricos;
ix – dois representantes dos servidores da Feam eleitos entre seus pares 
na forma do regulamento;
x – um representante de entidades civis ambientalistas constituídas no 
Estado e inscritas há pelo menos um ano no Cadastro Estadual de Enti-
dades Ambientalistas – CEEA;
xi – um representante das entidades estaduais representativas de seto-
res econômicos
(...)
§ 2º – o Presidente do Conselho Curador exercerá o voto comum e de 
qualidade, nos termos do regimento e será substituído em seus impe-
dimentos pelo Secretário Executivo da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável .
(...)
§ 4º – As autoridades mencionadas nos incisos iii a vi deverão indicar 
seus substitutos, nos seus impedimentos, e a autoridade mencionada no 
inciso vii pelo então vice-Presidente da Comissão .
(...)
Art . 5º - os representantes e suplentes mencionados no art . 4º, incisos 
viii a xi, serão selecionados, por meio de escrutínio secreto, a ser rea-
lizado conforme edital de convocação, publicado no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais – ioF e no sitio eletrônico da FEAM .
(...)
§3º– os representantes e Suplentes mencionados no art . 4º, incisos viii 
a xi terão mandato de dois anos, permitido apenas uma recondução 
por igual período .
Art . 6º – o Conselheiro designado nos termos do art . 4º, incisos viii 
a XI, perderá seu mandato se, sem causa justificada, a critério do Ple-
nário e por decisão da maioria absoluta do mesmo, não atender à Con-
vocação e não comparecer a 2 (duas) reuniões consecutivas, ou a 3 
(três) alternadas.
(...)
Art .11 – §4º – tanto os integrantes titulares, quanto os suplentes pode-
rão participar da reunião, embora somente o titular possa exercer o 
direito de voto.”.
Art . 2º .  Este Ato entra em vigor na data de publicação .

Germano Luiz Gomes vieira
Presidente do Conselho Curador da Fundação 

Estadual do Meio Ambiente
02 1342238 - 1

instituto mineiro de Gestão 
das águas - iGAm

Diretora-Geral: Marília Carvalho de Melo

o Coordenador da unidade regional de Gestão das águas, urGA Sul 
de Minas, no uso da competência delegada pela Diretora Geral do insti-
tuto Mineiro de Gestão das águas - igam, por meio da Portaria igam nº 
12 de 02 de maio de 2018, cientificam os interessados abaixo relaciona-
dos das decisões proferidas nos processos administrativos de outorga 
de Direito de uso de recursos Hídricos:
*Processo n° 02636/2018, Usuário: Márcio Mudrik, Cambuquira, 
Deferido com condicionantes, Portaria n°1802214/2020. *Processo n° 
34516/2019, Usuário: Leonardo Luciano Lopes, José dos Santos Fraga, 
Candeias, Deferido com condicionantes, Portaria n°1802427/2020. 
*Processo n° 31880/2019, Usuário: Ivan Luiz Guimarães Leite & 
Filhos Ltda . ME, Carrancas, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°1802428/2020. *Processo n° 28368/2019, Usuário: Fábio Kinsch 
dos Santos Pereira, varginha, Deferido com condicionantes, Porta-
ria n°1802430/2020. *Processo n° 03647/2020, Usuário: Prefeitura 
Municipal de Cristina, Cristina, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°1802857/2020.
Arquivamentos:
Arquiva-se o processo nº. 72147 de 06/12/2019. Requerente: Prefei-
tura Municipal de Guaxupé. CNPJ: 18.663.401/0001-97. Curso d’água: 
Açude do Córrego do Bebedouro. Motivo: Considerando que foram 
solicitadas informações complementares e que a apresentação das 
mesmas se deu de modo incompleto . Destaca-se que de acordo com o 
artigo 24 do Decreto nº 47 .705, de 04 de setembro de 2019, a apresenta-
ção incompleta da complementação solicitada pelo igam acarretará no 
arquivamento do pedido e que protocolada a documentação em atendi-
mento à solicitação de complementação, não serão admitidas emendas . 
Município: Guaxupé - MG .
Arquiva-se o processo nº. 72148 de 06/12/2019. Requerente: Prefei-
tura Municipal de Guaxupé. CNPJ: 18.663.401/0001-97. Curso d’água: 
Açude do Córrego do Bebedouro. Motivo: Considerando que foram 
solicitadas informações complementares e que a apresentação das 
mesmas se deu de modo incompleto . Destaca-se que de acordo com o 
artigo 24 do Decreto nº 47 .705, de 04 de setembro de 2019, a apresenta-
ção incompleta da complementação solicitada pelo igam acarretará no 
arquivamento do pedido e que protocolada a documentação em atendi-
mento à solicitação de complementação, não serão admitidas emendas . 
Município: Guaxupé - MG .
Arquiva-se o processo nº. 03463 de 30/01/2020. Requerente: Marcos 
Ribeiro do Valle e Cia Ltda. CNPJ: 02.314.277/0001-14. Curso d’água: 
Poço tubular . Motivo: Considerando que foram solicitadas informações 
complementares e a complementação foi apresentada de modo incom-
pleto, que tem como consequência o arquivamento do processo de 
outorga, nos termos do artigo 24 do Decreto nº 47 .705, de 04 de setem-
bro de 2019 . Destaca-se que o poço tubular deverá ser tamponado con-
forme Nota Técnica DIC/DvRC Nº 01/2006. Município: Lavras - MG.
os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta e 
cópia na URGA Sul de Minas. Os dados contidos nas referidas decisões 
estarão disponíveis no site do iGAM, www .igam .mg .gov .br .varginha, 
02 de Abril de 2020 .

02 1342260 - 1

o Coordenador da unidade regional de Gestão das águas, urGA 
Noroeste de Minas, no uso da competência delegada pela Diretora 
Geral do instituto Mineiro de Gestão das águas – igam, por meio da 
Portaria Igam nº 12 de 02 de maio de 2018, cientificam os interessados 
abaixo relacionados das decisões proferidas nos processos administrati-
vos de outorga de Direito de uso de recursos Hídricos:
Arquivamentos:
Arquiva-se o processo nº. 24145 de 15/09/2017. Requerente: Erasmo 
Carlos rabelo, CPF: 598 .194 .996-15 . Curso d’água: ribeirão Guarda-
Mor . Motivo: Devido a inserção das portarias deferidas serem inseridas 
em Outorga Coletiva Provisória. Município: Guarda-Mor/MG.
Arquiva-se o processo nº . 08730 de 25/10/2018. Requerente: Erna Car-
doso, CPF: 351.203.710-00. Curso d’água: Córrego Correio. Motivo: 
Devido a inserção das portarias deferidas serem inseridas em outorga 
Coletiva Provisória. Município: Guarda-Mor/MG.
Arquiva-se o processo nº. 05981 de 26/07/2018. Requerente: João 
Moura Júnior, CPF: 015 .567 .466-87 . Curso d’água: ribeirão Januário . 
Motivo: Devido a inserção das portarias deferidas serem inseridas em 
Outorga Coletiva Provisória. Município: Guarda-Mor/MG.
Arquiva-se o processo nº. 14483 de 09/05/2017. Requerente: José 
Esteves Neto, CPF: 538.747.226-00. Curso d’água: Córrego Correio. 
Motivo: Devido a inserção das portarias deferidas serem inseridas em 
Outorga Coletiva Provisória. Município: Guarda-Mor/MG.
Arquiva-se o processo nº. 16681 de 24/05/2017. Requerente: Joubert 
Mendes de Carvalho, CPF: 153 .149 .871-04 . Curso d’água: ribeirão 
Januário . Motivo: Devido a inserção das portarias deferidas serem inse-
ridas em Outorga Coletiva Provisória. Município: Guarda-Mor/MG.
Arquiva-se o processo nº. 17632 de 05/06/2017. Requerente: Moacir 
Marra da Costa, CPF: 366.659.756-49. Curso d’água: Córrego Buraco. 
Motivo: Devido a inserção das portarias deferidas serem inseridas em 
Outorga Coletiva Provisória. Município: Guarda-Mor/MG.
Arquiva-se o processo nº. 00625 de 25/01/2018. Requerente: Mônica 
Maria de Queiroz Rocha, CPF: 534.416.216-20. Curso d’água: Ribei-
rão Guarda-Mor . Motivo: Devido a inserção das portarias deferidas 
serem inseridas em Outorga Coletiva Provisória. Município: Guarda-
Mor/MG.
Arquiva-se o processo nº. 20168 de 01/08/2017. Requerente: Nelio 
Marcelo Pinheiro, CPF: 055 .222 .286-01 . Curso d’água: ribeirão Janu-
ário . Motivo: Devido a inserção das portarias deferidas serem inseridas 
em Outorga Coletiva Provisória. Município: Guarda-Mor/MG.
Arquiva-se o processo nº. 19386 de 20/07/2017. Requerente: Pedro 
da Silveira Machado, CPF: 271.098.016-91. Curso d’água: Córrego 
tapuio . Motivo: Devido a inserção das portarias deferidas serem inseri-
das em Outorga Coletiva Provisória. Município: Guarda-Mor/MG.
Arquiva-se o processo nº. 01630 de 27/02/2018. Requerente: Rodrigo 
César de Moura Nunes, CPF: 632 .731 .956-49 . Curso d’água: ribeirão 
Januário . Motivo: Devido a inserção das portarias deferidas serem inse-
ridas em Outorga Coletiva Provisória. Município: Guarda-Mor/MG.
Arquiva-se o processo nº. 02767 de 09/04/2018. Requerente: Eliésio 
Carlos rodrigues, CPF: 038 .544 .976-36 . Curso d’água: rio Escuro . 
Motivo: Devido a inserção das portarias deferidas serem inseridas em 
Outorga Coletiva Provisória. Município: Vazante/MG.
os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta 
e cópia na URGA Noroeste de Minas. Os dados contidos nas referidas 
decisões estarão disponíveis no site do iGAM, www .igam .mg .gov .br . 
unaí, 02 de Abril de 2020 .

o Superintendente SuPrAM Noroeste de Minas, no uso de suas atri-
buições estabelecidas no art . 2º do Decreto Estadual nº . 47 .383 de 
02/03/2018, cientificam os interessados abaixo relacionados das deci-
sões proferidas nos processos administrativos de outorga de Direito de 
uso de recursos Hídricos:
Arquivamentos:
Arquiva-se o processo nº. 01143 de 09/02/2018. Requerente: Francisco 
de Assis Pereira Guimarães, CPF: 143.431.506-15. Curso d’água: Cór-
rego tapuio . Motivo: Devido a inserção das portarias deferidas serem 
inseridas em Outorga Coletiva Provisória. Município: Guarda-Mor/
MG .
Arquiva-se o processo nº. 01144 de 09/02/2018. Requerente: Fran-
cisco de Assis Pereira Guimarães, CPF: 143 .431 .506-15 . Curso d’água: 
ribeirão Januário . Motivo: Devido a inserção das portarias deferidas 
serem inseridas em Outorga Coletiva Provisória. Município: Guarda-
Mor/MG.
Arquiva-se o processo nº. 01145 de 09/02/2018. Requerente: Fran-
cisco de Assis Pereira Guimarães, CPF: 143 .431 .506-15 . Curso d’água: 
ribeirão Januário . Motivo: Devido a inserção das portarias deferidas 
serem inseridas em Outorga Coletiva Provisória. Município: Guarda-
Mor/MG.
os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta e 
cópia na SUPRAM Noroeste de Minas. Os dados contidos nas referidas 
decisões estarão disponíveis no site do iGAM, www .igam .mg .gov .br . 
unaí, 02 de Abril de 2020 .

02 1342127 - 1

A Coordenadora da unidade regional de Gestão das águas, urGA 
Jequitinhonha, no uso da competência delegada pela Diretora Geral do 
instituto Mineiro de Gestão das águas – igam, por meio da Portaria 
Igam nº 12 de 02 de maio de 2018, cientifica os interessados abaixo 
relacionados das decisões proferidas nos processos administrativos de 
outorga de Direito de uso de recursos Hídricos:
*Processo n° 03799/2016, Usuário: Copanor - Copasa Serviços Inte-
grados de Saneamento do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A, 
Almenara, Deferido com condicionantes, Portaria n° 1402333/2020. 
*Processo n° 42555/2019, Usuário: Companhia de Saneamento de 
Minas Gerais - Copasa, Coluna, Deferido com condicionantes, Portaria 
n° 1402339/2020. *Processo n° 36289/2019, Usuário: Victor Gomes 
Arruda Sposito, águas vermelhas, Deferido com condicionantes, Por-
taria n° 1402346/2020. *Processo n° 53451/2019, Usuário: Consultoria 
terra viva Ltda - me, Gouvêa, Deferido com condicionantes, Porta-
ria n° 1402355/2020. *Processo n° 36287/2019, Usuário: Lourivaldo 
Pereira Flores e outros, águas vermelhas, Deferido com condicionan-
tes, Portaria n° 1402359/2020.
os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta 
e cópia na URGA Jequitinhonha. Os dados contidos nas referidas deci-
sões estarão disponíveis no site do iGAM, www .igam .mg .gov .br . Dia-
mantina, 02 de Abril de 2020 .

02 1341938 - 1

o Coordenador da unidade regional de Gestão das águas, urGA tri-
ângulo Mineiro e Alto Paranaíba, no uso da competência delegada pela 
Diretora Geral do instituto Mineiro de Gestão das águas – igam, por 
meio da Portaria Igam nº 12 de 02 de maio de 2018, cientificam os 
interessados abaixo relacionados das decisões proferidas nos processos 
administrativos de outorga de Direito de uso de recursos Hídricos:
*Processo n° 05687/2018, Usuário: Laudo Laboratório Avícola 
uberlândia Ltda, uberlândia, Deferido com condicionantes, Por-
taria n°1902856/2020. *Processo n° 05668/2018, Usuário: Mar-
cos Cesar De Almeida, Araxá, Deferido com condicionantes, Porta-
ria n°1902862/2020. *Processo n° 05812/2018, Usuário: União Da 
Mocidade Espírita De uberaba, uberaba, Deferido com condicio-
nantes, Portaria n°1902864/2020. *Processo n° 05636/2018, Usuá-
rio: Jose Mauro Barrellin, uberaba, Deferido com condicionantes, 
Portaria n°1902866/2020. *Processo n° 05608/2018, Usuário: Lázaro 
Morais Vitória, Campina Verde, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°1902868/2020.
os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta e 
cópia na URGA Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Os dados contidos 
nas referidas decisões estarão disponíveis no site do iGAM, www .igam .
mg .gov .br . uberlândia, 02 de Abril de 2020 .

02 1342170 - 1

o Coordenador da unidade regional de Gestão das águas, urGA tri-
ângulo Mineiro e Alto Paranaíba, no uso da competência delegada pela 
Diretora Geral do instituto Mineiro de Gestão das águas – igam, por 
meio da Portaria Igam nº 12 de 02 de maio de 2018, cientificam os 
interessados abaixo relacionados das decisões proferidas nos processos 
administrativos de outorga de Direito de uso de recursos Hídricos:
*Processo n° 07123/2018, Usuário: Renato Arantes Leal, Santa Vitó-
ria, Deferido, Portaria n°1902761/2020. *Processo n° 04248/2018, 
usuário: Jazer Coelho, Patrocínio, Deferido com condicionantes, 
Portaria n°1902805/2020. *Processo n° 04143/2018, Usuário: João 
Batista de Souza, Patrocínio, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°1902806/2020. *Processo n° 03431/2018, Usuário: Marco Antô-
nio Guimarães Coutinho, Patrocínio, Deferido com condicionantes, 
Portaria n°1902807/2020. *Processo n° 05289/2018, Usuário: Adil-
son José teixeira, Patrocínio, Deferido com condicionantes, Porta-
ria n°1902809/2020. *Processo n° 03432/2018, Usuário: Jovelino 
Coelho Primo, Patrocínio, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°1902812/2020. *Processo n° 03545/2018, Usuário: Felício Frange, 
Patrocínio, Deferido com condicionantes, Portaria n°1902814/2020. 
*Processo n° 07107/2018, Usuário: Gong Empreendimentos Imo-
biliários Ltda, Patrocínio, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°1902817/2020. *Processo n° 26840/2019, Usuário: Garimpo Auto 
Posto retão Ltda, Santa Juliana, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°1902820/2020. *Processo n° 27199/2019, Usuário: Renata Henriques 
Heitor, Frutal, Deferido com condicionantes, Portaria n°1902825/2020. 
*Processo n° 00191/2019, Usuário: Wagner Freire da Costa, Monte Ale-
gre de Minas, Deferido com condicionantes, Portaria n°1902827/2020. 
*Processo n° 00190/2019, Usuário: Erondes Martins de Paula, Guri-
nhatã, Deferido com condicionantes, Portaria n°1902828/2020. *Pro-
cesso n° 00275/2019, Usuário: Adelino de Oliveira, Frutal, Defe-
rido com condicionantes, Portaria n°1902830/2020. *Processo n° 
21713/2019, Usuário: Eurípedes Boaventura Machado, Nova Ponte, 
Deferido com condicionantes, Portaria n°1902831/2020. *Processo n° 
26647/2019, Usuário: Kiyono Uemura, Uberaba, Deferido com condi-
cionantes, Portaria n°1902832/2020. *Processo n° 00312/2019, Usuá-
rio: Humberto Hirochi ueda tano, Cachoeira Dourada, Deferido com 
condicionantes, Portaria n°1902833/2020. *Processo n° 22397/2019, 
usuário: Associação dos Moradores Edifício Antares, ituiutaba, Defe-
rido com condicionantes, Portaria n°1902834/2020. *Processo n° 
29494/2019, Usuário: Yolanda Korogi, Monte Carmelo, Deferido com 
condicionantes, Portaria n°1902835/2020. *Processo n° 21363/2019, 
usuário: Nathaniell Souza Santos, Araguari, Deferido com condicio-
nantes, Portaria n°1902836/2020. *Processo n° 08220/2018, Usuá-
rio: Laticínio Porto Alegre industria e Comercio S .A, Patos de Minas, 
Deferido com condicionantes, Portaria n°1902859/2020. *Processo n° 
03751/2020, Usuário: LD Celulose S/A, Indianópolis, Deferido com 
condicionantes, Portaria n°1902752/2020. *Processo n° 67910/2019, 
Usuário: Rumo Malha Central SA, Santa Vitória, Deferido com con-
dicionantes, Portaria n°1902075/2020. *Processo n° 04824/2018, 
usuário: Francisco Assis Bibiano, Prata, Deferido com condicionan-
tes, Portaria n°1902865/2020. *Processo n° 03758/2020, Usuário: LD 
Celulose S/A, Indianópolis, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°1902753/2020. *Processo n° 03690/2020, Usuário: LD Celulose S/A, 
Indianópolis, Deferido com condicionantes, Portaria n°1902754/2020. 
*Processo n° 03760/2020, Usuário: LD Celulose S/A, Indianópolis, 
Deferido com condicionantes, Portaria n°1902763/2020. *Processo n° 
03862/2020, Usuário: LD Celulose S/A, Indianópolis, Deferido com 
condicionantes, Portaria n°1902755/2020. *Processo n° 66777/2019, 
usuário: Produtiva Agroindustrial Ltda, uberlândia, Deferido com 
condicionantes, Portaria n°1902756/2020. *Processo n° 66778/2019, 
usuário: Produtiva Agroindustrial Ltda, uberlândia, Deferido com 
condicionantes, Portaria n°1902759/2020. *Processo n° 08757/2018, 
usuário: roberto Aparecido recco, Prata, Deferido com condicio-
nantes, Portaria n°1902853/2020. *Processo n° 06061/2018, Usu-
ário: JulioAndre de oliveira, tiros, Deferido com condicionantes, 
Portaria n°1902767/2020.*Processo n° 07132/2017, Usuário: Van-
derlei Silvoni, Guimarânia, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°1902777/2020.*Processo n° 02450/2013, Usuário: Atílio José Pavan, 
Presidente Olegário, Deferido, Portaria n°1902765/2020.*Processo 
n° 14098/2015, Usuário: Danilo Barbosa, Carmo do Paranaíba, Defe-
rido, Portaria n°1902784/2020.*Processo n° 28869/2019, Usuário: 
Sebastião dos reis Souza, Patrocínio, Deferido com condicionan-
tes, Portaria n°1902798/2020.*Processo n° 30022/2019, Usuário: 
DumarFlausino Dias, Perdizes, Deferido com condicionantes, Por-
taria n°1902839/2020.*Processo n° 04664/2018, Usuário: Prefeitura 
Municipal de Lagoa Formosa, Lagoa Formosa, Deferido com condi-
cionantes, Portaria n°1902766/2020.*Processo n° 30124/2019, Usu-
ário: irene Gomes de Faria, Sacramento, Deferido com condicionan-
tes, Portaria n°1902840/2020. *Processo n° 08920/2018, Usuário: 
Geraldo Lucio de Barcelos, Carmo do Paranaíba, Deferido com con-
dicionantes, Portaria n°1902781/2020. *Processo n° 10181/2018, Usu-
ário: Paulo Fernando Cavalcanti de Morais, ituiutaba, Deferido com 
condicionantes, Portaria n°1902613/2020. *Processo n° 09410/2018, 
usuário: Paulo Fernando Cavalcanti de Morais, ituiutaba, Defe-
rido com condicionantes, Portaria n°1902608/2020. *Processo n° 
00933/2018, Usuário: José Carlos Grossi, Patrocínio, Deferido com 
condicionantes, Portaria n°1902582/2020.*Processo n° 38639/2019, 
usuário: José Carlos Grossi, Patrocínio, Deferido com condicionan-
tes, Portaria n°1902578/2020.*Processo n° 38624/2019, Usuário: 
José Carlos Grossi, Patrocínio, Deferido com condicionantes, Porta-
ria n°1902575/2020. *Processo n° 09559/2018, Usuário: Paulo Fer-
nando Cavalcanti de Morais, ituiutaba, Deferido com condicionan-
tes, Portaria n°1902589/2020.*Processo n° 07080/2018, Usuário: 
José Eduardo de ávila, ibiá, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°1902658/2020.*Processo n° 06211/2018, Usuário: José Paulo Car-
valho Abreu, Pedrinópolis, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°1902666/2020.*Processo n° 04890/2018, Usuário: Antônio Paulo 
Simon Pereira, Monte Alegre de Minas, Deferido com condicionantes, 
Portaria n°1902738/2020.*Processo n° 01401/2019, Usuário: Maria 
Cecília Novaes Firmo Ferreira, tupaciguara, Deferido com condicio-
nantes, Portaria n°1902633/2020.*Processo n° 01295/2019, Usuário: 

Francisco Joaquim de Medeiros, Gurinhatã, Deferido com condicio-
nantes, Portaria n°1902634/2020.*Processo n° 01250/2019, Usuário: 
Auto Posto Cristo rei Eireli - EPP, Frutal, Deferido com condicio-
nantes, Portaria n°1902631/2020.*Processo n° 04882/2018, Usuário: 
Marcelo Martins Fernandes, Estrela do Sul, Deferido com condicio-
nantes, Portaria n°1902655/2020. *Processo n° 09365/2018, Usuá-
rio: Adilson Dias Batista, Guimarânia, Deferido com condicionan-
tes, Portaria n°1902629/2020.*Processo n° 29764/2013, Usuário: 
tomio Fukuda, Patos de Minas, Deferido com condicionantes, Por-
taria n°1902586/2020.*Processo n° 09352/2018, Usuário: Edilson 
José Casagrande, Gurinhatã, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°1902627/2020.*Processo n° 04218/2018, Usuário: Airton Couti-
nho Júnior, Serra do Salitre, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°1902620/2020. *Processo n° 09229/2018, Usuário: Shirley Maria 
de Fátima Aparecida rosa, Patrocínio, Deferido com condicionan-
tes, Portaria n°1902625/2020.*Processo n° 09228/2018, Usuário: 
odair Abadio Ferreira, iraí de Minas, Deferido com condicionantes, 
Portaria n°1902622/2020.*Processo n° 00092/2013, Usuário: Antô-
nio Marques Guimarães, Planura, Deferido com condicionantes, Por-
taria n°1902692/2020.*Processo n° 32777/2015, Usuário: Antônio 
Paiva Aguiar, Serra do Salitre, Deferido com condicionantes, Por-
taria n°1902732/2020. *Processo n° 24043/2015, Usuário: Emí-
lio David Celini, uberaba, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°1902728/2020.*Processo n° 09413/2018, Usuário: Paulo Fernando 
Cavalcanti de Morais, ituiutaba, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°1902721/2020.
os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta e 
cópia na URGA Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Os dados contidos 
nas referidas decisões estarão disponíveis no site do iGAM, www .igam .
mg .gov .br . uberlândia, 02 de Abril de 2020 .

02 1342180 - 1

o Coordenador da unidade regional de Gestão das águas, urGA Alto 
São Francisco, no uso da competência delegada pela Diretora Geral do 
instituto Mineiro de Gestão das águas – igam, por meio da Portaria 
Igam nº 12 de 02 de maio O de 2018, cientificam os interessados abaixo 
relacionados das decisões proferidas nos processos administrativos de 
outorga de Direito de uso de recursos Hídricos
Arquivamentos
Arquiva-se o processo 10144/2011 de 21/07/2011. Requerente: Suin-
free Atacado de Carne Ltda. CNPJ: 07.057.832/0001-93. Curso 
d’água: Córrego Retirinho. Motivo: O processo administrativo nº 
08801/2006/002/2009 ao qual é vinculado foi arquivado. Município: 
Carmo do Cajuru-MG .
Arquiva-se o processo 12372/2014 de 19/05/2014. Requerente: Espo-
lio de Antônio Joaquim Cordeiro . CPF: 127 .435 .006-97 . Curso d’água: 
Córrego Cachoeirinha. Motivo: Pelo não atendimento ao oficio de 
informações complementares de nº 58/2020 de 07/01/2020. Município: 
Pompéu – MG .
Arquiva-se o processo 18507/2015 de 01/07/2015. Requerente: Antô-
nio Firmino Soares . CPF: 016 .683 .406-82 . Curso d’água: ribeirão do 
Machados . Motivo: Pela intempestividade no prazo para resposta ao 
Of. Supram-Asf 1562/2019, conforme determina o § 3º do art. 23 do 
Decreto 47.705/2019. Município: Bom Despacho-MG.
Arquiva-se o processo 02457/2016 de 01/02/2016. Requerente: Rosi-
mare Borges e Cia Ltda. CNPJ:01.073.383/0001-90. Curso d’água: 
Poço tubular . Motivo: Pela falta de informações complementares, em 
desatendimento ao art. 24 do Decreto 47.705/2019 que admite prorro-
gação justificada, o que não houve. Município: Formiga - MG
Arquiva-se o processo 03187/2017 de 01/02/2017. Requerente: 
Fazenda São Miguel Ltda. CNPJ: 00.595.736/0003-11. Curso d’água: 
Poço tubular . Motivo: tendo vista que o processo de licenciamento 
20556/2014/001/2017 ao qual está vinculado foi arquiva., logo apli-
ca-se o § 2ª do art. 25 do Decreto 47705/2019. Município: Arcos-MG.
os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta 
e cópia na URGA Alto São Francisco. Os dados contidos nas referidas 
decisões estarão disponíveis no site do iGAM, www .igam .mg .gov .br . 
Divinópolis, 02 de abril de 2020.

02 1342223 - 1

Agência reguladora de Serviços 
de Abastecimento de água e de 

Esgotamento Sanitário - ArSAE
Diretor-Geral: Antônio Claret de oliveira Júnior

DECISÃO ARSAE/GAB Nº. 018/2020
Belo Horizonte, 02 de abril de 2020 .

DECiSÃo Do DirEtoriA CoLEGiADA
Processo Administra_vo n° 002/2019 – Apuração de valo-
res cobrados indevidamente no Município de Alpinópolis, SEI 
2440.01.0000320/2019-37.
Tendo em vista a análise do recurso da Copasa (6661934), ficam aca-
tadas as recomendações da área técnica para determinar devolução em 
dobro dos valores cobrados a maior dos usuários listados no Parecer 
GFE n. 70/2019 (5512451) acrescidos de atualização monetária pelo 
IPCA e juros de 1% ao mês, após a fundamentação apresentada no 
Memorando n° 143/2019 (9614752).
Publique-se e informe-se a Copasa sobre essa decisão .

ANtÔNio CLArEt DE oLivEirA JÚNior
Diretor-Geral

roDriGo BiCALHo PoLiZZi
Diretor

irENE ALBErNAZ ArANtES
Diretora

02 1342298 - 1

DECISÃO ARSAE/GAB Nº. 019/2020
Belo Horizonte, 02 de abril de 2020 .

DECiSÃo Do DirEtoriA CoLEGiADA
Processo Administra_vo nº 004/2019 - suspensão da cobrança dos ser-
viços de Coleta de esgotos – tarifa EDC - e apuração de valores cobra-
dos indevidamente pela Copasa das ruas São Pedro e Aranãs no muni-
cípio de Minas Novas. SEI 2440.01.0000698/2019-16. Tendo em vista 
a análise do recurso da Copasa (7577066), ficam acatadas as recomen-
dações da área técnica pelo retorno da cobrança pelo serviço de esgo-
tamento sanitário com coleta (tarifa EDC) nos imóveis de matrículas 
7424469, 104380217, 14323982, 17049547 e devolução para os demais 
usuários dos valores cobrados a maior, por valor igual ao dobro do que 
foi pago em excesso, acrescido de atualização monetária com base na 
variação do IPCA e de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, cal-
culados pro rata die para os imóveis cujas matrículas estão informadas 
no Parecer n° 97/2019 - ARSAE/GFE (9895446).
Publique-se e informe-se a Copasa sobre essa decisão .

ANtÔNio CLArEt DE oLivEirA JÚNior
Diretor-Geral

roDriGo BiCALHo PoLiZZi
Diretor

irENE ALBErNAZ ArANtES
Diretora

02 1342299 - 1

rESoLuÇÃo ArSAE-MG 139, DE 03 DE ABriL DE 2020 .
Homologa a tabela de preços e prazos de serviços não tarifados e a 
tabela de sanções aos usuários do Serviço Autônomo de água e Esgoto 
(Saae) de Passos.
o DirEtor-GErAL DA AGÊNCiA rEGuLADorA DE SErvi-
ÇoS DE ABAStECiMENto DE áGuA E DE ESGotAMENto 
SANitário Do EStADo DE MiNAS GErAiS – ArSAE-MG, no 
uso de suas atribuições legais, atendendo a decisão da Diretoria Cole-
giada e tendo em vista o disposto no artigo 104 da resolução Norma-
tiva nº 40, de 3 de outubro de 2013,
rESoLvE:
Art . 1º Homologar a tabela de Preços e Prazos de Serviços não tarifa-
dos e a tabela de Sanções aos usuários do Serviço Autônomo de água 
e Esgoto (Saae) de Passos.

 
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 3202004022351220111.



