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DIárIO DO ExECuTIvO

Governo do Estado
Governador: romeu Zema Neto

Leis e Decretos
LEI Nº 23 .801, DE 21 DE MAIO DE 2021 .

Institui o Plano de regularização e Incentivo para a reto-
mada da Atividade Econômica no Estado de Minas Gerais 
– recomeça Minas e dá outras providências .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS,
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, pro-

mulgo a seguinte lei:
 Art . 1º – Fica instituído o Plano de regularização e Incentivo para a retomada da Atividade Eco-

nômica no Estado de Minas Gerais – recomeça Minas, com incentivos e reduções especiais para a quitação de 
créditos tributários do Estado, nos termos desta lei .

 Art . 2º – As reduções a que se referem os arts . 3º a 6º não se acumulam com quaisquer outras 
concedidas para o pagamento de tributo ou de penalidade, inclusive com os benefícios de que tratam a Lei nº 
15 .273, de 29 de julho de 2004, a Lei nº 16 .318, de 11 de agosto de 2006, a Lei nº 22 .549, de 30 de junho de 
2017, e a Lei nº 22 .944, de 15 de janeiro de 2018, à exceção da redução prevista no § 3º do art . 53 da Lei nº 
6 .763, de 26 de dezembro de 1975 .

 Art . 3º – O crédito tributário relativo ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mer-
cadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS 
–, às suas multas e aos demais acréscimos legais, decorrente de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 
2020, formalizado ou não, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizada ou não sua cobrança, poderá ser pago à vista 
ou parceladamente, observados a forma, os prazos e as condições previstos neste artigo e em regulamento .

 § 1º – A adesão do contribuinte ao recomeça Minas deverá alcançar a totalidade dos créditos tri-
butários vencidos e não quitados de responsabilidade do contribuinte, por núcleo de inscrição, mediante conso-
lidação dos respectivos processos tributários administrativos, ressalvado o disposto no § 4º .

 § 2º – Poderão ser incluídos na consolidação os valores espontaneamente denunciados ou infor-
mados pelo contribuinte à repartição fazendária, decorrentes de infrações relacionadas a fatos geradores ocor-
ridos até 31 de dezembro de 2020 .

 § 3º – O crédito tributário será consolidado na data do pedido de ingresso no recomeça Minas, 
com todos os acréscimos legais .

 § 4º – Mediante parecer da Advocacia-Geral do Estado – AGE – e no interesse e conveniência 
da Fazenda Pública, compete ao Secretário de Estado de Fazenda excluir, quando for o caso, crédito tributário 
da consolidação prevista no § 1º, sendo vedado o fracionamento do crédito tributário constante de um mesmo 
processo tributário administrativo .

 § 5º – O crédito tributário consolidado poderá ser pago:
 I – em parcela única, com redução de 90% (noventa por cento) dos valores das penalidades e 

acréscimos legais;
 II – em até doze parcelas iguais, mensais e sucessivas, com redução de 85% (oitenta e cinco por 

cento) dos valores das penalidades e acréscimos legais;
 III – em até vinte e quatro parcelas iguais, mensais e sucessivas, com redução de 80% (oitenta por 

cento) dos valores das penalidades e acréscimos legais;
 Iv – em até trinta e seis parcelas iguais, mensais e sucessivas, com redução de 70% (setenta por 

cento) dos valores das penalidades e acréscimos legais;
 v – em até sessenta parcelas iguais, mensais e sucessivas, com redução de 60% (sessenta por 

cento) dos valores das penalidades e acréscimos legais;

 vI – em até oitenta e quatro parcelas iguais, mensais e sucessivas, com redução de 50% (cinquenta 
por cento) dos valores das penalidades e acréscimos legais .

 § 6º – Para fins do disposto nos incisos II a VI do § 5º, será aplicada a taxa de juros equivalente à 
Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Taxa Selic – para títulos federais, acumu-
lada mensalmente, calculada a partir do mês subsequente ao da consolidação dos créditos tributários, até o mês 
de efetiva liquidação de cada parcela .

 § 7º – O pedido de ingresso no recomeça Minas implica o reconhecimento dos créditos tributá-
rios nele incluídos, devendo o contribuinte promover a desistência de eventuais ações ou embargos à execução 
fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, bem como a desistência 
de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo .

 § 8º – O ingresso no recomeça Minas se dará no momento do pagamento da parcela única ou da 
primeira parcela .

 § 9º – O disposto neste artigo:
 I – não autoriza restituição ou compensação das quantias pagas;
 II – não autoriza a realização do cálculo das parcelas tomando por base dados econômicos, finan-

ceiros ou fiscais do contribuinte aderente;
 III – não autoriza o levantamento, pelo contribuinte ou pelo interessado, de importância deposi-

tada em juízo, quando houver decisão transitada em julgado a favor do Estado;
 Iv – não se aplica aos débitos regularmente declarados pelo contribuinte optante pelo regime 

Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte – Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 .

 § 10 – Os benefícios fiscais previstos neste artigo ficam condicionados ao pagamento do crédito 
tributário, à vista ou parcelado, exclusivamente em moeda corrente, sendo vedada a utilização de precatórios 
ou quaisquer outros títulos .

 § 11 – O regulamento disciplinará, entre outras, as seguintes matérias:
 I – o prazo de adesão ao recomeça Minas;
 II – o valor mínimo de cada parcela;
 III – outras condições para a concessão dos benefícios .
 Art . 4º – O crédito tributário relativo ao Imposto sobre a Propriedade de veículos Automotores – 

IPvA –, às suas multas e aos demais acréscimos legais, decorrente de fatos geradores ocorridos até 31 de dezem-
bro de 2020, formalizado ou não, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizada ou não sua cobrança, observados a 
forma, os prazos e as condições previstos em regulamento, poderá ser:

 I – pago à vista, sem a incidência de multas e de juros;
 II – parcelado em até seis parcelas iguais e sucessivas, com redução de 50% (cinquenta por cento) 

das multas e dos juros .
 § 1º – Os créditos tributários a que se refere este artigo serão consolidados na data do pedido de 

ingresso no recomeça Minas, com os acréscimos legais devidos .
 § 2º – O ingresso no recomeça Minas se dará no momento do pagamento da parcela única ou da 

primeira parcela .
 § 3º – O disposto neste artigo não autoriza a devolução, restituição ou compensação de valores já 

recolhidos e fica condicionado à desistência de ações ou embargos à execução fiscal, nos autos judiciais respec-
tivos, à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo e à renúncia ao 
direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais .

Art . 5º – O crédito tributário relativo ao Imposto sobre TransmissãoCausa Mortise Doação de 
Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD –, às suas multas e aos demais acréscimos legais, decorrente de fatos gera-
dores ocorridos até 31 de dezembro de 2020, formalizado ou não, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizada ou 
não sua cobrança, poderá ser pago à vista, em até noventa dias após a regulamentação do disposto neste artigo, 
com redução de 15% (quinze por cento) do valor do imposto e de 50% (cinquenta por cento) dos juros sobre o 
imposto, sem incidência das multas e dos juros sobre as multas, observados a forma, os prazos e as condições 
previstos em regulamento .

§ 1º – O crédito tributário de que trata o caput poderá ser parcelado, aplicando-se os seguintes per-
centuais de reduções relativas às multas e aos juros sobre as multas:

 I – 100% (cem por cento) para pagamentos realizados em até doze parcelas iguais e sucessivas;
 II – 50% (cinquenta por cento) para pagamentos realizados em até vinte e quatro parcelas iguais 

e sucessivas .
 § 2º – Os créditos tributários a que se refere este artigo serão consolidados na data do pedido de 

ingresso no recomeça Minas, com os acréscimos legais devidos .
 § 3º – O ingresso no recomeça Minas se dará no momento do pagamento da parcela única ou da 

primeira parcela .
 § 4º – O disposto neste artigo não autoriza a devolução, restituição ou compensação de valores já 

recolhidos e fica condicionado à desistência de ações ou embargos à execução fiscal, nos autos judiciais respec-
tivos, à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo e à renúncia ao 
direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais .

 Art. 6º – O crédito tributário relativo às taxas a seguir especificadas, formalizado ou não, inscrito 
ou não em dívida ativa, ajuizada ou não sua cobrança, decorrente de fatos geradores ocorridos até 31 de dezem-
bro de 2020, poderá ser pago à vista, com 100% (cem por cento) de redução das multas e dos juros, observados 
a forma, o prazo e as condições previstos em regulamento:

 I – taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio, a que se refere o item 2 da 
Tabela B da Lei nº 6 .763, de 1975;

 II – taxa de renovação do licenciamento anual do veículo, a que se refere o subitem 4 .8 da Tabela 
D da Lei nº 6 .763, de 1975;

 III – taxa florestal, a que se refere o art. 58 da Lei nº 4.747, de 9 de maio de 1968.
§ 1º – Em se tratando de entidades filantrópicas e templos de qualquer culto, o crédito tributário 

de que trata o caput poderá ser pago com redução de 100% (cem por cento) das multas e dos juros em duas 
parcelas iguais e sucessivas .

§ 2º – O disposto no caput não autoriza a devolução, restituição ou compensação de valores já 
recolhidos e fica condicionado à desistência de ações ou embargos à execução fiscal, nos autos judiciais respec-
tivos, à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo e à renúncia ao 
direito sobre o qual se fundam ou se fundariam as ações judiciais .

 Art . 7º – Na hipótese de parcelamento do crédito tributário com as reduções previstas nos arts . 4º 
e 5º, e desde que o contribuinte pague pontualmente as parcelas, será aplicada taxa de juros equivalente a 50% 
(cinquenta por cento) da Taxa Selic acumulada mensalmente, calculada a partir do mês subsequente ao da con-
solidação dos créditos tributários, até o mês de efetiva liquidação de cada parcela .

 Art . 8º – Implica a revogação dos benefícios de que tratam os arts . 3º a 7º desta lei:
 I – a inobservância de quaisquer das exigências estabelecidas nesta lei;
 II – o não pagamento de três parcelas, consecutivas ou não .
 Parágrafo único – O descumprimento das condições previstas nesta lei torna sem efeito as redu-

ções concedidas e implica a reconstituição do saldo devedor, com todos os ônus legais e o restabelecimento 
das multas, dos juros e do próprio tributo que eventualmente tenham sido reduzidos, deduzidas as importâncias 
efetivamente recolhidas .

 
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 320210522004222011.
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 Art. 9º – A redução de carga tributária de que trata o art. 45 da Lei nº 22.549, de 2017, fica pror-

rogada até noventa dias após o término da vigência do estado de calamidade pública no Estado em decorrência 
da pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus .

 Art . 10 – O crédito presumido concedido a bares, restaurantes e similares, de que trata o art . 32-D 
da Lei nº 6.763, de 1975, fica aumentado, de forma que a carga tributária resulte no percentual de 2% (dois por 
cento) do valor do ICMS incidente nas saídas internas, até noventa dias após o término da vigência do estado de 
calamidade pública no Estado em decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus .

 Art . 11 – A carga tributária nas operações internas com produtos das indústrias de que trata o § 
20-A do art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975, fica reduzida de forma que resulte no percentual de 6% (seis por cento) 
do valor do ICMS incidente, até noventa dias após o término da vigência do estado de calamidade pública no 
Estado em decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus .

 Art . 12 – Fica reduzida em 50% (cinquenta por cento), até noventa dias após o término da vigência 
do estado de calamidade pública no Estado em decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus, 
a carga tributária relativa ao ICMS incidente no fornecimento de energia elétrica a estabelecimentos destinados 
à prestação dos seguintes serviços:

 I – de educação e ensino;
 II – gráficos;
 III – de diversões, lazer, cultura e entretenimento;
 Iv – relativos a hospedagem, turismo e viagens;
 v – de cuidados pessoais, estética e atividades físicas;
 VI – de planejamento e execução de eventos técnico-científicos, esportivos, corporativos, cultu-

rais e sociais .
Parágrafo único – A redução prevista no  caput  será transferida ao beneficiário mediante a redução 

do valor da operação, no montante correspondente ao imposto dispensado .
 Art . 13 – Fica reduzida em 50% (cinquenta por cento), até noventa dias após o término da vigência 

do estado de calamidade pública no Estado em decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus, 
a carga tributária relativa ao ICMS incidente no fornecimento de energia elétrica a estabelecimentos destinados 
às seguintes atividades:

 I – associações de produtores de comunidades rurais localizadas na área do Instituto de Desenvol-
vimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – Idene;

 II – hospitais públicos ou filantrópicos;
 III – Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apaes;
 IV – instituições filantrópicas de longa permanência para idosos;
 v – cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis;
 vI – estabelecimentos de alimentação fora do lar;
 VII – organizações de saúde sem fins lucrativos;
 VIII – organizações de assistência social sem fins lucrativos;
 Ix – sebos, livrarias e editoras;
 x – produção de oxigênio medicinal hospitalar;
 XI – produção de Equipamentos de Proteção Individual – EPIs – destinados aos profissionais de 

saúde;
 xII – clínicas e centros de hemodiálise;
 xIII – indústrias e empresas situados na área do Projeto Jaíba;
 xIv – creches conveniadas com o poder público;
 xv – comunidades terapêuticas conveniadas com o poder público .
Parágrafo único – A redução prevista no caput será transferida ao beneficiário mediante a redução 

do valor da operação, no montante correspondente ao imposto dispensado .
 Art . 14 – Fica reduzida em 30% (trinta por cento), até noventa dias após o término da vigência do 

estado de calamidade pública no Estado em decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus, 
a carga tributária relativa ao ICMS incidente nas operações com energia elétrica, gás natural e Gás Liquefeito 
de Petróleo – GLP – destinadas a microempreendedores individuais – MEIs –, microempresas e empresas de 
pequeno porte localizados no Estado, desde que não alcançados pelos benefícios previstos nos arts . 12 e 13 .

§ 1º – Para os MEIs, as microempresas e as empresas de pequeno porte instalados na área de abran-
gência do Idene, desde que não alcançados pelos benefícios previstos nos arts . 12 e 13, a redução prevista no 
caput será de 50% (cinquenta por cento) .

§ 2º – As reduções previstas no caput e no § 1º serão transferidas ao beneficiário mediante a redu-
ção do valor da operação, no montante correspondente ao imposto dispensado .

§ 3º – As reduções previstas no caput estendem-se às associações e sindicatos de produtores 
rurais .

 Art . 15 – Fica reduzida a 0% (zero por cento), até noventa dias após o término da vigência do 
estado de calamidade pública no Estado em decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus, a 
carga tributária relativa ao ICMS incidente sobre produtos da cesta básica .

Art . 16 . – Fica acrescentado ao caput do art . 7º da Lei nº 6 .763, de 1975, o seguinte inciso 
xxvIII:

 “Art . 7º – (…)
 (…)
 xxvIII – aquisição de equipamentos e bens duráveis, de matérias-primas ou de insumos por 

pessoa física ou jurídica previamente identificada que, nos termos de instrumento de parceria ou de convênio, 
destine-os exclusivamente para obras ou serviços executados a título não oneroso, em atividades de parceria ou 
de colaboração com a administração pública estadual, nos termos do regulamento .” .

 Art . 17 – Ficam acrescentados ao Capítulo III do Título II do Livro Primeiro da Lei nº 6 .763, de 
1975, os seguintes arts . 8º-F a 8º-I:

 “Art . 8º-F – Fica isenta a operação interna de energia elétrica para consumo em unidade consu-
midora classificada nas Subclasses Residencial Baixa Renda, assim definidas pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica – Aneel –, que seja beneficiária da Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE.

Parágrafo único – A isenção prevista no caput será transferida ao beneficiário mediante a redução 
do valor da operação, no montante correspondente ao imposto dispensado .

 Art . 8º-G – Fica isenta a operação interna de energia elétrica destinada a produtor rural locali-
zado em município que integre a área de abrangência do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de 
Minas Gerais – Idene –, nos termos da Lei nº 14 .171, de 15 de janeiro de 2002, para utilização na atividade de 
irrigação, nos períodos:

 I – noturno, relativamente às unidades consumidoras do grupo B – baixa tensão –, nos termos 
definidos pela Aneel;

 II – diurno e noturno, relativamente às unidades consumidoras do grupo A – média e alta tensões 
–, nos termos definidos pela Aneel, desde que exista ponto de fornecimento de energia independente com medi-
ção exclusiva .

 Art . 8º-H – Fica isenta a prestação de serviço de transporte intermunicipal de cargas destinadas 
a contribuinte do imposto, que tenha início e término no território do Estado, observadas a forma e as demais 
condições que dispuser o regulamento .

 Art . 8º-I – Fica isenta a importação de máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos, suas 
respectivas partes, peças e acessórios, sem similar produzido no País, efetuada por empresa concessionária da 
prestação de serviços públicos de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita, observa-
dos o prazo, a forma e as demais condições que dispuser o regulamento .” .

 Art . 18 – Ficam acrescentados ao art . 12 da Lei nº 6 .763, de 1975, os seguintes §§ 87 a 98:
 “Art . 12 – ( . . .)
§ 87 – Fica reduzida em 40% (quarenta por cento), na forma, no prazo e nas condições previstos 

em regulamento, a carga tributária na prestação de serviço de comunicação telefônica denominado Serviço 0800 
Avançado, contratada por empresas que mantenham centrais de atendimento telefônico –call centers– ou que se 
dediquem a essa atividade, mediante a utilização de terminais identificados pelo prefixo 0800.

 § 88 – Fica reduzida para 4% (quatro por cento), na forma, no prazo e nas condições previstos em 
regulamento, a carga tributária na operação de importação, ou na operação interna ou interestadual, dos pro-
dutos da indústria aeroespacial, realizadas por empresa nacional da indústria aeroespacial e seus fornecedores 
nacionais, estabelecimento da rede de comercialização de produtos aeroespaciais, importadora de material aero-
espacial ou oficina de manutenção, modificação e reparos em aeronaves, desde que os produtos se destinem a:

 I – empresa nacional da indústria aeroespacial e seus fornecedores nacionais, ou estabelecimento 
da rede de comercialização de produtos aeroespaciais;

 II – empresa de transporte ou de serviços aéreos, aeroclubes e escolas de aviação civil, identifica-
dos pelo registro na Agência Nacional de Aviação Civil – Anac;

 III – oficinas de manutenção, modificação e reparos em aeronaves, identificadas pelo registro na 
Anac;

 IV – proprietários ou arrendatários de aeronaves, identificados como tais pela anotação da respec-
tiva matrícula e pelo prefixo no documento fiscal.

 § 89 – Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas, aparelhos e equipa-
mentos industriais especificados em regulamento, de forma que a carga tributária seja equivalente a:

 I – 5,14% (cinco vírgula catorze por cento) nas operações interestaduais de saída com destino aos 
estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ou ao Estado do Espírito Santo;

 II – 8,80% (oito vírgula oitenta por cento) nas demais operações interestaduais e nas operações 
internas .

 § 90 – Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas e implementos agrí-
colas especificados em regulamento, de forma que a carga tributária seja equivalente a:

 I – 4,10% (quatro vírgula dez por cento) nas operações interestaduais de saída com destino aos 
estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste ou ao Estado do Espírito Santo;

 II – 7% (sete por cento) nas demais operações interestaduais;
 III – 5,60% (cinco vírgula sessenta por cento) nas operações internas .
 § 91 – Fica reduzida para 7% (sete por cento), na forma, no prazo e nas condições previstos em 

regulamento, a carga tributária nas operações internas com estrutura metálica, estrutura pré-fabricada de con-
creto, laje pré-fabricada, bloco pré-fabricado de concreto e tijolo cerâmico, a serem empregados exclusivamente 
na construção de imóveis residenciais destinados à população de baixa renda, realizada sob a coordenação da 
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – Cohab-MG .

 § 92 – Fica reduzida para 12% (doze por cento), na forma, no prazo e nas condições previstos em 
regulamento, a carga tributária nas operações internas com biodiesel B-100 resultante da industrialização de 
grãos, sebo de origem animal, sementes, palma, óleos de origem animal e vegetal ou algas marinhas .

 § 93 – Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições previstos em regu-
lamento, e desde que haja autorização em convênio celebrado e ratificado pelos estados, nos termos da Lei Com-
plementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975, a isentar do pagamento do ICMS as operações e prestações de 
serviços a seguir relacionadas, realizadas em estabelecimento localizado no Estado, responsável pela fabrica-
ção, reforma ou manutenção de trens, locomotivas, vagões e contêineres:

 I – importações do exterior de insumos e de bens destinados ao ativo imobilizado, sem similar 
nacional;

 II – relativamente ao diferencial de alíquota, nas:
 a) operações interestaduais de bens destinados ao ativo imobilizado;
 b) prestações de serviço de transporte dos bens de que trata a alínea “a” deste inciso .
 § 94 – Para efeito do disposto no § 93 deste artigo, a inexistência de produto similar nacional será 

atestada:
 I – por órgão federal competente ou por entidade administrativa do setor produtivo de máquinas, 

aparelhos e equipamentos com abrangência em todo o território nacional; e
 II – nas hipóteses de partes e peças, sendo inaplicável o disposto no inciso I deste parágrafo, por 

órgão legitimado pela correspondente secretaria do Estado de Minas Gerais .
 § 95 – Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições previstos em regu-

lamento, e desde que haja autorização em convênio celebrado e ratificado pelos estados, nos termos da Lei Com-
plementar Federal nº 24, de 1975, a isentar do ICMS as saídas internas de:

 I – insumos e bens destinados ao ativo imobilizado de estabelecimento localizado no Estado, res-
ponsável pela fabricação, reforma ou manutenção de trens, locomotivas, vagões e contêineres;

 II – trens, locomotivas, vagões e contêineres destinados ao ativo imobilizado das empresas con-
cessionárias e prestadoras de serviço de transporte ferroviário;

 III – componentes e acessórios de vias férreas, inclusive eletrificação e sinalização, para empresas 
concessionárias e prestadoras de serviço de transporte ferroviário;

 Iv – trens, locomotivas, vagões e contêineres para empresas intermediárias para cessão por arren-
damento mercantil ou aluguel .

 § 96 – Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições previstos em regu-
lamento, e desde que haja autorização em convênio celebrado e ratificado pelos estados, nos termos da Lei 
Complementar Federal nº 24, de 1975, a isentar do pagamento do ICMS as prestações de serviço de transporte 
ferroviário intermunicipal de cargas e de passageiros, que tenha início e término em território mineiro .

 § 97 – As isenções de que tratam os §§ 93, 95 e 96 não se aplicam às operações com mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição tributária, nas aquisições de água, energia elétrica, prestação de serviço de 
comunicação e outros serviços públicos concedidos .

 § 98 – Fica autorizado o diferimento, nos termos de regulamento, do recolhimento do imposto 
devido por substituição tributária – ICMS-ST – durante a vigência de estado de calamidade pública no Estado, 
assim reconhecido por ato da Assembleia Legislativa, pelo prazo de até cento e cinquenta dias após a data em 
que deveria ser recolhido .” .

 Art . 19 – Fica acrescentado à Seção II do Capítulo vIII do Título II do Livro Primeiro da Lei nº 
6 .763, de 1975, o seguinte art . 32-M:

 “Art . 32-M – Fica concedido crédito outorgado de ICMS às indústrias siderúrgicas nas aquisições 
dos materiais consumidos na geração ou utilização de ferro gusa para a produção de aço, na forma, no prazo e 
nas condições previstos em regulamento .” .

Art . 20 – Fica acrescentado ao caput do art . 4º da Lei nº 23 .631, de 2 de abril de 2020, o seguinte 
inciso x:

 “Art . 4º – (…)
 X – incentivo à implementação de programas de incentivos fiscais municipais, de modo a orien-

tar os municípios quanto à importância da regularização tributária, como forma de estímulo para a retomada da 
atividade econômica .” .

 Art . 21 – Fica acrescentado à alínea “a” do inciso Ix do art . 11 da Lei nº 23 .631, de 2020, o 
seguinte item 12, e ao mesmo artigo os seguintes incisos x e xI:

 “Art . 11 – (…)
 Ix – (…)
 a) (…)
 12) setor de eventos técnico-científicos, esportivos, corporativos, culturais e sociais;
 x – avaliação da possibilidade de retomada gradativa do patrocínio de eventos de forma direta 

pelo Estado, com editais na modalidade prêmio e também por meio de empresas estatais, incluindo projetos que 
possam ser realizados virtualmente;

 xI – avaliação da possibilidade de cessão, pelo prazo previsto em regulamento, dos equipamentos 
públicos do Estado, por meio de editais de ocupação, subsidiados pelo Estado, para promoção de eventos técni-
co-científicos, esportivos, corporativos, culturais e sociais, com incentivo para as produtoras locais.”.

Art . 22 – O inciso III do caput e o parágrafo único do art . 15 da Lei nº 23 .631, de 2020, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

 “Art . 15 – ( . . .)
 III – suspender a exigência de apresentação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veí-

culo – CrLv – relativo aos exercícios de 2020 e de 2021 enquanto perdurar o estado de calamidade pública 
decorrente da pandemia de Covid-19 .

Parágrafo único – Para comprovação de propriedade de veículo automotor, enquanto vigorar a sus-
pensão prevista no inciso III do caput , será considerado o CrLv relativo ao exercício de 2019 ou, caso tenha 
sido emitido, o de 2020 .” .

 Art . 23 – O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S .A . – BDMG – oferecerá linhas de cré-
dito em condições especiais para as pessoas físicas e jurídicas de direito privado atingidas pela crise decorrente 
da pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus, desde que os recursos concedidos sejam vinculados à exe-
cução de projeto aprovado pelo banco ou à realização de capital social, ou à aquisição do controle acionário de 
empresas cujas atividades tenham importância para a economia estadual ou regional .

 Parágrafo único – Nas operações de crédito, fica o BDMG autorizado a priorizar as microempre-
sas e pequenas empresas mineiras e a agricultura familiar e suas cooperativas .

 Art . 24 – Ficam proibidos a suspensão e o cancelamento da inscrição estadual de empresas em 
razão de dívidas tributárias vencidas ou vincendas durante a vigência do estado de calamidade pública no 
Estado em decorrência da pandemia de Covid-19, causada pelo coronavírus .

 Art . 25 – Ficam isentas do ICMS as operações que tenham por sujeito passivo os contribuintes, 
pessoas físicas ou jurídicas, que exercem atividade de agricultura familiar e da agroecologia, observadas a 
forma e as condições previstas em regulamento .

Parágrafo único – A isenção de que trata o caput terá validade até no mínimo trezentos e sessenta e 
cinco dias após o término da vigência do estado de calamidade pública no Estado em decorrência da pandemia 
de Covid-19, causada pelo coronavírus .

 Art . 26 – Fica isenta do ICMS a saída de produto típico de artesanato regional destinada a con-
sumidor final promovida diretamente por artesão ou por entidade da qual o artesão faça parte ou pela qual seja 
assistido .

 
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 320210522004222012.
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 Art. 27 – Fica criado o benefício financeiro denominado Força Família às famílias que se encon-

tram em situação de extrema pobreza, como medida excepcional de enfrentamento às consequências econômi-
cas e sociais da pandemia de Covid-19 .

 Art . 28 – O benefício Força Família será concedido a pessoas que, cumulativamente:
 I – estejam, na data da publicação desta lei, registradas no Cadastro Único para Programas Sociais 

do Governo Federal – CadÚnico – como responsáveis por domicílio situado no Estado;
II – estejam, na data da publicação desta lei, registradas no CadÚnico como membros de família 

com rendaper capitafamiliar mensal de até r$ 89,00 (oitenta e nove reais) .
§ 1º – As condições de renda familiar mensalper capitade que trata este artigo serão verificadas 

por meio do CadÚnico .
 § 2º – Para os fins deste artigo, considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos aufe-

ridos por todos os membros da unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada 
por outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade 
familiar, todos moradores em um mesmo domicílio .

 § 3º – Não serão incluídos no cálculo da renda familiar mensal, para os fins deste artigo, os ren-
dimentos percebidos de programas de transferência de renda federal previstos na Lei Federal nº 10 .836, de 9 de 
janeiro de 2004, e em seu regulamento .

 § 4º – O pagamento do benefício Força Família, se ainda não efetivado, será cancelado quando 
constatado o descumprimento de requisito de concessão previsto nesta lei .

 Art . 29 – Terão prioridade para receber o benefício Força Família:
 I – o responsável pelo domicílio de famílias incluídas no conceito de pobreza extrema, cadas-

tradas no CadÚnico, que não sejam beneficiárias do Bolsa Família ou outro benefício concedido pelo governo 
federal;

 II – a mulher provedora de família monoparental com um ou mais filhos.
 Art . 30 – O valor do benefício Força Família será de r$ 600,00 (seiscentos reais) e será pago em 

parcela única .
 § 1º – Somente será permitida a concessão de um benefício por família .
 § 2º – A forma de pagamento do benefício será fixada em regulamento.
 § 3º – A data limite para pagamento do benefício é 1º de agosto de 2021 .
 § 4º – Será de acesso público a relação dos beneficiários, podendo a divulgação ocorrer por meio 

eletrônico ou por outros meios previstos em regulamento específico.
 Art . 31 – A concessão do benefício Força Família tem caráter temporário e não gera direito 

adquirido .
 Art . 32 – Ficam reduzidos, no exercício de 2021, os valores das taxas de que tratam os subitens 

1 .2 .1, 1 .2 .2, 1 .2 .3, 1 .2 .4, 1 .2 .5, 1 .2 .6 e 1 .2 .7 da Tabela B da Lei nº 6 .763, de 1975, relativas às atividades do 
setor de eventos técnico-científicos, esportivos, corporativos, culturais e sociais e de entretenimento, em 60% 
(sessenta por cento) por seis meses, 50% (cinquenta por cento) nos seis meses subsequentes e 40% (quarenta 
por cento) nos seis meses seguintes .

Parágrafo único – O benefício previsto no caput , no que se refere às taxas previstas nos subi-
tens 1 .2 .1, 1 .2 .2, 1 .2 .3 e 1 .2 .4 da tabela a que se refere o caput estende-se, no percentual de 40% (quarenta por 
cento), até doze meses após o término da vigência do estado de calamidade pública no Estado em decorrência 
da pandemia de Covid-19 .

 Art. 33 – Os benefícios fiscais e financeiros constantes desta lei serão financiados preferencial-
mente com o montante recuperado no plano de regularização .

 Art . 34 – Fica acrescentado ao Capítulo Ix da Lei nº 15 .273, de 2004, o seguinte art . 20-A:
 “Art . 20-A – O crédito tributário relativo ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – 
ICMS –, às suas multas e aos demais acréscimos legais, vencido até 31 de dezembro de 2020, formalizado ou 
não, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizado ou não, poderá ser pago de forma parcelada, pelo prazo de cento 
e oitenta meses, com as reduções previstas nesta lei, observado o seguinte:

§ 1º – O crédito mencionado no caput deverá, em razão da crise econômica decorrente da pande-
mia de Covid-19, ser pago de forma escalonada, nos seguintes percentuais, aplicados sobre o valor da dívida 
consolidada:

 I – da primeira à décima segunda parcela, 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento);
 II – da décima terceira à vigésima quarta parcela, 0,30% (zero vírgula trinta por cento);
 III – da vigésima quinta à trigésima sexta parcela, 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento);
 Iv – da trigésima sétima à centésima septuagésima nona parcela, 0,63% (zero vírgula sessenta e 

três por cento);
 v – na centésima octogésima parcela, o saldo devedor remanescente .
 §2º – A habilitação a ser realizada pelo contribuinte, para fins de pagamento do crédito tributário, 

será realizada nos mesmos moldes e termos exigidos para os contribuintes que fizerem adesão aos pagamentos 
incentivados previstos na lei que instituiu o Plano recomeça Minas .

 § 3º – A implantação do parcelamento de que trata este artigo dispensa qualquer manifestação por 
parte das comissões previstas no art . 8º desta lei .

 § 4º – Para fins de habilitação na modalidade prevista neste artigo, fica dispensada a comprova-
ção, pelo sujeito passivo:

 I – do recolhimento regular dos impostos declarados por ele nos últimos três meses;
 II – de que suas condições econômico-financeiras justificam a concessão do parcelamento 

específico;
 III – de que o valor da parcela mensal devida na hipótese de concessão de parcelamento no prazo 

de sessenta meses seria superior a 1/12 (um doze avos) do lucro líquido apurado por ele no exercício anterior .
 § 5º – Fica também dispensado, para habilitação, o oferecimento de garantia real, fiança bancária, 

seguro garantia ou qualquer outra, com exceção de fiança pessoal do sócio do contribuinte.
 § 6º – Poderão ser incluídos, na consolidação a que se refere o §1º, os valores espontaneamente 

denunciados ou informados pelo contribuinte a repartições fazendárias decorrentes de infrações relacionadas a 
créditos tributários do ICMS vencidos até 31 de dezembro de 2020 .

 § 7º – Fica permitida a quitação de parte ou de todo o crédito tributário mediante dação em paga-
mento de bens imóveis, em conformidade para com a Lei 23 .533, de 6 de janeiro de 2020, ou com a utilização 
de precatórios .

 § 8º – Em caso de perda do parcelamento de que trata este artigo, o mesmo poderá ser objeto de 
um único pedido de reparcelamento, com diminuição de 10% (dez por cento) das parcelas ainda restantes do 
parcelamento original .

§ 9º – Não serão aplicadas ao parcelamento de que trata o caput as limitações ao prazo de paga-
mento em razão da natureza do crédito tributário .

 § 10º – Se o contribuinte que promover a adesão ao parcelamento previsto neste artigo quiser pro-
mover a quitação à vista do crédito tributário de ICMS durante o curso do parcelamento, ser-lhe-á concedido o 
desconto previsto no inciso I do § 5º do art . 3º da lei que instituiu o Plano recomeça Minas .

§ 11 – A vigência do prazo de habilitação ao parcelamento de que trata o caput seguirá os mesmos 
prazos estipulados para habilitação do Plano Recomeça Minas, sendo que, após finalizado o prazo de habili-
tação, as condições previstas neste artigo não serão mais aplicáveis, aplicando-se as condições previstas nos 
demais dispositivos desta lei .” .

 Art . 35 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 21 de maio de 2021; 233º da Inconfidência Mineira e 200º da Independência 

do Brasil .
rOMEu ZEMA NETO

LEI Nº 23 .802, DE 21 DE MAIO DE 2021 .

 Autoriza o Poder Executivo e o Departamento de Edifica-
ções e Estradas de rodagem do Estado de Minas Gerais – 
DER-MG – a alienar os imóveis que especifica e dá outras 
providências .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS,
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu nome, pro-

mulgo a seguinte lei:
 Art . 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a alienar onerosamente os imóveis de propriedade do 

Estado discriminados no Anexo desta lei .
Parágrafo único – Os recursos provenientes da alienação dos imóveis mencionados no caput serão 

creditados na conta Alienação de Bens e classificados como Receita de Capital, em observância ao disposto no 
art . 44 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 .

 Art. 2º – Fica o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
– DEr-MG – autorizado a alienar onerosamente os imóveis de sua propriedade discriminados no Anexo desta 
lei .

Parágrafo único – Os recursos provenientes da alienação dos imóveis mencionados no caput serão 
destinados ao atendimento dos fins institucionais do DER-MG, observado o disposto no art. 44 da Lei Comple-
mentar Federal nº 101, de 2000 .

 Art . 3º – Os imóveis de que trata esta lei poderão, conforme o interesse do Estado ou do DEr-MG, 
ser objeto de venda, dação em pagamento, permuta por outro imóvel, produto ou serviço, dação em garantia de 
operação financeira ou incorporação para fins de integralização de participação em capital social de empresa 
controlada pelo Estado .

 Art . 4º – Fica o Poder Executivo autorizado a destinar os imóveis de propriedade do Estado discri-
minados no Anexo desta lei ou o produto de sua alienação à integralização de cotas em fundos de investimento 
imobiliário ou em fundos de investimento em participação, constituídos na forma da legislação aplicável .

 Art . 5º – A alienação de imóveis por meio de incorporação, a que se refere o art . 3º, terá como obje-
tivo a integralização de aumento da participação do Estado em capital social de empresa por ele controlada .

Parágrafo único – Fica assegurado ao Estado o direito de reaquisição dos imóveis alienados nos 
termos do caput , em valor a ser apurado quando da reaquisição .

 Art . 6º – A alienação dos imóveis de que trata esta lei será precedida de avaliação e licitação na 
modalidade concorrência, atendidas as disposições da Lei Federal nº 14 .133, de 1º de abril de 2021 .

 Parágrafo único – Os imóveis discriminados no Anexo têm estimativa de valor atualizado e serão 
objeto de avaliação quando da sua alienação, respeitadas as normas sobre gestão de imóveis patrimoniais no 
âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional .

 Art . 7º – Ficam revogadas, no Anexo I da Lei nº 22 .606, de 20 de julho de 2017, as linhas referen-
tes aos seguintes códigos de imóvel:

 I – 000394-4;
 II – 000397-1;
 III – 000403-7;
 Iv – 000404-8;
 v – 000405-9;
 vI – 000406-0;
 vII – 000407-9;
 vIII – 000408-8;
 Ix – 000409-7;
 x – 000410-6;
 xI – 000413-9;
 xII – 000414-0;
 xIII – 000415-9;
 xIv – 000417-7;
 xv – 000418-6;
 xvI – 000433-7;
 xvII – 000439-1;
 xvIII – 000440-8;
 xIx – 000463-0;
 xx – 000464-9;
 xxI – 000369-5;
 xxII – 000368-6;
 xxIII – 000365-9;
 xxIv – 002769-8;
 xxv – 004244-0;
 xxvI – 004156-6 .
 Art . 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 21 de maio de 2021; 233º da Inconfidência Mineira e 200º da Independência 

do Brasil .
rOMEu ZEMA NETO

 ANExO
(a que se referem o  caput  do art . 1º, o  caput  do art . 2º, o art . 4º e o parágrafo único do art . 6º da Lei nº 23 .802, de 21 de maio de 2021)

Nº cÓD . imÓvEL cArtÓrio rEGiStro Livro árEA (m²) muNicÍPio ZoNEAmENto ENDErEÇo
1 004160-8 BELO HOrIZONTE – 5º OFÍCIO 17229 e 62295 a 62311 LIvrO 2 607,40 BELO HOrIZONTE – MG urBANO ruA DA BAHIA, 2 .200, LOurDES
2 000398-0 BELO HOrIZONTE – 2º OFÍCIO 22861 LIvrO 2 28,00 BELO HOrIZONTE – MG urBANO Av . AuGuSTO DE LIMA, 233, SALA 307, CENTrO – ED . ArCÂNGELO MALETTA
3 000402-6 BELO HOrIZONTE – 2º OFÍCIO 22865 LIvrO 2 28,00 BELO HOrIZONTE – MG urBANO Av . AuGuSTO DE LIMA, 233, SALA 311, CENTrO – ED . ArCÂNGELO MALETTA
4 000732-5 BELO HOrIZONTE – 4º OFÍCIO 73526 LIvrO 2 699,67 BELO HOrIZONTE – MG urBANO ruA ESPÍrITO SANTO, 466, LOJAS 2, 3, 4 E 5, CENTrO – ED . HÉrCuLES
5 000302-5 BELO HOrIZONTE – 1º OFÍCIO 36908 LIvrO 2 1 .161,70 BELO HOrIZONTE – MG urBANO ruA JOrNALISTA JOSÉ CLáuDIO áBrAMO, LOTE 3, QuADrA 3, BONSuCESSO
6 000302-5 BELO HOrIZONTE – 1º OFÍCIO 22354 LIvrO 2 1 .125,60 BELO HOrIZONTE – MG urBANO ruA JOrNALISTA JOSÉ CLáuDIO áBrAMO, LOTE 4, QuADrA 3, BONSuCESSO
7 000302-5 BELO HOrIZONTE – 1º OFÍCIO 10494 LIvrO 2 1 .029,60 BELO HOrIZONTE – MG urBANO ruA JOrNALISTA JOSÉ CLáuDIO áBrAMO, LOTE 5, QuADrA 3, BONSuCESSO
8 012723-3 BELO HOrIZONTE – 3º OFÍCIO 3467 LIvrO 2 456,00 BELO HOrIZONTE – MG urBANO ruA DOM JOAQuIM SILvÉrIO, LOTE 3-B, QuADrA 101, COrAÇÃO EuCArÍSTICO
9 004177-2 BELO HOrIZONTE – 5º OFÍCIO 22691 LIvrO 2 360,00 BELO HOrIZONTE – MG urBANO ruA JOSÉ LINS DO rEGO, 378, LOTE 17, QuADrA 11, TuPI
10 011309-2 BELO HOrIZONTE – 6º OFÍCIO 66008 LIvrO 2 500,00 BELO HOrIZONTE – MG urBANO ruA PADrE LEOPOLDO MErTENS, LOTE 2, QuADrA 14, SÃO FrANCISCO
11 011309-2 BELO HOrIZONTE – 6º OFÍCIO 72198 LIvrO 2 780,90 BELO HOrIZONTE – MG urBANO ruA PADrE LEOPOLDO MErTENS, S/Nº LOTE 3-A, QuADrA 14, SÃO FrANCISCO
12 005181-3 CONTAGEM 17937 LIvrO 2 400,00 CONTAGEM – MG urBANO ruA ALvIMAr CArNEIrO, 1 .115, LOTE 10, QuADrA 39, PArQuE NOvO PrOGrESSO
13 001590-9 COrONEL FABrICIANO 26009 LIvrO 2 360,00 COrONEL FABrICIANO – MG urBANO Av . 5, LOTE 27, QuADrA 29, rESIDENCIAL BELvEDErE
14 001590-9 COrONEL FABrICIANO 26010 LIvrO 2 360,00 COrONEL FABrICIANO – MG urBANO Av . 5, LOTE 28, QuADrA 29, rESIDENCIAL BELvEDErE
15 001590-9 COrONEL FABrICIANO 26011 LIvrO 2 360,00 COrONEL FABrICIANO – MG urBANO Av . 5, LOTE 29, QuADrA 29, rESIDENCIAL BELvEDErE .
16 001590-9 COrONEL FABrICIANO 26012 LIvrO 2 360,00 COrONEL FABrICIANO – MG urBANO Av . 5, LOTE 30, QuADrA 29, rESIDENCIAL BELvEDErE
17 001655-0 CurvELO 1654 LIvrO 2 13 .896,00 CurvELO – MG rurAL Br-259, KM 0, LuGAr DENOMINADO MATO DA LAGOA

18 005448-6 DIvINÓPOLIS 36381 LIvrO 2 4 .318,50 DIvINÓPOLIS – MG urBANO Av . ANTÔNIO NETO, ESQ . ruA HOMErO FErrEIrA MAIA, QuADrA 48, DANILO 
PASSOS

19 001788-9 DOrES DO INDAIá 16184 LIvrO 2 3 .000,00 DOrES DO INDAIá – MG urBANO ruA Dr . EDGAr PINTO FIuZA, ESQ . ruA PArANá, LOTE 2, rOSárIO

20 005986-5 PONTE NOvA 63 LIvrO 2 3 .339 .600,00 JEQuErI – MG rurAL LuGAr DENOMINADO FAZENDINHA, PErOBA, CruZEIrO, PrOvIDÊNCIA E BONFIM, 
DISTrITO DE PISCAMBA

 
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 320210522004222013.



 4 – sábado, 22 de Maio de 2021 diário do executivo Minas Gerais 
21 002418-2 JuIZ DE FOrA – 2º OFÍCIO 29652 LIvrO 2 508,85 JuIZ DE FOrA – MG urBANO ruA HALFELD, 781, CENTrO

22 002415-8 JuIZ DE FOrA – 3º OFÍCIO 4736 LIvrO 3-D 2 .500,00 JuIZ DE FOrA – MG urBANO ruA ErNESTO PANCINI, ESQ . ruA MAJOr IvAN DA vEIGA FIGuEIrEDO, S/Nº, SÃO 
JuDAS TADEu

23 002417-4 JuIZ DE FOrA – 3º OFÍCIO 4359 LIvrO 2 373,75 JuIZ DE FOrA – MG urBANO ruA AMÉrICO LOBO, LOTE 28, QuADrA E, PArQuE BAIru

24 002647-6 MONTES CLArOS – 2º OFÍCIO 22422 LIvrO 2 -2-AQ 3 .780,00 MONTES CLArOS – MG urBANO ruA vINTE E DOIS, S/Nº, LOTEAMENTO CIDADE uNIvErSITárIA, BAIrrO JArDIM 
MOrADA DO SOL

25 008757-7 PIrAPOrA 1446 LIvrO 3-B 357,50 PIrAPOrA – MG urBANO ruA MATO GrOSSO, 131, CENTrO

26 003394-4 uBErABA – 2º OFÍCIO 73352 LIvrO 2 26 .600,00 uBErABA – MG urBANO Av . ELIAS CruvINEL, FAZENDO FrENTE PArA A AvENIDA ELIAS CruvINEL E PArA 
AS ruAS JOÃO PINHEIrO, ITurAMA E SANTA vITÓrIA, S/Nº, FABrÍCIO

27 006923-7 uBErABA – 1º OFÍCIO 27509 LIvrO 3-AC 42 .675,00 uBErABA – MG rurAL LuGAr DENOMINADO AÇuDE, FAZENDA LAGEADO, MArGENS DO rIO uBErABA
28 010065-9 uBErABA – 1º OFÍCIO 27509 LIvrO 3-AC 8 .476,00 uBErABA – MG urBANO ruA EQuADOr, S/Nº, FABrÍCIO

29 S/N BELO HOrIZONTE – 3º OFÍCIO 17 .235 e 17 .236 LIvrO 2 262,06 BELO HOrIZONTE – MG urBANO vIA SEM NOME (MArGINAL) DA AvENIDA TErEZA CrISTINA (PrÓxIMO DO Nº 1 .650), 
ESQuINA COM ruA TOMBOS – vILA SANTA rITA (PADrE EuSTáQuIO)

30 007521-8 JOÃO PINHEIrO 8021 LIvrO 2AE 1 .350,00 BrASILÂNDIA DE MINAS – MG urBANO ruA LEON ruBINGEr, 89 E ruA ALDOQuEu DIAS, 110, CENTrO
31 002432-3 LAGOA DA PrATA 6 .730 E 9 .690 LIvrO 2 930,15 LAGOA DA PrATA – MG urBANO ruA FrANCO SILvEIrA, S/Nº, LOTES 22 E 23, QuADrA 20, MArÍLIA

32 006046-7 LAGOA SANTA 51832 LIvrO 2 5 .300,64 LAGOA SANTA – MG urBANO LOTE DE TErrENO Nº 2, QuADrA 1, LOCALIDADE DENOMINADA FAZENDA DO 
ESTADO

33 006046-7 LAGOA SANTA 51833 LIvrO 2 7 .072,29 LAGOA SANTA – MG urBANO LOTE DE TErrENO Nº 3, QuADrA 1, LOCALIDADE DENOMINADA FAZENDA DO 
ESTADO

34 012043-6 LEOPOLDINA 9186 LIvrO 2 524,00 LEOPOLDINA – MG urBANO ruA DAS FLOrES E ruA JOÃO GuALBErTO, S/Nº, CENTrO

35 002811-8 PATOS DE MINAS 11483 LIvrO 2 16 .288,00 PATOS DE MINAS – MG urBANO
QuADrAS 14B E 13B, SITuADOS ENTrE AS ruAS CLÓvES SIMÕES FILHO, PrAÇA 
SEBASTIÃO BATISTA DE CASTrO, ruA MArIO ALEIxO CAIxETA, ruA AurÉLIO 
PErEIrA CAIxETA, JArDIM CÉu AZuL

36 003495-9 rIO DE JANEIrO – 7º OFÍCIO 7373 LIvrO 2-N 909,00 rIO DE JANEIrO – rJ urBANO AvENIDA ALMIrANTE BArrOSO, 63, 9º ANDAr, CENTrO
37 003497-5 SÃO PAuLO – 5º OFÍCIO 74324 LIvrO 3-CY 519,48 SÃO PAuLO – SP urBANO ruA DOM JOSÉ DE BArrOS, 167, rEPÚBLICA

38 000709-4 BELO HOrIZONTE – 3º OFÍCIO 5940 LIvrO 2 290,00 BELO HOrIZONTE – MG urBANO ruA DOM JOAQuIM SILvÉrIO, S/Nº, LOTE 2-A, QuADrA 101, COrAÇÃO 
EuCArÍSTICO

39 000682-5 BELO HOrIZONTE – 3º OFÍCIO 2828 LIvrO 2 55,00 BELO HOrIZONTE – MG urBANO ruA DOM JOAQuIM SILvÉrIO, S/Nº, LOTE 2-B, QuADrA 101, COrAÇÃO 
EuCArÍSTICO

40 001494-4 CONTAGEM 10197 LIvrO 2 
– 7 – C 4 .477,80 CONTAGEM – MG urBANO LOTE DE TErrENO 98, QuADrA 1, PrAÇA G, BAIrrO ESTÂNCIA DO HIBISCO

41 011498-3 uBErABA – 1º OFÍCIO 56840 LIvrO 2 1 .086 .535,44 uBErABA – MG INDuSTrIAL DISTrITO INDuSTrIAL III Ou DELTA, 4ª ETAPA, NA AvENIDA rIO GrANDE, 6 .800
42 000394-4 BELO HOrIZONTE – 2º OFÍCIO 22857 LIvrO 2 30,20 BELO HOrIZONTE – MG urBANO Av . AuGuSTO DE LIMA, 233, SALA 303, CENTrO – ED . ArCÂNGELO MALETTA
43 000397-1 BELO HOrIZONTE – 2º OFÍCIO 22860 LIvrO 2 30,20 BELO HOrIZONTE – MG urBANO Av . AuGuSTO DE LIMA, 233, SALA 306, CENTrO – ED . ArCÂNGELO MALETTA
44 000403-7 BELO HOrIZONTE – 2º OFÍCIO 22866 LIvrO 2 30,20 BELO HOrIZONTE – MG urBANO Av . AuGuSTO DE LIMA, 233, SALA 312, CENTrO – ED . ArCÂNGELO MALETTA
45 000404-8 BELO HOrIZONTE – 2º OFÍCIO 22867 LIvrO 2 30,20 BELO HOrIZONTE – MG urBANO Av . AuGuSTO DE LIMA, 233, SALA 313, CENTrO – ED . ArCÂNGELO MALETTA
46 000405-9 BELO HOrIZONTE – 2º OFÍCIO 22868 LIvrO 2 30,20 BELO HOrIZONTE – MG urBANO Av . AuGuSTO DE LIMA, 233, SALA 314, CENTrO – ED . ArCÂNGELO MALETTA
47 000406-0 BELO HOrIZONTE – 2º OFÍCIO 22869 LIvrO 2 30,20 BELO HOrIZONTE – MG urBANO Av . AuGuSTO DE LIMA, 233, SALA 315, CENTrO – ED . ArCÂNGELO MALETTA
48 000407-9 BELO HOrIZONTE – 2º OFÍCIO 22870 LIvrO 2 30,20 BELO HOrIZONTE – MG urBANO Av . AuGuSTO DE LIMA, 233, SALA 316, CENTrO – ED . ArCÂNGELO MALETTA
49 000408-8 BELO HOrIZONTE – 2º OFÍCIO 22871 LIvrO 2 30,20 BELO HOrIZONTE – MG urBANO Av . AuGuSTO DE LIMA, 233, SALA 317, CENTrO – ED . ArCÂNGELO MALETTA
50 000409-7 BELO HOrIZONTE – 2º OFÍCIO 22872 LIvrO 2 30,20 BELO HOrIZONTE – MG urBANO Av . AuGuSTO DE LIMA, 233, SALA 318, CENTrO – ED . ArCÂNGELO MALETTA
51 000410-6 BELO HOrIZONTE – 2º OFÍCIO 22873 LIvrO 2 30,20 BELO HOrIZONTE – MG urBANO Av . AuGuSTO DE LIMA, 233, SALA 319, CENTrO – ED . ArCÂNGELO MALETTA
52 000413-9 BELO HOrIZONTE – 2º OFÍCIO 22876 LIvrO 2 30,20 BELO HOrIZONTE – MG urBANO Av . AuGuSTO DE LIMA, 233, SALA 322, CENTrO – ED . ArCÂNGELO MALETTA
53 000414-0 BELO HOrIZONTE – 2º OFÍCIO 22877 LIvrO 2 30,20 BELO HOrIZONTE – MG urBANO Av . AuGuSTO DE LIMA, 233, SALA 323, CENTrO – ED . ArCÂNGELO MALETTA .
54 000415-9 BELO HOrIZONTE – 2º OFÍCIO 22878 LIvrO 2 30,20 BELO HOrIZONTE – MG urBANO Av . AuGuSTO DE LIMA, 233, SALA 324, CENTrO – ED . ArCÂNGELO MALETTA
55 000417-7 BELO HOrIZONTE – 2º OFÍCIO 22880 LIvrO 2 30,20 BELO HOrIZONTE – MG urBANO Av . AuGuSTO DE LIMA, 233, SALA 326, CENTrO – ED . ArCÂNGELO MALETTA
56 000418-6 BELO HOrIZONTE – 2º OFÍCIO 22881 LIvrO 2 30,20 BELO HOrIZONTE – MG urBANO Av . AuGuSTO DE LIMA, 233, SALA 327, CENTrO – ED . ArCÂNGELO MALETTA
57 000433-7 BELO HOrIZONTE – 2º OFÍCIO 22896 LIvrO 2 30,20 BELO HOrIZONTE – MG urBANO Av . AuGuSTO DE LIMA, 233, SALA 401, CENTrO – ED . ArCÂNGELO MALETTA
58 000439-1 BELO HOrIZONTE – 2º OFÍCIO 22902 LIvrO 2 30,20 BELO HOrIZONTE – MG urBANO Av . AuGuSTO DE LIMA, 233, SALA 407, CENTrO – ED . ArCÂNGELO MALETTA
59 000440-8 BELO HOrIZONTE – 2º OFÍCIO 22903 LIvrO 2 30,20 BELO HOrIZONTE – MG urBANO Av . AuGuSTO DE LIMA, 233, SALA 408, CENTrO – ED . ArCÂNGELO MALETTA
60 000463-0 BELO HOrIZONTE – 2º OFÍCIO 22926 LIvrO 2 76,15 BELO HOrIZONTE – MG urBANO Av . AuGuSTO DE LIMA, 233, SALA 431, CENTrO – ED . ArCÂNGELO MALETTA
61 000464-9 BELO HOrIZONTE – 2º OFÍCIO 22927 LIvrO 2 30,40 BELO HOrIZONTE – MG urBANO Av . AuGuSTO DE LIMA, 233, SALA 432, CENTrO – ED . ArCÂNGELO MALETTA
62 000369-5 BELO HOrIZONTE – 2º OFÍCIO 64563 LIvrO 3BL 30,24 BELO HOrIZONTE – MG urBANO Av . AuGuSTO DE LIMA, 233, SALA 823, CENTrO – ED . ArCÂNGELO MALETTA
63 000368-6 BELO HOrIZONTE – 2º OFÍCIO 64563 LIvrO 3BL 30,24 BELO HOrIZONTE – MG urBANO Av . AuGuSTO DE LIMA, 233, SALA 819, CENTrO – ED . ArCÂNGELO MALETTA
64 000365-9 BELO HOrIZONTE – 2º OFÍCIO 64563 LIvrO 3BL 30,24 BELO HOrIZONTE – MG urBANO Av . AuGuSTO DE LIMA, 233, SALA 815, CENTrO – ED . ArCÂNGELO MALETTA
65 118448 MONTES CLArOS – 1° OFÍCIO 12003 2-1-v 1 .8263,18 MONTES CLArOS – MG urBANO ruA IMPErATrIZ LEOPOLDINA, 1778 – BAIrrO INDEPENDÊNCIA
66 118463 MONTES CLArOS – 1° OFÍCIO 7762 2-2-0 1 .350,00 MONTES CLArOS – MG urBANO ruA SEIS, S/Nº – BAIrrO JArDIM PANOrAMA
67 118430 BOCAIuvA – 1° OFÍCIO 725 21A 8 .260,00 BOCAIuvA – MG urBANO ruA EDSON MurTA, S/Nº – BAIrrO ESPLANADA
68 119701 PArAOPEBA – 1° OFÍCIO 7203 2 720,00 COrDISBurGO – MG urBANO AvENIDA MArIA JÚLIA rAMOS, S/Nº – BAIrrO SAGArANA

69 119727 COrINTO – 1 ° OFÍCIO DE rEGIS-
TrO DE IMÓvEIS 5228 58F 5 .148,60 COrINTO – MG urBANO rODOvIA Br-135, KM 574,6 – BAIrrO GOMES CArNEIrO

70 118620 MACHADO – 1° OFÍCIO 11617 3N 1 .138,00 MACHADO – MG urBANO AvENIDA ATAÍDE PErEIrA DE SOuZA, 346 – BAIrrO CENTrO
71 119842 MONTE CArMELO – 1° OFÍCIO 24276 3M 1 .815,00 MONTE CArMELO – MG urBANO ruA PArANá, 1199 – BAIrrO vILA NOvA
72 119909 COrAMANDEL – 1° OFÍCIO r1-1018 2C 6 .272,00 COrOMANDEL – MG urBANO ruA JOSÉ DA SILvA, S/Nº – BAIrrO SAGrADA FAMÍLIA
73 121228 SÃO JOÃO DEL-rEI - 1° OFÍCIO 13608 3L 2 .800,00 SÃO JOÃO DEL-rEI – MG urBANO rODOvIA Br-265, KM 257 – BAIrrO CALA BOCA
74 146373 PASSA TEMPO – 1° OFÍCIO 7204 3H 10 .000,00 PASSA TEMPO – MG urBANO rODOvIA MG-270, KM 58 – BAIrrO CENTrO

DECrETO Nº 48 .192, DE 21 DE MAIO DE 2021 .