 12 – sexta-feira, 03 de abril de 2020 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
Parágrafo único . As tabelas de que trata o caput serão publicadas no 
sítio eletrônico da Arsae-MG (www.arsae.mg.gov.br) e deverão ser dis-
ponibilizadas também no sítio eletrônico do prestador de serviços e nas 
unidades de atendimento ao público em até dois dias úteis da publica-
ção desta resolução . 
Art . 2º utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) acumulado do início de março de 2019 ao final de abril de 2020, 
de 4,43% (quatro inteiros e quarenta e três centésimos por cento), para 
atualizar as tabelas de que trata o art . 1º .
Art . 3º As tabelas de que trata o art . 1º serão aplicadas a partir de 03 
de maio de 2020 .
Art . 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 03 de abril de 2020 .
Antônio Claret de oliveira Júnior

Diretor-Geral
02 1341944 - 1

Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão

Secretário: otto Alexandre Levy reis

Superintendência central de Perícia 
médica e Saúde ocupacional

Diretora: Ana Cleide de oliveira ávila

CoMuNiCAÇÃo : 0990/2020
rEGioNAL : Pouso Alegre
Licenças concedidas, no interior e na sede nos termos da Lei 869/52, 
combinado com o Decreto 46.061 de 10/10/2012.
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
Secretaria de Estado de Fazenda, 06684203 Jackeline Felix rodrigues 
– AFRE – 1 - Extrema - 30 - 12/03/2020 A 10/04/2020 - 158.I

Secretaria de Estado de Educacao 15ª SrE - itajuba, 10108942 Fer-
nanda Maria de Siqueira Pereira – ATB – 1 - Natercia - 1 - 13/03/2020 
A 13/03/2020 - 158.I, 10108942 Fernanda Maria de Siqueira Pereira – 
PEB – 4 - Natercia - 1 - 13/03/2020 A 13/03/2020 - 158.I, 11078490 
Patricia dos Santos Freitas – PEB – 1 - Itajuba - 5 - 09/03/2020 A 
13/03/2020 - 158.I, 11078490 Patricia dos Santos Freitas – PEB – 3 - 
Conceicao da Pedra - 5 - 09/03/2020 A 13/03/2020 - 158.I, 13238662 
Alcione Ribeiro dos Reis – PEB – 2 - Brazopolis - 1 - 10/03/2020 A 
10/03/2020 - 158.I
32ª SrE - Pouso Alegre, 08797714 Elizabeth Campos Lambert Pereira 
– PEB – 2 - Estiva - 3 - 09/03/2020 A 11/03/2020 - 158.I, 09326034 
valeria Costa da Silva Santos – PEB – 1 - Senador Amaral - 1 - 
10/03/2020 A 10/03/2020 - 158.I, 09520099 Alcineia Maria da Silva 
– PEB – 2 - Ouro Fino - 1 - 02/03/2020 A 02/03/2020 - 158.I, 10766293 
Maria Helena de Paula Silva – PEB – 4 - Ipuiuna - 15 - 10/03/2020 
A 24/03/2020 - 158.I, 11103710 Rozalva Maria dos Santos – PEB – 
1 - Cambui - 1 - 10/03/2020 A 10/03/2020 - 158.I, 11211315 Simone 
Graziani Ferreira – PEB – 4 - Careacu - 1 - 06/02/2020 A 06/02/2020 - 
158 .i, 11215027 Daniele Pereira vale Nequita – AtB – 3 - Jacutinga - 1 
- 02/03/2020 A 02/03/2020 - 158.I, 14062830 Elaine Maria Alvesmaga-
lhaes – PEB – 3 - Jacutinga - 2 - 12/03/2020 A 13/03/2020 - 158.I

Licença negada de acordo com o Decreto 46.061 de 10/10/2012, ao(s) 
servidor(es) abaixo relacionado(s):
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Data do Laudo
Secretaria de Estado de Educacao 32ª SrE - Pouso Alegre, 12446704 
Maria osverlandia Lima Maximo – PEB – 3 - Camanducaia - 
30/03/2020 - , 12446704 Maria Osverlandia Lima Maximo – PEB – 4 
- Cambui - 30/03/2020 -

Licenças concedidas, no interior e na sede nos termos da Lei nº 869/52, 
combinado com o Decreto nº 46.061 de 10/10/2012, e/ou afastamentos 
do trabalho por motivo de Saúde nos termos da resolução SEPLAG 
nº 119/2013.
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
Secretaria de Estado de Educacao 15ª SrE - itajuba, 05889357 rita de 
Cassia Scalzo – PEB – 1 - Piranguinho - 1 - 11/03/2020 A 11/03/2020 
- , 09703455 Rita de Cassia Dias – ASB – 1 - Itajuba - 1 - 06/03/2020 
A 06/03/2020 - , 11807922 Joao Lucas Arantes – PEB – 1 - Itajuba - 3 
- 11/03/2020 A 13/03/2020 - , 11807922 Joao Lucas Arantes – PEB – 
2 - Maria da Fe - 3 - 11/03/2020 A 13/03/2020 - , 13602123 Adriano 
Maximino Silva – PEB – 1 - Itajuba - 4 - 12/03/2020 A 15/03/2020 - , 
13974050 Luis Carlos Marcelino – ASB – 1 - Itajuba - 1 - 06/03/2020 
A 06/03/2020 - , 14162465 Danielle Maia Leonel – PEB – 1 - Maria da 
Fe - 2 - 06/03/2020 A 07/03/2020 -
32ª SrE - Pouso Alegre, 11034907 Ana Paula toledo Soares – PEB – 
2 - Monte Siao - 12 - 12/03/2020 A 23/03/2020 - , 11211315 Simone 
Graziani Ferreira – PEB – 2 - Careacu - 1 - 06/02/2020 A 06/02/2020 
- , 12300562 Najara Alves Fernandes Pereira – PEB – 2 - Careacu - 1 
- 11/03/2020 A 11/03/2020 - , 12669081 Eliane Teresinha de Carvalho 
– PEB – 1 - Pouso Alegre - 1 - 13/03/2020 A 13/03/2020 - , 12881306 
Maria de Lourdes De Almeida oliveira – ASB – 1 - Bom repouso - 3 
- 11/03/2020 A 13/03/2020 - , 13111612 Miriam Aparecida de Moura 
Bueno Lopes – PEB – 1 - Munhoz - 1 - 17/03/2020 A 17/03/2020 -

Licença negada de acordo com os termos da Lei nº 869/52, combinado 
com o Decreto nº 46.061 de 10/10/2012, e/ou afastamentos do trabalho 
por motivo de Saúde nos termos da resolução SEPLAG nº 119/2013.
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Data do Laudo
Secretaria de Estado de Educacao 32ª SrE - Pouso Alegre, 13052253 
Gladstone Nunes Lima – PEB – 1 - Pouso Alegre - 10/03/2020 - , 
13052253 Gladstone Nunes Lima – PEB – 2 - Santa rita do Sapucai 
- 10/03/2020 -

COMUNICAÇÃO : 0997/2020
rEGioNAL : Belo Horizonte
Licenças concedidas, no interior e na sede nos termos da Lei 869/52, 
combinado com o Decreto 46.061 de 10/10/2012.
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
, 0000000 Daniel Brandao Pessa – – 0 - - 4 - 17/03/2020 A 20/03/2020 
- 158 .i

Secretaria de Estado de Educacao Metropolitana A, 10057206 thais 
Corradi Pereira – PEB – 3 - Belo Horizonte - 7 - 12/03/2020 A 
18/03/2020 - 158.I
24ª SrE - Nova Era, 13250865 Maria Jose rodrigues Costa – EEB – 1 
- Joao Monlevade - 30 - 18/03/2020 A 16/04/2020 - 158.I
26ª SrE - Paracatu, 06010383 raimunda Dark Pereira rodrigues – PEB 
– 1 - Vazante - 32 - 27/02/2020 A 29/03/2020 - 158.I, 06010383 Rai-
munda Dark Pereira Rodrigues – PEB – 1 - Vazante - 31 - 30/03/2020 
A 29/04/2020 - 158.I
31ª SrE - Pocos de Caldas, 03716776 Celia regina ribeiro Machado 
– PEB – 2 - Caldas - 1 - 17/03/2020 A 17/03/2020 - 158.I, 03716776 
Celia Regina Ribeiro Machado – PEB – 5 - Caldas - 1 - 17/03/2020 A 
17/03/2020 - 158.I
32ª SrE - Pouso Alegre, 11094323 Ederson rodrigo da Silva – PEB – 3 
- Pouso Alegre - 15 - 16/03/2020 A 30/03/2020 - 158.I
35ª SrE - Sao Sebastiao do Paraiso, 05990015 Stela Maris de Brito Luz 
– ANE – 1 - Sao Sebastiao do Paraiso - 15 - 18/03/2020 A 01/04/2020 
- 158 .i
40ª SrE - uberlandia, 09373143 rubia Mara Aquino Mariano – AtB – 
1 - Uberlandia - 51 - 26/01/2020 A 16/03/2020 - 158.I
Metropolitana B, 12897732 Debora Kely Goncalves Moreira Menezes 
– PEB – 3 - Belo Horizonte - 31 - 18/03/2020 A 17/04/2020 - 158.I
Metropolitana C, 11261864 Aparecida Andreia de oliveira – PEB – 4 - 
Belo Horizonte - 23 - 11/02/2020 A 04/03/2020 - 158.I

Secretaria de Estado de Saude, 03822293 Maria Mercedes Merry Brito 
– AAS – 1 - Belo Horizonte - 15 - 19/03/2020 A 02/04/2020 - 158.I

Secretaria de Estado de Defesa Social, 09058488 Carlos roberto Fran-
cisco da Silva Brandao – AEDS – 1 - Teofilo Otoni - 61 - 17/03/2020 A 
16/05/2020 - 158.I, 11735941 Danielle Cristine de Souza Lima – ASP 
– 1 - Teofilo Otoni - 10 - 12/02/2020 A 21/02/2020 - 158.I, 12130605 
Jesus Christy Correa – ASEDS – 1 - Divinopolis - 2 - 10/03/2020 A 
11/03/2020 - 158.I, 12135976 Marco Antonio Silva Ferreira – ASEDS – 
1 - Ribeirao das Neves - 8 - 20/03/2020 A 27/03/2020 - 158.I, 12139861 
Renata Campos Rozado – ASP – 1 - Belo Horizonte - 31 - 12/03/2020 
A 11/04/2020 - 158.I, 12351532 Karla Cristina Alves – ASP – 2 - Uber-
landia - 3 - 01/03/2020 A 03/03/2020 - 158.I, 12457008 Luiz Flavio 
Maia – AGSE – 1 - Belo Horizonte - 3 - 18/03/2020 A 20/03/2020 
- 158 .i, 12517470 Fabio Aleixo de Araujo – AGSE – 1 - Belo Hori-
zonte - 15 - 29/09/2019 A 13/10/2019 - 158.I, 13777677 Thiago Tei-
xeira de Farias – ASP – 1 - Paracatu - 30 - 12/03/2020 A 10/04/2020 
- 158 .i, 13870316 Eliabe Lisboa Lucena reis – ANEDS – 1 - ibirite - 2 
- 17/03/2020 A 18/03/2020 - 158.I

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestao, 10933083 Daniela 
Sacramento Castro de Souza – GGov – 2 - Belo Horizonte - 7 - 
19/03/2020 A 25/03/2020 - 158.I

iPSEMG-instituto de Previdencia Servidores do Estado de Minas 
Gerais, 10724367 Aloma de Fatima Campos Morici – MEDSS – 1 
- Belo Horizonte - 30 - 16/03/2020 A 14/04/2020 - 158.I, 10725661 
Marilene Aparecida Goncalves – AuSS – 1 - Belo Horizonte - 5 - 
16/03/2020 A 20/03/2020 - 158.I, 13755616 Rejane Cristina dos Reis – 
TSS – 1 - Belo Horizonte - 4 - 17/03/2020 A 20/03/2020 - 158.I

HEMoMiNAS-Fundacao Centro de Hematologia e Hemoterapia do 
Est . de MG, 13675434 Marcia do Carmo Bizerra Caula – ANHH – 1 - 
Belo Horizonte - 7 - 22/03/2020 A 28/03/2020 - 158.I

Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais, 
13613310 Helimar Brito de Oliveira – AGMQ – 1 - Belo Horizonte - 
17 - 25/01/2020 A 10/02/2020 - 158.I

Fica retificada a licença para tratamento de saúde concedida ao(s) 
servidor(es) abaixo relacionado(s), de acordo com o Decreto 46.061 
de 10/10/2012.
Órgão SRE Masp Nome Cargo Adm Retificação
Secretaria de Estado de Educacao 24ª SrE - Nova Era, 13250865 Maria 
Jose rodrigues Costa – EEB – 1 - onde se Lê: 15,08 .03 .2020,22 .03 .20
20,872/2020,MG 13.03.2020 - Leia-se: 10,08.03.2020,17.03.2020
33ª SrE - Ponte Nova, 03793734 Ana Maria da Silva – AtB – 1 - onde 
se Lê: 23,16.10.2019,07.11.2019,4681/2019,MG 12.11.2019 - Leia-se: 
33,16 .10 .2019,17 .11 .2019
41ª SRE - Varginha, 08168320 Wagner Jose da Silva – PEB – 1 - Onde 
se Lê: 102,24.01.2020,04.05.2020,799/2020,MG 10.03.2020 - Leia-se: 
41,24 .01 .2020,04 .03 .2020

AJUSTAMENTO FUNCIONAL INICIAL concedido ao(s) servidor 
(es) abaixo relacionado(s), nos termos do art. 30, parágrafo 2º da Cons-
tituição Estadual, e da resolução SEPLAG nº 61 de 15 de Julho de 
2013 .
Órgão SrE Masp Cargo Nome Adm Localidade Período início 
término
, 0000000 Jamel Castro do Amaral – – 0 - - 365 - 10/03/2020 A 
09/03/2021

Secretaria de Estado de Educacao 12ª SrE - Divinopolis, 03352390 
Rozangela Aparecida Anunciacao de Queiroz Res – PEB – 1 - Itatiaiucu 
- 365 - 06/03/2020 A 05/03/2021, 10160059 Luciana de Sousa Oliveira 
Malta – PEB – 3 - Itaguara - 365 - 13/03/2020 A 12/03/2021
22ª SrE - Montes Claros, 05607577 Andrea Alves Fonseca – PEB – 1 
- Mirabela - 365 - 12/03/2020 A 11/03/2021
23ª SrE - Muriae, 13968102 Neide Pina Ferreira Pereira – tDE – 1 - 
Muriae - 365 - 12/03/2020 A 11/03/2021
33ª SrE - Ponte Nova, 10445286 Edna Martiniano Paradela Lana – 
PEB – 1 - Ponte Nova - 365 - 12/03/2020 A 11/03/2021
36ª SrE - Sete Lagoas, 03284866 Janne Pio de oliveira Franco – PEB 
– 2 - Sete Lagoas - 365 - 05/03/2020 A 04/03/2021
37ª SRE - Teofilo Otoni, 08525925 Andreany Aparecida Castro San-
tos – PEB – 1 - Aguas Formosas - 365 - 05/03/2020 A 04/03/2021, 
08525925 Andreany Aparecida Castro Santos – PEB – 2 - Aguas For-
mosas - 365 - 05/03/2020 A 04/03/2021
40ª SrE - uberlandia, 10623577 Magno rodrigues Borges – PEB – 1 - 
Uberlandia - 365 - 17/03/2020 A 16/03/2021
41ª SrE - varginha, 08005852 Patricia Ferreira da Silva – PEB – 1 - 
Lambari - 318 - 15/06/2018 A 28/04/2019, 08168320 Wagner Jose da 
Silva – PEB – 1 - Alfenas - 365 - 05/03/2020 A 04/03/2021
Metropolitana B, 02730596 Jose de Assis Ferreira – AtB – 1 - Esmeral-
das - 365 - 14/01/2020 A 12/01/2021, 08754376 Katia Pereira Falconi 
– PEB – 2 - Belo Horizonte - 365 - 12/02/2020 A 10/02/2021
47ª SrE - , 10197788 Marcos Paulo Pereira Salgado – PEB – 1 - Arinos 
- 365 - 05/03/2020 A 04/03/2021
Metropolitana C, 11261864 Aparecida Andreia de oliveira – PEB – 4 - 
Belo Horizonte - 365 - 05/03/2020 A 04/03/2021

Secretaria de Estado de Defesa Social, 11761640 Marley Michel 
Rodrigues – ASEDS – 3 - Formiga - 365 - 04/03/2020 A 03/03/2021, 
11971843 Wanderson Oliveira Abreu – AGSE – 3 - Belo Horizonte 
- 365 - 12/03/2020 A 11/03/2021, 12149290 Marcia Cristina Cruz 
– ANEDS – 1 - Belo Horizonte - 365 - 05/03/2020 A 04/03/2021, 
12619193 Weder da Silva Cardoso – ASP – 2 - Uberaba - 365 - 
17/03/2020 A 16/03/2021

iPSEMG-instituto de Previdencia Servidores do Estado de Minas 
Gerais, 10735983 Sara Medeiros Lucio – AuSS – 1 - Belo Horizonte - 
476 - 13/03/2019 A 30/06/2020, 13797543 Claudia da Conceicao Gon-
calves – TSS – 1 - Belo Horizonte - 365 - 21/02/2020 A 19/02/2021

uNiMoNtES-universidade Estadual de Montes Claros, 12283404 
Andy Magela ribeiro Matos – AuS – 1 - Montes Claros - 365 - 
12/03/2020 A 11/03/2021

Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais, 
13613310 Helimar Brito de Oliveira – AGMQ – 1 - Belo Horizonte - 
365 - 11/02/2020 A 09/02/2021

ProrroGAÇÂo DE AJuStAMENto FuNCioNAL concedido 
ao(s) servidor (es) abaixo relacionado(s), nos termos do art. 30, pará-
grafo 2º da Constituição Estadual, e da resolução SEPLAG nº 61 de 
15 de Julho de 2013 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período início 
término
Secretaria de Estado de Educacao 11ª SrE - Diamantina, 12492161 
Neris de Jesus Silva – PEB – 3 - Diamantina - 365 - 12/03/2020 A 
11/03/2021
22ª SrE - Montes Claros, 09559931 Marina Cardoso Barbosa – PEB – 
1 - Montes Claros - 432 - 11/10/2018 A 16/12/2019
40ª SrE - uberlandia, 09373143 rubia Mara Aquino Mariano – AtB – 
1 - Uberlandia - 730 - 01/02/2020 A 30/01/2022
41ª SrE - varginha, 08005852 Patricia Ferreira da Silva – PEB – 2 - 
Lambari - 318 - 15/06/2018 A 28/04/2019
Metropolitana B, 10528057 Antonio Carlos Ferreira – PEB – 1 - 
Contagem - 715 - 01/03/2019 A 12/02/2021, 11508975 Lucilene das 
Gracas oliveira Costa – PEB – 1 - Contagem - 365 - 05/03/2020 A 
04/03/2021
Metropolitana C, 03684065 Elaine de Almeida Barros – PEB – 2 - 
Ribeirao das Neves - 664 - 06/09/2018 A 30/06/2020, 03684065 Elaine 
de Almeida Barros – EEB – 4 - Ribeirao das Neves - 664 - 06/09/2018 
A 30/06/2020

Secretaria de Estado de Defesa Social, 12496055 Anderson da Costa 
e Silva – ASP – 2 - Divinopolis - 458 - 03/12/2019 A 04/03/2021, 
12496055 Anderson da Costa e Silva – ASP – 2 - Divinopolis - 365 - 
05/03/2020 A 04/03/2021

rEAvALiAÇÃo DE AJuStAMENto FuNCioNAL, concluiu-se 
pelo rEtorNo ÀS AtiviDADES iNErENtES Ao CArGo, nos 
termos do art . 30, parágrafo 2º da Constituição Estadual, resolução 
nº 2367/93 e Instrução Normativa SEPLAG/SCPMSO nº 002 de 01 
de outubro de 2008
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Data
Secretaria de Estado de Educacao 37ª SRE - Teofilo Otoni, 09333543 
Celia Dias da Silva – ATB – 1 - Pavao - 02/03/2020
41ª SrE - varginha, 12160321 Alexandre oscar Fonseca – PEB – 3 - 
Campanha - 05/03/2020

Licenças concedidas, no interior e na sede nos termos da Lei nº 869/52, 
combinado com o Decreto nº 46.061 de 10/10/2012, e/ou afastamentos 
do trabalho por motivo de Saúde nos termos da resolução SEPLAG 
nº 119/2013.
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
Secretaria de Estado de Educacao 28ª SrE - Patos de Minas, 09778374 
Maria Izabel Santos – ASB – 2 - Sao Gotardo - 14 - 25/02/2020 A 
09/03/2020 -
36ª SrE - Sete Lagoas, 09734435 Angela Maria da Silva – AtB – 2 - 
Pompeu - 15 - 11/03/2020 A 25/03/2020 - , 14095954 Rosilene Soares 
Tomaz – ASB – 1 - Matozinhos - 1 - 20/02/2020 A 20/02/2020 -
37ª SRE - Teofilo Otoni, 10742435 Jaqueline Mendes de Almeida – 
PEB – 2 - Teofilo Otoni - 10 - 27/02/2020 A 07/03/2020 -
40ª SrE - uberlandia, 13925847 Gina Marta Medeiros da Silva – 
ASB – 1 - Uberlandia - 14 - 17/03/2020 A 30/03/2020 - , 14493811 
Edmary Rodrigues Araujo – ATB – 1 - Uberlandia - 14 - 17/03/2020 
A 30/03/2020 -
Metropolitana C, 05976063 Leidjane Francioli de Souza – PEB – 3 - 
Ribeirao das Neves - 1 - 13/03/2020 A 13/03/2020 -

Secretaria de Estado de Defesa Social, 13168695 roberto Araujo tor-
res – – 1 - - 14 - 08/03/2020 A 21/03/2020 - , 14046114 Alexandre 
Rodrigues de Salles – – 1 - - 6 - 18/03/2020 A 23/03/2020 - , 14049381 
Luciano Rodrigues – – 1 - - 3 - 17/03/2020 A 19/03/2020 -

HEMoMiNAS-Fundacao Centro de Hematologia e Hemoterapia do 
Est . de MG, 14402945 Cristiane de Barros rodrigues – – 1 - - 7 - 
17/03/2020 A 23/03/2020 -

uEMG-universidade do Estado de Minas Gerais, 13920764 Ligia 
Lacava da Rocha Silva – – 1 - - 15 - 13/03/2020 A 27/03/2020 -

Licença negada de acordo com os termos da Lei nº 869/52, combinado 
com o Decreto nº 46.061 de 10/10/2012, e/ou afastamentos do trabalho 
por motivo de Saúde nos termos da resolução SEPLAG nº 119/2013.
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Data do Laudo
Secretaria de Estado de Educacao 31ª SrE - Pocos de Caldas, 14059687 
Telma Aparecida Francisco – ASB – 1 - Caldas - 17/03/2020 -

AJUSTAMENTO FUNCIONAL PERMANENTE concedido ao(s) ser-
vidor (es) abaixo relacionado(s), nos termos do art. 30, parágrafo 2º da 
Constituição Estadual, e da resolução SEPLAG nº 61 de 15 de Julho 
de 2013 .
Órgão SrE Masp Cargo Nome Adm Localidade
Secretaria de Estado de Educacao 22ª SrE - Montes Claros, 09559931 
Marina Cardoso Barbosa – PEB – 1 - Montes Claros
41ª SrE - varginha, 08005852 Patricia Ferreira da Silva – PEB – 1 - 
Lambari, 08005852 Patricia Ferreira da Silva – PEB – 2 - Lambari

Diretora: Ana Cleide de oliveira ávila
02 1342272 - 1

Fundação João Pinheiro - FJP
Presidente: Helger Marra Lopes

ATO 034/2020
A vice-Presidente da Fundação João Pinheiro, no uso de atribuição que 
lhe confere o artigo 10, inciso ii, do Decreto Estadual nº 47 .877, de 05 
de março de 2020 c/c as Portarias FJP nº 008/2019 e 011/2019, CON-
CEDE 03 (TRÊS) MESES DE FÉRIAS PRÊMIO a serem utilizadas 
oportunamente, nos termos do art. 31, da CE/1989, aos servidores:

MASP 1387646-1, ROBERTO EDUARDO SANTOS SOUZA, 1º QQ 
DE EXERCÍCIO A PARTIR DE 23.03.2020;

MASP 1035499-1, SORAYA HEILBUTH PEREIRA, 6º QQ DE 
ExErCÍCio A PArtir DE 14 .03 .2020 .

02 1341973 - 1

instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado de 
minas Gerais - iPSEmG

Presidente: Marcus vinícius de Souza

Ato DA GErÊNCiA DE rECurSoS HuMANoS
AutoriZA AFAStAMENto PArA GoZo DE FÉriAS PrÊMio, 
nos termos da Resolução SEPLAG nº 22, de 25/4/2003, ao servidor: a 
partir de 26/03/2020: Masp 1073452-3, Fábio Sérgio, Auxiliar de Segu-
ridade Social, por 1 mês, referente ao 2º quinquênio, para regularizar 
situação funcional; a partir de 01/04/2020: Masp 1072307-0, Amilton 
vieira de Morais, por 1 mês, referente ao 2º quinquênio
CoNCEDE LiCENÇA PAtErNiDADE, nos termos do inciso xix do 
art. 7º, c/c o § 3º do art. 39 da CR/1988 e § 1º do art. 10 do ADCT da 
CR/1988, por cinco dias, ao servidor: Masp 1376241-a, Jeremias Farias 
Abbud, a partir de 24/03/2020.
rEGiStrA afastamento por motivo de luto, nos termos da alínea 
“b” do art. 201 da Lei 869 de 05/07/1952, por oito dias, das servido-
ras: Masp 1148056-3, Maria Roseli Teixeira, a partir de 11/02/2020; 
Masp 1375938-6, vânia Eloar teixeira Marinho Andrade, a partir de 
24/03/2020.
Maria das Dores Mendes dos Santos - Gerente de recursos Humanos .

02 1342196 - 1

Secretaria de Estado de Saúde
Secretário: Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva

Expediente
RESOLUÇÃO SES/MG Nº  7074 , DE  01  DE  ABRIL  DE  2020

Autoriza a distribuição dos exames de Histocompatibilidade para o registro de Doadores voluntários de Medula Óssea – rEDoME – no Estado de 
Minas Gerais, para o exercício de 2020 .
o SECrEtário DE EStADo DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o art . 93, § 1º, da Constituição Estadual, e os incisos 
i e ii, do artigo 46, da Lei Estadual nº 23 .304, de 30 de maio de 2019, e considerando:
- a Lei Federal nº 8 .080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
- a Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
- a Lei Federal nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante 
e tratamento e dá outras providências;
- a Lei Complementar n .º 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o §3º do art . 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores míni-
mos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios 
de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de 
governo; revoga dispositivos das Leis n.ºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências;
- o Decreto Federal n .º 7 .508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei n .º 8 .080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização 
do Sistema Único de Saúde – SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;
- o Decreto Federal nº 9.175, de 18 de outubro de 2017, que regulamenta a Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, para tratar da disposição de órgãos, 
tecidos, células e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento;
- a Lei Estadual nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais;
- a Lei Estadual nº 23.579, de 15 de janeiro de 2020, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do 
orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2020;
- a Portaria MS/GM n° 342, de 10 de março de 2014, que regulamenta os critérios de distribuição e controle das cotas para cadastro de novos doadores 
no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea – REDOME;
- a Portaria de Consolidação n° 04, de 28 de setembro de 2017, cujo Anexo I aprova o Regulamento Técnico do Sistema Nacional de Transplantes;
- a Deliberação CIB-SUS/MG n° 2.981, de 21 de agosto de 2019, que aprova a distribuição dos exames de Histocompatibilidade para o Registro de 
Doadores Voluntários de Medula Óssea – REDOME no Estado de Minas Gerais; e
- a Deliberação CIB-SUS/MG n° 2.999, de 18 de outubro de 2019, que aprova o Plano Estadual de Doação e Transplantes de Órgãos e Tecidos de 
Minas Gerais;
rESoLvE:
Art . 1º – Autorizar a distribuição dos exames de Histocompatibilidade para o registro de Doadores voluntários de Medula Óssea – rEDoME – no 
Estado de Minas Gerais, nos termos do Anexo Único desta resolução .
Parágrafo único – A distribuição dos exames mencionados no caput deste artigo será válida durante o exercício de 2020 e beneficiará os laboratórios 
habilitados pelo Ministério da Saúde no Estado de Minas Gerais . 
Art. 2º – Nos termos do artigo 4º da Deliberação CIB-SUS/MG n° 2.981, de 21 de agosto de 2019, a partir de 2020, a Secretaria de Estado de Saúde 
de Minas Gerais poderá realizar a distribuição dos exames de Histocompatibilidade para o REDOME por meio da edição de resolução específica, 
mantidas as regras aprovadas no referido ato deliberativo . 
Art. 3º – O regramento específico para distribuição dos exames de Histocompatibilidade para o REDOME está disposto no Anexo Único da Delibera-
ção CIB-SUS/MG n° 2.981, de 21 de agosto de 2019, e foi observado na definição do quantitativo para cada beneficiário, conforme tabela constante 
no Anexo Único desta resolução .
Art . 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 01 de abril de 2020 .
CArLoS EDuArDo AMArAL PErEirA DA SiLvA

Secretário de Estado de Saúde

ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO SES/MG Nº  7074 , DE  01  DE  ABRIL  DE  2020
QUANTITATIVOS DE EXAMES DE HISTOCOMPATIBILIDADE – REDOME –, PARA O EXERCÍCIO DE 2020

HEMoMiNAS imunolab Litu Simile Santa Casa
Juiz de Fora total

REDOME (%) 27% 24,46% 11,18% 26,45% 10,91% 100%
N° de Exames 8 .316 7 .534 3 .444 8 .146 3 .360 30 .800

02 1341962 - 1

ExPEDiENtE DA DirEtoriA DE 
ADMiNiStrAÇÃo DE PESSoAL

rEGiStrA oPÇÃo Por CoMPoSiÇÃo rEMuNErAtÓriA, nos 
termos do inciso II do art. 27 da Lei Delegada nº 174 de 26/1/2007, com 
nova redação dada pelo art. 7º da Lei Delegada nº 182 de 21/01/11, do 
servidor OTTO CAROBINI WERNER DE SOUSA ELLER, MASP 
1396065-3, pela remuneração do cargo efetivo Especialista em Polí-
ticas e Gestão da Saúde EPGS-, acrescida de 50% da remuneração do 
cargo de provimento em comissão DAD-4, SA1101811, a partir de 
27/03/2020.

02 1342018 - 1

DirEtoriA DE ADMiNiStrAÇÃo DE PESSoAL
FÉriAS PrÊMio - torNA SEM EFEito
TORNA SEM EFEITO o ato de gozo de férias prêmio referente ao (s) 
servidor (es): Masp 1074786-3, RICARDO ANTONIO SILVA, publi-
cado em 13/12/2019, por 1 mês (es) referente (s) ao 1º quinquênio a 
partir de 01/04/2020; MASP 288354-4, LUCIA DE FATIMA CARVA-
LHO DE MORAIS, publicado em 13/03/2020, por 1 mês (es) referente 
ao 4º quinquênio, a partir de 22/04/2020.
FÉriAS PrÊMio – rEtiFiCAÇÃo
RETIFICA O (S) ATO (S) de gozo de férias-prêmio referente ao (s) ser-
vidor (es): MASP 383045-2, MARGARIDA MARIA CHAVES, publi-
cado em 06/11/2019 por 1 mês (es) referente ao 4º quinquênio, a partir 
de 04/05/2020, leia-se: por 1 mês (es) referente (s) ao 4º quinquênio a 

partir de 16/04/2020; MASP 383045-2, MARGARIDA MARIA CHA-
VES, publicado em 06/11/2019 por 1 mês (es) referente ao 5º quin-
quênio, a partir de 02/03/2020, leia-se: por 1 mês (es) referente (s) 
ao 5º quinquênio a partir de 17/03/2020; MASP 367633-5, ELIANA 
GRACA COTTA, publicado em 22/10/2019, por 1 mês (es) referente 
ao 5º quinquênio, a partir de 17/06/2020, leia-se: por 1 mês (es) refe-
rente (s) ao 5º quinquênio a partir de 03/08/2020; MASP 914176-3, 
ARTUR ARAUJO DE ALCANTARA, publicado em 13/03/2020, por 
3 mês (es), referente ao 6º quinquênio a partir de 06/04/2020, leia-se: 
por 3 mês (es) referente (s) ao 6º quinquênio a partir de 23/03/2020; 
MASP 368602-9, HELENA DutrA DE ALMEiDA, publicado em 
10/10/2019, por 1 mês (es), referente ao 4º quinquênio a partir de 
30/03/2020, leia-se: por 1 mês (es) referente (s) ao 4º quinquênio a par-
tir de 31/03/2020.

02 1342289 - 1

DirEtoriA DE ADMiNiStrAÇÃo DE PESSoAL
rEGiStrA AFAStAMENto PrELiMiNAr A APoSENtADoriA, 
nos termos do § 24 do art.36, da Constituição Estadual e para fim de 
aposentadoria nos termos do art . 3º da Emenda à Constituição Federal 
nº47/05, Aposentadoria Integral, do (s) servidor (es):
MASP . 349 .489-5 Jose Henrique Soares dos reis, a partir de 
19/02/2020, referente ao cargo Auxiliar de Apoio a Gestão e Atenção 
a Saúde – iii-i

02 1342255 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
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ExPEDiENtE DA DirEtoriA DE 
ADMiNiStrAÇÃo DE PESSoAL

CONCEDE QUINQUÊNIO, nos termos do artigo 112, do ADCT, da 
CE/1989, aos servidores: Masp 0384810-8, José Carlos de Carvalho 
Gallinari, referente ao 5º quinquênio adm., a partir de 11/03/2020; 
Masp 0918322-9, Diane rosseline da Silva Santos viana, referente ao 
6º quinquênio adm., a partir de 23/07/2015; Masp 0916216-5, Aurora 
Cristina de Almeida, referente ao 7º quinquênio adm ., a partir de 
11/03/2020.
CoNCEDE ADiCioNAL Por tEMPo DE SErviÇo, nos termos do 
artigo 113 do ADCT da CE/1989, c/c o inciso XIV do artigo 37 da 
CR/1988, à servidora: Masp 0918322-9, Diane Rosseline da Silva San-
tos Viana, a partir de 23/07/2015.
ANuLA o ato referente à servidora: Masp 0918322-9, Diane rosseline 
da Silva Santos viana, referente ao 2º quinquênio adm ., publicado em 
21/11/1995, 3º quinquênio adm., publicado em 04/10/2000 com vigên-
cia em 17/07/2000, 4º quinquênio adm., publicado em 07/09/2005 
com vigência em 16/07/2005 e 5º quinquênio adm., publicado em 
15/11/2013 com vigência em 15/07/2010, conforme nota técnica nº 
12268299 .
CONCEDE QUINQUÊNIO, nos termos do artigo 112, do ADCT, da 
CE/1989, à servidora: Masp 0918322-9, Diane Rosseline da Silva San-
tos Viana, referente ao 2º quinquênio adm., a partir de 27/07/1995, 3º 
quinquênio adm., a partir de 25/07/2000, 4º quinquênio adm., a partir 
de 24/07/2005 e 5º quinquênio adm., a partir de 23/07/2010.

02 1342285 - 1

SuPEriNtENDÊNCiA DE viGiLÂNCiA 
SANitáriA DE MiNAS GErAiS

CADAStro
Cadastro de estabelecimento farmacêutico para manipulação de subs-
tâncias classificadas como hormônios,em cumprimento a Resolução 
SES 1139/2007 e Resolução SES 1480/2008. Empresa: FARMÁCIA 
MORATO LTDA (Trifarma), CNPJ:05.861.183/0001-53, endereço: 
rua Matozinhos, n. 86, Centro, Três Marias/MG. Cadastro VISA n.: 
01/2019. SuperintendênciaRegional de Saúde deSete Lagoas.

Belo Horizonte, 1 de abril de 2020 .
Alessandro de Souza Melo

Diretor da DVMC/SVS/SUBVPS/SES/MG
02 1341963 - 1

DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.142, 
DE 02 DE ABriL DE 2020 .