Dispõe sobre a manutenção dos mandatos dos membros 
dos órgãos estatutários da Empresa de Pesquisa Agrope-
cuária de Minas Gerais .

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 .310, de 8 de maio de1974, 
na Lei Federal nº 13 .303, de 30 de junho de 2016, no Decreto nº 47 .105, de 16 de dezembro de 2016, no Decreto 
nº 47 .154, de 20 de fevereiro de 2017, e no Decreto nº 48 .191, de 14 de maio de 2021,

DEcrEtA:

Art . 1º – Ficam mantidos, até 30 de junho de 2021, os mandatos dos membros dos órgãos estatu-
tários da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – Epamig, nomeados na vigência do Decreto nº 
18 .647, de 16 de agosto de 1977 .

Art . 2º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de 
maio de 2021 .

Belo Horizonte, aos 21 de maio de 2021; 233º da Inconfidência Mineira e 200º da Independência 
do Brasil .

rOMEu ZEMA NETO

DECrETO NE Nº 213, DE 21 DE MAIO DE 2021 .

Declara de utilidade pública, para desapropriação de 
pleno domínio, terreno necessário às obras de melhoria 
e pavimentação da rodovia Municipal no trecho Mar-
liéria – Parque Estadual do rio Doce, no Município de 
Marliéria .

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 no Decreto-lei Federal nº 3 .365, 
de 21 de junho de 1941,

DEcrEtA:

Art . 1º – Fica declarado de utilidade pública, para desapropriação de pleno domínio, o terreno 
com área total estimada de 967 .757,61 m², situado no Município de Marliéria, conforme descrição perimétrica 
constante no Anexo .

Parágrafo único – A declaração de utilidade pública de que trata o caput se estende às benfeitorias 
porventura existentes no terreno .

Art . 2º – O terreno descrito no Anexo é necessário às obras de melhoria e pavimentação da rodo-
via Municipal no trecho Marliéria – Parque Estadual do rio Doce, no Município de Marliéria .

Art. 3º – O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER-MG fica 
autorizado a promover a desapropriação de pleno domínio do terreno descrito no Anexo e eventuais benfeito-
rias, podendo, para efeito de imissão na posse, alegar a urgência de que trata o art . 15 do Decreto-lei Federal nº 
3 .365, de 21 de junho de 1941 .

Art . 4º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 21 de maio de 2021; 233º da Inconfidência Mineira e 200º da Independência 

do Brasil .
rOMEu ZEMA NETO

ANExO
(a que se refere o art . 1º do Decreto NE nº 213, de 21 de maio de 2021)

A descrição perimétrica do terreno de que trata este decreto é a seguinte: terreno de expansão rural 
com área de 255 .910,59 m², representado pelo polígono P0, P1, P2, P3 . . ., P269, P270, P271, P272, P0 o qual 
está sendo objeto de desapropriação para fins de compor a Faixa de Domínio da Rodovia: Municipal - Trecho: 
Marliéria – Parque Estadual do rio Doce . De acordo com o projeto de execução, a poligonal que circunscreve 
o terreno em questão encontra-se cortado pelo eixo projetado entre as estacas de projeto 0+0,00 C (E=737 .503,79m 
e N=7 .818 .680,74m) e 373+8,39 C (E=742 .283,09m e N=7 .815 .728,16m) cujo memorial descritivo da área de 
231 .078,05 m², apresenta a seguinte transcrição: O presente círculo divisório tem início no ponto P0, 
(E=737 .517,94m e N=7 .818 .685,71m), localizado a 15,00m a esquerda da estaca 0+0,00 C(E=737 .503,79m e 
N=7 .818 .680,74m), do projeto executivo da rodovia Municipal . A partir deste ponto, com azimute de 
160°38’57”, e na distância de 42,84m, atinge-se o ponto P1 (E=737 .532,14m e N=7 .818 .645,29m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 154°10’13”, e na distância de 13,35m, atinge-se o ponto P2 (E=737 .537,95m e 
N=7 .818 .633,27m) . A partir deste ponto, com azimute de 144°39’50”, e na distância de 6,26m, atinge-se o ponto 
P3 (E=737 .541,58m e N=7 .818 .628,16m) . A partir deste ponto, com azimute de 132°20’01”, e na distância de 
13,08m, atinge-se o ponto P4 (E=737 .551,25m e N=7 .818 .619,35m) . A partir deste ponto, com azimute de 
115°53’29”, e na distância de 24,12m, atinge-se o ponto P5 (E=737 .572,95m e N=7 .818 .608,82m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 132°33’22”, e na distância de 43,71m, atinge-se o ponto P6 (E=737 .605,14m e 
N=7 .818 .579,26m) . A partir deste ponto, com azimute de 129°33’13”, e na distância de 10,96m, atinge-se o 
ponto P7 (E=737 .613,59m e N=7 .818 .572,28m) . A partir deste ponto, com azimute de 137°56’32”, e na distân-
cia de 10,76m, atinge-se o ponto P8 (E=737 .620,80m e N=7 .818 .564,29m) . A partir deste ponto, com azimute 
de 145°03’48”, e na distância de 13,18m, atinge-se o ponto P9 (E=737 .628,34m e N=7 .818 .553,49m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 155°13’47”, e na distância de 15,35m, atinge-se o ponto P10 (E=737 .634,78m e 
N=7 .818 .539,55m) . A partir deste ponto, com azimute de 165°37’56”, e na distância de 15,97m, atinge-se o 
ponto P11 (E=737 .638,74m e N=7 .818 .524,08m) . A partir deste ponto, com azimute de 169°02’29”, e na distân-
cia de 29,09m, atinge-se o ponto P12 (E=737 .644,27m e N=7 .818 .495,52m) . A partir deste ponto, com azimute 
de 161°54’04”, e na distância de 11,75m, atinge-se o ponto P13 (E=737 .647,92m e N=7 .818 .484,35m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 152°55’41”, e na distância de 12,03m, atinge-se o ponto P14 (E=737 .653,40m e 
N=7 .818 .473,63m) . A partir deste ponto, com azimute de 143°30’33”, e na distância de 18,61m, atinge-se o 
ponto P15 (E=737 .664,46m e N=7 .818 .458,67m) . A partir deste ponto, com azimute de 131°41’46”, e na dis-
tância de 18,41m, atinge-se o ponto P16 (E=737 .678,21m e N=7 .818 .446,42m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 127°58’46”, e na distância de 76,23m, atinge-se o ponto P17 (E=737 .738,30m e N=7 .818 .399,52m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 137°36’59”, e na distância de 10,65m, atinge-se o ponto P18 (E=737 .745,48m 
e N=7 .818 .391,65m) . A partir deste ponto, com azimute de 148°19’31”, e na distância de 9,92m, atinge-se o 
ponto P19 (E=737 .750,69m e N=7 .818 .383,20m) . A partir deste ponto, com azimute de 163°51’30”, e na dis-
tância de 10,00m, atinge-se o ponto P20 (E=737 .753,47m e N=7 .818 .373,60m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 180°00’00”, e na distância de 37,95m, atinge-se o ponto P21 (E=737 .753,47m e N=7 .818 .335,65m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 171°10’28”, e na distância de 5,94m, atinge-se o ponto P22 (E=737 .754,38m 
e N=7 .818 .329,78m) . A partir deste ponto, com azimute de 159°29’24”, e na distância de 4,83m, atinge-se o 
ponto P23 (E=737 .756,07m e N=7 .818 .325,25m) . A partir deste ponto, com azimute de 147°30’18”, e na dis-
tância de 5,37m, atinge-se o ponto P24 (E=737 .758,95m e N=7 .818 .320,73m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 137°43’04”, e na distância de 76,22m, atinge-se o ponto P25 (E=737 .810,24m e N=7 .818 .264,33m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 134°42’35”, e na distância de 4,46m, atinge-se o ponto P26 (E=737 .813,40m 
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e N=7 .818 .261,20m) . A partir deste ponto, com azimute de 130°10’27”, e na distância de 5,40m, atinge-se o 
ponto P27 (E=737 .817,53m e N=7 .818 .257,72m) . A partir deste ponto, com azimute de 122°14’16”, e na dis-
tância de 10,58m, atinge-se o ponto P28 (E=737 .826,47m e N=7 .818 .252,08m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 116°26’52”, e na distância de 39,07m, atinge-se o ponto P29 (E=737 .861,45m e N=7 .818 .234,68m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 122°24’46”, e na distância de 7,13m, atinge-se o ponto P30 (E=737 .867,47m 
e N=7 .818 .230,86m) . A partir deste ponto, com azimute de 129°12’59”, e na distância de 14,82m, atinge-se o 
ponto P31 (E=737 .878,95m e N=7 .818 .221,49m) . A partir deste ponto, com azimute de 96°35’56”, e na distân-
cia de 4,33m, atinge-se o ponto P32 (E=737 .883,25m e N=7 .818 .220,99m) . A partir deste ponto, com azimute 
de 154°56’39”, e na distância de 8,34m, atinge-se o ponto P33 (E=737 .886,78m e N=7 .818 .213,43m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 120°59’05”, e na distância de 9,88m, atinge-se o ponto P34 (E=737 .895,25m e 
N=7 .818 .208,35m) . A partir deste ponto, com azimute de 106°44’28”, e na distância de 7,29m, atinge-se o ponto 
P35 (E=737 .902,24m e N=7 .818 .206,25m) . A partir deste ponto, com azimute de 96°17’03”, e na distância de 
4,79m, atinge-se o ponto P36 (E=737 .907,00m e N=7 .818 .205,72m) . A partir deste ponto, com azimute de 
87°49’01”, e na distância de 37,06m, atinge-se o ponto P37 (E=737 .944,04m e N=7 .818 .207,13m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 94°31’16”, e na distância de 9,15m, atinge-se o ponto P38 (E=737 .953,15m e 
N=7 .818 .206,41m) . A partir deste ponto, com azimute de 106°54’46”, e na distância de 8,00m, atinge-se o ponto 
P39 (E=737 .960,81m e N=7 .818 .204,09m) . A partir deste ponto, com azimute de 118°00’28”, e na distância de 
7,49m, atinge-se o ponto P40 (E=737 .967,42m e N=7 .818 .200,57m) . A partir deste ponto, com azimute de 
129°51’49”, e na distância de 8,30m, atinge-se o ponto P41 (E=737 .973,80m e N=7 .818 .195,25m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 141°12’32”, e na distância de 8,05m, atinge-se o ponto P42 (E=737 .978,84m e 
N=7 .818 .188,97m) . A partir deste ponto, com azimute de 152°31’03”, e na distância de 8,39m, atinge-se o ponto 
P43 (E=737 .982,71m e N=7 .818 .181,53m) . A partir deste ponto, com azimute de 164°18’49”, e na distância de 
6,92m, atinge-se o ponto P44 (E=737 .984,58m e N=7 .818 .174,87m) . A partir deste ponto, com azimute de 
172°42’55”, e na distância de 5,10m, atinge-se o ponto P45 (E=737 .985,23m e N=7 .818 .169,81m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 180°00’00”, e na distância de 25,04m, atinge-se o ponto P46 (E=737 .985,23m e 
N=7 .818 .144,77m) . A partir deste ponto, com azimute de 170°25’29”, e na distância de 5,81m, atinge-se o ponto 
P47 (E=737 .986,19m e N=7 .818 .139,04m) . A partir deste ponto, com azimute de 154°57’46”, e na distância de 
4,03m, atinge-se o ponto P48 (E=737 .987,90m e N=7 .818 .135,39m) . A partir deste ponto, com azimute de 
144°02’47”, e na distância de 4,15m, atinge-se o ponto P49 (E=737 .990,33m e N=7 .818 .132,03m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 131°52’04”, e na distância de 4,45m, atinge-se o ponto P50 (E=737 .993,64m e 
N=7 .818 .129,07m) . A partir deste ponto, com azimute de 118°32’15”, e na distância de 4,38m, atinge-se o ponto 
P51 (E=737 .997,49m e N=7 .818 .126,97m) . A partir deste ponto, com azimute de 105°05’47”, e na distância de 
5,04m, atinge-se o ponto P52 (E=738 .002,36m e N=7 .818 .125,66m) . A partir deste ponto, com azimute de 
97°53’05”, e na distância de 14,90m, atinge-se o ponto P53 (E=738 .017,11m e N=7 .818 .123,62m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 18°02’29”, e na distância de 29,72m, atinge-se o ponto P54 (E=738 .026,32m e 
N=7 .818 .151,87m) . A partir deste ponto, com azimute de 59°48’01”, e na distância de 9,18m, atinge-se o ponto 
P55 (E=738 .034,25m e N=7 .818 .156,49m) . A partir deste ponto, com azimute de 62°59’37”, e na distância de 
30,13m, atinge-se o ponto P56 (E=738 .061,10m e N=7 .818 .170,17m) . A partir deste ponto, com azimute de 
121°28’49”, e na distância de 28,07m, atinge-se o ponto P57 (E=738 .085,04m e N=7 .818 .155,51m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 59°47’57”, e na distância de 32,23m, atinge-se o ponto P58 (E=738 .112,90m e 
N=7 .818 .171,72m) . A partir deste ponto, com azimute de 70°46’29”, e na distância de 8,90m, atinge-se o ponto 
P59 (E=738 .121,30m e N=7 .818 .174,65m) . A partir deste ponto, com azimute de 80°38’31”, e na distância de 
7,92m, atinge-se o ponto P60 (E=738 .129,11m e N=7 .818 .175,94m) . A partir deste ponto, com azimute de 
95°14’34”, e na distância de 7,15m, atinge-se o ponto P61 (E=738 .136,23m e N=7 .818 .175,29m) . A partir deste 
ponto, com azimute de 103°54’16”, e na distância de 7,37m, atinge-se o ponto P62 (E=738 .143,39m e 
N=7 .818 .173,52m) . A partir deste ponto, com azimute de 115°32’54”, e na distância de 8,14m, atinge-se o ponto 
P63 (E=738 .150,73m e N=7 .818 .170,01m) . A partir deste ponto, com azimute de 127°35’50”, e na distância de 
8,19m, atinge-se o ponto P64 (E=738 .157,21m e N=7 .818 .165,01m) . A partir deste ponto, com azimute de 
140°32’19”, e na distância de 31,74m, atinge-se o ponto P65 (E=738 .177,39m e N=7 .818 .140,51m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 151°28’03”, e na distância de 9,01m, atinge-se o ponto P66 (E=738 .181,69m e 
N=7 .818 .132,60m) . A partir deste ponto, com azimute de 158°51’27”, e na distância de 12,33m, atinge-se o 
ponto P67 (E=738 .186,14m e N=7 .818 .121,09m) . A partir deste ponto, com azimute de 170°01’08”, e na dis-
tância de 12,08m, atinge-se o ponto P68 (E=738 .188,23m e N=7 .818 .109,20m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 180°52’18”, e na distância de 117,10m, atinge-se o ponto P69 (E=738 .186,45m e N=7 .817 .992,11m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 177°15’15”, e na distância de 7,05m, atinge-se o ponto P70 (E=738 .186,79m 
e N=7 .817 .985,07m) . A partir deste ponto, com azimute de 173°28’06”, e na distância de 3,55m, atinge-se o 
ponto P71 (E=738 .187,19m e N=7 .817 .981,54m) . A partir deste ponto, com azimute de 170°36’27”, e na dis-
tância de 5,63m, atinge-se o ponto P72 (E=738 .188,11m e N=7 .817 .975,99m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 164°27’02”, e na distância de 12,40m, atinge-se o ponto P73 (E=738 .191,43m e N=7 .817 .964,05m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 155°55’04”, e na distância de 14,83m, atinge-se o ponto P74 (E=738 .197,48m 
e N=7 .817 .950,51m) . A partir deste ponto, com azimute de 154°22’41”, e na distância de 30,44m, atinge-se o 
ponto P75 (E=738 .210,64m e N=7 .817 .923,07m) . A partir deste ponto, com azimute de 159°25’36”, e na dis-
tância de 8,05m, atinge-se o ponto P76 (E=738 .213,47m e N=7 .817 .915,53m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 153°24’50”, e na distância de 5,75m, atinge-se o ponto P77 (E=738 .216,05m e N=7 .817 .910,39m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 139°46’55”, e na distância de 6,51m, atinge-se o ponto P78 (E=738 .220,25m 
e N=7 .817 .905,42m) . A partir deste ponto, com azimute de 133°14’54”, e na distância de 20,13m, atinge-se o 
ponto P79 (E=738 .234,91m e N=7 .817 .891,63m) . A partir deste ponto, com azimute de 141°50’59”, e na dis-
tância de 12,62m, atinge-se o ponto P80 (E=738 .242,71m e N=7 .817 .881,71m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 152°13’41”, e na distância de 12,35m, atinge-se o ponto P81 (E=738 .248,46m e N=7 .817 .870,78m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 163°43’33”, e na distância de 12,91m, atinge-se o ponto P82 (E=738 .252,08m 
e N=7 .817 .858,39m) . A partir deste ponto, com azimute de 171°59’00”, e na distância de 7,22m, atinge-se o 
ponto P83 (E=738 .253,09m e N=7 .817 .851,24m) . A partir deste ponto, com azimute de 180°00’00”, e na dis-
tância de 8,55m, atinge-se o ponto P84 (E=738 .253,09m e N=7 .817 .842,69m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 189°49’04”, e na distância de 77,12m, atinge-se o ponto P85 (E=738 .239,93m e N=7 .817 .766,70m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 183°06’49”, e na distância de 19,72m, atinge-se o ponto P86 (E=738 .238,86m 
e N=7 .817 .747,01m) . A partir deste ponto, com azimute de 172°32’45”, e na distância de 21,93m, atinge-se o 
ponto P87 (E=738 .241,71m e N=7 .817 .725,27m) . A partir deste ponto, com azimute de 165°02’31”, e na dis-
tância de 83,47m, atinge-se o ponto P88 (E=738 .263,25m e N=7 .817 .644,63m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 141°39’31”, e na distância de 3,42m, atinge-se o ponto P89 (E=738 .265,37m e N=7 .817 .641,94m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 124°25’39”, e na distância de 3,67m, atinge-se o ponto P90 (E=738 .268,40m 
e N=7 .817 .639,87m) . A partir deste ponto, com azimute de 100°38’40”, e na distância de 3,62m, atinge-se o 
ponto P91 (E=738 .271,96m e N=7 .817 .639,20m) . A partir deste ponto, com azimute de 83°25’26”, e na distân-
cia de 3,69m, atinge-se o ponto P92 (E=738 .275,62m e N=7 .817 .639,62m) . A partir deste ponto, com azimute 
de 61°59’17”, e na distância de 3,07m, atinge-se o ponto P93 (E=738 .278,33m e N=7 .817 .641,06m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 44°07’52”, e na distância de 3,19m, atinge-se o ponto P94 (E=738 .280,55m e 
N=7 .817 .643,35m) . A partir deste ponto, com azimute de 38°39’11”, e na distância de 52,40m, atinge-se o ponto 
P95 (E=738 .313,28m e N=7 .817 .684,27m) . A partir deste ponto, com azimute de 51°03’12”, e na distância de 
16,52m, atinge-se o ponto P96 (E=738 .326,13m e N=7 .817 .694,66m) . A partir deste ponto, com azimute de 
65°25’12”, e na distância de 13,18m, atinge-se o ponto P97 (E=738 .338,12m e N=7 .817 .700,14m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 74°08’54”, e na distância de 14,26m, atinge-se o ponto P98 (E=738 .351,83m e 
N=7 .817 .704,03m) . A partir deste ponto, com azimute de 94°47’43”, e na distância de 18,98m, atinge-se o ponto 
P99 (E=738 .370,74m e N=7 .817 .702,45m) . A partir deste ponto, com azimute de 117°14’53”, e na distância de 
15,75m, atinge-se o ponto P100 (E=738 .384,75m e N=7 .817 .695,23m) . A partir deste ponto, com azimute de 
136°55’18”, e na distância de 15,01m, atinge-se o ponto P101 (E=738 .395,00m e N=7 .817 .684,27m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 151°06’19”, e na distância de 17,63m, atinge-se o ponto P102 (E=738 .403,51m e 
N=7 .817 .668,84m) . A partir deste ponto, com azimute de 132°31’45”, e na distância de 4,64m, atinge-se o ponto 
P103 (E=738 .406,93m e N=7 .817 .665,71m) . A partir deste ponto, com azimute de 117°37’28”, e na distância 
de 4,32m, atinge-se o ponto P104 (E=738 .410,75m e N=7 .817 .663,70m) . A partir deste ponto, com azimute de 
105°28’49”, e na distância de 46,01m, atinge-se o ponto P105 (E=738 .455,09m e N=7 .817 .651,42m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 99°09’15”, e na distância de 8,58m, atinge-se o ponto P106 (E=738 .463,56m e 
N=7 .817 .650,06m) . A partir deste ponto, com azimute de 95°06’21”, e na distância de 11,24m, atinge-se o ponto 
P107 (E=738 .474,76m e N=7 .817 .649,06m) . A partir deste ponto, com azimute de 104°01’26”, e na distância 
de 9,76m, atinge-se o ponto P108 (E=738 .484,23m e N=7 .817 .646,69m) . A partir deste ponto, com azimute de 
116°48’24”, e na distância de 8,88m, atinge-se o ponto P109 (E=738 .492,15m e N=7 .817 .642,69m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 125°09’21”, e na distância de 6,79m, atinge-se o ponto P110 (E=738 .497,71m e 
N=7 .817 .638,78m) . A partir deste ponto, com azimute de 137°34’35”, e na distância de 11,34m, atinge-se o 
ponto P111 (E=738 .505,35m e N=7 .817 .630,41m) . A partir deste ponto, com azimute de 140°25’03”, e na dis-
tância de 1,30m, atinge-se o ponto P112 (E=738 .506,18m e N=7 .817 .629,41m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 117°06’01”, e na distância de 1,65m, atinge-se o ponto P113 (E=738 .507,65m e N=7 .817 .628,66m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 99°27’13”, e na distância de 1,75m, atinge-se o ponto P114 (E=738 .509,38m 
e N=7 .817 .628,37m) . A partir deste ponto, com azimute de 76°12’46”, e na distância de 2,11m, atinge-se o 
ponto P115 (E=738 .511,42m e N=7 .817 .628,87m) . A partir deste ponto, com azimute de 59°46’17”, e na distân-
cia de 24,94m, atinge-se o ponto P116 (E=738 .532,98m e N=7 .817 .641,43m) . A partir deste ponto, com azimute 

de 66°12’03”, e na distância de 6,98m, atinge-se o ponto P117 (E=738 .539,36m e N=7 .817 .644,25m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 76°47’43”, e na distância de 7,80m, atinge-se o ponto P118 (E=738 .546,96m e 
N=7 .817 .646,03m) . A partir deste ponto, com azimute de 87°52’51”, e na distância de 7,77m, atinge-se o ponto 
P119 (E=738 .554,73m e N=7 .817 .646,32m) . A partir deste ponto, com azimute de 100°13’50”, e na distância 
de 9,06m, atinge-se o ponto P120 (E=738 .563,65m e N=7 .817 .644,71m) . A partir deste ponto, com azimute de 
111°41’45”, e na distância de 7,00m, atinge-se o ponto P121 (E=738 .570,15m e N=7 .817 .642,12m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 124°45’29”, e na distância de 11,61m, atinge-se o ponto P122 (E=738 .579,69m e 
N=7 .817 .635,50m) . A partir deste ponto, com azimute de 139°13’21”, e na distância de 11,44m, atinge-se o 
ponto P123 (E=738 .587,16m e N=7 .817 .626,84m) . A partir deste ponto, com azimute de 148°05’08”, e na dis-
tância de 9,77m, atinge-se o ponto P124 (E=738 .592,32m e N=7 .817 .618,55m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 165°45’22”, e na distância de 13,12m, atinge-se o ponto P125 (E=738 .595,55m e N=7 .817 .605,83m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 183°34’47”, e na distância de 13,29m, atinge-se o ponto P126 
(E=738 .594,72m e N=7 .817 .592,56m) . A partir deste ponto, com azimute de 201°24’41”, e na distância de 
14,39m, atinge-se o ponto P127 (E=738 .589,47m e N=7 .817 .579,17m) . A partir deste ponto, com azimute de 
145°29’54”, e na distância de 4,92m, atinge-se o ponto P128 (E=738 .592,25m e N=7 .817 .575,11m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 222°14’16”, e na distância de 5,32m, atinge-se o ponto P129 (E=738 .588,68m e 
N=7 .817 .571,18m) . A partir deste ponto, com azimute de 164°40’26”, e na distância de 3,19m, atinge-se o ponto 
P130 (E=738 .589,52m e N=7 .817 .568,10m) . A partir deste ponto, com azimute de 148°37’38”, e na distância 
de 3,73m, atinge-se o ponto P131 (E=738 .591,46m e N=7 .817 .564,92m) . A partir deste ponto, com azimute de 
132°54’13”, e na distância de 4,30m, atinge-se o ponto P132 (E=738 .594,61m e N=7 .817 .562,00m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 115°07’29”, e na distância de 3,96m, atinge-se o ponto P133 (E=738 .598,20m e 
N=7 .817 .560,31m) . A partir deste ponto, com azimute de 99°46’25”, e na distância de 4,31m, atinge-se o ponto 
P134 (E=738 .602,44m e N=7 .817 .559,58m) . A partir deste ponto, com azimute de 96°50’09”, e na distância de 
77,51m, atinge-se o ponto P135 (E=738 .679,40m e N=7 .817 .550,36m) . A partir deste ponto, com azimute de 
91°24’18”, e na distância de 4,03m, atinge-se o ponto P136 (E=738 .683,43m e N=7 .817 .550,26m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 84°51’43”, e na distância de 4,66m, atinge-se o ponto P137 (E=738 .688,07m e 
N=7 .817 .550,68m) . A partir deste ponto, com azimute de 77°07’16”, e na distância de 4,78m, atinge-se o ponto 
P138 (E=738 .692,73m e N=7 .817 .551,74m) . A partir deste ponto, com azimute de 69°21’31”, e na distância de 
4,53m, atinge-se o ponto P139 (E=738 .696,97m e N=7 .817 .553,34m) . A partir deste ponto, com azimute de 
62°03’54”, e na distância de 4,82m, atinge-se o ponto P140 (E=738 .701,23m e N=7 .817 .555,60m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 52°19’53”, e na distância de 6,20m, atinge-se o ponto P141 (E=738 .706,13m e 
N=7 .817 .559,38m) . A partir deste ponto, com azimute de 41°12’16”, e na distância de 7,59m, atinge-se o ponto 
P142 (E=738 .711,13m e N=7 .817 .565,10m) . A partir deste ponto, com azimute de 30°43’22”, e na distância de 
7,07m, atinge-se o ponto P143 (E=738 .714,74m e N=7 .817 .571,17m) . A partir deste ponto, com azimute de 
24°22’24”, e na distância de 20,22m, atinge-se o ponto P144 (E=738 .723,09m e N=7 .817 .589,59m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 31°14’30”, e na distância de 7,38m, atinge-se o ponto P145 (E=738 .726,91m e 
N=7 .817 .595,89m) . A partir deste ponto, com azimute de 38°35’28”, e na distância de 9,05m, atinge-se o ponto 
P146 (E=738 .732,56m e N=7 .817 .602,96m) . A partir deste ponto, com azimute de 48°16’41”, e na distância de 
11,92m, atinge-se o ponto P147 (E=738 .741,45m e N=7 .817 .610,89m) . A partir deste ponto, com azimute de 
62°47’46”, e na distância de 42,11m, atinge-se o ponto P148 (E=738 .778,90m e N=7 .817 .630,14m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 72°18’53”, e na distância de 14,22m, atinge-se o ponto P149 (E=738 .792,44m e 
N=7 .817 .634,46m) . A partir deste ponto, com azimute de 85°38’33”, e na distância de 11,37m, atinge-se o ponto 
P150 (E=738 .803,78m e N=7 .817 .635,33m) . A partir deste ponto, com azimute de 96°41’57”, e na distância de 
10,91m, atinge-se o ponto P151 (E=738 .814,61m e N=7 .817 .634,05m) . A partir deste ponto, com azimute de 
108°03’38”, e na distância de 9,16m, atinge-se o ponto P152 (E=738 .823,32m e N=7 .817 .631,21m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 112°47’24”, e na distância de 87,34m, atinge-se o ponto P153 (E=738 .903,84m e 
N=7 .817 .597,38m) . A partir deste ponto, com azimute de 107°39’21”, e na distância de 36,67m, atinge-se o 
ponto P154 (E=738 .938,78m e N=7 .817 .586,26m) . A partir deste ponto, com azimute de 101°07’09”, e na dis-
tância de 19,22m, atinge-se o ponto P155 (E=738 .957,64m e N=7 .817 .582,55m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 108°58’17”, e na distância de 15,20m, atinge-se o ponto P156 (E=738 .972,02m e N=7 .817 .577,61m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 119°01’56”, e na distância de 22,28m, atinge-se o ponto P157 
(E=738 .991,50m e N=7 .817 .566,80m) . A partir deste ponto, com azimute de 120°38’52”, e na distância de 
21,54m, atinge-se o ponto P158 (E=739 .010,03m e N=7 .817 .555,82m) . A partir deste ponto, com azimute de 
113°10’47”, e na distância de 6,67m, atinge-se o ponto P159 (E=739 .016,16m e N=7 .817 .553,19m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 101°17’59”, e na distância de 6,95m, atinge-se o ponto P160 (E=739 .022,97m e 
N=7 .817 .551,83m) . A partir deste ponto, com azimute de 89°19’36”, e na distância de 8,27m, atinge-se o ponto 
P161 (E=739 .031,24m e N=7 .817 .551,93m) . A partir deste ponto, com azimute de 83°11’06”, e na distância de 
20,48m, atinge-se o ponto P162 (E=739 .051,58m e N=7 .817 .554,36m) . A partir deste ponto, com azimute de 
83°33’55”, e na distância de 45,00m, atinge-se o ponto P163 (E=739 .096,30m e N=7 .817 .559,40m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 77°54’58”, e na distância de 13,99m, atinge-se o ponto P164 (E=739 .109,98m e 
N=7 .817 .562,33m) . A partir deste ponto, com azimute de 71°13’39”, e na distância de 20,02m, atinge-se o ponto 
P165 (E=739 .128,93m e N=7 .817 .568,77m) . A partir deste ponto, com azimute de 63°59’02”, e na distância de 
68,33m, atinge-se o ponto P166 (E=739 .190,34m e N=7 .817 .598,75m) . A partir deste ponto, com azimute de 
65°54’20”, e na distância de 18,05m, atinge-se o ponto P167 (E=739 .206,82m e N=7 .817 .606,12m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 67°21’04”, e na distância de 28,91m, atinge-se o ponto P168 (E=739 .233,50m e 
N=7 .817 .617,25m) . A partir deste ponto, com azimute de 66°21’23”, e na distância de 35,62m, atinge-se o ponto 
P169 (E=739 .266,13m e N=7 .817 .631,53m) . A partir deste ponto, com azimute de 61°47’04”, e na distância de 
46,24m, atinge-se o ponto P170 (E=739 .306,88m e N=7 .817 .653,40m) . A partir deste ponto, com azimute de 
58°53’27”, e na distância de 125,95m, atinge-se o ponto P171 (E=739 .414,71m e N=7 .817 .718,47m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 65°28’56”, e na distância de 15,97m, atinge-se o ponto P172 (E=739 .429,24m e 
N=7 .817 .725,10m) . A partir deste ponto, com azimute de 78°16’39”, e na distância de 20,97m, atinge-se o ponto 
P173 (E=739 .449,78m e N=7 .817 .729,36m) . A partir deste ponto, com azimute de 95°58’58”, e na distância de 
22,71m, atinge-se o ponto P174 (E=739 .472,36m e N=7 .817 .726,99m) . A partir deste ponto, com azimute de 
111°56’56”, e na distância de 20,27m, atinge-se o ponto P175 (E=739 .491,16m e N=7 .817 .719,42m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 124°47’59”, e na distância de 17,70m, atinge-se o ponto P176 (E=739 .505,69m e 
N=7 .817 .709,32m) . A partir deste ponto, com azimute de 136°42’21”, e na distância de 65,13m, atinge-se o 
ponto P177 (E=739 .550,36m e N=7 .817 .661,91m) . A partir deste ponto, com azimute de 149°30’41”, e na dis-
tância de 12,59m, atinge-se o ponto P178 (E=739 .556,74m e N=7 .817 .651,07m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 169°37’27”, e na distância de 13,30m, atinge-se o ponto P179 (E=739 .559,14m e N=7 .817 .637,99m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 186°45’35”, e na distância de 12,21m, atinge-se o ponto P180 
(E=739 .557,70m e N=7 .817 .625,86m) . A partir deste ponto, com azimute de 208°30’15”, e na distância de 
17,06m, atinge-se o ponto P181 (E=739 .549,56m e N=7 .817 .610,87m) . A partir deste ponto, com azimute de 
230°59’25”, e na distância de 15,20m, atinge-se o ponto P182 (E=739 .537,74m e N=7 .817 .601,30m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 248°38’59”, e na distância de 36,86m, atinge-se o ponto P183 (E=739 .503,41m e 
N=7 .817 .587,88m) . A partir deste ponto, com azimute de 230°07’05”, e na distância de 7,20m, atinge-se o ponto 
P184 (E=739 .497,88m e N=7 .817 .583,26m) . A partir deste ponto, com azimute de 216°08’39”, e na distância 
de 4,60m, atinge-se o ponto P185 (E=739 .495,17m e N=7 .817 .579,55m) . A partir deste ponto, com azimute de 
197°10’54”, e na distância de 10,11m, atinge-se o ponto P186 (E=739 .492,18m e N=7 .817 .569,89m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 167°07’14”, e na distância de 3,87m, atinge-se o ponto P187 (E=739 .493,05m e 
N=7 .817 .566,12m) . A partir deste ponto, com azimute de 181°52’56”, e na distância de 4,09m, atinge-se o ponto 
P188 (E=739 .492,91m e N=7 .817 .562,03m) . A partir deste ponto, com azimute de 198°06’14”, e na distância 
de 3,90m, atinge-se o ponto P189 (E=739 .491,70m e N=7 .817 .558,32m) . A partir deste ponto, com azimute de 
220°52’42”, e na distância de 5,32m, atinge-se o ponto P190 (E=739 .488,22m e N=7 .817 .554,30m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 194°02’55”, e na distância de 18,11m, atinge-se o ponto P191 (E=739 .483,83m e 
N=7 .817 .536,73m) . A partir deste ponto, com azimute de 186°08’24”, e na distância de 8,08m, atinge-se o ponto 
P192 (E=739 .482,96m e N=7 .817 .528,70m) . A partir deste ponto, com azimute de 174°11’17”, e na distância 
de 7,59m, atinge-se o ponto P193 (E=739 .483,73m e N=7 .817 .521,15m) . A partir deste ponto, com azimute de 
137°45’39”, e na distância de 7,93m, atinge-se o ponto P194 (E=739 .489,06m e N=7 .817 .515,28m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 109°02’17”, e na distância de 5,93m, atinge-se o ponto P195 (E=739 .494,66m e 
N=7 .817 .513,35m) . A partir deste ponto, com azimute de 186°47’15”, e na distância de 4,40m, atinge-se o ponto 
P196 (E=739 .494,14m e N=7 .817 .508,98m) . A partir deste ponto, com azimute de 165°40’16”, e na distância 
de 8,82m, atinge-se o ponto P197 (E=739 .496,32m e N=7 .817 .500,44m) . A partir deste ponto, com azimute de 
130°05’49”, e na distância de 8,44m, atinge-se o ponto P198 (E=739 .502,78m e N=7 .817 .495,01m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 135°48’58”, e na distância de 9,91m, atinge-se o ponto P199 (E=739 .509,68m e 
N=7 .817 .487,90m) . A partir deste ponto, com azimute de 149°00’47”, e na distância de 9,61m, atinge-se o ponto 
P200 (E=739 .514,63m e N=7 .817 .479,66m) . A partir deste ponto, com azimute de 160°17’05”, e na distância 
de 8,86m, atinge-se o ponto P201 (E=739 .517,62m e N=7 .817 .471,32m) . A partir deste ponto, com azimute de 
172°30’44”, e na distância de 10,28m, atinge-se o ponto P202 (E=739 .518,96m e N=7 .817 .461,12m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 186°33’20”, e na distância de 11,45m, atinge-se o ponto P203 (E=739 .517,65m e 
N=7 .817 .449,75m) . A partir deste ponto, com azimute de 201°31’10”, e na distância de 11,01m, atinge-se o 
ponto P204 (E=739 .513,62m e N=7 .817 .439,51m) . A partir deste ponto, com azimute de 207°34’28”, e na dis-
tância de 8,05m, atinge-se o ponto P205 (E=739 .509,89m e N=7 .817 .432,37m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 190°18’51”, e na distância de 5,78m, atinge-se o ponto P206 (E=739 .508,85m e N=7 .817 .426,68m) . A 
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partir deste ponto, com azimute de 167°39’00”, e na distância de 6,78m, atinge-se o ponto P207 (E=739 .510,30m 