Aprova, em caráter excepcional, o pagamento integral dos recursos 
referentes aos programas da rede de Atenção às urgências e Emer-
gências do Estado de Minas Gerais, como medida de apoio ao enfrenta-
mento da pandemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo 
agente coronavírus (COVID-19).
A Comissão intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do 
Estado de Minas Gerais – CIB-SUS/MG, no uso de suas atribuições 
que lhe conferem o art . 14-A da Lei Federal nº 8 .080, de 19 de setem-
bro de 1990, e o art . 32 do Decreto Federal nº 7 .508, de 28 de junho de 
2011 e considerando:
- a Lei Federal nº 8 .080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as 
condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organiza-
ção e o funcionamento dos serviços correspondentes;
- a Lei Federal nº 8 .142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre 
a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde/
SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos finan-
ceiros na área da saúde;
- a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regula-
menta o § 3º do art . 198 da Constituição Federal para dispor sobre os 
valores mínimos a serem aplicados anualmente pela união, Estados, 
Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; 
estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a 
saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas 
com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis 
nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; 
e dá outras providências;
- o Decreto Federal nº 7 .508, de 28 de junho de 2011, que regula-
menta a Lei no 8 .080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre 
a organização do Sistema Único de Saúde - SuS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras 
providências;
- o Decreto NE nº 113, de 12 de março de 2020, que declara SituA-
ÇÃo DE EMErGÊNCiA em Saúde Pública no Estado em razão de 
surto de doença respiratória – 1.5.1.1.0 – Coronavírus e dispõe sobre as 
medidas para seu enfrentamento, previstas na Lei Federal nº 13 .979, de 
6 de fevereiro de 2020;
- o Decreto nº 47 .886, de 15 de março de 2020, que dispõe sobre medi-
das de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, 
no âmbito do Poder Executivo, da epidemia de doença infecciosa 
viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), ins-
titui o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em 
Saúde do CoviD-19 – Comitê Extraordinário CoviD-19 e dá outras 
providências;
- o Decreto nº 47 .891, de 20 de março de 2020, que reconhece o estado 
de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo agente 
Coronavírus (COVID-19);
- a Deliberação do Comitê Extraordinário CoviD-19 nº 17, de 22 de 
março de 2020, que dispõe sobre medidas emergenciais de restrição 
e acessibilidade a determinados serviços e bens públicos e privados 
cotidianos, enquanto durar o estado de CALAMiDADE PÚBLiCA em 
decorrência da pandemia Coronavírus – CoviD-19, em todo o terri-
tório do Estado;
- a Deliberação CIB-SUS/MG nº 915, de 21 de setembro de 2011, que 
aprova as normas gerais sobre a transferência de recursos financeiros 
para custear o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/SAMU, nos 
municípios que menciona;
- a Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.842, de 05 de dezembro de 2018, 
que aprova a atualização das normas gerais para o Programa de For-
talecimento das Portas de Urgência e Emergência/PROURGE, com o 
objetivo de organizar a rede de resposta às urgências, no âmbito do 
Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.933, de 17 de abril de 2019, que 
aprova a atualização das regras gerais e a das regras de concessão, exe-
cução, acompanhamento, controle e avaliação do incentivo financeiro 
complementar do Programa rede de resposta às urgências e Emergên-
cias das Regiões Ampliadas de Saúde do Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SUS/MG n° 2.992, de 21 de agosto de 2019, que 
aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SUS/MG n° 
2.877, de 21 de dezembro de 2018, que altera a Deliberação CIB-SUS/
MG nº 2 .165, de 19 de agosto de 2015, que aprova as diretrizes para 
implantação do Componente Unidade de Pronto Atendimento (UPA 
24h) no Estado de Minas Gerais e o incentivo financeiro de custeio 
mensal das uPA 24h, em conformidade com a Política Nacional de 
Atenção às Urgências;
- a Resolução SES/MG nº 2.956, de 21 de setembro de 2011, que dis-
põe sobre a transferência de recursos financeiros para custear o Ser-
viço de Atendimento Móvel de Urgência/SAMU, nos municípios que 
menciona;
- a Resolução SES/MG nº 6.527, de 05 de dezembro de 2018, que dis-
põe sobre a atualização das normas gerais para o Programa de For-
talecimento das Portas de Urgência e Emergência/PROURGE, com o 
objetivo de organizar a rede de resposta às urgências, no âmbito do 
Estado de Minas Gerais;
- a Resolução SES/MG nº 6.713, de 17 de abril de 2019, que estabelece 
a atualização das regras gerais e das regras de concessão, execução, 
acompanhamento, controle e avaliação do incentivo financeiro comple-
mentar do Programa rede de resposta às urgências e Emergências das 
Regiões Ampliadas de Saúde do Estado de Minas Gerais;
- a Resolução SES/MG nº 6.816, de 21 de agosto de 2019, que altera a 
Resolução SES/MG nº 6.562, de 21 de dezembro de 2018, que altera 
a Resolução SES/MG nº 4.884, de 19 de agosto de 2015, que estabe-
lece as diretrizes para implantação do Componente unidade de Pronto 
Atendimento (UPA 24h) no Estado de Minas Gerais e o incentivo finan-
ceiro de custeio mensal das uPA 24h, em conformidade com a Política 
Nacional de Atenção às Urgências;
- a necessidade de aportar mais recursos nas unidades de atendimentos 
às urgências e emergências no contexto da pandemia do Coronavírus 
(COVID-19), bem como diante da suspensão das reuniões de qualquer 
natureza;
- a importância dos estabelecimentos de urgência e emergência para 
assistência e garantia do acesso aos usuários do Sistema Único de 
Saúde com suspeita e confirmação para COVID-19;
- a necessidade de organização dos estabelecimentos de urgên-
cia e emergência para o enfrentamento da pandemia do Coronavírus 
(COVID-19);

- que os Serviços de urgência e Emergência são unidades prioritárias 
para o acesso de usuários gravemente enfermos;
- o Ofício nº 095/2020, de 02 de abril de 2020, do Conselho das Secre-
tarias Municipais de Saúde - COSEMS/MG; e
- a aprovação Ad Referendum da CIB-SUS/MG, conforme disposto 
no art. 50 da Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.030, de 13 de novembro 
de 2019, que aprova o regimento interno da Comissão intergestores 
Bipartite (CIB), das Comissões Intergestores Bipartite Microrregional 
(CIB Micro) e das Comissões Intergestores Bipartite Macrorregional 
(CIB Macro) do Estado de Minas Gerais.

DELiBErA:
Art . 1º - Aprova, em caráter excepcional, o pagamento integral dos 
recursos referentes aos programas da rede de Atenção às urgências 
e Emergências do Estado de Minas Gerais, como medida de apoio ao 
enfrentamento da pandemia de doença infecciosa viral respiratória cau-
sada pelo agente coronavírus (COVID-19), nos termos do Anexo Único 
desta Deliberação .
Art . 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 02 de abril de 2020 .
CArLoS EDuArDo AMArAL PErEirA DA SiLvA

SECrEtário DE EStADo DE SAÚDE E
COORDENADOR DA CIB-SUS/MG

ANEXO ÚNICO DA DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.142, DE 
02 DE ABRIL DE 2020 (disponível no sítio eletrônicowww.saude.
mg.gov.br/cib).

RESOLUÇÃO SES/MG Nº 7.075, DE 02 DE ABRIL DE 2020.
Estabelece, em caráter excepcional, o pagamento integral dos recursos 
referentes, aos programas da rede de Atenção às urgências e Emer-
gências do Estado de Minas Gerais que menciona, como medida de 
apoio ao enfrentamento da pandemia de doença infecciosa viral res-
piratória causada pelo agente coronavírus (COVID-19), pelo período 
que menciona .
o SECrEtário DE EStADo DE SAÚDE, no uso de suas atribui-
ções legais que lhe confere o art . 93, § 1º, da Constituição Estadual, e 
os incisos i e ii, do artigo 46, da Lei Estadual nº 23 .304, de 30 de maio 
de 2019 e, considerando:
- a Lei Federal nº 8 .080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a orga-
nização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências;
- a Lei Federal nº 8 .142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre 
a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde/
SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos finan-
ceiros na área da saúde;
- a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regula-
menta o § 3º do art . 198 da Constituição Federal para dispor sobre os 
valores mínimos a serem aplicados anualmente pela união, Estados, 
Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; 
estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a 
saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas 
com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis 
nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; 
e dá outras providências; 6527
- o Decreto Federal nº 7 .508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta 
a Lei no 8 .080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a orga-
nização do Sistema Único de Saúde - SuS, o planejamento da saúde, 
a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras pro-
vidências; e
- a Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.142, de 02 de abril de 2020, que 
aprova, em caráter excepcional, o pagamento integral dos recursos refe-
rentes aos programas da rede de Atenção às urgências e Emergências 
do Estado de Minas Gerais, como medida de apoio ao enfrentamento 
da pandemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente 
coronavírus (COVID-19).

rESoLvE:
Art . 1º - Estabelecer, em caráter excepcional, o pagamento integral dos 
recursos referentes aos programas da rede de Atenção às urgências e 
Emergências do Estado de Minas Gerais que menciona, como medida 
de apoio ao enfrentamento da pandemia de doença infecciosa viral res-
piratória causada pelo agente coronavírus (COVID-19).
§ 1º - os pagamentos integrais, dispostos no caput deste artigo, terão 
início com o repasse dos recursos programados para o primeiro quadri-
mestre de 2020, referente ao monitoramento do segundo quadrimestre 
em 2019, dos seguintes programas:
i – rede de resposta às urgências e Emergências, cujas regras de 
acompanhamento, controle e avaliação estão dispostas na resolução 
SES/MG nº 6.713, de 17 de abril de 2019, que estabelece a atualiza-
ção das regras gerais e das regras de concessão, execução, acompanha-
mento, controle e avaliação do incentivo financeiro complementar do 
Programa rede de resposta às urgências e Emergências das regiões 
Ampliadas de Saúde do Estado de Minas Gerais;
ii – ProurGE, cujas regras de acompanhamento, controle e avalia-
ção estão dispostas na Resolução SES/MG nº 6.527, de 05 de dezem-
bro de 2018, que dispõe sobre a atualização das normas gerais para 
o Programa de Fortalecimento das Portas de Urgência e Emergência/
ProurGE, com o objetivo de organizar a rede de resposta às urgên-
cias, no âmbito do Estado de Minas Gerais;
iii – uPA 24h, cujas regras de acompanhamento, controle e avaliação 
estão dispostas na Resolução SES/MG nº 6.816, de 21 de agosto de 
2019, que dispõe sobre a atualização das normas gerais para o Programa 
de Fortalecimento das Portas de Urgência e Emergência/PROURGE, 
com o objetivo de organizar a rede de resposta às urgências, no âmbito 
do Estado de Minas Gerais; e
IV – SAMU 192 (Municipal), cujas regras de acompanhamento, con-
trole e avaliação estão dispostas na Resolução SES/MG nº 2.956, de 
21 de setembro de 2011, que dispõe sobre a transferência de recursos 
financeiros para custear o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/
SAMu, nos municípios que menciona .
§ 2º – o pagamento integral se mostra necessário frente à importância 
de aportar mais recursos nas unidades de atendimentos às urgências e 
emergências, bem como diante da suspensão das reuniões, de qualquer 
natureza, prevista Deliberação do Comitê Extraordinário CoviD-19 nº 
17, de 22 de março de 2020, enquanto durar o estado de CALAMi-
DADE PÚBLICA no âmbito de todo o território do Estado, nos termos 
do Decreto nº 47 .891, de 20 de março de 2020 .
Art . 2º - As reuniões de monitoramento serão retomadas, conforme 
resolução específica, e os indicadores voltarão a ser apurados, após o 
fim do estado de CALAMIDADE PÚBLICA reconhecido pelo Decreto 
nº 47.891/2020.
§ 1º - Ficam mantidas as regras relacionadas ao cumprimento dos indi-
cadores acordados, sendo obrigatória a alimentação do SIGRES para 
fins de monitoramento das metas pactuadas.
§ 2º - Os possíveis descontos/deduções de recursos, relacionados ao 
descumprimento ou cumprimento parcial de metas e indicadores a 
serem monitorados no período de vigência desta resolução, serão efeti-
vados nos pagamentos dos quadrimestres subsequentes à retomada das 
reuniões de monitoramento e avaliação .
Art . 3º - Esta resolução terá vigência enquanto durarem os efeitos do 
estado de CALAMiDADE PÚBLiCA reconhecido pelo Decreto nº 
47.891/2020, contada da data de sua publicação.

Belo Horizonte, 02 de abril de 2020 .
CArLoS EDuArDo AMArAL PErEirA DA SiLvA

SECrEtário DE EStADo DE SAÚDE
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DirEtoriA DE ADMiNiStrAÇÃo DE PESSoAL
AFAStAMENto PrELiMiNAr A APoSENtADoriA-rEtiFiCA
Retifica o Ato de 09/01/2020, referente ao Afastamento Preliminar a 
Aposentadoria da servidora: MASP . 384 .286-1 Beatriz das Graças 
Cortes, Onde se lê;... Artigo 6º da EC/41/03, leia-se;... Artigo 3º da 
EC/47/05
ABoNo DE PErMANENCiA-rEtiFiCA
Retifica o Ato de 27/03/2020, referente ao Abono de Permanência da 
servidora: MASP . 383 .921- Ana Lucia de Andrade Maciel, onde se 
lê;... MASP. 383.924-4 Leia-se;... MASP. 383.921-4
rEGiStrA AFAStAMENto PrELiMiNAr A APoSENtADoriA, 
nos termos do § 24 do art.36, da Constituição Estadual, e para fim de 
aposentadoria nos termos do art . 6º da Emenda à Constituição Federal 
nº41/03, Aposentadoria Integral, do (s) servidor (es):
MASP . 384 .213-5 Sonia de Fatima Nacarath ramos, a partir de 
02/03/2020, referente ao cargo Analista de Atenção a Saúde – IV-F
MASP. 290.312-8 Maria das Graças de Oliveira, a partir de 12/02/2020, 
referente ao cargo Especialista em Politicas e Gestão da Saúde – iv-F- 
vinculo 2
MASP . 382 .466-1 rosimeide Aparecida da Silva, a partir de 
11/02/2020, referente ao cargo Auxiliar de Apoio a Gestão e Atenção 
a Saúde – iv-G

MASP. 913.639-1 Elizabeth Rodrigues Pereira, a partir de 27/02/2020, 
referente ao cargo técnico de Gestão da Saúde -iv-C
MASP. 333.233-5 Wania Mary Martins, a partir de 06/03/2020, refe-
rente ao cargo técnico de Gestão da Saúde -v-D
MASP. 914.723-2 Elaine de Andrade Silveira, a partir de 09/03/2020, 
referente ao cargo técnico de Atenção a Saúde -iv-F
MASP. 913.642-5 Dorival de Oliveira, a partir de 16/03/2020, referente 
ao cargo Médico da área de Gestão e Atenção a Saúde –v-B
MASP. 348.692-5 Edna Lucia de Abreu Gomes, a partir de 16/03/2020, 
referente ao cargo Auxiliar de Apoio a Gestão e Atenção a Saúde 
– iv-F
MASP. 919.523-1 Lazaro Cassiano Pereira Filho, a partir de 17/03/2020, 
referente ao cargo Analista de Atenção a Saúde – iv-F .
rEGiStrA AFAStAMENto PrELiMiNAr A APoSENtADoriA, 
nos termos do § 24 do art.36, da Constituição Estadual e para fim de 
aposentadoria nos termos do art . 3º da Emenda à Constituição Federal 
nº47/05, Aposentadoria Integral, do (s) servidor (es):
MASP. 383.940-4 Leila Aparecida de Freitas, a partir de 22/01/2020, 
referente ao cargo técnico de Atenção a Saúde -iv-C
MASP. 387.066-4 Iracy Rodrigues Maciel, a partir de 06/03/2020, refe-
rente ao cargo Auxiliar de Apoio a Gestão e Atenção a Saúde – iv-i
MASP. 384.038-6 Sebastião Braga de Souza, a partir de 09/03/2020, 
referente ao cargo Auxiliar de Apoio a Gestão e Atenção a Saúde 
– iv-E .
MASP. 916.216-5 Aurora Cristina de Almeida, a partir de 12/03/2020, 
referente ao cargo técnico de Atenção a Saúde –v-D
MASP . 917 .484-8 Carla Conceição Pontes Araújo, a partir de 
13/03/2020, referente ao cargo Técnico de Atenção a Saúde –V-D
MASP. 391.582-4 Clelia Damas Bastos, a partir de 13/03/2020, refe-
rente ao cargo técnico de Atenção a Saúde –iii-C
rEGiStrA AFAStAMENto PrELiMiNAr A APoSENtADoriA, 
nos termos do § 24 do art. 36, alterado pela EC/84/2010, nos termos 
do art. 40, parágrafo 1º, inciso III, alínea ”b”, da Constituição Federal 
nº88, com a redação dada pela ECF/41/03, MASP. 1.205.611-5 Jussara 
Marta Pinto Duarte, a partir de 06/02/2020, referente ao cargo Técnico 
de Gestão da Saúde -ii-B
MASP . 382 .477-8 thelma Ferreira Paulo Mesquita dos Santos, a partir 
de 11/03/2020, referente ao cargo Analista de Atenção a Saúde -IV-F

02 1342234 - 1

ExPEDiENtE DA DirEtoriA DE 
ADMiNiStrAÇÃo DE PESSoAL

CoNCEDE LiCENÇA À GEStANtE, nos termos do inciso xviii do 
art. 7º da CR/1988, por um período de 120 dias, à servidora: MASP. 
669408-7, PAtriCiA DAS GrACAS roDriGuES rEiS, a partir de 
17/03/2020.

rEGiStrA AFAStAMENto Por Motivo DE Luto, nos termos 
da alínea “b”, do art. 201 da Lei 869, de 5/7/1952, por oito dias da 
servidora: MASP . 914395-9, GENY GArCiA DE ALMEiDA, a par-
tir de 27/03/2020.

02 1342282 - 1

ExPEDiENtE DA SuPEriNtENDÊNCiA 
DE GEStÃo DE PESSoAS

REMOVE a pedido, nos termos do art. 80, da Lei nº 869/1952; 
LAriSSA MENEGHiNi vALE, MASP . 1481671-4, ocupante do cargo 
de EPGS I/A, da Gerência Regional de Saúde de São João Del Rei/
Núcleo de Gestão Microrregional para o Nível Central/Gabinete a par-
tir de 30/03/2020.

02 1342063 - 1

Fundação centro de Hematologia 
e Hemoterapia de minas 
Gerais - HEmomiNAS

Presidente: Júnia Guimarães Mourão Cioffi

PortAriA PrE N º 114, DE 02 DE ABriL DE 2020 .
Concede Aposentadoria
A Presidente da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do 
Estado de Minas Gerais – HEMoMiNAS, no uso de suas atribuições 
estabelecidas no inciso i, do art . 7º, do Decreto nº 45 .822, de 19 de 
dezembro de 2011, rESoLvE:
Art .1º - Conceder APoSENtADoriA integral com paridade, a servi-
dora MoNiCA DE CArvALHo E BrAGA, MASP 1049671-9, CPF 
420 .853 .306-49, Cargo de Assistente técnico de Hematologia e Hemo-
terapia, Nível V, Grau C, e com direito a percepção de 10/10 referentes 
ao cargo em comissão de Chefe de Serviço, Código CSCH, a partir de 
21 de outubro de 2019, nos termos do art .6° da Emenda Constitucio-
nal 41/2003.
Art .2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, obser-
vando a vigência do art . 1º .

02 1342314 - 1

Fundação Hospitalar do Estado de minas Gerais - FHEmiG
Presidente: Fábio Baccheretti vitor

A DirEtorA DE GEStÃo DE PESSoAS DA FuNDAÇÃo HoSPitALAr Do EStADo DE MiNAS GErAiS - FHEMiG no uso das atribui-
ções que lhe confere a Portaria Presidencial Nº 1.479 de 24/08/2018, publicada em 25/08/2018, CONCEDE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 
TRABALHO, para 20 horas semanais, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.401, de 18/12/1986, por 6 (seis) meses, aos(as) servidores(as):

MASP NoME LotAÇÃo CARGO/ ADMISSÃO A PArtir
1299376-2 Ana Maria Gomes de oliveira HrJP Efetivo / 01 03/02/20
1041178-3 ivete Assis Silveira HEM Efetivo / 01 16/03/2020.
1088137-3 ursula de Farias HAC Efetivo / 02 29/02/2020

A DirEtorA DE GEStÃo DE PESSoAS DA FuNDAÇÃo HoSPitALAr Do EStADo DE MiNAS GErAiS - FHEMiG no uso das atribui-
ções que lhe confere a Portaria Presidencial Nº 1.479 de 24/08/2018, publicada em 25/08/2018, CONCEDE LICENÇA A GESTANTE, nos termos 
do inciso XVIII do artigo 7º, CR/ 1988, por 120 (cento e vinte) dias, às servidoras:

MASP NoME LotAÇÃo VÍNCULO/ADMISSÃO A PArtir DE
1304820-2 Erika Ferreira Cruz HJxxiii Efetivo / 01 14/03/2020.
1362438-2 Maria isabel Carvalho Ferreira de Souza HiJPii Efetivo / 02 25/03/2020.
1330825-9 Luisa de Andrade Gomes Mov Contrato administrativo / 01 17/03/2020.
1300238-1 virgínia Sheila xavier Silva HiJPii Efetivo / 03 25/03/2020
1360286-7 Mariana Souza Bodelao Mov Efetivo / 01 04/03/2020.
1447953-9 Damaris Priscila de Souza Miranda Noronha HrAD Efetivo / 01 22/02/2020.
1241405-8 Heleicimare Elizabeth do Carmo HrB Efetivo / 02 25/02/2020.
1310785-9 Glaycimara Patrícia Mateus Costa HCM Efetivo / 02 23/03/2020
1215676-6 isabela Lage Alves de Brito HJK Efetivo / 03 15/02/2020.
1225727-5 Poliana Cristina Muniz tavares Lança HEM Efetivo / 01 20/02/2020
1457681-3 Ana Luiza Carvalho Araújo HEM Contrato administrativo / 01 17/02/2020.

A DirEtorA DE GEStÃo DE PESSoAS DA FuNDAÇÃo HoSPitALAr Do EStADo DE MiNAS GErAiS – FHEMiG no uso das atribui-
ções que lhe confere a Portaria Presidencial Nº 1.479 de 24/08/2018, publicada em 25/08/2018, CONCEDE LICENÇA PATERNIDADE, nos termos 
do inciso XIX do artigo 7º, c/c o § 3º do art. 39 da CR/1988, e § do art. 10 do ADCT da CR/1988, por 5 (cinco) dias, ao(s) servidor(es):

MASP NoME LotAÇÃo VÍNCULO/ADMISSÃO A PArtir DE
1364796-1 Wellington Marques de Lima HiJPii Efetivo / 01 19/03/2020.
1242476-8 Carlos Eduardo Lages Belém CEPAi Contrato Administrativo / 03 01/02/2020.
1461248-5 Luciano Pereira Duarte HAC Efetivo / 02 10/03/2020.

A DirEtorA DE GEStÃo DE PESSoAS DA FuNDAÇÃo HoSPitALAr Do EStADo DE MiNAS GErAiS – FHEMiGno uso das atribui-
ções que lhe confere a Portaria Presidencial Nº 1.479 de 24/08/2018, publicada em 25/08/2018, REGISTRA AFASTAMENTO POR MOTIVO DE 
CASAMENTO, nos termos da alínea “a” do art. 201 da Lei 869, de 05/07/1952, por 8 (oito) dias, ao(as) servidor(as):

MASP NoME LotAÇÃo VÍNCULO/ADMISSÃO A PArtir DE
1294948-3 Danielli Maria vieira Pereira CSSFE Efetivo / 01 20/02/2020
1142437-0 Paula Fernanda de Faria HGv Efetivo / 02 17/03/20
1087967-4 rosana Souza da Silva HiJPii Efetiva / 02 13/03/2020.
1466765-3 Henrique Soares Dutra oliveira HJK Contrato Administrativo / 01 08/02/2020.
1485034-1 Jéssica Camila da Silva Andrade HJK Contrato Administrativo / 01 19/03/2020.

A DirEtorA DE GEStÃo DE PESSoAS DA FuNDAÇÃo HoSPitALAr Do EStADo DE MiNAS GErAiS – FHEMiG no uso das atri-
buições que lhe confere a Portaria Presidencial Nº 1.479 de 24/08/2018, publicada em 25/08/2018, ALTERA NOME / ESTADO CIVIL, à vista de 
documentos apresentados dos (as) servidor (as):

MASP NOME / ESTADO CIVIL LotAÇÃo VÍNCULO / ADMISSÃO ALtErAÇÃo PArA

1294948-3 Danielli Maria vieira Pereira, 
divorciada CSSFÉ Efetivo / 01 Danielli Maria vieira Costa, casada .

1142437-0 Paula Fernanda de Faria, solteira HGv Efetivo / 02 Casada .
1087967-4 rosana Souza da Silva, solteira HiJPii Efetivo / 02 rosana Souza Franco, casada .
1368211-7 Girlaine Pereira Marcelino, casada Mov Efetivo / 01 Girlaine raimundo, viúva .

1485034- 1 Jéssica Camila da Silva Andrade, 
solteira HJK Contrato Administrativo / 01 Jessica Camila Andrade Costa, casada .

A DirEtorA DE GEStÃo DE PESSoAS DA FuNDAÇÃo HoSPitALAr Do EStADo DE MiNAS GErAiS – FHEMiGno uso das atribui-
ções que lhe confere a Portaria Presidencial Nº 1.479 de 24/08/2018, publicada em 25/08/2018, REGISTRA AFASTAMENTO POR MOTIVO DE 
LUTO, nos termos da alínea “b” do art. 201 da Lei 869, de 05/07/1952, por 8 (oito) dias, aos(as) servidores(as):

MASP NoME LotAÇÃo VÍNCULO/ADMISSÃO A PArtir DE
1304579-4 Janete Gomes Dias Mov Efetivo/ 01 28/02/2020.
1052599-6 Maria Aparecida Ferreira Mov Efetivo / 01 09/03/2020.
1015326-0 Ângela Maria Santos CSSFE Efetivo / 03 16/03/20.
1315835-7 Alda Aparecida de Sousa ADC Efetivo / 01 12/02/2020.
1103791-8 Helena Fernandes de oliveira Santos Mov Efetivo / 01 21/03/2020.
1320534-9 Efigênia Aparecida de Morais CSSFA Efetivo / 01 24/03/2020
1277587-0 Marli Gonçalves Batista HJxxiii Efetivo / 01 16/02/2020
1277587-0 Marli Gonçalves Batista HJxxiii Contrato Administrativo / 02 16/02/2020
1282256-5 Miriam Silva Geremias Guidini HAC Efetivo / 01 13/03/2020.
1085862-9 Denise ribeiro Finoti de oliveira irS Contrato Administrativo / 02 12/03/2020
1284742-2 Jacinta Nunes de Castro CSSi Efetivo / 01 24/01/2020.
1266360 - 5 Fábio Cruz Moleiro HMAL Efetivo / 01 22/02/2020.
1368211-7 Girlaine Pereira Marcelino Mov Efetivo / 01 04/03/2020.
1159330-8 rosania Coelho Soares HJPii Contrato Administrativo / 04 10/03/2020.
1041089-2 Elizabeth Maria Bianchetti CHPB Efetivo/ 01 23/02/2020.
1220080-4 Luciana Caldeira Castro Silva Mendicino Mov Contato Administrativo / 02 24/02/2020.

 
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 3202004022351220113.
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A DirEtorA DE GEStÃo DE PESSoAS DA FuNDAÇÃo HoSPitALAr Do EStADo DE MiNAS GErAiS - FHEMiG no uso das atribui-
ções que lhe confere a Portaria Presidencial Nº 1.479 de 24/08/2018, publicada em 25/08/2018, REGISTRA REASSUNÇÃO DE LIP, nos termos do 
art. 183 da Lei nº 869, de 5/7/1952, do (a) servidor (a):

MASP NoME LotAÇÃo VÍNCULO/ADM A PArtir DE Motivo
1194704-1 Marco Aurélio Dinalli Lemichi HrB Efetivo / 01 Publicação Desistência do tempo da LiP

02 1342310 - 1

A DirEtorA DE GEStÃo DE PESSoAS DA FuNDAÇÃo HoSPitALAr Do EStADo DE MiNAS GErAiS - FHEMiGno uso das atribuições 
que lhe confere a Portaria Presidencial Nº 1.479 de 24/08/2018, publicada em 25/08/2018: AUTORIZA AFASTAMENTO PARA GOZO DE FÉRIAS 
PRÊMIO, nos termos da resolução SEPLAG nº 22 de 25/4/2003, ao(s) servidor (es) lotado(s) no(a):

unidade Masp Servidor Meses Dec/Quinquênio A partir de Cargo
irS 1037223-3 Maria Correa de oliveira 1 5º 26/03/2020 1
irS 1037119-3 rosmar Caetano de oliveira 1 3º 27/03/2020 1

HJxxiii 10388833 Camilo Gomes e Souza Neto 1 6º 26/03/2020
ADC 12451076 Elaine Cristina oliveira 1 1º 24/03/2020 2

CEPAi 12324091 Alessandra Machado 1 2º 27/03/2020 1
CEPAi 10427490 Ana Maria Lopes Chagas 1 4º 23/03/2020 1
CEPAi 10422343 Angelica Braga Steling 1 5º 24/03/2020 1
CEPAi 03321940 Edenise Geralda Gomes Martins tavares 1 7º 23/03/2020 2
CEPAi 12082749 Fatima Cristina Pereira Godinho 1 2º 31/03/2020 1
CEPAi 10400372 Fatima Maria Souza rodrigues 1 6º 20/03/2020 1
CEPAi 12062758 Heriely Batista ribeiro 1 2º 24/03/2020 1
CEPAi 10526234 Jussara do Carmo Bernardes Nascimento 1 3º 20/03/2020 1
CEPAi 10407773 Marlene da Silva Duarte 1 6º 30/03/2020 1
CEPAi 10379139 Merces Hatem osorio 1 6º 23/03/2020 1
CEPAi 13451455 Nayara Moraes Faria 1 1º 02/04/2020 1
CEPAi 10407047 Sonia Aparecida de Almeida 1 6º 23/03/2020 1
CEPAi 10378586 Sueli Cristina Fernandes da Silva 1 6º 30/03/2020 1

irS 10404424 Djanira Aparecida de oliveira 1 6º 27/03/2020 1
Mov 3488475 rosangela de Lima 1 5º 30/03/2020 1

CSSFE 10407468 Alberto Julio da Silva 1 6º 01/04/2020 1
CMt 13664446 Nivia Luciana Silva 1 1º 25/03/2020 1

CSSFA 08381212 Shirley da Conceição Fortunato 1 6º 01/04/2020 2
HCM 10426724 Nelma de viterbo dos Anjos 1 5º 24/03/2020 1
HCM 10423978 Maria Cristina talabar 1 5º 06/04/2020 1
CSSi 11038478 Anirza onorato da Silva 1 3º 27/03/2020 1
CSSi 10420529 Carlos Alberto da Silva Dias 1 6º 24/03/2020 1
CSSi 12090577 Eduardo de Sa Alvarenga 1 2º 01/04/2020 1
CSSi 10726396 Shigeru ricardo Sekiya 1 4º 26/03/2020 1
CSSi 10406338 Silvana Maria Moreira 1 6º 24/03/2020 1
CSSi 09129362 vera Lucia do Amaral de Castro 1 5º 26/03/2020 2
CSSi 11494671 David Jose Dias Filho 1 2º 23/03/2020 2
CSSi 09194747 Jose Porfirio da Silva 1 6º 23/03/2020 1

HMAL 10396364 Marcelo villa Nogueira Joha 1 6º 31/03/2020 1
HMAL 10414282 Eliane Maria dos Santos 1 5º 25/03/2020 1
CSSFE 11363744 venicio Branquinho Pereira 1 1º 31/03/2020 3
HGv 10405900 rosa de Cassia da Silva 1 6º 03/04/2020 1
HGv 10373512 Jose Justino Leandro da Silva 1 6º 23/03/2020 1
HGv 10372647 Aluisio Alvim Cancela 1 6º 23/03/2020 1
HGv 10413102 rosimeire de olveira Silva 1 6º 26/03/2020 1
HGv 10373819 Maria do Carmo Salgado 1 6º 30/03/2020 1
HGv 12843900 Joyce da Silva ribeiro 1 1º 29/03/2020 1

CSSFE 13551692 Leonardo Morato de oliveira 1 1º 01/04/2020 1
CSSFE 12080610 Julio Cesar Chinellato de Lima 1 2º 06/04/2020 1

A DirEtorA DE GEStÃo DE PESSoAS DA FuNDAÇÃo HoSPitALAr Do EStADo DE MiNAS GErAiS - FHEMiGno uso das atribuições 
que lhe confere a Portaria Presidencial Nº 1.479 de 24/08/2018, publicada em 25/08/2018: AUTORIZA AFASTAMENTO PARA GOZO DE FÉRIAS 
PRÊMIO, nos termos da resolução SEPLAG nº 22 de 25/4/2003, ao(s) servidor (es) lotado(s) no(a):

unidade Masp Servidor Dias Dec/Quinquênio A partir de Cargo
CSSFE 12207015 Luciana de Souza rotondaro 15 dias 2º 15/04/2020 1

irS 12700522 Flavia de Fuccio oliveira 15 dias 1º 06/04/2020 1
CSSFE 12956553 Daniele de Cássia Souza Prado Gonçalves 15 dias 1º 01/04/2020 1
CSSFE 11067121 Ana Paula rezende Sandy Massahud 15 dias 2º 01/04/2020 1
CSSFE 12956553 Daniele de Cassia Souza Prado Gonçalves 15 dias 1º 01/04/2020 1

Alice Guelber Melo Lopes
Diretora de Gestão de Pessoas

02 1341970 - 1

A DirEtorA DE GEStÃo DE PESSoAS DA FuNDAÇÃo HoS-
PitALAr Do EStADo DE MiNAS GErAiS - FHEMiG no uso 
das atribuições que lhe confere a Portaria Presidencial Nº 1479 de 
24/08/2018, publicada em 25/08/2018,SUSPENDE GRATIFICAÇÃO 
Por riSCo á SAÚDE - GrS, GrAu MEDio,nos termos da Lei nº 
20 .518, de 06 de dezembro de 2012, regulamentada pelo Decreto nº 
46 .104 de 11 de dezembro de 2012 e do Laudo da Gerência de Saúde e 
Segurança do Trabalhador - GSSTCI Nº45/2020, do servidor: Marcia 
Lucia Alves, MASP 10408359, lotada no HJxxiii, ascensorista, a par-
tir de 05/03/2020, adm. 1.

02 1342239 - 1

DESPACHo DE JuLGAMENto
o ordenador titular do Hospital João xxiii, da Fundação Hospitalar 
do Estado de Minas Gerais - FHEMiG, no uso de suas atribuições que 
lhe foram conferidas através da Portaria Presidencial nº 1 .672 de 02 
de Março de 2020, publicada no Diário Oficial do Poder Executivo de 
Minas Gerais em 03/03/2020, tendo em vista a instauração de Processo 
Administrativo Disciplinar por meio da ordem de Serviço nº 07 de 
06/03/2017, publicada no Diário Oficial do Poder Executivo do Estado 
de Minas Gerais em 26/04/2017, alterada pela Ordem de Serviço nº 
27/2017, publicada no Diário Oficial do Poder Executivo do Estado 
de Minas Gerais em 24/06/2017, e acatando a conclusão do Parecer de 
Auditoria nº 2270 .031 .2020, determina:
- Arquivamento do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela 
Ordem de Serviço nº 07 de 06/03/2017, publicada no Diário Oficial 
do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais em 26/04/2017, alte-
rada pela Ordem de Serviço nº 27/2017, publicada no Diário Oficial do 
Poder Executivo do Estado de Minas Gerais em 24/06/2017, em virtude 
da prescrição da pretensão punitiva do Estado .

02 1342043 - 1

Secretaria de Estado 
de Educação

Secretária: Julia Figueiredo Goytacaz Sant’Anna

Expediente
rESoLuÇÃo SEENº 4 .302 DE 02 DE ABriL DE 2020 .