e N=7 .817 .420,06m) . A partir deste ponto, com azimute de 141°43’11”, e na distância de 6,85m, atinge-se o 
ponto P208 (E=739 .514,55m e N=7 .817 .414,69m) . A partir deste ponto, com azimute de 142°26’23”, e na dis-
tância de 10,70m, atinge-se o ponto P209 (E=739 .521,07m e N=7 .817 .406,21m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 156°07’48”, e na distância de 12,70m, atinge-se o ponto P210 (E=739 .526,21m e N=7 .817 .394,60m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 169°54’37”, e na distância de 15,22m, atinge-se o ponto P211 
(E=739 .528,87m e N=7 .817 .379,61m) . A partir deste ponto, com azimute de 185°42’57”, e na distância de 
15,06m, atinge-se o ponto P212 (E=739 .527,37m e N=7 .817 .364,63m) . A partir deste ponto, com azimute de 
194°35’13”, e na distância de 34,41m, atinge-se o ponto P213 (E=739 .518,71m e N=7 .817 .331,33m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 187°02’47”, e na distância de 3,05m, atinge-se o ponto P214 (E=739 .518,34m e 
N=7 .817 .328,31m) . A partir deste ponto, com azimute de 178°40’00”, e na distância de 3,52m, atinge-se o ponto 
P215 (E=739 .518,42m e N=7 .817 .324,78m) . A partir deste ponto, com azimute de 166°44’52”, e na distância 
de 3,58m, atinge-se o ponto P216 (E=739 .519,24m e N=7 .817 .321,30m) . A partir deste ponto, com azimute de 
152°00’58”, e na distância de 11,27m, atinge-se o ponto P217 (E=739 .524,53m e N=7 .817 .311,35m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 143°25’12”, e na distância de 2,75m, atinge-se o ponto P218 (E=739 .526,16m e 
N=7 .817 .309,14m) . A partir deste ponto, com azimute de 130°55’13”, e na distância de 3,71m, atinge-se o ponto 
P219 (E=739 .528,96m e N=7 .817 .306,71m) . A partir deste ponto, com azimute de 117°06’50”, e na distância 
de 3,70m, atinge-se o ponto P220 (E=739 .532,26m e N=7 .817 .305,03m) . A partir deste ponto, com azimute de 
100°56’39”, e na distância de 3,90m, atinge-se o ponto P221 (E=739 .536,09m e N=7 .817 .304,29m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 89°22’03”, e na distância de 14,91m, atinge-se o ponto P222 (E=739 .550,99m e 
N=7 .817 .304,45m) . A partir deste ponto, com azimute de 94°31’10”, e na distância de 6,61m, atinge-se o ponto 
P223 (E=739 .557,59m e N=7 .817 .303,93m) . A partir deste ponto, com azimute de 99°52’21”, e na distância de 
10,41m, atinge-se o ponto P224 (E=739 .567,84m e N=7 .817 .302,15m) . A partir deste ponto, com azimute de 
109°23’22”, e na distância de 12,34m, atinge-se o ponto P225 (E=739 .579,48m e N=7 .817 .298,05m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 112°25’06”, e na distância de 46,79m, atinge-se o ponto P226 (E=739 .622,73m e 
N=7 .817 .280,21m) . A partir deste ponto, com azimute de 96°03’37”, e na distância de 12,01m, atinge-se o ponto 
P227 (E=739 .634,68m e N=7 .817 .278,94m) . A partir deste ponto, com azimute de 51°06’41”, e na distância de 
9,76m, atinge-se o ponto P228 (E=739 .642,28m e N=7 .817 .285,07m) . A partir deste ponto, com azimute de 
165°29’04”, e na distância de 8,75m, atinge-se o ponto P229 (E=739 .644,47m e N=7 .817 .276,60m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 161°32’57”, e na distância de 9,08m, atinge-se o ponto P230 (E=739 .647,34m e 
N=7 .817 .267,98m) . A partir deste ponto, com azimute de 109°29’09”, e na distância de 5,42m, atinge-se o ponto 
P231 (E=739 .652,45m e N=7 .817 .266,18m) . A partir deste ponto, com azimute de 94°10’52”, e na distância de 
4,38m, atinge-se o ponto P232 (E=739 .656,82m e N=7 .817 .265,86m) . A partir deste ponto, com azimute de 
80°32’46”, e na distância de 6,48m, atinge-se o ponto P233 (E=739 .663,20m e N=7 .817 .266,92m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 61°39’11”, e na distância de 6,05m, atinge-se o ponto P234 (E=739 .668,53m e 
N=7 .817 .269,79m) . A partir deste ponto, com azimute de 70°34’35”, e na distância de 7,68m, atinge-se o ponto 
P235 (E=739 .675,77m e N=7 .817 .272,34m) . A partir deste ponto, com azimute de 76°23’06”, e na distância de 
7,23m, atinge-se o ponto P236 (E=739 .682,79m e N=7 .817 .274,05m) . A partir deste ponto, com azimute de 
89°05’29”, e na distância de 6,71m, atinge-se o ponto P237 (E=739 .689,50m e N=7 .817 .274,15m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 98°01’42”, e na distância de 9,14m, atinge-se o ponto P238 (E=739 .698,55m e 
N=7 .817 .272,88m) . A partir deste ponto, com azimute de 112°30’07”, e na distância de 9,45m, atinge-se o ponto 
P239 (E=739 .707,27m e N=7 .817 .269,26m) . A partir deste ponto, com azimute de 121°58’54”, e na distância 
de 8,03m, atinge-se o ponto P240 (E=739 .714,09m e N=7 .817 .265,01m) . A partir deste ponto, com azimute de 
136°23’46”, e na distância de 36,05m, atinge-se o ponto P241 (E=739 .738,95m e N=7 .817 .238,90m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 143°43’16”, e na distância de 9,51m, atinge-se o ponto P242 (E=739 .744,58m e 
N=7 .817 .231,23m) . A partir deste ponto, com azimute de 154°51’54”, e na distância de 12,05m, atinge-se o 
ponto P243 (E=739 .749,70m e N=7 .817 .220,32m) . A partir deste ponto, com azimute de 165°03’19”, e na dis-
tância de 13,23m, atinge-se o ponto P244 (E=739 .753,11m e N=7 .817 .207,54m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 176°05’28”, e na distância de 9,63m, atinge-se o ponto P245 (E=739 .753,77m e N=7 .817 .197,93m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 184°11’19”, e na distância de 13,26m, atinge-se o ponto P246 (E=739 .752,80m 
e N=7 .817 .184,71m) . A partir deste ponto, com azimute de 175°03’23”, e na distância de 8,74m, atinge-se o 
ponto P247 (E=739 .753,55m e N=7 .817 .176,00m) . A partir deste ponto, com azimute de 154°40’00”, e na dis-
tância de 8,80m, atinge-se o ponto P248 (E=739 .757,32m e N=7 .817 .168,05m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 137°03’23”, e na distância de 8,37m, atinge-se o ponto P249 (E=739 .763,02m e N=7 .817 .161,92m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 121°38’14”, e na distância de 7,58m, atinge-se o ponto P250 (E=739 .769,47m 
e N=7 .817 .157,95m) . A partir deste ponto, com azimute de 109°14’19”, e na distância de 16,64m, atinge-se o 
ponto P251 (E=739 .785,18m e N=7 .817 .152,46m) . A partir deste ponto, com azimute de 50°21’32”, e na dis-
tância de 11,68m, atinge-se o ponto P252 (E=739 .794,17m e N=7 .817 .159,91m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 72°57’19”, e na distância de 2,60m, atinge-se o ponto P253 (E=739 .796,66m e N=7 .817 .160,67m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 123°04’19”, e na distância de 9,00m, atinge-se o ponto P254 (E=739 .804,20m 
e N=7 .817 .155,76m) . A partir deste ponto, com azimute de 46°26’00”, e na distância de 27,35m, atinge-se o 
ponto P255 (E=739 .824,01m e N=7 .817 .174,61m) . A partir deste ponto, com azimute de 352°29’36”, e na dis-
tância de 10,07m, atinge-se o ponto P256 (E=739 .822,69m e N=7 .817 .184,59m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 49°03’22”, e na distância de 8,35m, atinge-se o ponto P257 (E=739 .829,00m e N=7 .817 .190,07m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 99°07’08”, e na distância de 11,62m, atinge-se o ponto P258 (E=739 .840,48m 
e N=7 .817 .188,22m) . A partir deste ponto, com azimute de 64°34’59”, e na distância de 12,07m, atinge-se o 
ponto P259 (E=739 .851,38m e N=7 .817 .193,40m) . A partir deste ponto, com azimute de 73°04’36”, e na dis-
tância de 31,41m, atinge-se o ponto P260 (E=739 .881,42m e N=7 .817 .202,55m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 82°22’43”, e na distância de 7,72m, atinge-se o ponto P261 (E=739 .889,07m e N=7 .817 .203,57m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 94°28’15”, e na distância de 7,88m, atinge-se o ponto P262 (E=739 .896,93m 
e N=7 .817 .202,96m) . A partir deste ponto, com azimute de 108°25’09”, e na distância de 9,07m, atinge-se o 
ponto P263 (E=739 .905,53m e N=7 .817 .200,09m) . A partir deste ponto, com azimute de 123°53’57”, e na dis-
tância de 9,30m, atinge-se o ponto P264 (E=739 .913,25m e N=7 .817 .194,90m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 139°14’48”, e na distância de 9,01m, atinge-se o ponto P265 (E=739 .919,13m e N=7 .817 .188,08m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 154°02’13”, e na distância de 9,00m, atinge-se o ponto P266 (E=739 .923,07m 
e N=7 .817 .179,98m) . A partir deste ponto, com azimute de 164°53’47”, e na distância de 4,72m, atinge-se o 
ponto P267 (E=739 .924,30m e N=7 .817 .175,43m) . A partir deste ponto, com azimute de 172°08’22”, e na dis-
tância de 3,78m, atinge-se o ponto P268 (E=739 .924,82m e N=7 .817 .171,68m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 176°35’15”, e na distância de 10,13m, atinge-se o ponto P269 (E=739 .925,42m e N=7 .817 .161,57m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 172°56’46”, e na distância de 3,26m, atinge-se o ponto P270 (E=739 .925,82m 
e N=7 .817 .158,34m) . A partir deste ponto, com azimute de 168°36’30”, e na distância de 4,25m, atinge-se o 
ponto P271 (E=739 .926,66m e N=7 .817 .154,16m) . A partir deste ponto, com azimute de 161°32’58”, e na dis-
tância de 2,91m, atinge-se o ponto P272 (E=739 .927,58m e N=7 .817 .151,40m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 156°46’56”, e na distância de 4,33m, atinge-se o ponto P273 (E=739 .929,29m e N=7 .817 .147,42m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 148°03’36”, e na distância de 6,46m, atinge-se o ponto P274 (E=739 .932,71m 
e N=7 .817 .141,94m) . A partir deste ponto, com azimute de 149°11’44”, e na distância de 8,25m, atinge-se o 
ponto P275 (E=739 .936,93m e N=7 .817 .134,86m) . A partir deste ponto, com azimute de 156°27’46”, e na dis-
tância de 8,21m, atinge-se o ponto P276 (E=739 .940,21m e N=7 .817 .127,33m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 163°59’06”, e na distância de 9,86m, atinge-se o ponto P277 (E=739 .942,93m e N=7 .817 .117,85m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 170°34’56”, e na distância de 12,37m, atinge-se o ponto P278 (E=739 .944,96m 
e N=7 .817 .105,65m) . A partir deste ponto, com azimute de 164°39’08”, e na distância de 6,41m, atinge-se o 
ponto P279 (E=739 .946,65m e N=7 .817 .099,47m) . A partir deste ponto, com azimute de 153°24’50”, e na dis-
tância de 7,05m, atinge-se o ponto P280 (E=739 .949,80m e N=7 .817 .093,17m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 142°58’20”, e na distância de 6,05m, atinge-se o ponto P281 (E=739 .953,45m e N=7 .817 .088,34m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 135°21’20”, e na distância de 14,86m, atinge-se o ponto P282 (E=739 .963,89m 
e N=7 .817 .077,77m) . A partir deste ponto, com azimute de 141°46’09”, e na distância de 9,72m, atinge-se o 
ponto P283 (E=739 .969,91m e N=7 .817 .070,13m) . A partir deste ponto, com azimute de 149°20’49”, e na dis-
tância de 9,89m, atinge-se o ponto P284 (E=739 .974,95m e N=7 .817 .061,62m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 160°50’16”, e na distância de 14,38m, atinge-se o ponto P285 (E=739 .979,67m e N=7 .817 .048,04m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 162°00’53”, e na distância de 15,53m, atinge-se o ponto P286 
(E=739 .984,46m e N=7 .817 .033,28m) . A partir deste ponto, com azimute de 116°50’12”, e na distância de 
7,76m, atinge-se o ponto P287 (E=739 .991,39m e N=7 .817 .029,77m) . A partir deste ponto, com azimute de 
160°40’48”, e na distância de 3,21m, atinge-se o ponto P288 (E=739 .992,45m e N=7 .817 .026,74m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 203°46’21”, e na distância de 8,65m, atinge-se o ponto P289 (E=739 .988,96m e 
N=7 .817 .018,82m) . A partir deste ponto, com azimute de 162°39’24”, e na distância de 35,70m, atinge-se o 
ponto P290 (E=739 .999,61m e N=7 .816 .984,74m) . A partir deste ponto, com azimute de 159°49’51”, e na dis-
tância de 7,43m, atinge-se o ponto P291 (E=740 .002,17m e N=7 .816 .977,77m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 151°47’12”, e na distância de 6,58m, atinge-se o ponto P292 (E=740 .005,28m e N=7 .816 .971,97m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 145°34’53”, e na distância de 8,38m, atinge-se o ponto P293 (E=740 .010,01m 
e N=7 .816 .965,06m) . A partir deste ponto, com azimute de 137°08’29”, e na distância de 9,32m, atinge-se o 
ponto P294 (E=740 .016,36m e N=7 .816 .958,23m) . A partir deste ponto, com azimute de 133°03’06”, e na dis-
tância de 15,97m, atinge-se o ponto P295 (E=740 .028,02m e N=7 .816 .947,33m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 144°30’42”, e na distância de 17,01m, atinge-se o ponto P296 (E=740 .037,90m e N=7 .816 .933,48m) . 