Delega competência para apurar frequência e validar registro de ponto 
no âmbito da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais .
A SECrEtáriA DE EStADo DE EDuCAÇÃo DE MiNAS 
GErAiS, no uso de suas atribuições previstas no inciso iii, § 1º, art . 
93 da Constituição do Estado, e no Decreto Estadual n° 47 .758 de 19 
de novembro de 2019,com fulcro na resolução SEPLAG nº 10, de 1º 
de março de 2004, resolução SEPLAG nº 73, de 03 de outubro de 
2018 e tendo em vista a necessidade de reordenar o controle e apu-
ração de registro de frequência de servidores em exercício no Órgão 
Central da Secretaria de Estado de Educação e Superintendentes regio-
nais de Ensino,
rESoLvE:
Art . 1º - Fica delegada a competência para controlar e apurar frequên-
cia, bem como executar as rotinas previstas em lei, cujos trâmites este-
jam disponibilizados no Ponto Digital:
i - Ao ocupante do cargo de Secretário Adjunto, quando se tratar dos 
servidores diretamente subordinados ao gabinete do Secretário Adjunto, 
dos servidores ocupantes de cargos de Subsecretário e Chefe de Gabi-
nete da Secretaria de Estado de Educação .
ii - Ao ocupante do cargo de Chefe de Gabinete, quando se tratar dos 
servidores diretamente subordinados à Chefia de Gabinete e ao gabinete 
da Secretaria de Estado de Educação, dos ocupantes de cargos de Che-
fia da Controladoria Setorial, Assessoria Jurídica, Assessoria de Comu-
nicação Social, Assessoria Estratégica, Assessoria de relações institu-
cionais, Assessoria de inovação e Apoio Administrativo do gabinete da 
Secretaria de Estado de Educação .
III - Ao ocupante do cargo de Chefia do Apoio Administrativo, quando 
se tratar dos servidores que compõe o apoio técnico administrativo do 
gabinete da Secretaria de Estado de Educação .
iv - Ao ocupante do cargo de Subsecretário de Articulação Educacio-
nal, quando se tratar dos servidores ocupantes do cargo de Superinten-
dente regional de Ensino da Secretaria de Estado de Educação .
Art . 2°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

SECrEtAriA DE EStADo DE EDuCAÇÃo, 
em Belo Horizonte, aos 02 de abril de 2020 .

(a)Julia Sant’Anna
Secretária de Estado de Educação

02 1342318 - 1

Superintendência de 
organização Escolar e 

informações Educacionais
SuBSECrEtAriA DE ArtiCuLAÇÃo EDuCACioNAL

SuPEriNtENDÊNCiA DE orGANiZAÇÃo 
ESCoLAr E iNForMAÇÕES EDuCACioNAiS

PORTARIA N.º 394/2020
Nos termos do artigo 12 da resolução SEE nº 4 .291, de 09 de março 
de 2020, do artigo 69 da resolução CEE n .º 449, de 1º de agosto de 
2002, e considerando a solicitação do representante da entidade man-
tenedora, ficam encerradas, a partir de 22 de dezembro de 2017, as ati-
vidades da Escola Municipal Ângelo Perillo, de Ensino Fundamental 
(anos iniciais), autorizada pela Resolução SEE nº 8230, de 13 de janeiro 
de 1998, situada na r . Joaquim Alves Borges, 25, Distrito de Martins 
Guimarães, em Lagoa da Prata .
Ficam revogados os atos de autorização concedidos ao 
estabelecimento .
SRE – Divinópolis

PORTARIA N.º 395/2020
Nos termos do artigo 12 da resolução SEE nº 4 .291, de 09 de março de 
2020, fica divulgada a mudança de denominação do logradouro onde 
situa a Escola Municipal Waldemiro Barrel, de Ensino Fundamental, da 
rua 03, n .º 169, B . Gameleira, em Periquito para a r . Flamboaiã, 169, 
B . Gameleira, no mesmo município .
SrE – Governador valadares

PORTARIA N.º 396/2020
Nos termos do artigo 12 da resolução SEE nº 4 .291, de 09 de março de 
2020, do artigo 47 da resolução CEE n .º 449, de 1º de agosto de 2002, 
fica autorizada, a partir de 1º de fevereiro de 2019, a mudança da Escola 
Municipal Geraldo Ribeiro, de Ensino Fundamental (anos iniciais), da 
R. Zezeca Franco, 728, B. Parque das Acácias, em Santa Vitória para a 
Av . reinaldo Franco de Morais, 1722, Centro, no mesmo município .
SrE – ituiutaba

PORTARIA N.º 397/2020
Nos termos do artigo 12 da resolução SEE nº 4 .291, de 09 de março 
de 2020, do artigo 47 da resolução CEE n .º 449, de 1º de agosto de 
2002, fica autorizada, a partir de 14 de maio de 2002, a mudança da 
Escola Municipal Joaquim Pereira, de Ensino Fundamental, da Fazenda 
Poção, em Monte Azul para a Comunidade de São Sebastião, 2773, no 
mesmo município .
SrE – Janaúba

PORTARIA N.º 398/2020
Nos termos do artigo 12 da resolução SEE nº 4 .291, de 09 de março de 
2020, do artigo 69 da resolução CEE n .º 449, de 1º de agosto de 2002, 
e considerando a solicitação do representante da entidade mantenedora, 
ficam encerradas, a partir de 17 de dezembro de 2001, as atividades 
da Escola Municipal de Ensino Fundamental, de Ensino Fundamen-
tal (anos iniciais), autorizada pela Resolução SEE nº 8647, de 06 de 
fevereiro de 1998, situada na Av . Duque de Caxias, 621, B . São Judas 
tadeu, em Borda da Mata .
Ficam revogados os atos de autorização concedidos ao 
estabelecimento .
SrE – Pouso Alegre

PORTARIA N.º 399/2020
Nos termos do artigo 12 da resolução SEE nº 4 .291, de 09 de março 
de 2020, do artigo 50 da resolução CEE nº 449, de 1º de agosto de 
2002, e considerando o Parecer CEE nº 47, de 03 de março de 2020, 
fica divulgada a alteração societária da entidade Instituto de Educação 
Crescer r2 Ltda, mantenedora do instituto de Educação Crescer r2, de 
Ensino Fundamental, situado na r . Primeiro de Janeiro, 330, Centro, 
em Matozinhos .
SrE – Sete Lagoas

PORTARIA N.º 400/2020
Nos termos do artigo 12 da resolução SEE nº 4 .291, de 09 de março de 
2020, do artigo 69 da resolução CEE n .º 449, de 1º de agosto de 2002, 
e considerando a solicitação do representante da entidade mantenedora, 
ficam encerradas, a partir de 31 de dezembro de 2018, as atividades da 
Escola Municipal iracema de Melo Moreira, de Ensino Fundamental 
(anos finais), autorizada pela Portaria SEE nº 395, de 1º de maio de 
1992, situada na r . João Augusto de Melo, 267, Centro, em Cacho-
eira da Prata .
Ficam revogados os atos de autorização concedidos ao 
estabelecimento .
SrE – Sete Lagoas

PORTARIA N.º 401/2020
Nos termos do artigo 12 da resolução SEE nº 4 .291, de 09 de março de 
2020, do artigo 69 da resolução CEE n .º 449, de 1º de agosto de 2002, 
e considerando a solicitação do representante da entidade mantenedora, 
ficam encerradas, a partir de 15 de dezembro de 2017, as atividades da 
Escola Municipal João Soares Alcântara, de Ensino Fundamental (anos 
iniciais), autorizada pela Portaria SEE nº 35, de 23 de abril de 1982, 
situada na localidade de Córrego Rio Manso, em Ladainha.
Ficam revogados os atos de autorização concedidos ao 
estabelecimento .
SRE – Teófilo Otoni

PORTARIA N.º 402/2020
Nos termos do artigo 12 da resolução SEE nº 4 .291, de 09 de março 
de 2020, do artigo 69 da resolução CEE n .º 449, de 1º de agosto de 
2002, e considerando a solicitação do representante da entidade man-
tenedora, ficam encerradas, a partir de 31 de dezembro de 2009, as ati-
vidades do Colégio Êxitus de Astolfo Dutra, de Ensino Fundamental 
e Ensino Médio, autorizado pela Portaria SEE nº 56, de 12 de janeiro 
de 2005, situado na Praça Francisco Coelho Linhares, 85, Centro, em 
Astolfo Dutra .
Ficam revogados os atos de autorização concedidos ao 
estabelecimento .
SrE – ubá

PORTARIA N.º 403/2020
Nos termos do artigo 12 da resolução SEE nº 4 .291, de 09 de março 
de 2020, do artigo 16 da resolução CEE n .º 449, de 1º de agosto de 
2002, e considerando os Pareceres CEE n .º 1041 e 289, publicados res-
pectivamente em 04 de novembro de 2005 e 1º de abril de 2006, fica 
autorizada, em caráter excepcional, pelo período de 05 de fevereiro de 
2007 a 08 de dezembro de 2010, a implantação do Ensino Fundamental 
– anos iniciais (1º ano), na Escola Infantil CDH - Centro de Desenvol-
vimento Humano, de Educação infantil, situada na rua das Ametistas, 
29, Vila Lamartine, em Araxá, para fins exclusivos de regularização da 
vida escolar dos alunos e expedição de documentos .
SrE – uberaba

Atos assinados pelo Subsecretário de Articulação Educacional
igor de Alvarenga oliveira icassatti rojas

02 1342216 - 1

Superintendências regionais 
de Ensino - SrE

SrE de montes claros
Diretora: Maria Levimar viana tupinambá

ANuLAÇÃo DA oPÇÃo rEMuNErAtÓriA DE DirEtor DE 
ESCOLA – ATO Nº 04/2020
Anula, o Ato n.º36/2019, pub. MG de 14/12/2019, de Opção Remunera-
tória de Diretor de Escola, referente ao servidor: MONTES CLAROS, 
SrE de Montes Claros – Aposentada, MaSP . 117925-8 Nilva vilas 
Boas Mendes, PEB2P, adm . 02, pelo recebimento do dobro da remu-
neração do cargo efetivo acrescido da parcela de 50% (cinquenta por 
cento) da remuneração do cargo apostilado de provimento em comissão 
de Diretor de Escola Di, vinculado ao cargo efetivo de PEB2P, adm . 02, 
a partir de 11/12/2019, data do protocolo do requerimento de opção de 
composição remuneratória, na SRE, em cumprimento de decisão judi-
cial Processo Nº 5015777-98.2019.8.13.0433, a partir de 11/12/2019, 
data do protocolo do requerimento de opção de composição remune-
ratória, na SRE, nos termos de decisão judicial em sede de agravo de 
Instrumento CV nº 1.000.20.013722-2/001, interposto pelo Estado de 
Minas Gerais, deferida a atribuição de efeito suspensivo recursal sus-
pendendo a liminar anteriormente concedida que assegurava à impe-
trante o direito de optar por composição remuneratória nos termos do 
§4°, art . 23 da Lei n .° 21 .710 de 2015 e Art .28-A da Lei n .° 15 .293 de 
2004, a partir de 10/03/2020, data da decisão judicial.

ANuLAÇÃo DA oPÇÃo rEMuNErAtÓriA DE DirEtor DE 
ESCOLA – ATO Nº 05/2020
Anula, o Ato n.º37/2019, pub. MG de 17/12/2019, de Opção Remunera-
tória de Diretor de Escola, referente ao servidor: MONTES CLAROS, 
SrE de Montes Claros – Aposentada, MaSP .266888-7 Maria das Neves 
Gomes Lopes, PEB3P, adm . 01, pelo recebimento do dobro da remu-
neração do cargo efetivo acrescido da parcela de 50% (cinquenta por 
cento) da remuneração do cargo apostilado de provimento em comis-
são de Diretor de Escola Dii, vinculado ao cargo efetivo de PEB3P, 
adm. 01, a partir de 12/12/2019, data do protocolo do requerimento 
de opção de composição remuneratória, na SRE, em cumprimento de 
decisão judicial Processo Nº 5017648-66 .2019 .8 .13 .0433, a partir de 
11/12/2019, data do protocolo do requerimento de opção de compo-
sição remuneratória, na SRE, em razão da decisão proferida nos autos 
do Processo 501764866.2019.8.13.433 e Mandado de Notificação n.° 
017648-0, que, em Juízo de retratação, foi reformada a r . Decisão iD: 
95741720, para indeferir a liminar pleiteada, no processo supracitado, 
conforme r. Decisão ID: 1073965765, a partir de 06/03/2020, data da 
decisão judicial .

AFASTAMENTO PRELIMINAR À APOSENTADORIA - (Com 
direito à média de contribuição) - ATO Nº 03/2020
registra afastamento preliminar à aposentadoria, nos termos do § 
24 do art. 36 da CE/1989, do(s) servidor(es): MONTES CLAROS, 
E .E .Monsenhor Gustavo, MaSP .892782-4, iara de Fátima Pimentel 
veloso, PEB3H, admissão 01, a partir da publicação do ato, à vista de 
requerimento de aposentadoria pelo art. 40, §1º, inciso III, alínea “a” 
combinado com § 5º da CF/88 com redação dada pela EC nº 41/03 
com direito à média das remunerações de contribuição, integral, sendo 
a última remuneração correspondente à carga horária de 108 h/a.

FÉRIAS-PRÊMIO AFASTAMENTO – ATO N.º 13/2020
Autoriza afastamento para gozo de férias-prêmio, nos termos da 
Resolução Conjunta SEPLAG/SEE N.º 9.865 de 3 de julho de 
2018 ao(s) servidor(es): MONTES CLAROS, SRE de Montes Cla-
ros, MaSP .932723-0, Magali Maria Pereira reis, ANE3J, adm . 01, 
por 01 mês de férias prêmio ref. 4º quinq. a partir de 02/04/2020; 
MaSP .827952-3, águeda Pinheiro veloso, ANE3L, adm . 01, por 01 
mês de férias prêmio ref. 5º quinq. a partir de 24/03/2020.

SrE – Montes Claros
Diretora: Maria Levimar viana tupinambá

02 1342171 - 1

FÉRIAS-PRÊMIO AFASTAMENTO – ATO N.º 14/2020 – Autoriza 
afastamento para gozo de férias-prêmio, nos termos da resolução Con-
junta SEPLAG/SEE N.º 9.865 de 3 de julho de 2018 ao(s) servidor(es): 
MoNtES CLAroS, SrE de Montes Claros, MaSP .932729-7, Maria 
do Socorro Claudiana de Souza oliveira, tDE3J, adm . 01, por 01 mês 
de férias prêmio, ref. 5º quinq. a partir de 07/04/2020; MaSP.892634-7, 
Luciana Aparecida Martins de Souza, tDE3H, adm . 01, por 01 mês de 
férias prêmio, ref. 3º quinq. a partir de 06/04/2020.

SrE – Montes Claros
Diretora: Maria Levimar viana tupinambá

02 1342288 - 1

A DirEtorA DE GEStÃo DE PESSoAS DA FuNDAÇÃo HoS-
PitALAr Do EStADo DE MiNAS GErAiS - FHEMiG no uso 
das atribuições que lhe confere a Portaria Presidencial Nº 1479 de 
24/08/2018, publicada em 25/08/2018, REMOVE A PEDIDO, nos ter-
mos do art. 80 da Lei nº 869, de 5/7/1952, o(a) servidor(a): DENISE 
APARECIDA TEIXEIRA RAMOS, MASP 1040311-1, lotado(a) no(a) 
ADC/DIGEPE, Efetivo, AGAS IV C– Bibliotecario, a partir da data de 
publicação, para o(a) HJXXIII, admissão 1.

02 1341896 - 1

DESPACHo DE JuLGAMENto
o Diretor Hospitalar doHospital Alberto Cavalcanti da Fundação Hos-
pitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMiG, no uso de suas atri-
buições que lhe foram conferidas por meio da Portaria Presidencial 
nº 1651de 04de Dezembro de 2019, tendo em vista a instauração de 
Sindicância Administrativa Investigatória por intermédio da Ordem 
de Serviço nº 021/2019, publicada no Diário Oficial de Minas Gerais 
em 06de Setembrode 2019, e em atençãoao Parecerde Auditoria nº 
2270 .059 .2020, determina:
I –ARQUIVAMENTO DA SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA 
iNvEStiGAtÓriA, iNStAurADA Por MEio DA orDEM DE 
SERVIÇO Nº 21/2019, do Hospital Alberto Cavalcanti, publicada no 
Diário Oficial do Executivo de 06/09/2019, para apurar possível des-
cumprimento ao dever de discrição, previsto no artigo 216, inciso 
III, da Lei Estadual nº 869/52, por parte da servidora E. F. P., MASP 
14667307, face à inexistência de ilícito disciplinar praticado pela servi-
dora, conforme demonstrado no presente Parecer .

02 1342042 - 1

o Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, no 
uso de suas atribuições, torna sem efeito o ato abaixo, publicado em 
13/03/2020:

“O Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 
designa, (...) RODRIGO LUIZ MARQUES LEOCADIO, MASP 
1265155-0, para a função gratificada FGH-4 III HO47.”

02 1341983 - 1

o Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, no 
uso de suas atribuições, torna sem efeito os atos abaixo, publicados 
em 13/03/2020:

“O Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, no 
uso de suas atribuições, dispensa GErALDo MAGELA toStES DE 
FARIA, MASP 1286954-1, da função gratificada FGH-3 III HO56 
do(a) , constante do Decreto nº 45.537, de 27 de janeiro de 2011.”

“O Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 
designa, (...) VANESSA CRISTINA LEITE DA SILVEIRA, MASP 
1222849-0, para a função gratificada FGH-1 II HO02, constante no 
Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, para dirigir a Casa de 
Saúde São Francisco de Assis.”

“O Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 
designa, (...) JULIA PIMENTA MELO CARVALHO, MASP 13595558, 
para a função gratificada FGH-2 I HO03, para responder pela Gerência 
Administrativa da Casa de Saúde São Francisco de Assis.”

“O Presidente (...), dispensa DAVID JOSÉ DIAS FILHO, MASP 
1149467-1, da função gratificada FGH-2 I HO03 do(a) , constante do 
Anexo I do Decreto nº 45.537, de 27 de janeiro de 2011.”

“O Presidente (...), dispensa NELMA DE VITERBO DOS ANJOS, 
MASP 1042672-4, da função gratificada FGH-5 I HO01 do(a), cons-
tante do Decreto nº 45.537, de 27 de janeiro de 2011.”

“O Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 
designa, (...), ELIZANGELA TAVARES SANTOS LIMA, MASP 
1.369.739-6, para a função gratificada FGH-3 IV HO49, para respon-
der pela Coordenação de Arquivo Documental da Diretoria de Planeja-
mento Gestão e Finanças.”

“O Presidente (...), dispensa ALESSANDRA TASSI DE PAULA, 
MASP 13012828, da função gratificada FGH-3 III HO32 do(a) , cons-
tante do Decreto nº 45.537, de 27 de janeiro de 2011.”

“O Presidente (...), dispensa FLÁVIA LÍVIA SALDANHA E SILVA, 
MASP 1276143-3, da função gratificada FGH-5 I HO04 do(a) , cons-
tante do Decreto nº 45.537, de 27 de janeiro de 2011.”

“O Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 
designa, (...), FELIPE LEONARDO RIGO, MASP 1.466.752-1, para 
a função gratificada FGH-3 II HO56.”

“O Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 
designa, (...) DEBORAH MENDES RIBEIRO, MASP 1.199.968-7, 
para a função gratificada FGH-5 IV HO47.”

Fábio Baccheretti vitor
Presidente

01 1341580 - 1

o Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 
designa, nos termos do art . 1º, § 2º da Lei Delegada nº 175, de janeiro 
de 2007, da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e do Decreto 
nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, SiMoNE LÚCiA DA roCHA, 
MASP 1.382.001-4, para a função gratificada FGH-3 III HO32, para 
responder pela Coordenação de Hotelaria do Hospital regional Antô-
nio Dias .
o Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 
designa, nos termos do art . 1º, § 2º da Lei Delegada nº 175, de janeiro 
de 2007, da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e do Decreto 
nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, GrAZiELE GoNiK roDri-
GUES PACAU, MASP 1373783-8, para a função gratificada FGH-3 
iii Ho34, para responder pela Coordenação de Gestão de Pessoas do 
Hospital regional Antônio Dias .
o Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 
designa, nos termos do art . 1º, § 2º da Lei Delegada nº 175, de janeiro 
de 2007, da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e do Decreto 
nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, DENiSE ALvES riBEiro, MASP 
1207177-5, para a função gratificada FGH-3 I HO12, para responder 
pelo Núcleo de risco da Casa de Saúde Padre Damião .

Fábio Baccheretti vitor
Presidente

01 1341842 - 1

A DirEtorA DE GEStÃo DE PESSoAS DA FuNDAÇÃo HoS-
PitALAr Do EStADo DE MiNAS GErAiS - FHEMiG no uso 
das atribuições que lhe confere a Portaria Presidencial Nº 1479 de 
24/08/2018, publicada em 25/08/2018, REMOVE A PEDIDO, nos ter-
mos do art. 80 da Lei nº 869, de 5/7/1952, o(a) servidor(a): TALITA 
OTONE GOMES GUIMARÃES, MASP 1362926-6, lotado(a) no(a) 
HiJPii, Efetivo, toS i-C – Auxiliar Administrativo, a partir da data de 
publicação, para o(a) ADC/DPGF, admissão 1. SONIA DE FATIMA 
RIBEIRO DINIZ CAMPOS, MASP 1356311-9, lotado(a) no(a) ADC/
DPGF, Efetivo, toS i-C – Auxiliar Administrativo, a partir da data de 
publicação, para o(a) HIJPII, admissão 1.

02 1341895 - 1

 
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 3202004022351220114.
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SrE de Paracatu
Diretora: Juliana Gonçalves Santos ribeiro

FÉRIAS-PRÊMIO – CONCESSÃO – ATO N° 10/2020 CONCEDE 
trÊS MESES DE FÉriAS-PrÊMio, nos termos do § 4° do art . 31, 
da CE/1989, aos servidores: João Pinheiro: EE. “Profº Orlinda Saraiva 
Simões” - MaSP 1323991-8, Angela Neuma da Silva Oliveira, PEBIB, 
cargo 02, referente ao 1º quinquênio de exercício, a partir de 15/10/19.

AFASTAMENTO POR MOTIVO DE LUTO – ATO N° 05/2020
AFASTA POR MOTIVO DE LUTO, nos termos da alínea “b” do art. 
201, da Lei n° 869 de 05/07/1952, por oito dias, dos servidores: João 
Pinheiro: EE. “Presidente Olegário” - MaSP 1220058-0, Leticia Veloso 
Gonçalves dos Santos, PEBDIA, cargo 01, a partir de 17/03/2020.

02 1341937 - 1

rEtiFiCAÇÃo DE AFAStAMENto PrELiMiNAr À APoSEN-
TADORIA– ATO N° 12/2020 RETIFICA, OS ATOS, de Afastamento 
Preliminar à Aposentadoria, referente aos servidores: João Pinheiro: 
EE. “Capitão Speridião” - MaSP 369088-0, Vianei Aparecida de Souza 
Silva, ATBIVL, cargo 01, no ato publicado em 13/03/2020, onde se 
lê: ATBIVJ, leia-se: ATBIVL; Paracatu: EE. “Temístocles Rocha” - 
MaSP 369084-9, Silvia Aparecida Batista Dias, AtBivJ, cargo 02, no 
ato publicado em 22/11/2019, onde se lê: ATBIV-I, leia-se: ATBIVJ; 
EE. “Drº Sérgio Ulhoa” - MaSP 1009421-7, Francisca Vieira da Silva, 
PEBIIB, cargo 01, no ato publicado em 14/02/2020, onde se lê: PEBIB, 
leia-se: PEBIIB; EE. “Altina de Paula Guimarães” - MaSP 391531-1, 
valéria Maria vinhal Silva, PEBiiiP, cargo 01, no ato publicado em 
13/03/2020, onde se lê: 108 h/a, leia-se: 108 + 11 h/a.

RETIFICAÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO/AFASTAMENTO – ATO N° 
13/2020 RETIFICA, OS ATOS de Férias-Prêmio/Afastamento, refe-
rente aos servidores: Paracatu: “SRE/Paracatu” – MaSP 1059135-2, 
terezinha Manoel Cotrim Souza, tDEiiD, cargo 01, no ato publi-
cado em 20/03/20, onde se lê: referente ao 3º quinquênio de exercício, 
leia-se: referente ao 2º quinquênio de exercício .

02 1341940 - 1

SrE de Patrocínio
Diretora: Luzia Fátima Santos de Paiva

LOTAÇÃO – ATO Nº 06/2020
LOTA, nos termos do inciso I, do art. 75 da Lei nº 7109, de 13/10/1977, 
o servidor: Patrocínio – na E.E. “José Eduardo Aquino”, MaSP 
1051516-1, Eliane Ferreira Nunes, PEB i B, admissão 3, a contar de 
1º/4/2020, por retorno da disposição sem ônus.

02 1341957 - 1

SrE de Pirapora
Diretora: Heloísa Alves de Almeida Gribel

FÉRIAS-PRÊMIO CONCESSÃO – ATO Nº 11/2020
CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS-PrÊMio, nos termos do § 4º 
do art. 31, da CE/89, aos servidores: Ibiaí – EE. Cel. Aristides Batista – 
João Luiz da Fonseca, MaSP 834432-7, PEB1A, adm . 4, referente ao 1º, 
2º, 3º e 4º quinquênios de exercício a partir de 06/06/18, data do reque-
rimento, com aproveitamento de tempo no cargo PEB1A/adm. 2 do 
qual foi desligado pela aplicação ADI 4876/STF dos quais não usufruiu 
nenhum mês.; João Luiz da Fonseca, MaSP 834432-7, PEB1A, adm. 
4, referente ao 5º quinquênio de exercício a partir de 22/10/18, data do 
requerimento, com aproveitamento de tempo no cargo PEBD1A/adm. 
3 do qual foi dispensado.; São Romão – EE. Afonso Arinos – Maria da 
Conceição Caxito, MaSP 1108156-9, PEB2G, adm . 1, referente ao 3º 
quinquênio de exercício a partir de 07/02/20.

GrAtiFiCAÇÃo DE iNCENtivo À DoCENCiA – Ato Nº 
05/2020
CONCEDE nos termos da Lei nº 8517 de 09/01/84, da Lei nº 9831 de 
04/07/89 e da Lei nº 9957 de 18/10/89, a: São Romão – EE. Afonso 
Arinos – Maria da Conceição Caxito, MaSP 1108156-9, PEB2G, adm . 
1, referente ao 2º biênio a partir de 30/01/09, para regularização de 
registros funcionais.; Maria da Conceição Caxito, MaSP 1108156-9, 
PEB2G, adm. 1, referente ao 3º biênio a partir de 14/02/11, com efeitos 
pecuniários a partir de 01/06/11, mês da vigência de retorno à sistemá-
tica remuneratória anterior ao subsídio, para regularização de registros 
funcionais .

REMANEJAMENTO - ATO Nº 02/2020
REMANEJA, nos termos do art. 19 da Lei nº 9381, de 18/12/86, a ser-
vidora: várzea da Palma – Maria de Lourdes da Silva Sanches, MaSP 
326126-0, EEB1A, adm . 3, da EE . João Monteiro de Morais – de vár-
zea da Palma para a EE . Emília de Paula – de várzea da Palma, a con-
tar de 06/04/20.

02 1342254 - 1

SrE de Poços de caldas
AFAStAMENto PrELiMiNAr À APoSENtADoriA – Ato Nº 
083/2020
registra Afastamento Preliminar à Aposentadoria voluntária, nos ter-
mos do § 24 do art. 36 da CE/1989, dos servidores:Poços de Caldas – 
SRE, MaSP 280.802.0-1, Heleno Cruz da Silva, a partir de 30/03/2020, 
referente ao ASE5/V N, à vista de requerimento de aposentadoria pelo 
Art. 6º da EC 41/03, com direito à remuneração integral; Conceição 
da Aparecida – EE Padre José Antonio Panucci, MaSP 391 .112 .0-2, 
Norma Borba Alves, a partir de 09/03/2020, referente ao PEB3/III L, 
à vista de requerimento de aposentadoria pelo Art. 6º da EC 41/03 c/c 
§ 5º do art. 40 da CF/88 com direito à remuneração integral, corres-
pondente à carga horária de 108h/a; Poços de Caldas – EE Professor 
Arlindo Pereira, MaSP 379 .669 .5-1, Carlos Alberto Casalinho, a par-
tir de 18/03/2020, referente ao PEB5/V M, à vista de requerimento de 
aposentadoria pelo Art. 6º da EC 41/03 c/c § 5º do art. 40 da CF/88 
com direito à remuneração integral, correspondente à carga horária de 
112h/a.

FÉRIAS PRÊMIO AFASTAMENTO – ATO Nº 084/2020
Autoriza Afastamento para Gozo de Férias Prêmio, “em caráter espe-
cial”, nos termos art. 5º da Deliberação do Comitê Extraordinário 
CoviD-19 nº 02, de 16 de março de 2020, à servidora: Poços de Cal-
das – SRE, MaSP 307.937-3.1, Lucia de Fátima Oliveira, ASB1/I P, por 
1 mês, referente ao 6º quinquênio de exercício, a partir de 19/03/2020.

FÉriAS PrÊMio CoNtAGEM EM DoBro APoSENtADoriA – 
ATO Nº 085/2020
Autoriza Contagem em Dobro de Férias Prêmio para Aposentadoria, nos 
termos do inciso I do art 114 do ADCT da CE/1989, ao servidor:Poços 
de Caldas – SRE, MaSP 280.802.0-1, Heleno Cruz da Silva, ASE5/V 
N, concedidas pelos Atos nº 177/95 e nº 009/96, publicados, respecti-
vamente, em 22/03/95 e 12/01/96, 03 meses e 19 dias, referentes aos 
1º e 2º quinquênio de exercício, restando-lhe 02 meses e 11 dias para 
conversão em espécie .

LOTAÇÃO – ATO Nº 086/2020
Lota, nos termos do inciso I, do art. 75 da Lei nº 7109, de 13/10/1977, 
por retorno antecipado da LiP, a servidora: Poços de Caldas na EE 
Francisco Escobar, MaSP 1 .322 .620-4.2, Aliane Ramos Correa, PEB1/I 
C, a contar de 20/02/2020.

REMANEJAMENTO DE PESSOAL – ATO Nº 087/2020
Remaneja, nos termos do art 19 da Lei nº 9381, de 18/12/1986, a 
servidora:Monte Belo – MaSP 1 .321 .142-0, Adriana Aparecida Martins 
Batista, PEB1/I A, admissão 2, da EE Presidente Tancredo de Almeida 
Neves para a EE Frei Levino, a contar de 03/02/2020.

Noêmia de Lourdes Furtado
Diretora em Exercício

01 1341593 - 1

*EDitAL DE CHAMAMENto
LAURA HENRIQUE CORRÊA, Presidente da Comissão de Pro-
cesso Administrativo Disciplinar, instaurado por meio da PortAriA 
NUCAD/SEE Nº 87/2019, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial 
do Executivo em 07/12/2019, tendo em vista o disposto no artigo 234 
da Lei nº 869 de 05 de julho de 1952, CONVOCA e CITA o (a) servidor 
(a) relacionado a seguir, com seu respectivo número de processo, para 
comparecer perante esta Comissão Processante, instalada na Superin-
tendência regional de Ensino de Poços de Caldas, situada na Av . Fran-
cisco Sales, nº 235, centro da cidade de Poços de Caldas – MG, fone 
(35) 3697-0437 no horário de 8 horas às 11:30 horas e de 13 horas às 
17:30 horas, no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar da 4ª (quarta) 
e última publicação deste edital no Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais, a fim de, pessoalmente, tomar conhecimento de seu respectivo 
processo, acompanhar a sua tramitação e apresentar defesa para o fato 
a ele (a) atribuído, que caracteriza, em tese, abandono de cargo, infra-
ção prevista no artigo 249, inciso ii, do referido diploma legal, sob 
pena de rEvELiA:
Sérgio Alves de oliveira Júnior, Masp 1 .131 .026-5, ocupante do Cargo 
de Professor de Educação Básica, admissão 1, Superintendência regio-
nal de Ensino de Poços de Caldas, Secretaria de Estado de Educação, 
PAD Nº 87/2019.

Poços de Caldas, 01 de abril de 2020 .
Laura Henrique Corrêa

Presidente da Comissão Processante
SrE de Poços de Caldas

*Em caso de abandono de cargo
01 1341495 - 1

SrE de Ponte Nova
Diretora: rosane Name dos reis Fialho

AFASTAMENTO POR MOTIVO DE LUTO – ATO Nº 11/2020
Afasta Por Motivo de Luto, nos termos da alínea “b” do Art. 201, da Lei 
nº 869, de 05/07/1952, por até oito dias consecutivos, ao servidor: Pedra 
Bonita – E.E.“Dom Oscar de Oliveira”, MaSP 1274273-0, Viviane 
Moreira Ribeiro da Silva, ATB1A, 3º cargo, a partir de 11/03/2020; 
Santa Cruz do Escalvado - E.E.“Dr.Otavio Soares”, MaSP 1383483-3, 
Renata Isabel Gomes Dias, PEB1A, 3º cargo, a partir de 13/03/2020.

AFASTAMENTO POR MOTIVO DE LUTO – ATO Nº 12/2020
Afasta Por Motivo de Luto, nos termos da alínea “b” do Art. 201, da 
Lei nº 869, de 05/07/1952 e art.19 da Instrução Normativa/SEPLAG/
SCAP/ Nº 01/2012, por até oito dias consecutivos, ao servidor: Alvi-
nópolis - E.E.“Antonio Carlos”, MaSP 1005674-5, Leonil Maria Car-
los Lana, ASBD1A, 1º cargo, a partir de 08/03/2020; Pedra Bonita 
– E.E.“Dom Oscar de Oliveira”, MaSP 1274273-0, Viviane Moreira 
Ribeiro da Silva, PEBD1A, 1º cargo, a partir de 11/03/2020.

FÉRIAS-PRÊMIO / AFASTAMENTO – ATO Nº 20/2020
Autoriza Afastamento para Gozo de Férias-Prêmio, nos termos do inciso 
II § 1º do Art. 3º da Resolução Conjunta SEPLAG/SEE, nº 8.656, de 
02/07/2012, ao servidor: Canaã - E.E.“Maria Aparecida David”, MaSP 
299319-4, Fatima Aparecida Lopes Bitencourt, PEB2M, 1º cargo, por 
01 mês, referente ao 4º quinquênio de exercício, a partir de 13/04/2020 
( com vistas à aposentadoria).

FÉRIAS-PRÊMIO / AFASTAMENTO – ATO Nº 21/2019
Autoriza Afastamento para Gozo de Férias-Prêmio, nos termos da 
Resolução Conjunta SEPLAG/SEE n° 9865, de 03 de Julho de 2018, 
ao(s) servidor(es): Ponte Nova – “SRE”, MaSP 183093-4, Araci Viçoso 
Gomes Lopes, ANEI2E/DAD4, 2º cargo, por 01 mês, referente ao 3º 
quinquênio de exercício, a partir de 03/04/2020.