A partir deste ponto, com azimute de 150°18’38”, e na distância de 17,25m, atinge-se o ponto P297 
(E=740 .046,44m e N=7 .816 .918,49m) . A partir deste ponto, com azimute de 136°55’48”, e na distância de 
6,04m, atinge-se o ponto P298 (E=740 .050,56m e N=7 .816 .914,08m) . A partir deste ponto, com azimute de 
130°21’48”, e na distância de 6,56m, atinge-se o ponto P299 (E=740 .055,56m e N=7 .816 .909,84m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 119°17’52”, e na distância de 6,24m, atinge-se o ponto P300 (E=740 .061,00m e 
N=7 .816 .906,78m) . A partir deste ponto, com azimute de 112°30’50”, e na distância de 30,11m, atinge-se o 
ponto P301 (E=740 .088,81m e N=7 .816 .895,26m) . A partir deste ponto, com azimute de 102°04’11”, e na dis-
tância de 6,03m, atinge-se o ponto P302 (E=740 .094,70m e N=7 .816 .894,00m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 95°16’35”, e na distância de 3,52m, atinge-se o ponto P303 (E=740 .098,21m e N=7 .816 .893,67m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 89°14’49”, e na distância de 4,48m, atinge-se o ponto P304 (E=740 .102,69m 
e N=7 .816 .893,73m) . A partir deste ponto, com azimute de 83°41’04”, e na distância de 21,03m, atinge-se o 
ponto P305 (E=740 .123,59m e N=7 .816 .896,04m) . A partir deste ponto, com azimute de 42°51’05”, e na dis-
tância de 12,63m, atinge-se o ponto P306 (E=740 .132,19m e N=7 .816 .905,31m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 19°10’28”, e na distância de 15,54m, atinge-se o ponto P307 (E=740 .137,29m e N=7 .816 .919,98m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 81°57’38”, e na distância de 9,84m, atinge-se o ponto P308 (E=740 .147,03m 
e N=7 .816 .921,36m) . A partir deste ponto, com azimute de 159°35’12”, e na distância de 5,28m, atinge-se o 
ponto P309 (E=740 .148,87m e N=7 .816 .916,42m) . A partir deste ponto, com azimute de 145°09’03”, e na dis-
tância de 5,18m, atinge-se o ponto P310 (E=740 .151,83m e N=7 .816 .912,17m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 134°16’28”, e na distância de 12,21m, atinge-se o ponto P311 (E=740 .160,57m e N=7 .816 .903,64m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 59°15’38”, e na distância de 7,70m, atinge-se o ponto P312 (E=740 .167,20m 
e N=7 .816 .907,58m) . A partir deste ponto, com azimute de 51°21’57”, e na distância de 8,58m, atinge-se o 
ponto P313 (E=740 .173,90m e N=7 .816 .912,93m) . A partir deste ponto, com azimute de 49°49’02”, e na dis-
tância de 28,68m, atinge-se o ponto P314 (E=740 .195,81m e N=7 .816 .931,44m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 50°07’41”, e na distância de 7,03m, atinge-se o ponto P315 (E=740 .201,21m e N=7 .816 .935,95m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 55°42’13”, e na distância de 6,25m, atinge-se o ponto P316 (E=740 .206,36m 
e N=7 .816 .939,47m) . A partir deste ponto, com azimute de 64°17’42”, e na distância de 6,06m, atinge-se o 
ponto P317 (E=740 .211,82m e N=7 .816 .942,09m) . A partir deste ponto, com azimute de 71°57’18”, e na distân-
cia de 7,20m, atinge-se o ponto P318 (E=740 .218,67m e N=7 .816 .944,32m) . A partir deste ponto, com azimute 
de 81°43’05”, e na distância de 7,57m, atinge-se o ponto P319 (E=740 .226,16m e N=7 .816 .945,41m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 91°56’47”, e na distância de 7,30m, atinge-se o ponto P320 (E=740 .233,45m e 
N=7 .816 .945,17m) . A partir deste ponto, com azimute de 100°29’37”, e na distância de 8,98m, atinge-se o ponto 
P321 (E=740 .242,28m e N=7 .816 .943,53m) . A partir deste ponto, com azimute de 111°21’10”, e na distância de 
13,48m, atinge-se o ponto P322 (E=740 .254,83m e N=7 .816 .938,62m) . A partir deste ponto, com azimute de 
120°32’28”, e na distância de 7,32m, atinge-se o ponto P323 (E=740 .261,13m e N=7 .816 .934,91m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 128°37’51”, e na distância de 6,02m, atinge-se o ponto P324 (E=740 .265,83m e 
N=7 .816 .931,15m) . A partir deste ponto, com azimute de 139°02’14”, e na distância de 10,33m, atinge-se o 
ponto P325 (E=740 .272,60m e N=7 .816 .923,35m) . A partir deste ponto, com azimute de 152°07’51”, e na dis-
tância de 9,54m, atinge-se o ponto P326 (E=740 .277,06m e N=7 .816 .914,91m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 163°38’59”, e na distância de 9,62m, atinge-se o ponto P327 (E=740 .279,77m e N=7 .816 .905,68m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 175°09’40”, e na distância de 33,75m, atinge-se o ponto P328 (E=740 .282,62m 
e N=7 .816 .872,05m) . A partir deste ponto, com azimute de 155°38’21”, e na distância de 9,41m, atinge-se o 
ponto P329 (E=740 .286,50m e N=7 .816 .863,48m) . A partir deste ponto, com azimute de 140°31’22”, e na dis-
tância de 5,92m, atinge-se o ponto P330 (E=740 .290,26m e N=7 .816 .858,91m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 128°54’55”, e na distância de 6,39m, atinge-se o ponto P331 (E=740 .295,24m e N=7 .816 .854,90m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 103°41’02”, e na distância de 6,15m, atinge-se o ponto P332 (E=740 .301,21m 
e N=7 .816 .853,44m) . A partir deste ponto, com azimute de 63°42’10”, e na distância de 5,21m, atinge-se o 
ponto P333 (E=740 .305,89m e N=7 .816 .855,75m) . A partir deste ponto, com azimute de 20°24’22”, e na dis-
tância de 9,46m, atinge-se o ponto P334 (E=740 .309,19m e N=7 .816 .864,61m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 168°49’35”, e na distância de 11,39m, atinge-se o ponto P335 (E=740 .311,39m e N=7 .816 .853,44m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 147°04’15”, e na distância de 3,84m, atinge-se o ponto P336 (E=740 .313,48m 
e N=7 .816 .850,22m) . A partir deste ponto, com azimute de 82°29’50”, e na distância de 32,46m, atinge-se o 
ponto P337 (E=740 .345,66m e N=7 .816 .854,46m) . A partir deste ponto, com azimute de 84°21’53”, e na dis-
tância de 8,25m, atinge-se o ponto P338 (E=740 .353,87m e N=7 .816 .855,27m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 87°56’49”, e na distância de 15,56m, atinge-se o ponto P339 (E=740 .369,42m e N=7 .816 .855,83m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 92°52’33”, e na distância de 14,59m, atinge-se o ponto P340 (E=740 .383,99m 
e N=7 .816 .855,10m) . A partir deste ponto, com azimute de 97°33’08”, e na distância de 17,33m, atinge-se o 
ponto P341 (E=740 .401,17m e N=7 .816 .852,82m) . A partir deste ponto, com azimute de 101°18’05”, e na dis-
tância de 102,16m, atinge-se o ponto P342 (E=740 .501,35m e N=7 .816 .832,80m) . A partir deste ponto, com 
azimute de 106°02’54”, e na distância de 9,56m, atinge-se o ponto P343 (E=740 .510,53m e N=7 .816 .830,16m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 121°04’08”, e na distância de 12,50m, atinge-se o ponto P344 
(E=740 .521,24m e N=7 .816 .823,70m) . A partir deste ponto, com azimute de 134°39’26”, e na distância de 
10,46m, atinge-se o ponto P345 (E=740 .528,68m e N=7 .816 .816,35m) . A partir deste ponto, com azimute de 
149°26’50”, e na distância de 11,10m, atinge-se o ponto P346 (E=740 .534,32m e N=7 .816 .806,80m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 162°41’04”, e na distância de 10,44m, atinge-se o ponto P347 (E=740 .537,43m e 
N=7 .816 .796,83m) . A partir deste ponto, com azimute de 175°20’27”, e na distância de 9,20m, atinge-se o ponto 
P348 (E=740 .538,17m e N=7 .816 .787,67m) . A partir deste ponto, com azimute de 177°36’43”, e na distância 
de 11,85m, atinge-se o ponto P349 (E=740 .538,67m e N=7 .816 .775,83m) . A partir deste ponto, com azimute de 
166°14’52”, e na distância de 26,99m, atinge-se o ponto P350 (E=740 .545,09m e N=7 .816 .749,61m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 144°59’00”, e na distância de 4,02m, atinge-se o ponto P351 (E=740 .547,39m e 
N=7 .816 .746,33m) . A partir deste ponto, com azimute de 124°45’12”, e na distância de 3,61m, atinge-se o ponto 
P352 (E=740 .550,35m e N=7 .816 .744,27m) . A partir deste ponto, com azimute de 100°40’31”, e na distância 
de 4,44m, atinge-se o ponto P353 (E=740 .554,71m e N=7 .816 .743,45m) . A partir deste ponto, com azimute de 
94°18’43”, e na distância de 33,83m, atinge-se o ponto P354 (E=740 .588,44m e N=7 .816 .740,91m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 103°36’54”, e na distância de 11,22m, atinge-se o ponto P355 (E=740 .599,35m e 
N=7 .816 .738,26m) . A partir deste ponto, com azimute de 117°10’15”, e na distância de 10,12m, atinge-se o 
ponto P356 (E=740 .608,35m e N=7 .816 .733,64m) . A partir deste ponto, com azimute de 131°38’34”, e na dis-
tância de 11,06m, atinge-se o ponto P357 (E=740 .616,61m e N=7 .816 .726,29m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 145°05’45”, e na distância de 10,80m, atinge-se o ponto P358 (E=740 .622,80m e N=7 .816 .717,43m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 157°59’26”, e na distância de 9,30m, atinge-se o ponto P359 (E=740 .626,28m 
e N=7 .816 .708,81m) . A partir deste ponto, com azimute de 168°40’48”, e na distância de 8,88m, atinge-se o 
ponto P360 (E=740 .628,02m e N=7 .816 .700,11m) . A partir deste ponto, com azimute de 164°35’27”, e na dis-
tância de 5,93m, atinge-se o ponto P361 (E=740 .629,60m e N=7 .816 .694,39m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 147°46’50”, e na distância de 5,29m, atinge-se o ponto P362 (E=740 .632,42m e N=7 .816 .689,91m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 133°18’19”, e na distância de 6,04m, atinge-se o ponto P363 (E=740 .636,82m 
e N=7 .816 .685,76m) . A partir deste ponto, com azimute de 115°40’23”, e na distância de 15,95m, atinge-se o 
ponto P364 (E=740 .651,20m e N=7 .816 .678,85m) . A partir deste ponto, com azimute de 124°16’16”, e na dis-
tância de 9,44m, atinge-se o ponto P365 (E=740 .659,00m e N=7 .816 .673,54m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 132°19’11”, e na distância de 8,92m, atinge-se o ponto P366 (E=740 .665,59m e N=7 .816 .667,53m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 139°03’34”, e na distância de 9,94m, atinge-se o ponto P367 (E=740 .672,11m 
e N=7 .816 .660,02m) . A partir deste ponto, com azimute de 133°20’14”, e na distância de 8,27m, atinge-se o 
ponto P368 (E=740 .678,12m e N=7 .816 .654,35m) . A partir deste ponto, com azimute de 125°52’03”, e na dis-
tância de 7,83m, atinge-se o ponto P369 (E=740 .684,47m e N=7 .816 .649,76m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 126°56’35”, e na distância de 9,72m, atinge-se o ponto P370 (E=740 .692,24m e N=7 .816 .643,92m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 136°59’42”, e na distância de 10,04m, atinge-se o ponto P371 (E=740 .699,08m 
e N=7 .816 .636,58m) . A partir deste ponto, com azimute de 145°11’10”, e na distância de 9,66m, atinge-se o 
ponto P372 (E=740 .704,60m e N=7 .816 .628,65m) . A partir deste ponto, com azimute de 152°44’14”, e na dis-
tância de 12,64m, atinge-se o ponto P373 (E=740 .710,39m e N=7 .816 .617,41m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 151°00’20”, e na distância de 16,96m, atinge-se o ponto P374 (E=740 .718,61m e N=7 .816 .602,58m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 144°02’47”, e na distância de 7,14m, atinge-se o ponto P375 (E=740 .722,80m 
e N=7 .816 .596,80m) . A partir deste ponto, com azimute de 136°35’30”, e na distância de 10,50m, atinge-se o 
ponto P376 (E=740 .730,01m e N=7 .816 .589,17m) . A partir deste ponto, com azimute de 132°46’36”, e na dis-
tância de 23,20m, atinge-se o ponto P377 (E=740 .747,04m e N=7 .816 .573,42m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 138°01’06”, e na distância de 13,73m, atinge-se o ponto P378 (E=740 .756,23m e N=7 .816 .563,21m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 143°12’31”, e na distância de 18,47m, atinge-se o ponto P379 
(E=740 .767,29m e N=7 .816 .548,42m) . A partir deste ponto, com azimute de 154°41’54”, e na distância de 
14,32m, atinge-se o ponto P380 (E=740 .773,41m e N=7 .816 .535,47m) . A partir deste ponto, com azimute de 
159°20’26”, e na distância de 13,19m, atinge-se o ponto P381 (E=740 .778,06m e N=7 .816 .523,13m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 167°02’38”, e na distância de 29,05m, atinge-se o ponto P382 (E=740 .784,57m e 
N=7 .816 .494,82m) . A partir deste ponto, com azimute de 167°41’54”, e na distância de 53,82m, atinge-se o 
ponto P383 (E=740 .796,04m e N=7 .816 .442,23m) . A partir deste ponto, com azimute de 137°10’56”, e na dis-
tância de 7,02m, atinge-se o ponto P384 (E=740 .800,82m e N=7 .816 .437,08m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 174°32’58”, e na distância de 10,10m, atinge-se o ponto P385 (E=740 .801,77m e N=7 .816 .427,03m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 182°02’49”, e na distância de 10,28m, atinge-se o ponto P386 
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Minas Gerais  diário do executivo sábado, 22 de Maio de 2021 – 7 
(E=740 .801,41m e N=7 .816 .416,76m) . A partir deste ponto, com azimute de 178°19’03”, e na distância de 
15,23m, atinge-se o ponto P387 (E=740 .801,85m e N=7 .816 .401,54m) . A partir deste ponto, com azimute de 
169°20’15”, e na distância de 57,65m, atinge-se o ponto P388 (E=740 .812,52m e N=7 .816 .344,89m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 152°13’14”, e na distância de 16,63m, atinge-se o ponto P389 (E=740 .820,27m e 
N=7 .816 .330,18m) . A partir deste ponto, com azimute de 163°53’51”, e na distância de 6,49m, atinge-se o ponto 
P390 (E=740 .822,07m e N=7 .816 .323,94m) . A partir deste ponto, com azimute de 172°22’20”, e na distância 
de 5,58m, atinge-se o ponto P391 (E=740 .822,81m e N=7 .816 .318,40m) . A partir deste ponto, com azimute de 
176°32’28”, e na distância de 2,10m, atinge-se o ponto P392 (E=740 .822,94m e N=7 .816 .316,31m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 184°12’23”, e na distância de 7,25m, atinge-se o ponto P393 (E=740 .822,41m e 
N=7 .816 .309,08m) . A partir deste ponto, com azimute de 120°07’07”, e na distância de 9,84m, atinge-se o ponto 
P394 (E=740 .830,92m e N=7 .816 .304,14m) . A partir deste ponto, com azimute de 127°45’01”, e na distância 
de 6,95m, atinge-se o ponto P395 (E=740 .836,42m e N=7 .816 .299,89m) . A partir deste ponto, com azimute de 
138°27’26”, e na distância de 11,18m, atinge-se o ponto P396 (E=740 .843,83m e N=7 .816 .291,52m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 147°15’43”, e na distância de 7,44m, atinge-se o ponto P397 (E=740 .847,85m e 
N=7 .816 .285,26m) . A partir deste ponto, com azimute de 156°28’07”, e na distância de 9,11m, atinge-se o ponto 
P398 (E=740 .851,49m e N=7 .816 .276,91m) . A partir deste ponto, com azimute de 164°09’36”, e na distância 
de 7,16m, atinge-se o ponto P399 (E=740 .853,44m e N=7 .816 .270,02m) . A partir deste ponto, com azimute de 
170°31’45”, e na distância de 5,61m, atinge-se o ponto P400 (E=740 .854,37m e N=7 .816 .264,49m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 160°28’29”, e na distância de 5,28m, atinge-se o ponto P401 (E=740 .856,13m e 
N=7 .816 .259,52m) . A partir deste ponto, com azimute de 145°51’40”, e na distância de 6,12m, atinge-se o ponto 
P402 (E=740 .859,57m e N=7 .816 .254,45m) . A partir deste ponto, com azimute de 130°14’26”, e na distância 
de 6,07m, atinge-se o ponto P403 (E=740 .864,20m e N=7 .816 .250,53m) . A partir deste ponto, com azimute de 
117°09’35”, e na distância de 4,53m, atinge-se o ponto P404 (E=740 .868,23m e N=7 .816 .248,46m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 106°00’43”, e na distância de 5,33m, atinge-se o ponto P405 (E=740 .873,36m e 
N=7 .816 .246,99m) . A partir deste ponto, com azimute de 99°03’48”, e na distância de 6,57m, atinge-se o ponto 
P406 (E=740 .879,84m e N=7 .816 .245,96m) . A partir deste ponto, com azimute de 107°41’06”, e na distância 
de 8,07m, atinge-se o ponto P407 (E=740 .887,53m e N=7 .816 .243,51m) . A partir deste ponto, com azimute de 
114°28’29”, e na distância de 7,21m, atinge-se o ponto P408 (E=740 .894,08m e N=7 .816 .240,52m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 123°14’27”, e na distância de 8,18m, atinge-se o ponto P409 (E=740 .900,93m e 
N=7 .816 .236,04m) . A partir deste ponto, com azimute de 130°44’20”, e na distância de 7,18m, atinge-se o ponto 
P410 (E=740 .906,36m e N=7 .816 .231,35m) . A partir deste ponto, com azimute de 139°54’48”, e na distância 
de 9,52m, atinge-se o ponto P411 (E=740 .912,49m e N=7 .816 .224,07m) . A partir deste ponto, com azimute de 
150°09’14”, e na distância de 9,98m, atinge-se o ponto P412 (E=740 .917,46m e N=7 .816 .215,41m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 167°06’04”, e na distância de 130,05m, atinge-se o ponto P413 (E=740 .946,49m 
e N=7 .816 .088,64m) . A partir deste ponto, com azimute de 164°48’03”, e na distância de 16,47m, atinge-se o 
ponto P414 (E=740 .950,81m e N=7 .816 .072,75m) . A partir deste ponto, com azimute de 156°17’55”, e na dis-
tância de 14,14m, atinge-se o ponto P415 (E=740 .956,49m e N=7 .816 .059,80m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 144°59’00”, e na distância de 19,41m, atinge-se o ponto P416 (E=740 .967,63m e N=7 .816 .043,91m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 137°07’00”, e na distância de 33,39m, atinge-se o ponto P417 
(E=740 .990,35m e N=7 .816 .019,44m) . A partir deste ponto, com azimute de 141°42’37”, e na distância de 
5,10m, atinge-se o ponto P418 (E=740 .993,51m e N=7 .816 .015,44m) . A partir deste ponto, com azimute de 
144°37’37”, e na distância de 5,94m, atinge-se o ponto P419 (E=740 .996,95m e N=7 .816 .010,59m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 149°23’52”, e na distância de 7,20m, atinge-se o ponto P420 (E=741 .000,62m e 
N=7 .816 .004,39m) . A partir deste ponto, com azimute de 152°26’58”, e na distância de 5,96m, atinge-se o ponto 
P421 (E=741 .003,38m e N=7 .815 .999,11m) . A partir deste ponto, com azimute de 144°34’49”, e na distância 
de 4,96m, atinge-se o ponto P422 (E=741 .006,25m e N=7 .815 .995,07m) . A partir deste ponto, com azimute de 
136°37’33”, e na distância de 5,22m, atinge-se o ponto P423 (E=741 .009,84m e N=7 .815 .991,27m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 131°37’55”, e na distância de 6,89m, atinge-se o ponto P424 (E=741 .014,98m e 
N=7 .815 .986,70m) . A partir deste ponto, com azimute de 134°58’25”, e na distância de 4,37m, atinge-se o ponto 
P425 (E=741 .018,07m e N=7 .815 .983,61m) . A partir deste ponto, com azimute de 141°47’15”, e na distância 
de 8,27m, atinge-se o ponto P426 (E=741 .023,19m e N=7 .815 .977,12m) . A partir deste ponto, com azimute de 
149°33’04”, e na distância de 8,33m, atinge-se o ponto P427 (E=741 .027,41m e N=7 .815 .969,94m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 156°16’41”, e na distância de 7,65m, atinge-se o ponto P428 (E=741 .030,48m e 
N=7 .815 .962,93m) . A partir deste ponto, com azimute de 153°52’16”, e na distância de 12,43m, atinge-se o 
ponto P429 (E=741 .035,96m e N=7 .815 .951,77m) . A partir deste ponto, com azimute de 107°53’20”, e na dis-
tância de 7,41m, atinge-se o ponto P430 (E=741 .043,01m e N=7 .815 .949,49m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 154°19’19”, e na distância de 4,03m, atinge-se o ponto P431 (E=741 .044,76m e N=7 .815 .945,86m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 167°47’34”, e na distância de 9,78m, atinge-se o ponto P432 (E=741 .046,83m 
e N=7 .815 .936,31m) . A partir deste ponto, com azimute de 207°09’14”, e na distância de 13,18m, atinge-se o 
ponto P433 (E=741 .040,81m e N=7 .815 .924,58m) . A partir deste ponto, com azimute de 165°22’07”, e na dis-
tância de 37,91m, atinge-se o ponto P434 (E=741 .050,39m e N=7 .815 .887,90m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 156°35’17”, e na distância de 4,15m, atinge-se o ponto P435 (E=741 .052,03m e N=7 .815 .884,09m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 150°44’41”, e na distância de 4,54m, atinge-se o ponto P436 (E=741 .054,25m 
e N=7 .815 .880,14m) . A partir deste ponto, com azimute de 141°14’55”, e na distância de 4,94m, atinge-se o 
ponto P437 (E=741 .057,34m e N=7 .815 .876,29m) . A partir deste ponto, com azimute de 131°03’21”, e na dis-
tância de 5,64m, atinge-se o ponto P438 (E=741 .061,59m e N=7 .815 .872,59m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 119°40’57”, e na distância de 6,53m, atinge-se o ponto P439 (E=741 .067,26m e N=7 .815 .869,35m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 106°56’26”, e na distância de 6,23m, atinge-se o ponto P440 (E=741 .073,22m 
e N=7 .815 .867,54m) . A partir deste ponto, com azimute de 95°29’14”, e na distância de 5,70m, atinge-se o 
ponto P441 (E=741 .078,89m e N=7 .815 .866,99m) . A partir deste ponto, com azimute de 79°42’22”, e na dis-
tância de 7,96m, atinge-se o ponto P442 (E=741 .086,73m e N=7 .815 .868,42m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 76°07’40”, e na distância de 6,30m, atinge-se o ponto P443 (E=741 .092,85m e N=7 .815 .869,93m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 71°47’03”, e na distância de 31,24m, atinge-se o ponto P444 (E=741 .122,52m 
e N=7 .815 .879,69m) . A partir deste ponto, com azimute de 72°00’41”, e na distância de 7,40m, atinge-se o 
ponto P445 (E=741 .129,56m e N=7 .815 .881,98m) . A partir deste ponto, com azimute de 80°10’52”, e na dis-
tância de 7,56m, atinge-se o ponto P446 (E=741 .137,00m e N=7 .815 .883,27m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 86°07’56”, e na distância de 7,81m, atinge-se o ponto P447 (E=741 .144,80m e N=7 .815 .883,79m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 97°50’59”, e na distância de 15,06m, atinge-se o ponto P448 (E=741 .159,72m 
e N=7 .815 .881,74m) . A partir deste ponto, com azimute de 112°06’29”, e na distância de 14,73m, atinge-se o 
ponto P449 (E=741 .173,36m e N=7 .815 .876,19m) . A partir deste ponto, com azimute de 126°25’33”, e na dis-
tância de 16,40m, atinge-se o ponto P450 (E=741 .186,56m e N=7 .815 .866,46m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 135°29’17”, e na distância de 59,03m, atinge-se o ponto P451 (E=741 .227,94m e N=7 .815 .824,37m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 76°41’06”, e na distância de 9,28m, atinge-se o ponto P452 (E=741 .236,96m 
e N=7 .815 .826,50m) . A partir deste ponto, com azimute de 79°04’00”, e na distância de 8,26m, atinge-se o 
ponto P453 (E=741 .245,07m e N=7 .815 .828,07m) . A partir deste ponto, com azimute de 87°04’10”, e na dis-
tância de 5,11m, atinge-se o ponto P454 (E=741 .250,17m e N=7 .815 .828,33m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 130°15’00”, e na distância de 10,97m, atinge-se o ponto P455 (E=741 .258,54m e N=7 .815 .821,25m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 89°43’36”, e na distância de 9,35m, atinge-se o ponto P456 (E=741 .267,90m 
e N=7 .815 .821,29m) . A partir deste ponto, com azimute de 95°02’16”, e na distância de 9,68m, atinge-se o 
ponto P457 (E=741 .277,54m e N=7 .815 .820,44m) . A partir deste ponto, com azimute de 105°07’21”, e na dis-
tância de 11,95m, atinge-se o ponto P458 (E=741 .289,08m e N=7 .815 .817,32m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 116°06’37”, e na distância de 11,16m, atinge-se o ponto P459 (E=741 .299,10m e N=7 .815 .812,41m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 127°01’28”, e na distância de 72,42m, atinge-se o ponto P460 
(E=741 .356,91m e N=7 .815 .768,80m) . A partir deste ponto, com azimute de 94°41’01”, e na distância de 
13,00m, atinge-se o ponto P461 (E=741 .369,87m e N=7 .815 .767,74m) . A partir deste ponto, com azimute de 
57°43’40”, e na distância de 13,54m, atinge-se o ponto P462 (E=741 .381,32m e N=7 .815 .774,97m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 121°33’54”, e na distância de 12,71m, atinge-se o ponto P463 (E=741 .392,15m e 
N=7 .815 .768,32m) . A partir deste ponto, com azimute de 152°36’38”, e na distância de 16,70m, atinge-se o 
ponto P464 (E=741 .399,83m e N=7 .815 .753,50m) . A partir deste ponto, com azimute de 152°36’38”, e na dis-
tância de 8,72m, atinge-se o ponto P465 (E=741 .403,84m e N=7 .815 .745,75m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 110°32’06”, e na distância de 8,30m, atinge-se o ponto P466 (E=741 .411,61m e N=7 .815 .742,84m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 114°31’40”, e na distância de 7,66m, atinge-se o ponto P467 (E=741 .418,58m 
e N=7 .815 .739,66m) . A partir deste ponto, com azimute de 122°54’35”, e na distância de 8,44m, atinge-se o 
ponto P468 (E=741 .425,67m e N=7 .815 .735,07m) . A partir deste ponto, com azimute de 81°47’11”, e na distân-
cia de 9,84m, atinge-se o ponto P469 (E=741 .435,41m e N=7 .815 .736,48m) . A partir deste ponto, com azimute 
de 94°38’24”, e na distância de 8,67m, atinge-se o ponto P470 (E=741 .444,05m e N=7 .815 .735,78m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 132°27’04”, e na distância de 4,89m, atinge-se o ponto P471 (E=741 .447,66m e 
N=7 .815 .732,48m) . A partir deste ponto, com azimute de 175°13’34”, e na distância de 9,58m, atinge-se o ponto 
P472 (E=741 .448,45m e N=7 .815 .722,93m) . A partir deste ponto, com azimute de 96°09’52”, e na distância de 
4,77m, atinge-se o ponto P473 (E=741 .453,20m e N=7 .815 .722,42m) . A partir deste ponto, com azimute de 
99°27’14”, e na distância de 8,03m, atinge-se o ponto P474 (E=741 .461,12m e N=7 .815 .721,10m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 103°34’58”, e na distância de 9,45m, atinge-se o ponto P475 (E=741 .470,31m e 
N=7 .815 .718,88m) . A partir deste ponto, com azimute de 110°24’32”, e na distância de 9,29m, atinge-se o ponto 