FÉRIAS-PRÊMIO / CONCESSÃO – ATO Nº 10/2020
Concede 3 meses de férias-prêmio, nos termos do § 4º do art . 31 da 
CE/1989, ao servidor: Ponte Nova – “SRE”, MaSP 851.745-0, Denise 
Maria Pinto, ANE4H, 1º cargo, referente ao 4º quinquênio de exercício, 
a partir de 31//03/2020.

oPÇÃo Por CoMPoSiÇÃo rEMuNErAtÓriA – Ato Nº 
05/2020
Registra Opção Remuneratória, em cumprimento a decisão judicial 
exarada no processo Nº 5000502-73 .2018 .8 .13 .0521, nos termos do 
art . 23, §4º, da Lei nº 21 .710, de 2015 e art . 28-A da Lei nº 15 .293, de 
2004, do servidor: Ponte Nova – Servidor Aposentado, MaSP 85 .453-9, 
iolanda Bicalho Martins, admissão 01, PEB, Nível i, Grau i, admissão 
02, EEB, Nível 2, Grau P, pelo recebimento do dobro da remunera-
ção do cargo de provimento efetivo, acrescido de 50% (cinquenta por 
cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão de Diretor 
de Escola Dii, vinculado a admissão 01, apostilado integral, a partir de 
24/06/2019, data da sentença judicial no processo em epígrafe.

oPÇÃo Por CoMPoSiÇÃo rEMuNErAtÓriA – Ato Nº 
06/2020
Registra Opção Remuneratória, em cumprimento a decisão judicial 
exarada no processo Nº 5000502-73 .2018 .8 .13 .0521, nos termos do art . 
23, §4º, da Lei nº 21 .710, de 2015 e art . 28-A da Lei nº 15 .293, de 2004, 
do servidor: Ponte Nova – Servidor Aposentado, MaSP 160 .467-7, 
Maria Aparecida de Castro, admissão 01, PEB, Nível ii, Grau P, admis-
são 02, EEB, Nível i, Grau P, pelo recebimento do dobro da remunera-
ção do cargo de provimento efetivo, acrescido de 50% (cinquenta por 
cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão de Diretor 
de Escola Di, vinculado a admissão 01, apostilado integral, a partir de 
24/06/2019, data da sentença judicial no processo em epígrafe.

oPÇÃo Por CoMPoSiÇÃo rEMuNErAtÓriA – Ato Nº 
07/2020
Registra Opção Remuneratória, em cumprimento a decisão judicial 
exarada no processo Nº 5000502-73 .2018 .8 .13 .0521, nos termos do art . 
23, §4º, da Lei nº 21 .710, de 2015 e art . 28-A da Lei nº 15 .293, de 2004, 
do servidor: Ponte Nova – Servidor Aposentado, MaSP 223 .631-3, 
Maria da Consolação Sampaio Martins, admissão 01, PEB, Nível i, 
Grau G, admissão 02, PEB, Nível i, Grau N, pelo recebimento do dobro 
da remuneração do cargo de provimento efetivo, acrescido de 50% (cin-
quenta por cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão 
de Diretor de Escola Dii, vinculado a admissão 01, apostilado integral, 
a partir de 24/06/2019, data da sentença judicial no processo em epí-
grafe . Servidora falecida .

oPÇÃo Por CoMPoSiÇÃo rEMuNErAtÓriA – Ato Nº 
08/2020
Registra Opção Remuneratória, em cumprimento a decisão judicial 
exarada no processo Nº 5000502-73 .2018 .8 .13 .0521, nos termos do art . 
23, §4º, da Lei nº 21 .710, de 2015 e art . 28-A da Lei nº 15 .293, de 2004, 
do servidor: Ponte Nova – Servidor Aposentado, MaSP 159 .015-7, 
Sônia Maria rigueira Andrade Leal, admissão 01, PEB, Nível ii, Grau 
H, admissão 02, ANE i, Nível ii, Grau N, pelo recebimento do dobro 
da remuneração do cargo de provimento efetivo, acrescido de 50% (cin-
quenta por cento) da remuneração do cargo de provimento em comis-
são de Diretor de Escola Di, vinculado a admissão 01, apostilado inte-
gral, a partir de 24/06/2019, data da sentença judicial no processo em 
epígrafe .

02 1342286 - 1

rEtiFiCAÇÃo DE FÉriAS PrÊMio AFAStAMENto – Ato Nº 
03/2020
Retifica a ato de Férias Prêmio Afastamento, ao servidor: Barra Longa 
- E.E.“Pe.Jose Epifanio Gonçalves”, MaSP 554469-7, Neusa Maria 
Bosco Magalhães, PEB1N, 1° cargo, ato publicado em 31/01/2020, por 
motivo de alteração no número de meses . onde se lê: por 2 meses, refe-
rente ao 2º quinquênio de exercício, a partir de 03/02/2020. Leia-se: 
por 5 meses, sendo 2 meses referentes ao 2º quinquênio de exercício e 3 
meses referentes ao 4º quinquênio de exercício, a partir de 03/02/2020.

02 1342287 - 1

SrE de Pouso Alegre
Diretora: Clicia Maria Beraldo Nadalini Hart

AFAStAMENto PrELiMiNAr À APoSENtADoriA - Ato Nº 
06/2020
rEGiStrA AFAStAMENto PrELiMiNAr À APoSENtADo-
RIA VOLUNTÁRIA, nos termos do § 24 do art. 36 da CE/ 1989, do(s) 
servidor (es): Pouso Alegre – CESEC Professora Hermelinda Toledo, 
MaSP 389 .441-7, José inácio Moreira, a partir da publicação do ato, 
referente ao cargo de PEBiiiN, 1º cargo, à vista de requerimento de 
aposentadoria pelo art. Art. 6º da EC 41/03 c/c § 5º do art. 40 da CF/88, 
com direito à remuneração integral, correspondente à carga horária de 
108 h/a.

AFAStAMENto PrELiMiNAr À APoSENtADoriA – Ato Nº 
07/2020
rEGiStrA o AFAStAMENto PrELiMiNAr À APoSENtADo-
RIA, nos termos do §24°do Art. 36 da CE/1989, do (s) servidor(es): 
Pouso Alegre – CESEC Professora Hermelinda toledo, MaSP389 .327-
8,Elizabeth Cabral Coutinho,a partir da publicação do ato, referente ao 
cargo dePEBiiiH, 2º cargo, à vista de requerimento de aposentadoria 
pelo art. Art. 6º da EC 41/03, com direito à remuneração integral, cor-
respondente à carga horária de 108 h/a.

FÉRIAS-PRÊMIO/AFASTAMENTO – ATO Nº 16/2020
AutoriZA AFAStAMENto PArA GoZo DE FÉriAS-PrÊMio, 
nos termos doartigo 2º da Resolução SEPLAG nº 22, de 25/04/2003 
e artigo 3º da Resolução Conjunta SEPLAG/SEE Nº 8.656, de 
02/07/2012, ao(s) servidor(es): Pouso Alegre - SRE Pouso Alegre, 
MaSP 453 .775-9, Ana Maria Camilo, tDE2G, 1º cargo, por 01 mês, 
referente ao 2º quinquênio de exercício, a partir de 06/04/2020.

LICENÇA À GESTANTE – ATO Nº 06/2020
CoNCEDE LiCENÇA À GEStANtE, nos termos do inciso xviii do 
art. 7º da CR/1988 por 120 dias, com prorrogação por mais 60 dias, 
conforme Lei nº. 18879, de 27/05/2010, à servidora: Bueno Brandão – 
E .E . Secretário olinto orsini, MaSP 1 .159 .641-8, Ana Maria ribeiro, 
PEB1A, 4º cargo, a partir de 23/03/2020.

02 1342292 - 1

SrE de São Sebastião do Paraíso
Diretora: Maísa Claudia de Mello Barreto

RETIFICAÇÃO – ATO Nº 13/20
RETIFICA, NO ATO FÉRIAS-PRÊMIO/CONCESSÃO, ref. à servi-
dora: São Sebastião do Paraíso – Superintendênçia regional de Ensino, 
MaSP 936 .931-5, Micheli Aparecida Carina Calzavara, tDEv-i 
(Adm.01), Ato nº 04/20, publicado em 21/02/20, por alteração na 
data da vigência, onde se lê: ref . ao 5º quinquênio de exercício, a par-
tir de 03/02/20; leia-se: ref. ao 5º quinquênio de exercício, a partir de 
23/02/20.

Maísa Cláudia de Mello Barreto
Superintendente regional de Ensino

01 1341558 - 1

FÉRIAS-PRÊMIO/CONCESSÃO – ATO Nº 08/20
CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS-PrÊMio, nos termos do § 4º 
do art. 31, da CE/89, à servidora: São Sebastião do Paraíso - E.E. Paula 
Frassinetti, MaSP 280 .884-8, terezinha Balbina de oliveira, AtBi-A 
(Adm.04), ref. ao 1º quinquênio de exercício, a partir de 01/02/20.

Maísa Cláudia de Mello Barreto
Superintendente regional de Ensino

01 1341563 - 1

SrE de uberlândia
Diretora: onília Maria de oliveira Borges

rEtiFiCAÇÃo DE AFAStAMENto PrELiMiNAr À APoSEN-
TADORIA – ATO Nº 27/2020
Retifica o Ato de Afastamento Preliminar à Aposentadoria, referente ao 
servidor: - uberlândia, SrE, Masp 378780 .1 .1, Cecília Maria da Silva 
Rosato, PEB1P, Ato nº 11/2020, publicado em 27/03/2020, por motivo 
de acerto na aposentadoria, onde se lê: SrE, leia-se: E .E . de uberlân-
dia; Masp 346750.3.1, Marcia Aparecida de Azevedo Tavares, PEB2P, 
Ato nº 73/15, publicado em 12/12/2015, para acerto aposentadoria, 
onde se lê: percepção de 14 h/a de dobra de turno, leia-se: percepção de 
15 h/a de extensão de carga horária .

onilia Maria de oliveira Borges
Diretora da SrE de uberlândia

02 1341908 - 1

QUINQUÊNIO DE MAGISTÉRIO – ATO Nº 04/2020
Concede Quinquênio, nos termos do art. 112, do ADCT da CE/1989, ao 
servidor: - uberlândia, SrE, Masp 689740 .9 .1, Eliete Maria resende 
Pinto, PEB2P, referente ao 5º quinquênio a partir de 24/06/2010.

onilia Maria de oliveira Borges
Diretora da SrE de uberlândia

02 1341907 - 1

ANuLAÇÃo DE FÉriAS-PrÊMio AFAStAMENto – Ato Nº 
16/2020
Anula o Ato de Férias-Prêmio Afastamento, referente ao servidor: - 
uberlândia, E .E . Frei Egidio Parisi, Masp 831951 .9 .1, Patrícia Pamen-
zoni, ATB4I, Ato nº 14/2020, publicado em 06/03/2020, na parte em 
que concedeu Férias-Prêmio Afastamento, por motivo de desistência 
da servidora .

FÉRIAS-PRÊMIO AFASTAMENTO – ATO Nº 19/2020
AutoriZA AFAStAMENto PArA GoZo DE FÉriAS-PrÊMio, 
nos termos da Resolução Conjunta SEPLAG/SEE nº 9865, de 3 de 
julho de 2018 e conforme a Deliberação CoviD-19 N° 02 e Nº 12, 
ao servidor: - uberlândia, SrE, Masp 1171716 .2 .1, Luiz Carlos Lage, 
tDE2F, por 01 mês referente ao 1º quinquênio de exercício a partir 
de 01/04/2020.

FÉRIAS-PRÊMIO CONCESSÃO – ATO Nº 17/2020
Concede Férias-Prêmio, nos termos do § 4º do art. 31, da CE/1989, 
ao servidor: - uberlândia, SrE, Masp 658753 .9 .1, Cláudia teixeira 
Lima, PEB2P, 3 meses referente ao 5º quinquênio de exercício a partir 
de 30/09/2010.

FÉRIAS-PRÊMIO CONCESSÃO – ATO Nº 18/2020
Concede três Meses de Férias-Prêmio, nos termos do § 4º do art . 31, 
da CE/1989, ao servidor: - Araguari, E.E. Isolina França Soares Tôrres, 
Masp 390827 .4 .1, Leila Lucia ribeiro, PEB3H, referente ao 4º quinqu-
ênio de exercício a partir de 21/06/2018; - Uberlândia, E.E. Frei Egi-
dio Parisi, Masp 457238 .4 .3, Dulcimar da Silva, PEB1B, referente ao 
1º quinquênio de exercício a partir de 13/04/2018; E.E. João Rezende, 
Masp 1061441 .0 .1, Cleiton Dias Mendes, PEB3F, referente ao 3º quin-
quênio de exercício a partir de 21/06/2017; SRE, Masp 346737.0.1, 
Acácia Aparecida Guimarães Santos,PEB3P, referente ao 5º quinquênio 
de exercício a partir de 05/12/2014; Masp 376081.6.1, Sandra Apare-
cida Ferreira, PEB3P, referente ao 5º quinquênio de exercício a partir 
de 23/03/2016; Masp 376081.6.3, Sandra Aparecida Ferreira, PEB3O, 
referente ao 5º quinquênio de exercício a partir de 18/02/2020.

ALTERAÇÃO DE NOME – ATO Nº 06/2020
Altera o Nome, à vista de documento apresentado, do servidor: - 
Araguari, E .E . Professor Antônio Marques, Masp 835365 .8 .1, Nara 
Cafrune para Nara Cafrune e Lemos de Morais .

AFAStAMENto PrELiMiNAr À APoSENtADoriA – Ato Nº 
12/2020
rEGiStrA AFAStAMENto PrELiMiNAr À APoSENtADoriA 
VOLUNTÁRIA, nos termos do § 24 do art. 36 da CE/1989, do servi-
dor: - Araguari, Cem e Centro interescolar de Artes raul Belém, Masp 
296102.7.4, Tânia Cristina Faim Ribeiro, a partir de 03/04/2020, refe-
rente ao PEB3P, à vista de requerimento de aposentadoria pelo art . 6º 
da EC 41/03 combinado com o § 5º do art. 40 da CF/88 com direito à 
remuneração integral, correspondente à carga horária de 108 h/a.

ProCESSo ADMiNiStrAtivo – iNStAurAÇÃo – PortAriA 
SRE Uberlândia 10/2020
DEtErMiNA A iNStAurAÇÃo DE ProCESSo ADMiNiStrA-
TIVO, nos termos da Lei nº 14.184, de 31/01/2002, combinado com a 
Resolução 37, de 12/09/2005, para apurar concessão indevida de van-
tagens e benefícios ao servidor: - uberlândia, SrE, Masp 930802 .4 .2, 
A .r .o .B ., PEB1D .

ProCESSo ADMiNiStrAtivo – CoNCLuSÃo
CoNCLui ProCESSo ADMiNiStrAtivo, instaurado pela Porta-
ria SRE UBERLÂNDIA nº 018/2018, publicada no “Minas Gerais” 
em 09/02/2018, referente ao servidor: - Uberlândia, SRE, Masp 
270121 .7 .1, v .M .S .N ., PEB2P, decidindo pelamanutenção da anulação 
da opção de vencimento, aplicando-se a decadência quanto aos efeitos 
patrimoniais, sem a restituição dos valores, recebidos indevidamente, 
aos cofres públicos, conforme disposto no art. 65 da lei 14.184/02 c/c 
ao art. 19 da resolução nº 37/2005, pois já decorreu o prazo prescricio-
nal de 05(cinco) anos, razão pela qual a Administração perdeu o direito 
de rever seus atos, sem ocorrência de má fé . Publique-se a decisão e 
arquive-se o Processo, nos termos do art. 71 da Lei 14.184/02 e art. 21 
da Resolução SEPLAG nº 37/05.

onilia Maria de oliveira Borges
Diretora da SrE de uberlândia

02 1341906 - 1

SrE metropolitana B
Diretora: Kátia Liliane Alves Canguçu

ALTERAÇÃO DE NOME - ATO Nº 11 /2020
Altera o nome, à vista de documento apresentado, da servidora: Con-
tagem - E .E . Catarina Jorge Gonçalves - 8826- MaSP 378076-4, Mar-
garida ivone da Silva Moreira teixeira, para Margarida ivone da Silva 
Moreira .

ALTERAÇÃO DE NOME - ATO Nº 12 /2020
Altera o nome, à vista de documento apresentado, da servidora: Belo 
Horizonte - E .E . Santos Anjos - 329- MaSP 1326204-3, Ellen Moura 
vieira, para Ellen Moura vieira teixeira .

ALTERAÇÃO DE NOME - ATO Nº 13 /2020
Altera o nome, à vista de documento apresentado, da servidora: Mário 
Campos - E .E . Conselheiro Afonso Pena - 9199- MaSP 1232147-7, 
Elaine Cristina Castro, para Elaine Cristina Castro Pereira .

ALTERAÇÃO DE NOME - ATO Nº 14 /2020
Altera o nome, à vista de documento apresentado, da servidora: ibirité 
- E .E . Profª Elza Cardoso rangel - 231673- MaSP 665730-8, Luciana 
Magalhaes rocha, para Luciana Magalhaes vieira .

FÉRIAS–PRÊMIO - AFASTAMENTO – ATO Nº 69 / 2020
Autoriza Afastamento para Gozo de Férias-Prêmio, nos termos da reso-
lução Conjunta SEPLAG/SEE Nº 9865, de 03 de Julho de 2018, ref. a 
servidora: Belo Horizonte - SrE Metropolitana B, MaSP 1180988-6, 
Daniela Silva de Freitas Araujo, ANEiC, cargo 01, por 01 mês, ref . 
ao 1º quinq. de exercício, a partir de 6/4/2020, conforme deliberação 
convid -19 nº 2 .

FÉRIAS-PRÊMIO - CONCESSÃO - ATO Nº 74 / 2020
Concede três Meses de Férias-Prêmio, nos termos do § 4º do art . 31, 
da CE/1989, à servidora: Belo Horizonte - Servidora sem lotação, 
em afastamento preliminar à aposentadoria, MaSP 372438-2, tereza 
Benita Diniz Silva, PEBiiP, cargo 01, ref . ao 5º quinq . de exercício, a 
partir de 16/4/2018.

FÉRIAS-PRÊMIO - CONCESSÃO - ATO Nº 75 / 2020
Concede três Meses de Férias-Prêmio, nos termos do § 4º do art . 31, 
da CE/1989, à servidora: Belo Horizonte - E.E. Laíce Aguiar - 1252- 
MaSP 840720-7, Daniela Alcantara Meireles, PEBiiH, cargo 01, ref . ao 
4º quinq. de exercício, a partir de 28/2/2020.

FÉRIAS-PRÊMIO - CONCESSÃO - ATO Nº 76 / 2020
Concede três Meses de Férias-Prêmio, nos termos do § 4º do art . 31, da 
CE/1989, ao servidor: Esmeraldas - E.E Monte Sinai -353868- MaSP 
538159-5, Gessi de Jesus Elias, cargo 03, AtBiA, ref . ao 1º quinq . de 
exercício, a partir de 11/3/2020, data do aproveitamento de tempo; 
MaSP 538159-5, Gessi de Jesus Elias, cargo 03, AtBiA, ref . ao 2º 
quinq. de exercício, a partir de 11/3/2020, data do aproveitamento de 
tempo .

FÉRIAS-PRÊMIO - CONCESSÃO - ATO Nº 77 / 2020
Concede três Meses de Férias-Prêmio, nos termos do § 4º do art . 31, 
da CE/1989, à servidora: Contagem - E.E. Confrade Antônio Pedro de 
Castro - 8702- MaSP 557765-5, Ana Paula Duarte Barcelos, PEBiiG, 
cargo 01, ref. ao 4º quinq. de exercício, a partir de 4/11/2019.

FÉRIAS-PRÊMIO - CONCESSÃO - ATO Nº 78 / 2020
Concede três Meses de Férias-Prêmio, nos termos do § 4º do art . 31, da 
CE/1989, ao servidor: São Joaquim de Bicas - E.E. Nossa Sra. da Paz 
- 9270- MaSP 1054291-8, ricardo Junior de Freitas, PEBiA, cargo 04, 
ref. ao 1º quinq. de exercício, a partir de 31/10/2019, data do aproveita-
mento de tempo; MaSP 1054291-8, Ricardo Junior de Freitas, PEBIA, 
cargo 04, ref. ao 2º quinq. de exercício, a partir de 31/10/2019, data do 
aproveitamento de tempo .

LICENÇA À GESTANTE - ATO Nº 12 / 2020
Concede Licença à Gestante, nos termos do inciso xviii do art . 7º da 
CR/1988 à servidora: Belo Horizonte - E.E. Gal. Carlos Luiz Guedes - 
1856- MaSP 980228-1, viviane Magalhaes rocha, cargo 01, PA1, por 
um período de 120 dias, a partir de 14/6/2004, para regularização da 
situação funcional da servidora .

LICENÇA À GESTANTE - ATO Nº 13 / 2020
Concede Licença à Gestante, nos termos do inciso xviii do art . 7º da 
CR/1988 à servidora: Sarzedo - E.E. José Pereira dos Santos - 6094- 
MaSP 442339-8, Lucimar Fonseca, PEBDiiA, cargo 01, por um perí-
odo de 120 dias, a partir de 30/5/2005, para acerto da situação fun-
cional; MaSP 442339-8, Lucimar Fonseca, PEBDIIA, cargo 02, por 
um período de 120 dias, a partir de 30/5/2005, para acerto da situação 
funcional .

LICENÇA À GESTANTE - ATO Nº 14 / 2020
Concede Licença à Gestante, nos termos do inciso xviii do art . 7º da 
CR/1988, por 120 dias, com prorrogação por mais 60 dias conforme Lei 
nº 18879 de 27/05/2010, à servidora: Mateus Leme - E.E. Elias Salo-
mão - 34380- MaSP 1264507-3, valeria Nunes Fonseca, PEBiB, cargo 
03, a partir de 27/2/2020.

LICENÇA À GESTANTE - ATO Nº 15 / 2020
Concede Licença à Gestante, nos termos do inciso xviii do art . 7º da 
CR/1988, por 120 dias, com prorrogação por mais 60 dias conforme 
Lei nº 18879 de 27/05/2010, à servidora: São Joaquim de Bicas - E.E. 
Patrocina Cândida de oliveira - 231291- MaSP 1329426-9, Sirlene 
Custodia Ferreira de Sousa, EEBIA, cargo 03, a partir de 11/2/2020.

LICENÇA À GESTANTE - ATO Nº 16 / 2020
Concede Licença à Gestante, nos termos do inciso xviii do art . 7º da 
CR/1988, por 120 dias, com prorrogação por mais 60 dias conforme 
Lei nº 18879 de 27/05/2010, à servidora: Sarzedo - E.E. Profº Ernesto 
Carneiro Santiago - 9202- MaSP 1386334-5, Franciele reiza de Castro 
França, PEBIA, cargo 03, a partir de 5/3/2020.

LICENÇA À GESTANTE - ATO Nº 17 / 2020
Concede Licença à Gestante, nos termos do inciso xviii do art . 7º da 
CR/1988, por 120 dias, com prorrogação por mais 60 dias conforme Lei 
nº 18879 de 27/05/2010, as servidoras: Belo Horizonte - E.E. Geraldo 
Jardim Linhares - 2054- MaSP 1129288-5, Gilmara Lane tito Silva, 
PEBIE, cargo 01, a partir de 2/12/2019; E.E. Guimarães Rosa - 132- 
MaSP 1344585-3, Patricia Souza Franco, PEBiB, cargo 03, a partir de 
4/3/2020; E.E. Profª Maria Belmira Trindade - 1902- MaSP 1129582-1, 
Katiane Gomes da Silva, cargo 01, PEBIIE, a partir de 27/1/2020.

 
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 3202004022351220115.
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REVOGAÇÃO - ATO Nº 02 / 2020
Revoga no Ato nº 15/2019, public. em 24/11/2019 de Abono Perma-
nência a parte ref . à servidora: Belo Horizonte - E .E . Profº Alisson 
Pereira Guimarães - 582- MaSP 372426-7, Betriz Machado de Carva-
lho, cargo 01, PEBiiiP, em razão de Solicitação da servidora, a partir 
de 17/3/2020.

01 1341795 - 1

conselho Estadual de 
Educação - cEE

Presidente: Hélvio de Avelar teixeira

PARECER Nº 61/SEE/CEE - PLENÁRIO/2020
Processo nº 2310.01.0017075/2019-90

Relatora: Girlaine Figueiró Oliveira
Aprovado em 23 .3 .2020

Aprovação, para fins de validade nacional, do Plano de Curso da Habi-
litação Profissional de Técnico em Enfermagem ofertada, de forma 
concomitante ao Ensino Médio, pela Escola técnica de Saúde do Cen-
tro de Educação Profissional e Tecnológica da UNIMONTES – ETS/
CEPT/UNIMONTES, por meio do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino técnico e Emprego – ProNAtEC .
Conclusão
Considerando o atendimento às exigências legais, sou por que este 
Conselho se manifeste favoravelmente à aprovação, para fins de vali-
dade nacional, do Plano de Curso da Habilitação Profissional de Téc-
nico em Enfermagem, ofertada, de forma concomitante ao Ensino 
Médio, sob a responsabilidade da Escola técnica de Saúde do Centro 
de Educação Profissional e Tecnológica da UNIMONTES - ETS/CEPT/
uNiMoNtES,por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
técnico e Emprego – ProNAtEC, na sede, em Montes Claros, e em 
polos de apoio presencial/municípios descentralizados,relacionados no 
mérito deste parecer .

Belo Horizonte, 19 de março de 2020 .
Girlaine Figueiró Oliveira – Relatora

PARECER Nº 62/SEE/CEE - PLENÁRIO/2020
Processo nº 1260.01.0018641/2020-11

Relatora: Girlaine Figueiró Oliveira
Aprovado em 30 .3 .2020

reconhecimento do curso técnico em Enfermagem oferecido pelo Cen-
tro Técnico Profissional de Barbacena, no município de Barbacena.
Conclusão
Considerando o atendimento às exigências legais, sou por que este 
Conselho se manifeste favoravelmente ao reconhecimento do Curso 
Técnico em Enfermagem ministrado pelo Centro Técnico Profissional 
de Barbacena, no município de Barbacena, pelo prazo de 05 (cinco) 
anos .

Belo Horizonte, 30 de março de 2020 .
Girlaine Figueiró Oliveira – Relatora

PARECER Nº 63/SEE/CEE - PLENÁRIO/2020
Processo nº 1260.01.0003440/2020-31

Relatora: Girlaine Figueiró Oliveira
Aprovado em 23 .3 .2020

Prorrogação do prazo da autorização de funcionamento do curso téc-
nico em Processamento de Dados ministrado pela Escola técnica do 
Vale do Aço, no município de Ipatinga, para fins exclusivos de regulari-
zação da vida escolar dos alunos e expedição de documentos .
Conclusão
Considerando que a Portaria SEE 361/1997, que autorizou o funcio-
namento do curso técnico em Processamento de Dados, perdeu sua 
validade, em 04 .3 .1999, sou por queeste Conselho se manifeste favo-
ravelmente ao reconhecimento do curso técnico em Processamento de 
Dados ministrado pela Escola técnica do vale do Aço, no município de 
Ipatinga, pelo período de 05.3.1999 a 25.5.2008, para fins exclusivos de 
regularização da vida escolar dos alunos e expedição de documentos .

Belo Horizonte, 18 de março de 2020 .
Girlaine Figueiró Oliveira – Relatora

PARECER Nº 64/SEE/CEE - PLENÁRIO/2020
Processo nº 1260.01.0076400/2019-87

Relatora: Maria da Glória Ferreira Giudice
Aprovado em 25 .3 .2020

Reconhecimento do Ensino Fundamental (anos iniciais) em funcio-
namento no Colégio tiradentesdaPolícia Militar do Estado de Minas 
Gerais, no município de Montes Claros .
Conclusão
Considerando o atendimento às exigências legais,sou por que este Con-
selho se manifeste favoravelmente ao reconhecimento do Ensino Fun-
damental (anos iniciais) ofertado pelo Colégio Tiradentes da Polícia 
Militar do Estado de Minas Gerais, situado na Avenida dos Militares, 
1 .991, Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Montes Claros, pelo prazo 
de 05 (cinco) anos, a contar de 27.12.2019.

Belo Horizonte, 25 de março de 2020 .
Maria da Glória Ferreira Giudice – Relatora

PARECER Nº 65/SEE/CEE - PLENÁRIO/2020
Processo nº 1260.01.0092160/2019-09

Relatora: Maria da Glória Ferreira Giudice
Aprovado em 25 .3 .2020

reconhecimento do Ensino Fundamental ministrado pelo Colégio Dom 
Bosco, no município de São Lourenço .
Conclusão
Considerando o atendimento às exigências legais, sou por que este 
Conselho se manifeste favoravelmente ao reconhecimento do Ensino 
Fundamental ministrado pelo Colégio Dom Bosco, no município de 
São Lourenço, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar de 21.11.2019.

Belo Horizonte, 25 de março de 2020 .
Maria da Glória Ferreira Giudice – Relatora

PARECER Nº 66/SEE/CEE - PLENÁRIO/2020
Processo nº 1260.01.0064799/2019-04

Relatora: Maria da Glória Ferreira Giudice
Aprovado em 25 .3 .2020

Renovação do reconhecimento do Ensino Fundamental (anos iniciais) 
ministrado pelo Colégio universo, de ribeirão das Neves .
Conclusão
Considerando o atendimento, pela instituição, à determinação constante 
do Parecer nº 13/2020, sou por que este Conselho se manifeste favora-
velmente àrenovação do reconhecimento do Ensino Fundamental (anos 
iniciais) ministrado pelo Colégio universo, no município de ribeirão 
das Neves, pelo período de 01/5/2020 a 15/10/2021, observado o dis-
posto na Portaria CEE nº 21, de 22 de agosto de 2018, republicada em 
14 .11 .2019 .

Belo Horizonte, 15 de março de 2020 .
Maria da Glória Ferreira Giudice – Relatora

ProCESSo Nº 42 .399
Relatora: Girlaine Figueiró Oliveira

Parecer nº 212/2020
Aprovado em 25 .3 .2020

Credenciamento da entidade Confiança Serviços Administrativos Ltda 
– ME e autorização de funcionamento do Instituto Técnico Profissional 
de itambacuri com o curso técnico em Enfermagem,
Conclusão
Considerando o atendimento às exigências legais, sou por que este 
Conselho responda afirmativamente ao credenciamento, pelo prazo de 
05 (cinco) anos, da entidade Confiança Serviços Administrativos Ltda 
– ME e se manifeste favoravelmente à autorização de funcionamento 
do Instituto Técnico Profissional de Itambacuri com o curso Técnico 
em Enfermagem, no município de Itambacuri, pelo prazo de 02 (dois) 
anos .
Fica aprovado o respectivo Plano de Curso .
o reconhecimento dos cursos deve ser requerido pelo representante 
da entidade mantenedora ao titular da Pasta da Educação entre 120 e 
60 dias antes do término da validade da autorização de funcionamento .

Belo Horizonte, 23 de março de 2020 .
a) Girlaine Figueiró Oliveira – relatora

ProCESSo Nº 42 .383
Relatora: Girlaine Figueiró Oliveira

Parecer nº 213/2020
Aprovado em 25 .3 .2020

Autorização de funcionamento do Curso técnico em Farmácia e da 
Especialização técnica de Nível Médio em Enfermagem do trabalho 
a serem ministrado pelo Colégio João Paulo ii, no município de Pouso 
Alegre, mantido pela Fundação de Ensino do vale do Sapucaí .
Conclusão
Considerando o atendimento às exigências legais, sou por que este 
Conselho se manifeste favoravelmente à autorização de funcionamento 
do curso técnico em Farmácia e da Especialização técnica de Nível 
Médio em Enfermagem do trabalho a serem ministrado pelo Colégio 
João Paulo II, no município de Pouso Alegre, pelo prazo de 18 (dezoito) 
meses .
Ficam aprovados os respectivos Planos de Curso .
o reconhecimento dos cursos deve ser requerido pelo representante 
da entidade mantenedora ao titular da Pasta da Educação entre 120 e 
60 dias antes do término da validade da autorização de funcionamento .

Belo Horizonte, 23 de março de 2020 .
a) Girlaine Figueiró Oliveira – relatora

02 1342311 - 1

Editais e Avisos
SEcrEtAriA-GErAL

HoMoLoGAÇÃo
A Secretaria-Geral do Estado torna pública a homologação do Pre-
gão Eletrônico nº 004/2020, referente à contratação de empresa para 
confecção e fornecimento de pastas tipo porta-diploma, com entrega 
imediata, de acordo com as especificações contidas no Edital e a adju-
dicação feita pelo Pregoeiro . Lote 01: Adjudicatária: Frente verso 
Encadernações Especiais e Editora Ltda ., no valor total de r$4 .400,00 . 
Belo Horizonte. 02/04/2020.

2 cm -02 1342137 - 1

GABiNEtE miLitAr Do GovErNADor
AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 009/2020 

- PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 05/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada (oficina autori-
zada) na prestação deserviços de revisão programada,em veículos da 
marca toyota, com fornecimento de peças genuínas novas . o Edital 
estará disponível no site www .compras .mg .gov .br e no GMG a partir 
de 03/04/2020. A Sessão do Pregão será dia 17/042020 às 10h00min. 
Maiores informações pelo telefone (31) 97162-4706. Belo Horizonte, 
02 de abril de 2020 .

2 cm -02 1342232 - 1

ADvocAciA-GErAL Do EStADo
ExtrAto DE CoNtrAto

Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º 188/2019 - 
Ata de RP n.º 262/2019 - Processo de Compra n.º 1081017 - 03/2020, 
Contrato SiAD n° 9241674 .
Partes: Estado de Minas Gerais/ Advocacia-Geral do Estado e a 
empresa Claro S.A. Objeto: prestaçãode ServiçoMóvel Pessoal (SMP), 
englobando tráfego de dados e acesso à internet, serviços telefônicos 

Modalidade Locais, Modalidade Longa Distância Nacional, para liga-
ções exclusivamente originadas dos terminais móveis do Plano Cor-
porativo, incluindo o fornecimento dos equipamentos necessários, em 
comodato, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo 
de Referência, anexo do Edital. Vigência: 12 (doze) meses, a contar da 
data de sua publicação . valor Global: r$ 72 .074,88 . Dotação orçamen-
tária: 1081 .04 .122 .705 .2500 .0001 .3390 .40-04 .0 .10 .1 .Belo Horizonte, 
24 de março de 2020 .

4 cm -02 1342060 - 1

DEFENSoriA PÚBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS

ExtrAto DE tErMo ADitivo
Partes: DEFENSoriA PÚBLiCA Do EStADo DE MiNAS GErAiS 
e SiLvANA BArrEto DE ALMEiDA FErrEirA, ELiZArDo 
CÉZAr FErrEirA E LEoNArDo BArrEto DE ALMEiDA . 
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 9137992/2017. 
OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 24 (vinte 
quatro) meses, com início em 01 de abril de 2020 e término em 31 de 
março de 2022. Valor global estimado: R$ 64.427,28 (sessenta e quatro 
mil, quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos) . DotA-
ÇÃo orÇAMENtáriA: 1441 .03 .092 .726 .4150 .0001 .339036 .11 .0 .1
0.1, conforme Lei nº 23.579/2020 e as despesas dos exercícios sub-
sequentes, pelas dotações próprias que forem fixadas nos respectivos 
orçamentos . SiGNAtárioS: Gério Patrocínio Soares e Silvana Bar-
reto de Almeida Ferreira, Elizardo Cézar Ferreira e Leonardo Barreto 
de Almeida . Belo Horizonte, 26 de março de 2020 .

4 cm -02 1342120 - 1

ProCESSo SELEtivo DE EStáGio – 
COMARCA DE FRUTAL/MG

RESUMO – RESOLUÇÃO 132/2020
o DEFENSor PÚBLiCo-GErAL, no uso de atribuição prevista no 
artigo 9º, inciso xii e no artigo 132, ambos da Lei Complementar Esta-
dual nº 65, de 16 de janeiro de 2003, e nos artigos 2º e 7º da Delibera-
ção nº 006/2011 e na Deliberação 072/2019, do Conselho Superior da 
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais , e considerando o teor 
das Resoluções nºs 206/2019 e 267/2019, RESOLVE: Art. 1° - Homo-
logar a Classificação Final dos candidatos aprovados no Processo Sele-
tivo Simplificado - PSS, para o preenchimento de vagas e de cadas-
tro reserva no programa de Estágio não Obrigatório Direto, na área de 
Pós - Graduação em Direito, realizado na Comarca de Frutal, na forma 
do Anexo desta resolução . Art . 2° - Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação, podendo também ser visualizada no site www .
defensoria.mg.def.br, Espaço cidadão/Estágio e Serviço Voluntário, 
Serviços, Processo Seletivo . Assina: Gério Patrocínio Soares . Defensor 
Público-Geral . Belo Horizonte, 02 de abril de 2020 .

4 cm -02 1342051 - 1

ExtrAto DE tErMo ADitivo
Partes: DEFENSoriA PÚBLiCA Do EStADo DE MiNAS GErAiS 
e Pit EMPrEENDiMENtoS E PArtiCiPAÇÕES LtDA: Segundo 
Termo Aditivo ao contrato nº 9041975/2015. OBJETO: Alteração de 
titularidade e alteração do item 5.2 da Clausula Quinta, do Contrato ori-
ginário, com finalidade de modificar a conta bancária em que é deposi-
tado o aluguel pago pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais 
ao Locador . SiGNAtárioS: Gério Patrocínio Soares e Haroldo de 
Freitas vasconcelos . Belo Horizonte, 01 de abril de 2020 .

2 cm -02 1342112 - 1

PoLÍciA miLitAr Do EStADo DE miNAS GErAiS
JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA

Polícia Militar de Minas Gerais – Primeira região de Polícia Militar – Centro de Apoio Administrativo-1

CAtEGoriA iii – PrEStAÇÕES DE SErviÇoS
Mês/Ano CNPJ/CPF razão Social Data da exigibilidade Justificativa valor

01/2020 21.310.343/0001-22 CAMPoS E PiMENtEL SEGurANÇA LtDA 04/03/2020
- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44.630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a 
integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade 
da prestação de um serviço público de relevância ou cumprimento da missão institucional (conservação e limpeza das dependências do 13º. BPM)

r$ 6 .950,34

01/2020 10.999.443/0001-91 SErviCE FErNANDES LtDA 05/03/2020
- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44.630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a 
integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade 
da prestação de um serviço público de relevância ou cumprimento da missão institucional (conservação e limpeza das dependências do 1º. BPM)

r$ 6 .236,21

01/2020 20.809.651/0001-34 triuMPHo GEStÃo DE SErviÇoS LtDA ME 04/03/2020
- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44.630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a 
integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade 
da prestação de um serviço público de relevância ou cumprimento da missão institucional (Conservação e limpeza das dependências do 49 BPM)

r$ 4 .375,63

01/2020 27.968.525/0001-71 ELivALDo SouZA HortENCiA - ME 04/03/2020
- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44.630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a 
integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade 
da prestação de um serviço público de relevância ou cumprimento da missão institucional (Conservação e limpeza da sede da 1ª RPM)

r$ 4 .398,23

Quartel em Belo Horizonte, 01 de Abril de 2020

vanderlan Hudson rolim, ten Cel PM
Ordenador de Despesas / CAA-1

Frank teixeira valerio, Sgt PM
responsável técnico Substituto

20 cm -02 1341953 - 1

JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA
Polícia Militar de Minas Gerais – Primeira região de Polícia Militar – Centro de Apoio Administrativo-1

CAtEGoriA iii – PrEStAÇÕES DE SErviÇoS

Mês/Ano CNPJ/CPF razão Social Data da exigibilidade Justificativa valor

12/2019 33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A 31/01/2020
- Pagamento a pessoa jurídica de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das 
atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de um serviço público de relevância ou cumprimento da 
missão institucional ( serviço de telefonia DDD do 1º BPM)

r$ 8,90

01/2020 33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A Diversas
- Pagamento a pessoa jurídica de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das 
atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de um serviço público de relevância ou cumprimento da 
missão institucional ( serviço de telefonia para as Unidades da 1ª RPM)

r$ 1 .212,95

12/2019 16.673.998/0001-25 SuPEriNtENDENCiA DE LiMPEZA urBANA 03/02/2020
- Pagamento a pessoa jurídica de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das 
atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de um serviço público de relevância ou cumprimento da 
missão institucional ( serviço de coleta de resíduos para o 34BPM e 49 BPM)

r$ 168,91

Quartel em Belo Horizonte, 01 de Abril de 2020

vanderlan Hudson rolim, ten Cel PM
Ordenador de Despesas / CAA-1

Frank teixeira valerio, Sgt PM
responsável técnico Substituto

16 cm -02 1341956 - 1

JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO

Mês/ano CNPJ razão Social Datas de exigibilidade Justificativa valor total

CAtEGoriA ii – ForNECiMENto

04/2020 05355135/0001-93 OFFICER INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - EPP 31/03/2020
Considerando a alínea “b”, do inciso XXVI, do anexo I, da Decisão Normativa n. 01/2018, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE MG) deter-
mina a avaliação do cumprimento do caput do art. 5º da Lei 8.666/93. Justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento desta despesa. Enfrentamento 
do novo coronavírus (emp. 46/2020)

r$ 70 .257,60

Livia Neide de Azevedo Alves, ten Cel PM Ederson de Assis Carvalho, 1º ten PM
ordenadora de despesas do CSC-PM Chefe da SoFi do CMi

8 cm -02 1341915 - 1

 
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 3202004022351220116.



Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo sexta-feira, 03 de abril de 2020 – 17 
ExtrAto DE CoNvÊNio

PMMG – 28º BPM x Prefeitura de João Pinheiro/MG. Convênio 
01/2020. Objeto: Estabelecimento de condições de cooperação 
mútua entre os convenentes, visando aperfeiçoar o policiamento 
ostensivo e preservação da ordem pública do município de João 
Pinheiro, conforme Plano de trabalho . valor r$ 66 .000,00 . 
Vigência: 03/04/2020 até 31/12/2020.

2 cm -02 1341909 - 1

ExtrAto DE tErMo ADitivo
PMMG – CAP – Primeiro termo Aditivo ao Contrato 
9225603/2019. Partes: PMMG/CAP x Empresa Construtora 
Campos & Filhos LTDA - ME. CNPJ 15.862.332/0001-52; 
Supressão de r$5 .408,00, referente à redução de quantita-
tivos de serviços na planilha orçamentária; Acréscimo de 
r$21 .195,94, referente ao aumento e alteração de quantidades 
de serviços na planilha orçamentária. Valor do Contrato após as 
alterações citadas: r$119 .037,31 .

2 cm -02 1342050 - 1

AviSo DE rEvoGAÇÃo DE LiCitAÇÃo
PMMG-CAE – Pr. El. 04/2020 – PC 1255125/4/2020 - Loca-
ção de tendas e banheiros químicos para estruturação do Centro 
de Instrução da Polícia Militar (CIPM) para realização da Jor-
nada Policial Militar (JPM/2020). Certame revogado em razão 
da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), conforme Lei 
Federal nº 13.979/2020 e Decretos Estaduais nº 47.886/2020 e 
nº 113/2020. www.compras.mg.gov.br.

2 cm -02 1341971 - 1

AviSo DE LiCitAÇÃo
PMMG - EM / 9ª RPM – Pregão Eletrônico – Processo de Com-
pra 12597600010/2020. O Ten Cel PM Ordenador de Despesas 
do EM/9ª RPM, torna público que realizará Processo Licitatório 
na modalidade Pregão Eletrônico nº 04/2020. Objeto: Aquisição 
e instalação de 10(dez) aparelhos de Ar Condicionado, dos quais 
05(cinco) são do tipo CASSETEe 05(cinco) são do tipo split, 
para o Centro de operações da Policia Militar - CoPoMda 9ª 
região da Polícia Militar, com fornecimento de mão de obra, 
ferramentas, andaimes, escadas, transporte de funcionários e de 
materiais necessários, conforme condições e especificações téc-
nicas detalhadas no anexo i do Edital . inicio do prazo de Enca-
minhamento de Proposta Comercial: 03/04/2020, as 09h00min 
– termino do prazo para Encaminhamento de Proposta Comer-
cial: 16/04/2020, as 08h59min – Abertura da Sessão de Pregão: 
16/04/2020, as 09h00min. www.compras.mg.gov.br

4 cm -02 1342226 - 1

AviSo DE LiCitAÇÃo
PMMG – 12ª RPM. Pregão Eletrônico 06/2020. Objeto: AQUI-
SiÇÃo de materiais de construção, elétrica e ferramentas para 
atender as unidades da 12ª rPM, com fornecimento parce-
lado em 2020. Propostas: envio ao Portal de Compras/MG até 
08h59min de 16/04/2020.

1 cm -02 1341900 - 1

ExtrAto DE CoNtrAto
PMMG - 11ª rPM x BruNA DE SouSA FrEitAS 
03176321163 - Pregão Eletrônico 1257654 04/2020 – Contrato 
Nº 9245692 - objeto: Fornecimento de materiais de constru-
ção para as unidades apoiadas pela 11ª RPM em Montes Claros/
MG . vigência: A partir da data da publicação de seu extrato no 
Diário Oficial do Estado de Minas até 31/12/2020. Valor: R$ 
115 .993,35 .

2 cm -02 1342140 - 1

CoNvÊNio DE rEPASSE NÃo FiNANCEiro 
024/2020 – BPM MAMB/CPMAMB

PMMG – BPM MAmb/CPMAmb. x Prefeitura Municipal de 
MAR DE ESPANHA/MG. Objeto:O presente convênio tem por 
objeto o estabelecimento de condições de cooperação mútua 
entre os convenentes, visando aperfeiçoar o Policiamento de 
Meio Ambiente na preservação da ordem pública no Município 
de MAR DE ESPANHA-MG. Valor: R$ 13.200,00 (Treze mil 
e duzentos reais) . vigência: Este convênio terá vigência a partir 
da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2020 .

2 cm -02 1342277 - 1

tErMo DE rESCiSÃo
PMMG- 8ªrPM x Nutrição refeições Coletivas Ltda - ME . 
Objeto: Rescisão Amigável do contrato 9197150/2018, refe-
rente a contratação de empresa para fornecimento de alimenta-
ção para reclusos no 6ºBPM/8ª RPM.

1 cm -02 1342251 - 1

tErMo ADitivo
PMMG–CSC-SAÚDE x Colabore Administração & Serviços 
LTDA. Pregão Eletrônico nº 07/2015.Processo de Compra nº 
1252114 20/2015.Contrato n° SIAD 9042052. 11° Aditivo.
objeto:repactuação decorrente de Convenções Coletivas de 
trabalho .

1 cm -02 1342030 - 1

iNStituto DE PrEviDÊNciA DoS 
SErviDorES miLitArES - iPSm

rESuMo DE HABiLitADo
O Cel PM QOR Fabiano Villas Boas, Diretor de Saúde do 
IPSM, (delegação conforme disposto no art. 16, do Decreto 
Estadual nº 45.741, de 22/09/11 e Portaria 792/2019 - DG/
iPSM), cumprindo o disposto no subitem 9 .2 do Edital de Cre-
denciamento nº 05/2019, divulga o prestador HABILITADO em 
credenciar-se no Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-iPSM 
no âmbito das regiões da Polícia Militar/MG. Data: 02/04/2020
6ª rPM - 16ª Cia PM ind – três Corações

Município interessado Categoria

três Corações Focos Excelência em oftalmo-
logia Ltda Clínica Médica

3 cm -02 1342240 - 1

rESuMo DE CoNtrAto, tErMo ADitivo
resumo do contrato de prestação de serviços de assistência 
à saúde. Partes: O IPSM, por meio do Cel PM QOR Fabiano 
Villas Boas, Diretor de Saúde do IPSM, (delegação conforme 
disposto no art. 16, do Decreto Estadual nº 45.741, de 22/09/11 
e Portaria 792/2019- DG/IPSM), (delegação conforme disposto 
no art. 16, do Decreto Estadual nº 45.741, de 22/09/11 e Por-
taria 792/2019- DG/IPSM), e prestador de serviços de assis-
tência à saúde nas regiões do Estado de Minas Gerais . Espé-
cie: Contratação/credenciamento. Preço: Conforme Tabela do 
PAS (US de acordo com o procedimento) PMMGxCBMMG-
xIPSM. Pagamento: via SIMG, conforme faturas de serviços/
bens fornecidos .
**Dotação orçamentária:
2121 10 302 002 4001 0001 33 90 36 49 1; 2121 10 302 002 
4001 0001 33 90 36 60 1; 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 39 
49 1; 2121 10 302 002 4001 0001 33 90 39 60 1;2121 10 302 
002 4002 0001 33 90 36 49 1; 2121 10 302 002 4002 0001 33 
90 36 60 1;2121 10 302 002 4002 0001 33 90 39 49 1; 2121 10 
302 002 4002 0001 33 90 39 60 1 . *objeto: Prestação de servi-
ços de assistência à saúde aos beneficiários do IPSM, através do 
contratado-credenciado: RMBH - Cont. nº 407/2020 - Anderson 
Eilert Rodrigues – ME - Vigência: 24/03/2020 a 24/03/2025. 
Foro: Belo Horizonte. Data: 02/04/2020. Signatários: Cel PM 
QOR Fabiano Villas Boas e contratado-credenciado.
iPSM-MG
resumo do termo aditivo ao contrato de prestação de serviços 
de assistência à saúde . Partes: o iPSM, por meio do Cel PM 
QOR Fabiano Villas Boas, Diretor de Saúde do IPSM, (dele-
gação conforme disposto no art . 16, do Decreto Estadual nº 
45.741, de 22/09/11 e Portaria 792/2019- DG/IPSM), e pres-
tador de assistência à saúde nas regiões do Estado de Minas 
Gerais. Espécie: Contratação/credenciamento. Preço: Conforme 
Tabela do PAS (US de acordo com o procedimento) PMMGx-
CBMMGxiPSM . Pagamento: via SiMG, conforme faturas de 
serviços/bens fornecidos.
rMBH –
resumo do Primeiro termo aditivo ao contrato .
**Dotação orçamentária:
*objeto: Constitui objeto do presente termo aditivo incluir 
administração dos honorários dos Cirurgiões torácicos ao con-
trato 74/2017– Fundação Benjamin Guimarães - Hospital da 
Baleia – Vigência: 18/06/2018. Data: 02/04/2020. Signatários: 
Cel PM QOR Fabiano Villas Boas e contratado-credenciado.

9 cm -02 1342241 - 1

PoLÍciA civiL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

SuPEriNtENDÊNCiA DE PLANEJAMENto, 
GEStÃo DE FiNANÇAS

ExtrAtoS DE CoNtrAtoS
ExtrAto Do xiv tErMo ADitivo 

DO CONTRATO Nº 435/2006
PROCESSO DE COMPRAS Nº 1511189 000165/2014

PROCESSO SEI Nº 1510.01.0015728/2018-03
Partes: EMG/Polícia Civil e a Pessoa Jurídica Imobiliária Acel 
Ltda . Do objeto: prorrogação do prazo de vigência por mais 
24 (vinte e quatro) meses. Valor total R$ 118.305,36 (cento 
e dezoito mil trezentos e cinco reais e trinta e seis centavos) . 
Vigência: 05/05/2020 a 04/05/2022. Dotação Orçamentária: 151
1.06.181.005.4025.0001.3.3.90.39.20.0.10.1. Foro: B. Hte/MG. 
Assinatura: 01/04/2020. Signatários: Fernando Dias da Silva (P/
Contratante) e Adriane Ramos Lopes (P/ Contratada).

ExtrAto Do xiii tErMo ADitivo 
AO CONTRATO Nº 474/2007

PROCESSO DE COMPRAS Nº 1511189 000062/2014
PROCESSO SEI Nº 1510.01.0137395/2018-93

Partes: EMG/Polícia Civil e a Pessoa Física Maria Carmem 
Santana . Do objeto: prorrogação do prazo de vigência por mais 
12 (doze) meses, com reajuste de valor. Valor total R$ 22.662,48 
(vinte e dois mil seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta 
e oito centavos). Vigência: 09/03/2020 a 08/03/2021. Dotação 
orçamentária: 1511 .06 .181 .005 .4025 .0001 .3 .3 .90 .36 .11 .0 .10 .
1. Foro: B. Hte/MG. Assinatura: 01/04/2020. Signatários: Fer-
nando Dias da Silva (P/Contratante) e Maria Carmem Santana 
(P/ Contratada).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 9245601/ 2020
PROCESSO DE COMPRA: 1511189 196/2019
PROCESSO SEI Nº 1510.01.0123557/2019-72

Partes: EMG/Polícia Civil e a Pessoa Jurídica ANALÍTICA 
LTDA. Do Objeto: aquisição de materiais de Laboratório 
(vidrarias, reagentes, insumos, padrões de referência) a fim de 
equipar o Laboratório de Química do Instituto de Criminalística 
de Minas Gerais e todas as Seções técnicas regionais de Cri-
minalística do Estado. Valor total R$ 26.769,00 (vinte e seis mil 
setecentos e sessenta e nove reais). Vigência: 12 (doze) meses, 
a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado 
de Minas Gerais . Dotação orçamentária: nº 1511 .06 .181 .005 .
4022.0001.3.3.90.30.13.0.10.1. Foro: B.Hte/MG. Assinatura: 
01/04/2020. Signatários: Fernando Dias da Silva (P/Contra-
tante) e Paolo Giuseppe Sciavicco (P/ Contratada).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 9245602/ 2020
PROCESSO DE COMPRA: 1511189 196/2019
PROCESSO SEI Nº 1510.01.0123557/2019-72

Partes: EMG/Polícia Civil e a Pessoa Jurídica FAST BIO 
CoMErCiAL EirELi - EPP . Do objeto: aquisição de mate-
riais de Laboratório (vidrarias, reagentes, insumos, padrões 
de referência) a fim de equipar o Laboratório de Química do 
instituto de Criminalística de Minas Gerais e todas as Seções 
técnicas regionais de Criminalística do Estado . valor total 
R$ 42.990,00 (quarenta e dois mil novecentos e noventa reais). 
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato 
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. Dotação Orça-
mentária: nº 1511 .06 .181 .005 .4022 .0001 .3 .3 .90 .30 .13 .0 .10 .
1. Foro: B.Hte/MG. Assinatura: 01/04/2020. Signatários: Fer-
nando Dias da Silva (P/Contratante) e Lorrayne Camila Rodri-
gues (P/ Contratada).

ExtrAto Do xiv tErMo ADitivo 
AO CONTRATO Nº 694/2012

Partes: EMG/Polícia Civil e a Pessoa Jurídica Construtora Gon-
tijo e Poyes Ltda - EPP . objeto: Prorrogação do prazo de vigên-
cia do contrato número 694/2012, por mais 12 (doze) meses. 
Valor anual total da locação é de R$ 80.779,44 (oitenta mil 
setecentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) 
e valor anual total do condomínio R$39.600,00 (trinta e nove 
mil e seiscentos reais) . Vigência: De 08/02/2020 a 07/02/2021. 
Dotação orçamentária: 1511 .06 .181 .005 .4025 .0001 .3 .3 .90 .3
6 .11 .0 .10 .1 . e 1511 .06 .181 .005 .4025 .0001 .3 .3 .90 .39 .37 .0 .10
.1 Foro: B.Hte/MG. Assinatura: 01/04/2020. Signatários: Fer-
nando Dias da Silva (P/Locatária) e Construtora Gontijo e 
Poyes Ltda P/P Oscar José Gontijo (Locadora).

1º tErMo ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 226/2018/PCMG
Partes: EMG/Polícia Civil e a Fundação de Ensino Superior do 
Vale do Sapucaí (Fuvs), mantenedora da Universidade do Vale 
do Sapucaí (Univas) (Conveniada). Objeto: Alterar a represen-
tatividade da instituição de Ensino Conveniada, conforme se 
segue: De: Andréa Silva Adão reis para: Pythagoras de Alencar 
Olivoti. Da Convalidação: Ficam convalidados e ratificados os 
atos e efeitos a partir de 03/12/2018. Do Foro: Belo Horizonte/
MG. Assinatura: 31/03/2020. Signatários: Fernando Dias da 
Silva (P/PCMG) e Pythagoras de Alencar Olivoti(P/ Inst. Ens.).

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N.º 13/2020/PCMG
Partes: EMG/Polícia Civil e os Municípios de Senador Fir-
mino/MG, Brás Pires/MG e Dores do Turvo/MG. Objeto: Esta-
belecimento de base de cooperação entre a Polícia Civil e os 
Municípios. Duração: 60 (sessenta) meses, contados a partir de 
18/07/2019 a 17/07/2024. Valores: Estima-se a despesa global 
por parte dos Municípios em R$ R$ 213.474,70 (Duzentos e 
treze mil quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta centa-
vos) . Dotações orçamentárias: Dores do turvo: 02 .03 .01 .06 .1
81.0101.2021.3.3.30.41.00; 02.03.01.06.181.0101.2031.4.4.30
.41.00; Brás Pires: 03.01.03.06.181.0101.2022.3.3.30.41.00; 0
3.01.03.06.181.0101.2022.4.4.30.41.00; Senador Firmino: 02.
03.01.06.181.0101.2029.33.42.30.00; 02.03.01.06.181.0101.2
029.3.3.42.39.00; 02.03.01.06.181.0101.2029.3.3.42.3600. Da 
convalidação: 18/07/2019. Do Foro: Belo Horizonte/MG. Assi-
natura: 26/03/2020. Signatários: Fernando Dias da Silva (P/
PCMG) e Antônio Donizeti Durso, itamar Cabral de Miranda e 
Valdir Ribeiro de Barros (P/Pref .) .

21 cm -02 1342274 - 1

corPo DE BomBEiroS miLitAr 
Do EStADo DE miNAS GErAiS
-ABM - rESuMo DE tErMo ADitivo . 

PArtES: CBMMG x GABriEL SEABrA FErrEirA 
06788886636 (MASTER PRINT) ME. Espécie: 2º Aditamento 
ao Contrato nº 9181653/2018. Objeto: Cláusula Primeira: Pror-
rogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses. Cláusula 
Segunda: com início em 07/04/2020 e término em 06/04/2021. 
Cláusula terceira: Permanece inalterado o valor estimado do 
Contrato em R$ 8.600,00 (oito mil, seiscentos reais). As demais 
cláusulas permanecem inalteradas . Belo Horizonte, 02 de abril 
de 2020 . Signatários: Andiara Beatriz ribeiro Miranda, Major 
BM e Gabriel Seabra Ferreira .

- CSM-- rESuMo Do 8° tErMo ADitivo 
AO CONTRATO Nº 9216660/2019- CSM DO 

PROCESSO N° 14012690025/2019. 
Partes: CBMMG/CSM X PETROBRAS DISTRIBUIDORA 
S/A. Objeto: recomposição do reequilíbrio econômico - finan-
ceiro do Contrato n° 9216660/2019, Lote 1, nos Itens 2 e 3, 
em conformidade com o 7º Termo Aditivo SEPLAG/CECONT. 
O valor global do contrato passará de R$ 3.817.455,13 (três 
milhões, oitocentos e dezessete mil, quatrocentos e cinquenta 
e cinco reais e treze centavos).para R$ 3.675.339,70 (três 
milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, trezentos e trinta e 
nove reais e setenta centavos) . Permanecem demais cláusulas 
sem alterações . Foro: Belo Horizonte . Contagem, 01  de  abril 
de 2020 . Signatários: pela contratante: Bruno Barbosa de Mene-
zes, Maj . BM, ordenador suplente, pela contratada Glaucius de 
Lucca Braga .
-CSM - RESUMO DO 1º TA CONTRATO N° 9219905/2019- 
CSM DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 14012690053/2019.

Partes: CBMMG x ALiNHASEtE PEÇAS E SErviÇoS 
LTDA.. Objeto: acrescer no percentual máximo de 25% (vinte 
e cinco por cento) os valores contratados nos lotes 05 e 06, para 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva que 
passarão para o seguinte valor:  R$ 12.500,00 (doze mil e qui-
nhentos reais) para R$ 15.625,00 (quinze mil seiscentos e vinte 
e cinco reais) e alteração da dotação orçamentária; Foro: Belo 
Horizonte . Contagem, 01  de  abril de 2020 . Signatários: Bruno 
Barbosa de Menezes, Maj . BM, ordenador suplente e pela con-
tratada Edson Henrique Soares .

8 cm -02 1342279 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
AGricuLturA, PEcuáriA 

E ABAStEcimENto

tErMo DE CESSÃo DE uSo GrAtuitA 
DE BEM MÓVEL Nº 10/2020.

Partes: SEAPA e o Município de três Marias . objeto: cessão 
gratuita de um caminhão baú isotérmico, conforme cláusula pri-
meira. Valor: R$ 90.361,95 (Noventa mil trezentos e sessenta 
e um reais e noventa e cinco centavos) . Data de assinatura: 
30/03/2020.

tErMo DE CESSÃo DE uSo GrAtuitA 
DE BEM MÓVEL Nº 28/2019.

Partes: SEAPA e o Município de Campos Gerais . objeto: cessão 
gratuita de um trator agrícola e uma carreta agrícola, conforme 
cláusula primeira. Valor: R$ 68.650,58 (sessenta e oito mil, seis-
centos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos) . Data de 
assinatura: 30/03/2020.

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 02/2020. 
Partes: Associação Mineira dos Produtores de Algodão, Sin-
dicato das indústrias de Fiação e tecelagem de Minas Gerais, 
Sindicato das indústrias têxteis de Malhas no Estado de Minas 
Gerais, Sindicato das indústrias de Fiação e tecelagem de Juiz 
de Fora, com a anuência do Estado de Minas Gerais por meio da 
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
de Minas Gerais . objeto: Conjugação de esforços e a efetiva 
participação dos signatários para estabelecer mecanismos de 
comercialização entre os produtores mineiros de algodão e 
empresários do setor têxtil que adquirem algodão produzido no 
Estado, bem como a definição do percentual da desoneração tri-
butária destinada ao Fundo de Desenvolvimento da Cotonicul-
tura do Estado de Minas Gerais – Fundo ALGoMiNAS, e do 
percentual de remuneração a ser pago pelas indústrias aos pro-
dutores . vigência: 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021 . 
Data de assinatura: 27/03/2020.

7 cm -02 1342058 - 1

iNStituto miNEiro DE 
AGroPEcuáriA - imA

ACorDo DE CooPErAÇÃo tÉCNiCA:
Nº 711/2020

Partes: iMA e o MuNiCiPio DE CASCALHo riCo objeto: 
instalação de um Posto de Atendimento . Prazo: 60 meses a par-
tir de 02-04-2020 .

Nº 712/2020
Partes: iMA e o MuNiCiPio DE iGuAtAMA . objeto: insta-
lação de um Escritório Seccional. Prazo: 12 meses a partir de 
02-04-2020 .

Nº 713/2020
Partes: iMA e o MuNiCiPio DE SÃo GErALDo DA PiE-
DADE objeto: instalação de um Posto de Atendimento . Prazo: 
36 meses a partir de 02-04-2020 .

Nº 714/2020
Partes: iMA e o MuNiCiPio DE ENtrE FoLHAS objeto: 
instalação de um Posto de Atendimento . Prazo: 36 meses a par-
tir de 02-04-2020

Nº 715/2020
Partes: iMA e o MuNiCiPio DE MAriLAC . objeto: insta-
lação de Posto de Atendimento . Prazo: 36 meses a partir de 
02-04-2020 .

1º tErMo ADitivo Ao ACorDo DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 027/2017.

Partes: iMA e o MuNiCiPio DE PArACAtÚ . objeto: Prorro-
gar o prazo de vigência por 24 meses a partir de 02/04/2020.

1º tErMo ADitivo Ao ACorDo DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 554/2019. 

Partes: iMA e o MuNiCiPio DE uruCuiA . objeto: Alte-
rando de Posto de Atendimento passando para Escritório Sec-
cional partir de 02/04/2020.

1º tErMo ADitivo Ao ACorDo DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 475/2018. 

Partes: iMA e o MuNiCiPio DE trÊS MAriAS . objeto: vin-
cular o Posto de Atendimento ao Escritório Seccional de Cur-
velo a partir de 02/04/2020.

TERMO DE CESSÃO DE VEICULO Nº 333C/2020. 
Partes: iMA e o MuNiCiPio DE NovA rESENDE . objeto: 
Cessão de uso gratuito do veículo Placa HMH-4076 a partir 
de 02/04/2020.

TERMO DE CESSÃO DE VEICULO Nº 334C/2020. 
Partes: iMA e o MuNiCiPio DE CáSSA objeto: Cessão de uso 
gratuito do Veículo Placa HMH-3114 a partir de 02/04/2020.

TERMO DE CESSÃO DE VEICULO Nº 335C/2020. 
Partes: iMA e o MuNiCiPio DE GALiLÉiA objeto: Ces-
são de uso gratuito do veículo Placa HMH-8323 a partir de 
02/04/2020.

11 cm -02 1342222 - 1

EmPrESA DE PESQuiSA AGroPEcuáriA 
DE miNAS GErAiS - EPAmiG

ExtrAto DoS iNStruMENtoS 
JURÍDICOS: Nº. 029/2020 

Contrato - Partes: EPAMiG e 7 Estrelas Comercial Ltda- ME . 
objeto: Permissão de uso oneroso para participação na 23ª 
EXPOCAFÉ .Assinatura: 24/03/2020. Vigência: 24/03/2020 a 
26/06/2020. Valor: R$6.625,92. Assinam: (a)Leonardo Brumano 
Kalil. - EPAMIG, (b)Jorge Alves Martins – 7 ESTRELAS.
Nº. 030/2020 - Contrato - Partes: EPAMIG e Adubos Real S/A 
 . objeto: Permissão de uso oneroso para participação na 23ª 
EXPOCAFÉ .Assinatura: 24/03/2020. Vigência: 24/03/2020 a 
26/06/2020. Valor: R$13.125,84. Assinam: (a)Leonardo Bru-
mano Kalil - EPAMIG, (b)Ana Flávia F. de Alvarenga –ADU-
BoS rEAL .
Nº. 031/2020 - Contrato - Partes: EPAMIG e AGROCP Ind. e 
Com . de Fertilizantes Ltda .objeto: Permissão de uso oneroso 
para participação na 23ª EXPOCAFÉ .Assinatura: 24/03/2020. 
Vigência: 24/03/2020 a 26/06/2020. Valor: R$9.125,10. Assi-
nam: (a)Leonardo Brumano Kalil - EPAMIG, (b)Gleiber Jus-
tino Pereira-AGroCP .
Nº. 032/2020 - Contrato - Partes: EPAMIG e Allcafe Ind. Com. 
Máquinas e Equipamentos Agrícolas Ltda-ME . objeto: Permis-
são de uso oneroso para participação na 23ª ExPoCAFÉ  .Assi-
natura: 24/03/2020.Vigência: 24/03/2020 a 26/06/2020. Valor: 
R$9.125,10. Assinam: (a)Leonardo Brumano Kalil - EPAMIG, 
(b)David Mezzavila Pereira – ALLCAFE.
Nº. 033/2020 - Contrato - Partes: EPAMIG e Avenida Agrí-
cola Ltda-EPP . objeto: Permissão de uso oneroso para parti-
cipação na 23ª EXPOCAFÉ .Assinatura: 24/03/2020. Vigên-
cia: 24/03/2020 a 26/06/2020. Valor: R$9.125,10. Assinam: (a)
Leonardo Brumano Kalil - EPAMIG, (b)Gilmar José da Silva 
– AvENiDA .
Nº. 034/2020 – Contrato - Partes: EPAMIG e Branco Motores 
Ltda . objeto: Permissão de uso oneroso para participação na 23ª 
EXPOCAFÉ .Assinatura: 24/03/2020. Vigência: 24/03/2020 a 
26/06/2020. Valor: R$9.125,10. Assinam: (a)Leonardo Bru-
mano Kalil - EPAMIG, (b) Julianao Isley Silva – BRANCO.
Nº. 035/2020 - Contrato - Partes: EPAMIG e Embrafos Ind. 
Com . de Fertilizantes Ltda . objeto: Permissão de uso oneroso 
para participação na 23ª EXPOCAFÉ .Assinatura: 24/03/2020. 
Vigência: 24/03/2020 a 26/06/2020. Valor: R$6.126,00. Assi-
nam: (a)Leonardo Brumano Kalil - EPAMIG, (b)Eliane Corsini 
ramos – EMBrAFoS
Nº. 036/2020 – Contrato - Partes: EPAMIG e Fortgreen Comér-
cio Agrícola S/A. Objeto: Permissão de uso oneroso para par-
ticipação na 23ª EXPOCAFÉ .Assinatura: 24/03/2020. Vigên-
cia: 24/03/2020 a 26/06/2020. Valor: R$12.126,00. Assinam: (a)
Leonardo Brumano Kalil - EPAMIG, (b)Leonardo Regis Pereira 
– FortGrEEN .
Nº. 037/2020 - Contrato - Partes: EPAMIG e Ind. Com. Ele-
tro Eletrônica Gehaka Ltda . objeto: Permissão de uso oneroso 
para participação na 23ª EXPOCAFÉ .Assinatura: 24/03/2020. 
Vigência: 24/03/2020 a 26/06/2020. Valor: R$6.126,00. Assi-
nam: (a)Leonardo Brumano Kalil - EPAMIG, (b)Christian 
Claudot Kaufmann – GEHAKA .

10 cm -02 1342262 - 1

 
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 3202004022351220117.



 18 – sexta-feira, 03 de abril de 2020 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
FuNDAÇÃo DE AmPAro à PESQuiSA Do 

EStADo DE miNAS GErAiS - FAPEmiG
ExtrAto Do tErMo ADitivo N .5 Ao CoNtrAto 

DE LiCENÇA PArA ExPLorAÇÃo DE PAtENtE 
176/2013 (Nº UFV) E 13.066/13 (N° FAPEMIG).

Processo SEI Nº. 2070.01.0003450/2018-80. Partícipes: Uni-
versidade Federal de viçosa – uFv, Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMiG, ouro Fino Saúde 
Animal LtDA e Fundação Arthur Bernardes – FuNArBE . 
objeto: adição do prazo para registro da tECNoLoGiA no 
MAPA, bem como na alteração do prazo para apresentação de 
relatórios pela OURO FINO. Data de assinatura: 19/02/2020. 
Signatários: Rejane Nascentes, Reitora em Exercício da UFV; 
thiago Bernardo Borges, Diretor de Planejamento, Gestão 
e Finanças – FAPEMIG; Kleber Cesar Silveira Gomes e Jar-
del Massari, Administradores – ouro FiNo e rodrigo Gava, 
Diretor-Presidente – FuNArBE .

3 cm -02 1342126 - 1

ExtrAto DE tErMo ADitivo
APQ-04373-17 ; Alteração de título

1 cm -02 1342225 - 1

iNStituto DE mEtroLoGiA E 
QuALiDADE Do EStADo - iPEm

ExtrAto DE tErMo ADitivo
ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo ao Contrato INF-3217.00, nº 
Ipem/MG: 004/2017, de Prestação de Serviços de Informática 
-Business Intelligence, celebrado entre o IPEM/MG e a Com-
panhia de tecnologia da informação do Estado de Minas Gerais 
- ProDEMGE . objeto: Prorrogar a vigência do contrato origi-
nal por mais 12 meses; Readequar a volumetria dos serviços; 
Excluir o serviço de acesso desktop . Novo valor estimado: r$ 
13.221,00. Data da assinatura: 02/04/2020. Fiscal do contrato: 
Maria do Carmo Aparecida Lara Araújo .

2 cm -02 1342184 - 1

ExtrAto DE tErMo ADitivo
ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo ao Contrato INF-3223.00, nº 
Ipem/MG: 003/2017, de Prestação de Serviços de Informática 
-Hospedagem de Sistemas, celebrado entre o IPEM/MG e a 
Companhia de tecnologia da informação do Estado de Minas 
Gerais - ProDEMGE . objeto: Prorrogar a vigência do contrato 
original por mais 12 meses; Readequar a volumetria dos servi-
ços . Novo valor estimado: r$ 12 .874,32 . Data da assinatura: 
31/03/2020. Fiscal do contrato: Maria do Carmo Aparecida Lara 
Araújo .

2 cm -02 1342177 - 1

BANco DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - BDmG

AviSo DE LiCitAÇÃo
o BDMG torna público que realizará, no dia 17 de abril de 
2020, às 09h30, pregão eletrônico edital BDMG CuLturAL-
02/2020, processo de compras nº 5201024 000001/2020 no por-
tal Compras MG, objetivando a contratação dos serviços espe-
cializados de Contabilidade, consideradas as prescrições da iBG 
2002, mediante o reconhecimento, avaliação e mensuração dos 
elementos contábeis típicos das Entidades de interesse Social e 
próprios do BDMG Cultural e gestão contábil compreendendo a 
realização de procedimentos referentes a doações; gratuidades; 
custos; obtenção de fundos; constituição de fundos para pro-
pósitos futuros; depreciação; contratos, convênios e termos de 
parceria; Contrapartida; papel das Notas Explicativas; Demons-
tração do Fluxo do Disponível; obrigações tributárias/fiscais; 
recursos humanos; e outros pertinentes e demais requisitos da 
legislação e do edital e seus anexos . A sessão pública será rea-
lizada em ambiente virtual, na internet, no Portal de Compras 
MG, pelo endereço eletrônico www.compras.mg.gov.br . Cópia 
do edital poderá ser obtida gratuitamente nos endereços https://
www.bdmg.mg.gov.br/editais-licitacoes/ ou http://www.com-
pras .mg .gov .br . informações: pregao@bdmg .mg .gov .br .

ExtrAto DE AtA rEGiStro DE PrEÇo
Ata de Registro de Preços nº 5079/2020. Processo SEI nº 
5200.01.0000042/2019-34 Fornecedor Registrado: POSTO 
AEL SAo JoSE LtDA . objeto: registro do maior desconto 
percentual ofertado para aquisição eventual de combustíveis, 
Lotes de 01 a 04, conforme quantitativos e especificações do 
Edital BDMG-01-A/2020. Prazo: 12 meses, improrrogáveis, a 
partir da publicação . Desconto registrado: 0,01% sobre o preço 
unitário médio praticado em BH na semana do respectivo abas-
tecimento (divulgado pela ANP), e, em relação ao aditivo para 
óleo diesel, R$31,85 por frasco de 200ml. Data de Assinatura: 
02/04/2020.

7 cm -02 1342281 - 1

comPANHiA DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - coDEmGE

AviSo DE LiCitAÇÃo
Licitação Pregão Eletrônico nº 04/2020. Critério de Julgamento: 
menor preço global. Base Legal: Lei n° 13.303/2016. Objeto: 
Fornecimento de iMÃS DE NEoDÍMio FErro Boro . 
Data e hora para recebimento das propostas: das 09h00 do dia 
06/04/2020 até as 09h00 min do dia 17/04/2020. Edital na ínte-
gra disponível no site www .licitacoes-e .com .br, Licitação nº 
809981 .

AviSo DE LiCitAÇÃo
Licitação Pregão Eletrônico nº 06/2020. Critério de Julgamento: 
menor preço global. Base Legal: Lei n° 13.303/2016. Objeto: 
Fornecimento de MATÉRIAS-PRIMAS (ALUMÍNIO, COBRE, 
CoBALto E LiGA DE FErro-NiÓBio) . Data e hora para 
recebimento das propostas: das 09h00 do dia 09/04/2020 até as 
09h00 min do dia 24/04/2020. Edital na íntegra disponível no 
site www .licitacoes-e .com .br, Licitação nº 809776 .

AviSo DE LiCitAÇÃo
Licitação Pregão Eletrônico nº 08/2020. Critério de Julgamento: 
menor preço por lote. Base Legal: Lei n° 13.303/2016. Objeto: 
Fornecimento e instalação de Camara de Nevoa Salina e Densí-
metro . Data e hora para recebimento das propostas: das 09h00 
do dia 09/04/2020 até as 09h00 min do dia 23/04/2020. Edital 
na íntegra disponível no site www .licitacoes-e .com .br, Licita-
ção nº 810294 .

6 cm -02 1342284 - 1

comPANHiA ENErGéticA DE 
miNAS GErAiS - cEmiG

CoMPANHiA ENErGÉtiCA DE MiNAS GErAiS – CEMiG
CNPJ: 17.155.730/0001-64

CONCURSO PÚBLICO 02/2017
Prorrogação do prazo de validade .

A Companhia Energética de Minas Gerais - CEMiG, por meio 
da Gerência de Provimento e Desenvolvimento de Pessoas, 
conforme previsto no item 1 .6 do Edital do Concurso Público 
02/2017, torna público que o prazo de validade do concurso 
supramencionado fica prorrogado pelo período de 24 meses, ou 
seja, até 16/04/2022.

Belo Horizonte, 03 de abril 2020
Gerência de Provimento e Desenvolvimento de Pessoas

3 cm -02 1342141 - 1

CoMPANHiA ENErGÉtiCA DE MiNAS GErAiS – CEMiG
CNPJ: 17.155.730/0001-64

SL/MS – GERÊNCIA DE COMPRAS 
DE MAtEriAL E SErviÇoS

ExtrAto DE ADitivo
DPR/TC – Cemig Geração e Transmissão S.A. e Cemig Dis-
tribuição S .A . x American tower do Brasil . objeto: Prorroga-
ção do prazo de vigência por mais 12 meses e acréscimo de 
serviços aos contratos 4570017744/530 e 4570017745/510. 
Prazo de 48 meses para 60 meses . valor r$7 .959 .999,84 para 
R$10.910.020,09. Data: 18/02/2020
DPR/IO – Cemig Geração e Transmissão S.A. e Cemig Dis-
tribuição S .A . x Mi Montreal informática S .A . objeto: Pror-
rogação do prazo de vigência por mais 12 meses aos contratos 
4570016306/510 e 4570016305/530. Prazo de 36 meses para 48 
meses. Data: 27/03/2020

3 cm -02 1342143 - 1

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CNPJ: 06.981.180/0001-16
SL/MS – GERÊNCIA DE COMPRAS 

DE MAtEriAL E SErviÇoS
AviSo DE EDitAL

Pregão Eletrônico SL/MS 530-G13964. Objeto: Transformador 
de Corrente – tC .
Pregão Eletrônico SL/MS 530-G13934. Objeto: Fusíveis.
Edital e demais informações disponíveis no site http://compras.
cemig .com .br

ExtrAto DE CoNtrAto
Partes: Cemig x WEG DRIVES & CONTROLS AUTOMAÇÃO 
LTDA. Pregão Eletrônico - SL/MS-G13736 - Objeto: sistema 
de armazenamento de energia em baterias - Prazo: 28/01/2021. 
Valor: R$ 3.431.500,00. Data assinatura: 27/03/2020 - Homolo-
gada em 27/03/2020
Partes: Cemig x ACUMULADORES MOURA S/A.. Pregão 
Eletrônico - SL/MS-G13736 - Objeto: sistema de armazena-
mento de energia em baterias - Prazo: 28/01/2021. Valor: R$ 
2.983.768,18. Data assinatura: 27/03/2020 - Homologada em 
27/03/2020
Partes: Cemig x CrSEtEtELECoM SErv EM tELEC 
EIRELI - ME. Pregão Eletrônico - SL/MS-G13837 - Objeto: 
Equipamentos de Teleproteção - Prazo: 30/03/2023. Valor: R$ 
2.325.314,00. Data assinatura: 27/03/2020 - Homologada em 
27/03/2020
Partes: Cemig x SIEMENS LTDA.. Pregão Eletrônico - SL/
MS-G13837 - objeto: Equipamentos de teleproteção - Prazo: 
30/03/2023. Valor: R$ 125.000,00. Data assinatura: 27/03/2020 
- Homologada em 27/03/2020
Edital e demais informações disponíveis no site http://compras.
cemig .com .br

6 cm -02 1342135 - 1

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CNPJ: 06.981.180/0001-16
SL/MS – GERÊNCIA DE COMPRAS DE MATERIAL E 
SErviÇoS

ExtrAto DE ADitivo
EA/EA - Cemig Distribuição S.A X RS Engenharia e Consul-
toria Ltda . objeto: renúncia ao reajuste de 2019 ao Contrato 
4680005630. Data 24/03/2020.
SD/LE – Cemig Distribuição S.A x S.R. Energia Ltda. Objeto: 
Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses ao con-
trato 4680005701/530. Prazo de 36 meses para 48 meses. Valor 
R$149.203.595,81 para R$201.969.195,30. Data: 24/03/2020.

3 cm -02 1342132 - 1

CEMiG GErAÇÃo E trANSMiSSÃo S .A .
CNPJ 06.981.176/0001-58

SL/RF – RESCISÃO DE CONTRATOS 
EM DECorrÊNCiA Do ProCESSo 

ADMINISTRATIVO PUNITIVO Nº 025/2019
Contratos: 4680005615 e 4680005623 .

No uso da competência a mim definida, em vista das conclusões 
constantes do Processo Administrativo 025/2019 e da recusa da 
empresa Montago Construtora Eireli em assinar os termos de 
rescisão dos contratos acima, declaro que ficam rescindidos uni-
lateralmente os contratos 4680005615 e 4680005623, nos ter-
mos do art. 78, I c/c e do art. 79, I, ambos da Lei 8.666/1993, 
bem como do instrumento contratual .
Publique-se .

Belo Horizonte, 02 de abril de 2020 .
ivanilson Alencar Maciel

Gerente de Relacionamento com Fornecedores – SL/RF
4 cm -02 1342139 - 1

comPANHiA DE SANEAmENto Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - coPASA

CoMPANHiA DE SANEAMENto DE MiNAS GErAiS
AviSo DE LiCitAÇÃo

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL nº 05.2020/0087 – 
PEM (COTA RESERVADA PARA ME/EPP)

Objeto: Tubos de Aço com Costura 6”.
Dia da Licitação: 22 de abril de 2020 às 14:15 horas . Edital 
e demais informações disponíveis a partir do dia 06/04/2020 
no site: www.copasa.com.br (link: Licitações e Contratos/
Licitação) .

PrEGÃo ELETRÔNICO SPAL nº 05.2020/0086- PES
objeto: Serviços de manutenção em veículos médios e pesados 
para as Gerências regionais de ipatinga e Caratinga .
Dia da Licitação: 22 de abril de 2020 às 08:45 horas . Edital 
e demais informações disponíveis a partir do dia 06/04/2020 
no site: www.copasa.com.br (link: Licitações e Contratos/
Licitação) .

AviSo DE ADiAMENto
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL nº 05.2020/0052-PES

objeto: Aquisição solução de alto desempenho para o balance-
amento de links de dados para acesso de iP dedicado à internet 
(load balance) com redundância.
A CoPASA MG informa que o Pregão Eletrônico, objeto acima 
mencionado, marcado para o dia 06/04/2020 às 14:15 horas, 
fica adiado ‘Sine Die’. Motivo: “Adequação no Procedimento 
Licitatório”.

rESuLtADoS DE LiCitAÇÃo
PrEGÃo ELEtrÔNiCo PArA rEGiStro DE 

PREÇOS SPAL - nº 05.2020/3018 – PEM
Objeto: Produtos Químicos para Serviços de Manutenção em 
Poços tubulares Profundos
Proposta vencedora: System Mud industria Comercio, para o 
Lote 01- Cota Principal, no valor de r$ 297 .124,50 e para o 
Lote 02- Cota reservada, no valor de r$ 79 .978,8

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05.2020/3015 – PEM
objeto: tubos em Ferro Fundido
Propostas vencedoras: tubos ipiranga indústria e Comércio 
Ltda . para o Lote 01 - Cota Principal no valor de r$ 7 .299 .963,30 
e Lote 02 - Cota reservada, no valor de r$ 77 .238,84 .
Saint Gobain Canalização Ltda . para o Lote 03 - Cota Princi-
pal no valor de r$ 10 .999 .973,28, Lote 04 - Cota reservada 
no valor de r$ 76 .728,90, Lote 05 - Cota Principal no valor 
de r$ 71 .264,22 e Lote 06 - Cota reservada no valor de r$ 
21 .573,72

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL – nº 05.2020/0036 – PEM
objeto: Conjuntos Motobombas Submersíveis
Proposta vencedora: Sulzer Pumps Wastewater Brasil Ltda. no 
valor total de r$ 696 .000,00

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05.2020/0058 – PEM
objeto: Calçados de Segurança tipo tênis
Proposta vencedora: Marluvas Calçados de Segurança Ltda . 
para os lotes 01 (Cota Principal) e 02 (Cota Reservada), nos 
valores de r$ 90 .858,96 e r$ 30 .214,89, respectivamente .

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05.2020/0046 – PES
objeto: Serviços de transporte de Empregados da CoPASA 
MG .
Proposta vencedora: Cooperativa de transportes de Cargas, 
Passageiros, Escolar e turismo de Minas Gerais . no valor total 
de r$ 223 .860,00

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05.2020/0018 – PEM
objeto: Conjuntos Motobombas Submersíveis .
Proposta vencedora: Ana Paula Amantéa Moreira para os itens 
01 e 05 – Exclusivo ME/EPP, no valor de R$ 10.500,00 e R$ 
23 .000,00, respectivamente .
os itens 02, 04 e 06 - Participação Ampla e o item 03 - Exclu-
sivo ME/EPP, foram encerrados, conforme consta dos autos

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05.2020/0029 – PEM
Objeto: Equipamentos para Laboratório
Proposta vencedora: Solab Equipamentos para Laboratórios 
Eireli no valor total de r$ 9 .200,00 para o item 01 . item 02: 
encerrado . Não houve empresa vencedora, conforme consta dos 
autos

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05.2019/0553 – PES
objeto: Serviços Manutenção em Bombas Submersíveis das 
Marcas Sulzer, ABS e KSB . Proposta vencedora: ESA Eletro-
técnica Santo Amaro Ltda . .no valor total de r$ 2 .344 .186,04

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05.2019/0424 – PEM
Objeto: Equipamentos para Laboratório
Proposta vencedora: Marte Equipamentos para Laboratório 
Ltda. (Item 03) Itens 01, 02 e 04: encerrados, como consta dos 
autos .

CoMuNiCADo DE rECurSo
LiCitAÇÃo Nº CPLi .1120200011

objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das 
obras e serviços de Crescimento vegetativo, Manutenção e 
Melhorias operacionais, bem como recomposição de Pavi-
mentos, em ligações prediais e redes menores que DN 200 para 
água, na área de abrangência da Gerencia regional Conselheiro 
Lafaiete - GrCL da CoPASA MG, incluindo os municípios de 
Alto Rio Doce, Belo Vale, Bonfim, Capela Nova, CarandaÍ, 
Cipotânea, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Cristiano otoni, 
Desterro do Melo, Entre rios de Minas, ltaverava, Lagoa Dou-
rada, Moeda, ouro Branco, Piedade dos Gerais, Piranga, Presi-
dente Bernardes, ressaquinha, rio Espera, Sao Brás do Suaçui 
e Senhora dos remédios, incluindo vilas e favelas, tendo como 
sede a cidade de Conselheiro Lafaiete .
A empresa AMPArA CoNStruÇÕES EirELi interpôs 
recurso Administrativo contra a decisão da Comissão que a 
inabilitou. Data: 01/04/2020

A DirEtoriA
23 cm -02 1342243 - 1

CoMPANHiA DE SANEAMENto DE MiNAS GErAiS
CoMuNiCADo DE PEtiÇÃo

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05.2020/0048 – PES
objeto: Seguro de vida em grupo
A empresa Sompo Seguros S .A . interpôs petição contra a deci-
são da CoPASA MG em inabilitá-la para o pregão supra . Fica 
assegurado o direito de apresentar resposta à citada petição pelo 
prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

A DirEtoriA
3 cm -02 1342290 - 1

comPANHiA DE GáS DE miNAS 
GErAiS - GASmiG

AviSo DE EDitAL - SiStEMA DE 
rEGiStro DE PrEÇoS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º GPR-0007/20. 
republicação . objeto: Futuras e eventuais aquisições de válvu-
las de aço - Sistema de registro de Preços . Envio das propos-
tas: Através do sítio da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www .
bbmnetlicitacoes .com .br, no período compreendido entre: 8h 
do dia 01/04/2020 e 9h do dia 14/04/2020. Data e horário da 
abertura da sessão pública: dia 14/04/2020 às 9h30. O Edital 
está disponível no sítio www .bbmnetlicitacoes .com .br . o pre-
gão será realizado pelo Pregoeiro Flávio Adriano F . Coutinho 
- nº Pessoal 0064 .

AviSo DE EDitAL – ADENDo Nº 01 - PrEGÃo 
ELETRÔNICO N.º GPR-0006/20. 

objeto: Futuras e eventuais aquisições de válvulas reguladoras 
de pressão e válvulas de alívio, em dois lotes - Sistema de regis-
tro de Preços. Encontra-se disponível a partir de 31/03/2020 no 
site www .gasmig .com .br o Adendo nº 1 ao Edital supra men-
cionado, alterando as datas de envio de propostas comerciais 
e abertura do certame . Através do sítio da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias, www .bbmnetlicitacoes .com .br, no período com-
preendido entre: LOTE 1 - 8h do dia 18/03/2020 e 9h do dia 
03/04/2020. Data e horário da abertura da sessão pública: dia 
03/04/2020 às 9h30.
LOTE 2 - 8h do dia 18/03/2020 e 9h do dia 06/04/2020. Data e 
horário da abertura da sessão pública: dia 06/04/2020 às 9h30. 
Permanecem inalteradas as demais condições do edital . 

Angela Maria valentino Campos - Gerente 
de Contratos e Licitações

7 cm -01 1341881 - 1

AviSo DE EDitAL - SiStEMA DE 
rEGiStro DE PrEÇoS

Pregão Eletrônico n.º GPR-0002/20. Objeto: Futuras e eventuais 
aquisições de filtros tipo cartucho, Sistema de Registro de Pre-
ços . Envio das propostas: Através do sítio da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias, www .bbmnetlicitacoes .com .br, no período com-
preendido entre: 8h do dia 03/04/2020 e 9h do dia 16/04/2020. 
Data e horário da abertura da sessão pública: dia 16/04/2020 às 
9h30 . o Edital está disponível no sítio www .bbmnetlicitacoes .
com .br . o pregão será realizado pelo Pregoeiro Flávio Adriano 
F . Coutinho - nº Pessoal 0064 .

AviSo DE EDitAL – ADENDo Nº 01
Pregão Eletrônico n.º GPR-0009/20. Objeto: Contratação dos 
serviços contínuos para apoio administrativo à Companhia de 
Gás de Minas Gerais – GASMiG, por meio da alocação de mão 
de obra com dedicação exclusiva, conforme informações cons-
tantes no termo de referência - Anexo 01 . Encontra-se disponí-
vel a partir de 02/04/2020 no site www.bbmnetlicitacoes.com.br 
o Adendo nº 1 ao Edital supra mencionado, retirando o item 4 .5 
do Anexo 04 do Edital e alterando as datas de envio de propos-
tas comerciais e abertura do certame . Através do sítio da Bolsa 
Brasileira de Mercadorias, www .bbmnetlicitacoes .com .br, con-
forme a seguir:
2 .1 .2 . DAtA DA ABErturA DA SESSÃo PÚBLiCA: A par-
tir de 09h30 min do dia 14 de abril de 2020 .
2 .1 .3 . DAtA Do iNÍCio DA EtAPA DE LANCES: A partir de 
14h30 min do dia 14 de abril de 2020 .
Permanecem inalteradas as demais condições do edital .

AviSo DE EDitAL – ADENDo Nº 01
Pregão Eletrônico n.º GPR-0010/20. Objeto: Contratação dos 
serviços contínuos para apoio operacional à Companhia de Gás 
de Minas Gerais – GASMiG, por meio da alocação de mão de 
obra com dedicação exclusiva, conforme informações constan-
tes no termo de referência - Anexo 01 . Encontra-se disponível 
a partir de 02/04/2020 no site www.bbmnetlicitacoes.com.br o 
Adendo nº 1 ao Edital supra mencionado, retirando o item 4 .5 
do Anexo 04 do Edital e alterando as datas de envio de propos-
tas comerciais e abertura do certame . Através do sítio da Bolsa 
Brasileira de Mercadorias, www .bbmnetlicitacoes .com .br, con-
forme a seguir:
2 .1 .2 . DAtA DA ABErturA DA SESSÃo PÚBLiCA: A par-
tir de 09h30 min do dia 13 de abril de 2020 .
2 .1 .3 . DAtA Do iNÍCio DA EtAPA DE LANCES: A partir de 
14h30 min do dia 13 de abril de 2020 .
Permanecem inalteradas as demais condições do edital .

AviSo DE EDitAL
Pregão Eletrônico n.º GPR-0003/20. Objeto: Constitui objeto 
desta licitação a contratação de serviços de hospedagem em 
Data Center externo, conforme informações constantes no 
termo de referência - Anexo 01 . Envio das propostas: Através 
do sítio da Bolsa Brasileira de Mercadorias www .bbmnetlici-
tacoes .com .br, no período compreendido entre 08h00 min do 
dia 03/04/2020 e 09h00 min do dia 30/04/2020. Data e horário 
da abertura da sessão pública: dia 30/04/2020 às 09h30 min. O 
Edital está disponível no sítio www .bbmnetlicitacoes .com .br . o 
pregão será realizado pela Pregoeira Aline Marla Hummel de 
Souza - n .º Pessoal 138 .

ADitivo
Partes: Gasmig x Casablanca Comunicação & Marketing 
Eireli . objeto: Acréscimo quantitativo de 25% do Contrato nº 
4600000577. Valor: R$ 454.250,00. Assinatura: 01/04/2020.

Angela Maria valentino Campos
Gerente de Contratos e Licitações

14 cm -02 1342149 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
DESENvoLvimENto SociAL

AviSo DE EDitAL
o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Social, realizará o PrEGÃo ELE-
TRÔNICO N° 1481264 000020/2019. Tipo: Menor Preço. 
Objeto: aquisição de 01 (UM) Caminhão Baú, conforme espe-
cificações, exigências e quantidades estabelecidas no anexo 
i – termo de referência . A sessão de pregão ocorrerá no dia 
16/04/2020 às 09:00hs, no sítio www.compras.mg.gov. br. Edi-
tal estará disponível no endereço eletrônico informado . Maiores 
informações: alvarina .becattini@social .mg .gov .br . Pregoeira: 
Alvarina Maria Becattini .

3 cm -02 1342085 - 1

 
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 3202004022351220118.



Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo sexta-feira, 03 de abril de 2020 – 19 
ExtrAto Do 1º tErMo ADitivo 
DOCONVÊNIO Nº 1671.000819/2018

Partícipes:EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social e a Prefeitura Municipal de Guapé, MG . objeto: Pror-
rogação de vigência do convênio por mais 90 dias, repro-
gramação e Alteração do valor da Contrapartida . valor da 
Contrapartida: r$ 64 .669,62 . Dotação orçamentária de con-
trapartida financeira: 02.04.03.27.812.0013.1.1003.4.4.90.51. 
Assinatura: 01/04/2020. Vigência: 02/10/2020. Processo SEI 
n.1480.01.0003414/2019-51.

2 cm -02 1341964 - 1

FuNDAÇÃo DE EDucAÇÃo PArA o 
trABALHo DE miNAS GErAiS - utrAmiG

ExtrAto Do 7º tErMo ADitivo Do CoNtrAto 
Nº 9216887/2019 DE FORNECIMENTO,

firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio 
do(a) UTRAMIG e o(s) fornecedor(es) 34.274.233/0025-71 - 
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, Processo nº 2281314 
000013/2019, Registro de preços realizado no SIRP. Objeto: 
Fornecimento de combustível, a realização das manutenções 
dos equipamentos dos postos e o tratamento de resíduos des-
ses locais (provenientes da manutenção) para abastecimento da 
frota de veículos . valor do reequilíbrio r$ -66,30 . valor total: 
R$ 11.173,40. Dotação(oes) Orçamentária(s) nº: 2281.11.122.
701.2002.0001.339030.26.0.60.1; 2281.04.122.705.2500.0001
.339030.26.0.36.1; 2281.12.333.089.4213.0001.339030.26.0.3
6.1; 2281.12.333.089.4213.0001.339030.26.0.10.1; 2281.04.1
22.705.2500.0001.339030.26.0.10.1; 2281.04.122.705.2500.0
001.339030.26.0.60.1; 2281.12.333.089.4213.0001.339030.2
6.0.60.1. Assinatura: 25/03/2020. Signatários: pela contratada 
PEtroBráS S .A pela contratante FuNDAÇÃo DE EDuCA-
ÇÃo PArA o trABALHo DE MiNAS GErAiS .

4 cm -02 1342258 - 1

comPANHiA DE HABitAÇÃo Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - coHAB

AviSo DE LiCitAÇÃo
A Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - Cohab 
Minas informa:
- que realizará as licitações abaixo para a implantação de empre-
endimentos habitacionais:
-GUARANÉSIA/MG - Licitação Eletrônica Cohab Minas 
012/2020 - 64 unid. hab. – dia 29/04/2020 às 09h00min;
- WENCESLAU BRAZ/MG – Licitação Eletrônica Cohab Minas 
013/2020 – 23 unid. Hab. – dia 29/04/2020 às 11h30min;
- ARAGUARI/MG - Licitação Eletrônica Cohab Minas 
014/2020– 128 unid. hab. - dia 29/04/2020 às 15h00min.
Editais de licitação disponíveis em www .cohab .mg .gov .br 
–Licitações e Contratos e www .compras .mg .gov .br  .
- ficam revogadas as Licitações Presenciais Cohab Minas 
007/2020 e 010/2020 destinadas à implantação de empreendi-
mentos habitacionais nos municípios de Guaranésia e Wences-
lau Braz, respectivamente .
outras informações: cpl@cohab .mg .gov .br  .

5 cm -02 1342228 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE FAZENDA
AviSo DE PrEGÃo ELEtrÔNiCo PArA 

REGISTRO DE PREÇOS N.º. 1191001-74/2020
A Secretaria de Estado de Fazenda/MG, torna público que fará 
realizar, no dia 22de abril de 2020, às 10:00horas, horário de 
Brasília no site (www.compras.mg.gov.br) licitação na modali-
dade de Pregão Eletrônico para registro de Preços, paracontra-
tação, sob demanda, deprestação de serviços de reestruturação 
e ampliação da infraestrutura de redes de cabeamento estrutu-
rado e da infraestrutura elétrica dos ambientes da sala cofre e 
entorno do Data Center e áreas técnicas da Superintendência 
de Tecnologia da Informação - STI/SEF, com fornecimento de 
materiais e mão-de-obra, para suportar a entrada em produção 
de novos equipamentos de ti e também de remanejamento de 
equipamentos existentes entreracks  . 

Belo Horizonte, 02 de abril de 2020 . Cláudia 
ribeiro de Souza - Pregoeira

4 cm -02 1342247 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
JuStiÇA E SEGurANÇA PÚBLicA
EXTRATO DE CONTRATO Nº9245696/2020

PARTES: EMG/SEJUSP e a COMPANHIA BRASILEIRA DE 
CArtuCHoS . ESPÉCiE: Contrato fornecimento . oBJEto: 
Este contrato tem por objeto a aquisição de ESPiNGArDAS 
CAL . 12 E PiStoLAS CoMPACtAS . 40 conforme as espe-
cificações e detalhamentos consignados no Termo de Referên-
cia do planejamento Edital Pregão Eletrônico para registro de 
Preços - Planejamento nº 71/2019, Ata de Registro de Preços 
nº 03A/2019, Processo de Compras 1451044 000056/2020 e 
na proposta comercial da Contratada . viGÊNCiA: o presente 
Contrato terá seu prazo de vigência de 12(doze) meses, conta-
dos a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais, podendo extinguir-se antes, caso ocorra 
à entrega total do objeto, sem prejuízo da garantia prevista na 
cláusula quinta deste instrumento . vALor: r$149 .498,96 
(cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa e oito reais 
e noventa e seis centavos) . DotAÇÃo orÇAMENtáriA: nº 
1451 .06 .421 .145 .1058 .0001 .4 .4 .90 .52 .03 .1 .10 .8 .SiGNAtári
oS:Carlos vinicius de Souza Figueiredo e João Carlos Sanchez 
de Oliveira Junior.Assinatura em: 02/04/2020.

4 cm -02 1342313 - 1

ACrÉSCiMoS DE 25% NA AutoriZAÇÃo 
DE ForNECiMENto 29 DE 2020

Modalidade: Ata de Registro de Preço 135/2019-I - A. Objeto: 
Aquisição de Materiais de Limpeza, Higiene Pessoal, Domésti-
cos e Descartáveis
Autorização de Fornecimento 29 – acréscimo de 25% que se 
refere a aquisição de SABONETE LIQUIDO - INDICACAO: 
HIGIENIZACAO DA PELE; BASE DO PRODUTO: NAO 

PEROLADA; ASPECTO: ESPUMA LIQUIDA; PH: FISIOLO-
GICO; COMPOSICAO: AGENTES HIDRATANTES E EMO-
LIENTES; FRAGRANCIA: FRAGRANCIA SUAVE HIPOA-
LERGENICA; APRESENTACAO: REFIL 800 ML. Secretaria 
de Estado de Justiça e Segurança Pública – rodovia Papa João 
Paulo ii, n° 4143 - Edifício Minas, 5º andar – Serra verde – 
Cidade Administrativa . Belo Horizonte, 02 de abril de 2020 .

4 cm -02 1342049 - 1

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 012/2020
Pregão Eletrônico nº 012/2020. Objeto: “Preparação, produção 
e fornecimento contínuos de refeições e lanches prontos,na for-
matransportada, às unidades Prisionais:Presídio de Carangola e 
Presídio de Manhumirim, em lote único.” Homologo o processo 
licitatório no valor de R$ 4.186.795,98 (quatro milhões, cento e 
oitenta e seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e noventa e 
oito centavos), o qual declarou habilitada a empresa FALCAo 
ALIMENTOS EIRELI, CNPJ 05.893.299/0001-74. Secretaria 
de Estado de Justiça e Segurança Pública – rodovia Papa João 
Paulo ii, n° 4143 - Edifício Minas, 5º andar – Serra verde – 
Cidade Administrativa . 

Belo Horizonte, 02 de abril de 2020 .
tiago Maduro de Azevedo

Superintendente de infraestrutura e Logística
3 cm -02 1342266 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo 
Do mEio AmBiENtE E Do 

DESENvoLvimENto SuStENtávEL
tErMo DE DoAÇÃo SEMAD x rio CASCA

Nº do Termo: 27 - Eletrônico -/2020 1370.01.0004223/2020-33. 
termo de Doação de veículo, celebrado entre da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - 
SEMAD e o Município de rio Casca . objeto: uma Caminhonete 
Volkswagen Amarok, CD 4x4-S, cab. dupla, 2013/2014, branca, 
Diesel, placa OXJ- 3860, chassi WV1DD42H2EAO20029, no 
valor de R$ 73.660,99. Data da assinatura do Termo: 01/04/2020. 
Assinam, pela doadora, Diogo Soares de Melo Franco, Subse-
cretário de tecnologia, Administração e Finanças da SEMAD e 
pelo donatário, Adriano de Almeida Alvarenga, Prefeito muni-
cipal de rio Casca .

3 cm -02 1342117 - 1

CoNFirMAÇÃo DE PENALiDADE DE MuLtA
O Núcleo de Autos de Infração Norte de Minas notifica os 
autuados abaixo relacionados, por estarem em local ignorado, 
incerto ou não sabido, da decisão administrativa que confirmou 
a(s) penalidade(s) de multa aplicada(s) nos respectivos autos de 
infração .
o autuado deverá entrar em contato com o Núcleo de Autos de 
infração para obtenção do Documento de Arrecadação Estadual 
(DAE) para quitar o débito devidamente atualizado no prazo 
de 20 (vinte) dias a contar da data desta publicação, sob pena 
de inscrição em dívida ativa, conforme previsão do Decreto nº 
47.383/2018.
Para os esclarecimentos que se fizerem necessários, o autuado 
poderá dirigir-se ao Núcleo de Autos de infração na rua Gabriel 
Passos, nº. 50 Bairro Centro – Montes Claros/MG, ou entrar em 
contato através do telefone (38) 3224-7500.

Autuado (Nome e Identificação) Processo/AI Status Defesa/
Decisão

Moisés vieira Guimarães
CPF: 158 .614 .896-61

553545/20
119105/2018 Sem defesa*

valdivino de Souza
CPF: 065 .659 .556-62

522027/20
119008/2018 Sem defesa*

Jailton Marques dos Santos
CPF: 038 .183 .526-07

508288/20
035176/2017 Sem defesa*

Getúlio vargas Sampaio
CPF: 062 .991 .856-27

635534/20
101176/2017 Sem defesa*

Adenício ribeiro de Sousa
CPF: 094 .065 .906-30

683229/20
022745/2017 Sem defesa*

Dorivaldo Moreira viana
CPF: 030 .420 .786-12’

685226/20
22620/2017 Sem defesa*

José xavier de Medeiros
rG 9193237

685230/20
022621/2017 Sem defesa*

João Santana Carneiro dos Santos
CPF: 043 .107 .786-07

494688/20
039445/2017 Sem defesa*

Waldimar Leal Duarte
CPF: 056 .269 .796-97

495471/20
102152/2017 Sem defesa*

robson da Silva Duarte
CPF: 053 .705 .935-98

501422/20
102051/2017 Sem defesa*

Lucílio teixeira da Silva
rG 11164261 SSP MG

533674/20
101062/2018 Sem defesa*

* Decisão sobre a penalidade de apreensão: Perdimento ime-
diato de todos os bens indicados no auto de infração .

10 cm -02 1342039 - 1

tErMo DE DoAÇÃo SEMAD x DorES Do iNDAiá
Nº do Termo: 26 - Eletrônico -/2020 1370.01.0004615/2020-22. 
termo de Doação de veículo, celebrado entre da Secreta-
ria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável - SEMAD e o Município de Dores do indaiá . objeto: 
uma Caminhonete volkswagen Amarok, CD 4x4-S, cab . 
dupla, 2013/2014, branca, Diesel, placa OXJ-3863, chassi 
WV1DD42H5EA019960, no valor de R$ 73.660,99. Data da 
assinatura do Termo: 01/04/2020. Assinam, pela doadora, Diogo 
Soares de Melo Franco, Subsecretário de tecnologia, Adminis-
tração e Finanças da SEMAD e pelo donatário, ronaldo Antô-
nio Zica da Costa, Prefeito municipal de Dores do indaiá .

3 cm -02 1342110 - 1

tErMo DE DoAÇÃo SEMAD x PoNtE NovA
Nº do Termo: 25 - Eletrônico -/2020 1370.01.0002427/2018-31. 
termo de Doação de veículo, celebrado entre da Secreta-
ria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável - SEMAD e o Município de Ponte Nova . objeto: 
uma Caminhonete volkswagen Amarok, CD 4x4-S, cab . 
dupla, 2013/2014, branca, Diesel, placa OXJ-3866, chassi 
WV1DD42H5EAO20137, no valor de R$ 73.660,99. Data 
da assinatura do Termo: 01/04/2020. Assinam, pela doadora, 
Diogo Soares de Melo Franco, Subsecretário de tecnologia, 
Administração e Finanças da SEMAD e pelo donatário, Wagner 
Mol Guimarães, Prefeito municipal de Ponte Nova .

3 cm -02 1342115 - 1

tErMo DE DoAÇÃo SEMAD x 
MoNtE ALEGrE DE MiNAS

Nº do Termo: 30 - Eletrônico -/2020 1370.01.0004224/2020-06. 
termo de Doação de veículo, celebrado entre da Secreta-
ria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável - SEMAD e o Município de Monte Alegre de Minas . 
objeto: uma Caminhonete volkswagen Amarok, CD 4x4-S, 
cab. dupla, 2013/2014, branca, Diesel, placa OXJ-3829, chassi 
WV1DD42H9EA020173, no valor de R$ 73.660,99. Data da 
assinatura do Termo: 01/04/2020. Assinam, pela doadora, Diogo 
Soares de Melo Franco, Subsecretário de tecnologia, Adminis-
tração e Finanças da SEMAD e pelo donatário, Último Biten-
court de Freitas, Prefeito municipal de Monte Alegre de Minas .

3 cm -02 1342118 - 1

iNStituto EStADuAL DE FLorEStAS - iEF
REQUERIMENTO DE DAIAS

o Supervisor regional da urFBio Noroeste do iEF torna 
público a retificação da publicação de solicitação de autorização 
para Ambiental por meio de Documento Autorizativo para inter-
venção Ambiental – DAIA, publicado no IOF dia 01/04/2020:
Onde lê: *Antônio José Pires Vercesi/Fazenda Ribeirão Bon-
fim - CPF n°.071.373.938-02 - Supressão da cobertura vege-
tal nativa CoM destoca e regularização de reserva Legal – 
Relocação - Formoso/MG – Protocolo n°. 07010000076/20: 
em 02/03/2020. Leia-se *Antônio José Pires Vercesi/Fazenda 
Ribeirão Bonfim - CPF n°. 071.373.938-02 – Regularização 
de reserva Legal – Relocação - Formoso/MG - Protocolo n°. 
07010000076/20: em 02/03/2020.

(a) Marcos Roberto Batista Guimarães. 
Supervisor regional urFBio Noroeste .

3 cm -02 1342257 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
PLANEJAmENto E GEStÃo

rEtiFiCAÇÃo
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020

– publicado em 04/03/2020 pagina 50 - A Secretaria de Estado 
de Planejamento e Gestão – SEPLAG/MG, em decorrência da 
pandemia do CoviD-19 torna pública a prorrogação do rece-
bimento dos termos de Adesão dos Munícipios – fica prorro-
gado convocação dos municípios mineiros a participarem do 
Programa “Alô, Minas!” de 03/04/2020 até as 18 horas do dia 
24/04/2020. Divulgação do Resultado dos Distritos e Localida-
des selecionadas 01/05/2020. Interposição de Recursos até as 18 
horas do dia 08/05/2020. Resultado do Recurso 18/05/2020. 

3 cm -02 1342261 - 1

comPANHiA DE tEcNoLoGiA 
DA iNFormAÇÃo Do EStADo DE 

miNAS GErAiS - ProDEmGE
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº AE-183/18-01 

Firmado em 01/04/2020 entre a DECISION e a PRODEMGE. 
objeto: Expansão da solução corporativa de armazenamento 
de dados em disco, correspondente a 18,4659% (dezoito, qua-
tro mil seiscentos e cinquenta e nove milésimos por cento) do 
valor global do contrato, com prazo de garantia co-terminus ao 
contrato .

2 cm -02 1342147 - 1

iNStituto DE PrEviDÊNciA 
DoS SErviDorES Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - iPSEmG

2ª rEtiFiCAÇÃo Do EDitAL DE CrEDENCiAMENto
Nº 08/2020 -HOSPITAIS

o instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas 
Gerais – iPSEMG, por meio de sua Presidência, comunica a 
2ª retificação do Edital nº 08/2020, Anexo I, referente ao cre-
denciamento de HOSPITAL, publicado no Diário Oficial 
do Estado de Minas Gerais no dia 12 de fevereiro de 2020 .o 
inteiro teor deste Anexo encontra-se disponível na página do 
iPSEMG:www .ipsemg .mg .gov .br .

Belo Horizonte, 02de abrilde 2020 .
MArCuS viNÍCiuS DE SouZA - Presidente do iPSEMG

3 cm -02 1342259 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE
AviSo DE LiCitAÇÃo

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 1321603-321/2019 
objeto: Medicamentos em atendimento as Ações Judiciais 
Abertura da sessão: dia 22 de abril de 2020 às 09h30min . Edital 
disponível no site www .compras .mg .gov .br . Belo Horizonte, 02 
de abril de 2020 .

1 cm -02 1341918 - 1

AviSo DE LiCitAÇÃo
Pregão Eletrônico para Pronta Entrega nº 132119-000168/2019 
objeto: Medicamentos para Atendimento a Decisões Judiciais . 
Abertura da sessão: dia 17 de abril de 2020 às 09h00min . Edital 
disponível no site www .compras .mg .gov .br . Belo Horizonte, 04 
de abril de 2020

1 cm -02 1342090 - 1

AviSo DE LiCitAÇÃo
Pregão Eletrônico nº 1321026-000064/2019 Sei 
Nº1320.01.0123649/2019-27 Objeto:Aquisição de material elé-
trico, quadro de distribuição, material civil para construção de 
padrões de energia elétrica e material de cabeamento estrutu-
rado . Abertura da sessão: dia 27 de abril de 2020 às 09h30min . 
Edital disponível no site www .compras .mg .gov .br . Belo Hori-
zonte, 01 de abril de 2020 .

2 cm -01 1341887 - 1

AviSo DE LiCitAÇÃo
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 1321603-44/2020 
Objeto: Locação de Equipamento RespiratórioBI-level Positive 
Airway Pressure (pressão positiva em vias aéreas a dois níveis)
tipo automático com seus acessórios. Abertura da sessão: dia 17 
de abril de 2020 às 14h00min . Edital disponível no site www .
compras .mg .gov .br . Belo Horizonte, 02 de abril de 2020

2 cm -01 1341888 - 1

ExtrAto DE tErMo ADitivo
Extrato do termo Aditivo ao Convênio de Cooperação técnica 
nº 016/2018, em cumprimento a determinação exarada pela 
Secretaria de Estado de Governo . Cedente: Secretaria de Estado 
de Saúde de Minas Gerais . Cessionário: instituto de Previdên-
cia dos Servidores de Minas Gerais - iPSEMG . objeto: cessão 
do servidor público roDoLFo GuiLLErMo viGiL vErAS-
tEGui, MASP 349713-8, Médico da área de Gestão e Atenção 
à Saúde III/B - MAGAS. Vigência: de 1/1/2020 a 31/12/2020 
do ato de disposição/cessão. Assinatura: 11/03/2020. Signatá-
rios: Marcus vinicius de Souza- Presidente do instituto de Pre-
vidência dos Servidores de Minas Gerais e Luiz Marcelo Cabral 
tavares - Secretário de Estado Adjunto .

3 cm -02 1342107 - 1

ExtrAto Do SEGuNDo tErMo ADitivo 
AO TERMO DE CONTRATO Nº 0181/2018, 

celebrado em 06/12/2018, que entre si celebram o EMG/SES/
SUS-MG e a Fundação São Carlos/Hospital São Carlos, do 
município de Lagoa da Prata/MG, Estado de Minas Gerais, ins-
crita no CNPJ sob o nº 02.877.511/0001-11. Objeto: A transfe-
rência/repasse de recursos retroativos, referentes a Portaria GM/
MS nº 764/2019, cujos recursos foram incorporados à Programa-
ção Pactuada integrada Assistencial do município de Lagoa da 
Prata e não foram incluídos na formalização no Primeiro termo 
Aditivo em dezembro/2019, considerando os termos da infor-
mação nº 131/2019/Diretoria de Gestão de Contratos em Ser-
viços de Saúde. Valor Estimado Global: A transferência/repasse 
de recursos será no montante de R$369.391,68 (trezentos e ses-
senta e nove mil trezentos e noventa e um reais e sessenta e oito 
centavos), em parcela única, a título de ressarcimento referente 
a recursos residuais, do período compreendido entre a incorpo-
ração do recurso financeiro na Programação Pactuada Integrada 
Assistencial do município de Lagoa da Prata e a formalização 
do Primeiro Termo Aditivo. Assinatura: 01/04/2020. Assinam: 
Pela Secretaria de Estado de Saúde/SUS-MG, o Sr. Nicodemus 
de Arimathea e Silva Junior, pela Fundação São Carlos/Hospi-
tal São Carlos, do município de Lagoa da Prata/MG, o Sr. José 
Libério de Melo e a Sra . izabela Antunes Ferreira e pela Secre-
taria Municipal de Saúde de Lagoa da Prata e Gestor do SuS 
Municipal, o Sr . Geraldo Mangelo de Almeida .

6 cm -02 1341935 - 1

AviSo DE LiCitAÇÃo
PrEGÃo ELEtrÔNiCo PArA rEGiStro 

DE PREÇOS Nº 1321603-327/2019.
objeto: Medicamentos em atendimento as Ações Judiciais .
Abertura da sessão: dia 24 de abril de 2020 às 09h30min .Edital 
disponível no site www .compras .mg .gov .br .Belo Horizonte, 02 
de abril de 2020 .

2 cm -02 1342069 - 1

ExtrAto Do tErMo DE DESCENtrALiZAÇÃo 
DE CrÉDito orÇAMENtário – tDCo .

Extrato do termo de Descentralização de Crédito orçamentá-
rio Nº 006/2020 – EMG/SES/SUS-MG/FES e a Secretaria de 
Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG objeto: serviços 
de atendimento médico de emergência, urgência e remoção de 
socorridoa qualquer pessoa noComplexo da Cidade Administra-
tiva Presidente Tancredo Neves (CA). Os serviços contempla-
rão ainda a coleta, transporte, e destinação dos resíduos de ser-
viços de saúde (RSS), bem como ações de promoção da saúde e 
prevenção de doenças, nos termos previstos neste tDCo, e em 
conformidade com o Plano de trabalho, que é parte integrante 
e inseparável do presente Termo. Valor: R$ 3.134.520,33(três 
milhões, cento e trinta e quatro mil, quinhentos e vinte reais e 
trinta e três centavos) correrão à conta da Dotação orçamen-
tária: 4291 .10 .122 .705 .2500 .0001 .3390 – 10 .1, constantes do 
orçamento do FES/SES. Assinatura: 01/04/2020. Vigência: o 
prazo de vigência deste tDCo é a partir da data de sua assi-
natura até 31 de março de 2021 . Signatários: Carlos Eduardo 
Amaral Pereira da Silva (Secretário de Estado de Saúde) e Luiza 
Cardoso Barreto (Secretária Adjunta da Secretaria Estado de 
Planejamento e Gestão – SEPLAG)

5 cm -02 1341966 - 1

ExtrAto DE tErMo ADitivo
Extrato do termo Aditivo ao Convênio de Cooperação técnica 
nº 0012/2018, em cumprimento a determinação exarada pela 
Secretaria de Estado de Governo . Cedente: Secretaria de Estado 
de Saúde de Minas Gerais . Cessionário: universidade Estadual 
de Montes Claros - uNiMoNtES . objeto: cessão do servi-
dor público DiviNo uriAS MENDoNÇA, MASP 384066-7, 
Médico da Área de Gestão e Atenção à Saúde V/B - MAGAS. 
Vigência: de 01/01/2020 a 31/12/2020 do ato de disposição/ces-
são. Assinatura: 11/03/2020. Signatários: Antonio Alvimar Sou-
za-reitor e Luiz Marcelo Cabral tavares - Secretário de Estado 
Adjunto .

3 cm -02 1342131 - 1

EScoLA DE SAÚDE PÚBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - ESP

CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA – 01/2020
A Diretora Geral da Escola de Saúde Pública do Estado de 
Minas Gerais – ESP/MG, torna público e informa aos interes-
sados, nos termos da Portaria ESP-MG n°̣ 19, de 12 de julho de 
2019, a abertura das inscrições do Processo de Credenciamento 
de Pessoa Física n° 01/2020, Curso para Qualificação de profis-
sionais da Atenção Primária em Saúde para realização de teste 
Rápido de HIV, Sífilis e Hepatite B e C – função Coordenador 
Assistente SRS/GRS e ESP/MG. As inscrições estarão abertas 
das 10:00hs do dia 08 de abril de 2020 às 17:00hs do dia 30 de 
abril de 2020 . o edital completo e demais informações sobre o 
credenciamento estão disponíveis no site da ESP/MG, através 
do endereço eletrônico http://www.esp.mg.gov.br.

 
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 3202004022351220119.



 20 – sexta-feira, 03 de abril de 2020 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA – 02/2020

A Diretora Geral da Escola de Saúde Pública do Estado de 
Minas Gerais – ESP/MG, torna público e informa aos interes-
sados, nos termos da Portaria ESP-MG n°̣ 19, de 12 de julho de 
2019, a abertura das inscrições do Processo de Credenciamento 
de Pessoa Física n° 02/2020, Curso deEspecialização Técnica 
de Nível Médio em Enfermagem em Linha do Cuidado: Doen-
ças Crônicas– funções Docentede concentração eprática super-
visionada . As inscrições estarão abertas das 10:00hs do dia 08 
de abril de 2020 às 17:00hs do dia 15 de maio de 2020 . o edital 
completo e demais informações sobre o credenciamento estão 
disponíveis no site da ESP/MG, através do endereço eletrônico 
http://www.esp.mg.gov.br.

6 cm -02 1342245 - 1

FuNDAÇÃo cENtro DE 
HEmAtoLoGiA E HEmotErAPiA 
DE miNAS GErAiS - HEmomiNAS

AviSo DE PrEGÃo
A Fundação Hemominas comunica que realizará, através do 
sitio www .compras .mg .gov .br os seguintes pregões eletrô-
nicos:  Pregão eletrônico nº 085/2020, Processo nº 085/2020, 
SEI: 2320.01.0017889/2019-69 para “açúcar tipo cristal branco 
5kg”, com abertura da sessão no dia 17/04/2020, às 13:00 horas, 
data e hora limite para cadastramento da proposta no sistema 
eletrônico . os editais encontram-se disponíveis no Compras, r . 
Grão Pará 882, Santa Efigênia, BH/MG, de segunda a sexta, de 
08 às 17h, ao custo de R$10,00 (DAE), ou pelos sítios www.
hemominas .mg .gov .br e www .compras .mg .gov .br . Belo Hori-
zonte, 02/04/2020. O pregoeiro.

3 cm -02 1341936 - 1

Ato DE rECoNHECiMENto DE DESPESA
Pelo presente ato de reconhecimento de despesa, tendo em vista 
o teor da Nota Jurídica n. 139/2020, datada de 30.03.2020 e jus-
tificativa do Hemonúcleo de Manhuaçu, datada de 18.03.2020, 
fica reconhecida a despesa referente ao boleto de fevereiro de 
2020, sendo credor ENErGiSA Minas Gerais Distribuidora de 
Energia S/A, CNPJ 19.527.639/0001-58 , que perfaz o mon-
tante de R$7.220,82 (sete mil, duzentos e vinte reais e oitenta 
e dois centavos), devendo este ato ser publicado no órgão ofi-
cial de divulgação . Fundamentação: art . 59, da Lei Federal n . 
8.666/93. 

Márcia Faria Moraes Silva . 
Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças .

3 cm -02 1341961 - 1

FuNDAÇÃo EZEQuiEL DiAS - FuNED
AviSo DE LiCitAÇÃo

A FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED, torna público a 
realização do Pregão Eletrônico nº 2261032 058/2020, objeto: 
Reagentes e Produtos Químicos. O edital estará disponível no 
sitio: www .compras .mg .gov .br . o prazo para o envio das pro-
postas comerciais será até às 08h00min do dia 18/05/2020, e 
início da sessão de lances será às 09h00min do dia 19/05/2020. 
Belo Horizonte, 02 de abril de 2020 .

A FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED, torna público a 
realização do Pregão Eletrônico nº 2261032 006/2020, objeto: 
Reagentes e Produtos Químicos – Padrões de Referência. O edi-
tal estará disponível no sitio: www .compras .mg .gov .br . o prazo 

para o envio das propostas comerciais será até às 08h00min do 
dia 18/05/2020, e início da sessão de lances será às 09h00min 
do dia 19/05/2020. Belo Horizonte, 02 de abril de 2020.

A FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED, torna público a 
realização do Pregão Eletrônico nº 2261032 042/2020, objeto: 
Reagentes e Produtos Químicos. O edital estará disponível no 
sitio: www .compras .mg .gov .br . o prazo para o envio das pro-
postas comerciais será até às 08h00min do dia 18/05/2020, e 
início da sessão de lances será às 09h00min do dia 20/05/2020. 
Belo Horizonte, 02 de abril de 2020 .

A FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED, torna público a 
realização do Pregão Eletrônico nº 2261032 045/2020, objeto: 
Material de Embalagem do tipo fita para Indústria Farmacêu-
tica, para acondicionamento de Medicamento . o edital estará 
disponível no sitio: www .compras .mg .gov .br . o prazo para o 
envio das propostas comerciais será até às 08h00min do dia 
18/05/2020, e início da sessão de lances será às 10h00min do 
dia 18/05/2020. Belo Horizonte, 02 de abril de 2020.

A FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED, torna público a 
realização do Pregão Eletrônico nº 1320045 003/2020, objeto: 
Padrões de referência e de Micotoxinas . o edital estará disponí-
vel no sitio: www .compras .mg .gov .br . o prazo para o envio das 
propostas comerciais será até às 08h00min do dia 25/05/2020, e 
início da sessão de lances será às 09h00min do dia 26/05/2020. 
Belo Horizonte, 02 de abril de 2020 .

A FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – FUNED, torna público a 
realização do Pregão Eletrônico nº 1320045 002/2020, objeto: 
Manutenção corretiva e preventiva e reparos em equipamentos 
GeneXpert (CEPHEID), instalados na Rede de Laboratórios de 
Saúde Pública . o edital estará disponível no sitio: www .com-
pras .mg .gov .br . o prazo para o envio das propostas comerciais 
será até às 08h00min do dia 26/05/2020, e início da sessão de 
lances será às 09h00min do dia 26/05/2020. Belo Horizonte, 02 
de abril de 2020 .

10 cm -02 1342187 - 1

FuNDAÇÃo HoSPitALAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - FHEmiG

ExtrAto DE CoNtrAtoS E tErMoS ADitivoS 
DO HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAULO II/FHEMIG

Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato firmado entre a FHE-
MIG/ HIJPII e o (a) GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPI-
tALArES LtDA . objeto: Prestação de serviço de manutenção 
preventiva e corretiva com fornecimento de peças, calibração e 
teste de segurança elétrica em equipamentos médicos hospitala-
res. Valor: R$ 4.763,20 (total estimado)
Vigência: 07/04/2020 até 06/04/2021 Número do Processo: 
315/2017 Modalidade: PREGÃO. Dotação Orçamentária: 
2271 .10 .302 .045 .4174 .0001 objeto de gasto: 3390-3921 F 
10.1. Data de Assinatura: 02/04/2020

3 cm -02 1342089 - 1

ExtrAto DE rAtiFiCAÇÃo DA FHEMiG
HoSPitAL JÚLiA KuBitSCHEK

Processo 0510037 031/2020 - INEXIGIBILIDADE DE 
LiCitAÇÃo
objeto: Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva de 
Disjuntor de Média tensão e Locação de Disjuntor de Média 
Tensão para Cubículo de Energia. Beneficiário: 2A Engenha-
ria e Construção Ltda Dotação orçamentária: 2271 10 302 045 

4178 0001 objeto de Gasto: 3390 .3922 Autorização: Samar 
Musse Dib Ratificação: Jafer Alves Jabor Valor: R$ 9.859,60 
(nove mil oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centa-
vos). Fundamento Legal: do artigo 24, caput, da Lei 8.666/93 
Data da Assinatura: 01 de abril de 2020 .

3 cm -02 1342014 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo
SrE CoroNEL FABriCiANo
tErMo DE ENCErrAMENto

Extrato do Termo de Encerramento do Contrato nº 9054173/2016 
de Serviço, firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por 
meio do(a) SEE e o(s) fornecedor(es) 09.145.361/0001-09 - 
ANDrADE E GuArNiEri PANiFiCACAo LtDA - ME, 
Processo nº 1261009 000002/2016, Pregão eletrônico. Objeto: 
fornecimento de lanches . Encerramento do contrato a partir de 
29/04/2017.

2 cm -02 1342165 - 1

SrE MEtroPoLitANA C
ExtrAto DE EDitAiS

A CAIXA ESCOLAR DONA REGINA PEREIRA DE AQUINO 
vinculada à EE Paschoal Comanducci comunica aos interessa-
dos que as licitações para alimentação escolar, “a priori” previs-
tas para 01/04/2020 ficam suspensas “sine die” devido às ações 
de combate ao CoviD-19 . Nova data será divulgada assim que 
forem retomadas as atividades normais .
A CAixA ESCoLAr ProFESSor BAtiStA SANtiAGo 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará rea-
lizar no dia 22/04/2020, às 12h, Processo licitatório nº 01/2020, 
Modalidade Convite, para aquisição de gêneros alimentícios 
com recursos do PNAE . os interessados poderão obter informa-
ções e cópia do edital completo na sede da EE Professor Batista 
Santiago, localizada na rua Cleber Soares de Andrade, n° 330, 
Bairro Santa Mônica, Belo Horizonte, MG, CEP 31525-390– 
Telefone (31) 3455-0927, e-mail: santiagocaixa@gmail.com. 
Até o dia 17/04/2020, de 14 às 17h.
A CAixA ESCoLAr ProFESSor BAtiStA SANtiAGo 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar no dia 22/04/2020, às 12h30min, Processo licitatório 
nº 02/2020, Modalidade Convite, para aquisição de gêneros ali-
mentícios com recursos de Contrapartida Estadual . os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da EE Professor Batista Santiago, localizada na rua Cleber 
Soares de Andrade, n° 330, Bairro Santa Mônica, Belo Hori-
zonte, MG, CEP 31525-390– Telefone (31) 3455-0927, e-mail: 
santiagocaixa@gmail.com até o dia 17/04/2020, de 14 às 17h.

6 cm -02 1342253 - 1

SrE BArBACENA
ExtrAto DE tErMo DE 

ENCErrAMENto DE CoNtrAto
Termo de Encerramento do Contrato nº 373.333 de 05/07/2012, 
firmado com a empresa ALL SAFE ALARMES LTDA ME, 
para prestação de serviços de manutenção e monitoramento 
de sistema de segurança eletrônico, cuja vigência expirou em 
06/07/2017. Assinado em 01/04/2020 por Patrícia Russo Coelho 
Lima – Diretora da SrE Barbacena .

ExtrAto DE tErMo DE 
ENCErrAMENto DE CoNtrAto

termo de Encerramento do Contrato nº 454.657, de 04/06/2014, 
firmado com a empresa ELEVADORES DINIZ LTDA – ME, 
para a prestação de serviços de manutenção preventiva e cor-
retiva do elevador EEL044833-MG, da marca Atlas Schindler, 

com capacidade para 08 pessoas ou 560 kg, instalado na sede da 
Superintendência regional de Ensino de Barbacena, cuja vigên-
cia expirou em 03/08/2019. Assinado em 01/04/2020 por Patrí-
cia russo Coelho Lima – Diretora da SrE Barbacena .

4 cm -02 1342142 - 1

ExtrAto Do tErMo DE ENCErrAMENto Do 
CONTRATO Nº 9211615/2019 DE SERVIÇO

firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) 
SEE/Superintendência Regional de Ensino de Governador 
Valadares e o(s) fornecedor(es) 16.755.249/0001-47 - INSTA-
LAr - CoMErCio E SErviCoS EM Ar CoNDiCioNADo 
EIRELI, Processo nº 1261013 000013/2018, Pregão eletrônico. 
objeto: Serviço de desinstalação, instalação, montagem, manu-
tenção corretiva e preventiva, com realocação, remanejamento 
físico interno e externo, fornecimento e substituição de peças 
em aparelhos de ar condicionado . Encerramento do contrato a 
partir de 31/08/2019.

3 cm -02 1341899 - 1

ExtrAto Do tErMo DE ENCErrAMENto Do 
CONTRATO Nº 9045985/2015 DE SERVIÇO

firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) 
SEE/ Superintendência Regional de Ensino de Governador Vala-
dares e o(s) fornecedor(es) 14.229.818/0001-95 - WINSTON 
DE SOUZA PASSOS - ME, Processo nº 1261013 000013/2015, 
Pregão eletrônico . objeto: PrEStAÇÃo DE SErviÇoS DE 
viGiLÂNCiA E SEGurANÇA ELEtrÔNiCA 24 HorAS . 
Encerramento do contrato a partir de 27/11/2019.

2 cm -02 1341898 - 1

DirEtoriA DE GEStÃo DE 
CoNtrAtoS E CoNvÊNioS

ExtrAto DE rAtiFiCAÇÃo DE Ato DE 
CoNCESSÃo DE DiSPENSA DE LiCitAÇÃo

Extrato de Ratificação de Ato de Concessão de Dispensa de 
Licitação. Processo SEI nº 1260.01.0013519/2019-83. Assi-
natura: 02/04/2020. Assinante: RENATA FERREIRA LELES 
DiAS, Subsecretária de Administração . A Subsecretária de 
Administração, no uso de suas atribuições previstas na resolu-
ção SEE nº 4.291, de 09/03/2020 e, nos termos Parecer Técnico 
65/2019 (Evento nº 7333304) e da Nota Jurídica 31-0/2020 - 
Expediente 0630-1/AJSEE/2020 (Evento nº 11102198), cons-
tantes do presente processo para locação do imóvel situado na 
Br 116, Km 402, Zona rural, Município de Governador vala-
dares/MG, destinado ao funcionamento da Escola Estadual São 
tarcísio - Superintendência regional de Ensino de Governador 
valadares, rAtiFiCA o Ato de Concessão de Dispensa de Lici-
tação (Evento nº 12857849), com fulcro no artigo 24, inciso X, 
da Lei Federal 8 .666, de 21 de junho de 1993, AutoriZA a 
celebração do Contrato de Locação de Imóvel com a CIDADE 
DOS MENINOS, usufrutuária do imóvel de propriedade da 
ASSiStÊNCiA SoCiAL DioCESANA, conforme Contrato 
de Parceria firmado em 11/12/2012, pelo prazo de 20 (vinte) 
anos, representada por LENiLDA viEirA MENDES . o con-
trato terá vigência de 18 (dezoito) meses, a contar da data da 
assinatura, com valor mensal de R$ 6.533,06 (seis mil, quinhen-
tos e trinta e três reais e seis centavos), corrigido anualmente 
conforme estabelecido pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF 
nº 8898, de 14 de junho de 2013 . As despesas decorrentes da 
execução deste contrato correrão à conta das seguintes classi-
ficações orçamentárias: OP/2019: 1261.12.361.211.4647.0001
 .339039-20 - Fonte: 10 .1 .0, para o presente exercício e pelas 
correspondentes nos exercícios subsequentes . Belo Horizonte, 
2 de abril de 2020 .

7 cm -02 1342278 - 1

uNivErSiDADE Do EStADo DE miNAS GErAiS - uEmG
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO UEMG Nº. 32/2018, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018

A Universidade do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, COMUNICA o Resultado Definitivo do Concurso para provimento de cargos da carreira de Professor de Educação Superior da Universidade do Estado de Minas Gerais, vaga Código 3, Área Língua 
inglesa, da unidade de ibirité .

unidade Código Nível Carga Horária árEA inscrição Nome Pontuação da Prova Escrita Pontuação da Prova Didática Avaliação de títulos Resultado final Classificação

iBiritÉ 3 iv 40 Horas Língua inglesa 5756 SANDrA ELiSABEtH DE oLivEirA SANtoS 88 87 31 206 1º

iBiritÉ 3 iv 40 Horas Língua inglesa 5706 LiSLiE CAroLiNA DiANA 85 87 25 197 2º

iBiritÉ 3 iv 40 Horas Língua inglesa 4696 LuCiANA AGuiAr DE oLivEirA 82 86 23 191 3º

iBiritÉ 3 iv 40 Horas Língua inglesa 3707 LiLiAN APArECiDA viMiEiro PASCoAL 77 81 23 181 4º

Belo Horizonte, 01 de abril de 2020
LAvÍNiA roSA roDriGuES

reitora da universidade do Estado de Minas Gerais
12 cm -01 1341866 - 1

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO UEMG Nº. 32/2018, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018.
CoNCurSo PÚBLiCo DE ProvAS E tÍtuLoS PArA ProviMENto DE CArGoS DA CArrEirA DE ProFESSor DE 
EDuCAÇÃo SuPErior DA uNivErSiDADE Do EStADo DE MiNAS GErAiS – uEMG .
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais – uEMG, no uso de suas atribuições e considerando o Edital supramencio-
nado, iNForMA:
1 – As decisões dos recursos contra a classificação preliminar dos referidos códigos/áreas, de acordo com o item 12 do edital, estão 
disponíveis para consulta no endereço eletrônico concurso .uemg .br .
2 – A publicação do RESULTADO FINAL dos referidos códigos/áreas, de acordo com os itens 11.8 e 11.9 do Edital, é aquela cons-
tante da listagem abaixo .
3 – Não houve candidatos classificados na condição de PCD para o Edital supracitado.
4 – FICA HOMOLOGADO o RESULTADO FINAL do Concurso público para a vaga Código 03, Área de Língua Inglesa, Nível 
iv, unidade Acadêmica de ibirité para o cargo de Professor de Educação Superior, de acordo com o disposto no item 13 .1 do Edital 
supracitado, conforme listagem abaixo:

CANDiDAto DE AMPLA CoNCorrÊNCiA EM orDEM DE CLASSiFiCAÇÃo

Cód. 03 - Área: Língua Inglesa

Município da vaga: 03 / Ibirité / Unidade Acadêmica de Ibirité

inscrição Nome Data de Nascimento Nota Prova 
Escrita

Nota Prova 
Didática

Nota Avaliação 
de títulos

Nota 
Final

ordem de 
Classificação Geral

5756 SANDrA ELiSABEtH DE oLivEirA 
SANtoS 25/03/1983 88 87 31 206 1º

5706 LiSLiE CAroLiNA DiANA 15/02/1989 85 87 25 197 2º

4696 LuCiANA AGuiAr DE oLivEirA 23/05/1981 82 86 23 191 3º

3707 LiLiAN APArECiDA viMiEiro 
PASCoAL 18/02/1990 77 81 23 181 4º

Belo Horizonte, 01 de abril de 2020
LAvÍNiA roSA roDriGuES

reitora da universidade do Estado de Minas Gerais
12 cm -01 1341867 - 1

tErMo DE DESCENtrALiZAÇÃo DE 
CrÉDito orÇAMENtário - tDCo

N° 003/2020 Partes: Departamento de Edificações e Estradas 
de Rodagem – DEER/MG e a Secretaria de Estado de Infraes-
trutura e Mobilidade – SEINFRA/MG. Objeto: Descentraliza-
ção dos créditos orçamentários e financeiros pela Universidade 
Estado de Minas Gerais para o Departamento de Edificações 
e Estradas de rodagem de Minas Gerais para os projetos exe-
cutivos de reforma da unidade de João Monlevade . valor: r$ 
273 .710,69 - Prazo: 12 meses a partir da data publicação . - 
Vigência: 30/03/2020 a 29/03/2021. Assinatura: 30/03/2020

3 cm -02 1342129 - 1

tErMo DE CoNvÊNio
N° 17/2020 Partes: Município de João Monlevade e a Univer-
sidade do Estado de Minas Gerais objeto: Finalidade mútua 
cooperação entre as partes, com vistas no desenvolvimento de 
trabalhos de pesquisa, ensino e extensão, visando formação de 
recursos humanos para diversas áreas de atuação profissional 
de nível superior . - Prazo: 9 meses a partir da data publicação . - 
Vigência: 03/04/2020 a 31/12/2020. - Assinatura: 02/04/2020.

2 cm -02 1342123 - 1

 
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 3202004022351220120.
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