P476 (E=741 .479,01m e N=7 .815 .715,64m) . A partir deste ponto, com azimute de 112°44’06”, e na distância 
de 19,09m, atinge-se o ponto P477 (E=741 .496,62m e N=7 .815 .708,26m) . A partir deste ponto, com azimute de 
67°46’53”, e na distância de 9,21m, atinge-se o ponto P478 (E=741 .505,14m e N=7 .815 .711,74m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 96°07’47”, e na distância de 3,56m, atinge-se o ponto P479 (E=741 .508,68m e 
N=7 .815 .711,36m) . A partir deste ponto, com azimute de 80°40’55”, e na distância de 5,52m, atinge-se o ponto 
P480 (E=741 .514,13m e N=7 .815 .712,26m) . A partir deste ponto, com azimute de 148°43’56”, e na distância 
de 10,31m, atinge-se o ponto P481 (E=741 .519,48m e N=7 .815 .703,45m) . A partir deste ponto, com azimute de 
90°27’34”, e na distância de 6,01m, atinge-se o ponto P482 (E=741 .525,48m e N=7 .815 .703,40m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 96°00’13”, e na distância de 8,18m, atinge-se o ponto P483 (E=741 .533,62m e 
N=7 .815 .702,54m) . A partir deste ponto, com azimute de 104°26’38”, e na distância de 8,09m, atinge-se o ponto 
P484 (E=741 .541,45m e N=7 .815 .700,53m) . A partir deste ponto, com azimute de 112°54’03”, e na distância 
de 9,90m, atinge-se o ponto P485 (E=741 .550,57m e N=7 .815 .696,68m) . A partir deste ponto, com azimute de 
120°58’08”, e na distância de 21,26m, atinge-se o ponto P486 (E=741 .568,80m e N=7 .815 .685,73m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 106°32’33”, e na distância de 2,36m, atinge-se o ponto P487 (E=741 .571,06m e 
N=7 .815 .685,06m) . A partir deste ponto, com azimute de 74°51’33”, e na distância de 3,04m, atinge-se o ponto 
P488 (E=741 .574,00m e N=7 .815 .685,86m) . A partir deste ponto, com azimute de 35°40’49”, e na distância de 
3,46m, atinge-se o ponto P489 (E=741 .576,02m e N=7 .815 .688,67m) . A partir deste ponto, com azimute de 
25°21’21”, e na distância de 15,29m, atinge-se o ponto P490 (E=741 .582,57m e N=7 .815 .702,48m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 39°03’15”, e na distância de 10,39m, atinge-se o ponto P491 (E=741 .589,11m e 
N=7 .815 .710,55m) . A partir deste ponto, com azimute de 54°09’20”, e na distância de 12,26m, atinge-se o ponto 
P492 (E=741 .599,05m e N=7 .815 .717,73m) . A partir deste ponto, com azimute de 68°40’52”, e na distância de 
10,75m, atinge-se o ponto P493 (E=741 .609,07m e N=7 .815 .721,64m) . A partir deste ponto, com azimute de 
83°43’42”, e na distância de 15,74m, atinge-se o ponto P494 (E=741 .624,72m e N=7 .815 .723,36m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 73°27’26”, e na distância de 6,04m, atinge-se o ponto P495 (E=741 .630,51m e 
N=7 .815 .725,08m) . A partir deste ponto, com azimute de 62°55’33”, e na distância de 7,56m, atinge-se o ponto 
P496 (E=741 .637,24m e N=7 .815 .728,52m) . A partir deste ponto, com azimute de 44°15’45”, e na distância de 
8,30m, atinge-se o ponto P497 (E=741 .643,03m e N=7 .815 .734,46m) . A partir deste ponto, com azimute de 
25°46’47”, e na distância de 12,90m, atinge-se o ponto P498 (E=741 .648,64m e N=7 .815 .746,08m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 37°34’48”, e na distância de 11,32m, atinge-se o ponto P499 (E=741 .655,54m e 
N=7 .815 .755,05m) . A partir deste ponto, com azimute de 52°19’53”, e na distância de 16,53m, atinge-se o ponto 
P500 (E=741 .668,62m e N=7 .815 .765,15m) . A partir deste ponto, com azimute de 67°52’29”, e na distância de 
12,36m, atinge-se o ponto P501 (E=741 .680,07m e N=7 .815 .769,81m) . A partir deste ponto, com azimute de 
81°26’36”, e na distância de 16,75m, atinge-se o ponto P502 (E=741 .696,63m e N=7 .815 .772,30m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 84°12’18”, e na distância de 44,42m, atinge-se o ponto P503 (E=741 .740,82m e 
N=7 .815 .776,78m) . A partir deste ponto, com azimute de 89°46’15”, e na distância de 15,78m, atinge-se o ponto 
P504 (E=741 .756,60m e N=7 .815 .776,84m) . A partir deste ponto, com azimute de 90°21’09”, e na distância de 
4,63m, atinge-se o ponto P505 (E=741 .761,23m e N=7 .815 .776,82m) . A partir deste ponto, com azimute de 
74°22’17”, e na distância de 4,91m, atinge-se o ponto P506 (E=741 .765,96m e N=7 .815 .778,14m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 54°17’52”, e na distância de 4,43m, atinge-se o ponto P507 (E=741 .769,56m e 
N=7 .815 .780,72m) . A partir deste ponto, com azimute de 36°21’07”, e na distância de 5,32m, atinge-se o ponto 
P508 (E=741 .772,71m e N=7 .815 .785,00m) . A partir deste ponto, com azimute de 30°01’17”, e na distância de 
7,06m, atinge-se o ponto P509 (E=741 .776,24m e N=7 .815 .791,11m) . A partir deste ponto, com azimute de 
40°09’21”, e na distância de 12,24m, atinge-se o ponto P510 (E=741 .784,13m e N=7 .815 .800,47m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 46°38’58”, e na distância de 7,50m, atinge-se o ponto P511 (E=741 .789,59m e 
N=7 .815 .805,62m) . A partir deste ponto, com azimute de 58°19’20”, e na distância de 12,91m, atinge-se o ponto 
P512 (E=741 .800,58m e N=7 .815 .812,40m) . A partir deste ponto, com azimute de 60°42’15”, e na distância de 
63,40m, atinge-se o ponto P513 (E=741 .855,86m e N=7 .815 .843,42m) . A partir deste ponto, com azimute de 
72°10’16”, e na distância de 15,60m, atinge-se o ponto P514 (E=741 .870,71m e N=7 .815 .848,20m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 85°49’45”, e na distância de 13,97m, atinge-se o ponto P515 (E=741 .884,64m e 
N=7 .815 .849,21m) . A partir deste ponto, com azimute de 99°23’23”, e na distância de 14,95m, atinge-se o ponto 
P516 (E=741 .899,39m e N=7 .815 .846,78m) . A partir deste ponto, com azimute de 105°48’06”, e na distância 
de 24,63m, atinge-se o ponto P517 (E=741 .923,08m e N=7 .815 .840,07m) . A partir deste ponto, com azimute de 
92°29’14”, e na distância de 11,71m, atinge-se o ponto P518 (E=741 .934,78m e N=7 .815 .839,56m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 78°46’52”, e na distância de 14,10m, atinge-se o ponto P519 (E=741 .948,61m e 
N=7 .815 .842,31m) . A partir deste ponto, com azimute de 67°34’33”, e na distância de 20,24m, atinge-se o ponto 
P520 (E=741 .967,32m e N=7 .815 .850,03m) . A partir deste ponto, com azimute de 74°53’42”, e na distância de 
8,81m, atinge-se o ponto P521 (E=741 .975,82m e N=7 .815 .852,32m) . A partir deste ponto, com azimute de 
84°23’15”, e na distância de 7,39m, atinge-se o ponto P522 (E=741 .983,18m e N=7 .815 .853,04m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 91°31’19”, e na distância de 7,56m, atinge-se o ponto P523 (E=741 .990,73m e 
N=7 .815 .852,84m) . A partir deste ponto, com azimute de 100°20’02”, e na distância de 10,74m, atinge-se o 
ponto P524 (E=742 .001,30m e N=7 .815 .850,92m) . A partir deste ponto, com azimute de 91°24’26”, e na dis-
tância de 4,90m, atinge-se o ponto P525 (E=742 .006,21m e N=7 .815 .850,80m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 79°14’38”, e na distância de 5,81m, atinge-se o ponto P526 (E=742 .011,91m e N=7 .815 .851,88m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 71°05’05”, e na distância de 34,27m, atinge-se o ponto P527 (E=742 .044,33m 
e N=7 .815 .862,99m) . A partir deste ponto, com azimute de 83°02’34”, e na distância de 13,57m, atinge-se o 
ponto P528 (E=742 .057,79m e N=7 .815 .864,63m) . A partir deste ponto, com azimute de 98°20’36”, e na dis-
tância de 11,32m, atinge-se o ponto P529 (E=742 .069,00m e N=7 .815 .862,99m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 113°18’22”, e na distância de 12,20m, atinge-se o ponto P530 (E=742 .080,20m e N=7 .815 .858,16m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 127°11’52”, e na distância de 8,63m, atinge-se o ponto P531 (E=742 .087,08m 
e N=7 .815 .852,94m) . A partir deste ponto, com azimute de 139°44’16”, e na distância de 11,01m, atinge-se o 
ponto P532 (E=742 .094,19m e N=7 .815 .844,54m) . A partir deste ponto, com azimute de 140°15’13”, e na dis-
tância de 10,95m, atinge-se o ponto P533 (E=742 .101,20m e N=7 .815 .836,12m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 119°34’11”, e na distância de 3,67m, atinge-se o ponto P534 (E=742 .104,39m e N=7 .815 .834,31m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 178°54’39”, e na distância de 5,50m, atinge-se o ponto P535 (E=742 .104,49m 
e N=7 .815 .828,81m) . A partir deste ponto, com azimute de 164°55’51”, e na distância de 6,41m, atinge-se o 
ponto P536 (E=742 .106,16m e N=7 .815 .822,62m) . A partir deste ponto, com azimute de 151°40’09”, e na dis-
tância de 25,30m, atinge-se o ponto P537 (E=742 .118,16m e N=7 .815 .800,35m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 143°35’50”, e na distância de 8,11m, atinge-se o ponto P538 (E=742 .122,97m e N=7 .815 .793,83m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 132°29’03”, e na distância de 10,81m, atinge-se o ponto P539 (E=742 .130,95m 
e N=7 .815 .786,52m) . A partir deste ponto, com azimute de 122°38’47”, e na distância de 44,00m, atinge-se o 
ponto P540 (E=742 .168,00m e N=7 .815 .762,79m) . A partir deste ponto, com azimute de 106°05’58”, e na dis-
tância de 7,78m, atinge-se o ponto P541 (E=742 .175,48m e N=7 .815 .760,63m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 91°08’41”, e na distância de 8,31m, atinge-se o ponto P542 (E=742 .183,79m e N=7 .815 .760,46m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 67°03’18”, e na distância de 10,65m, atinge-se o ponto P543 (E=742 .193,59m 
e N=7 .815 .764,61m) . A partir deste ponto, com azimute de 57°37’50”, e na distância de 46,82m, atinge-se o 
ponto P544 (E=742 .233,13m e N=7 .815 .789,68m) . A partir deste ponto, com azimute de 72°37’18”, e na dis-
tância de 12,19m, atinge-se o ponto P545 (E=742 .244,76m e N=7 .815 .793,32m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 88°44’48”, e na distância de 14,30m, atinge-se o ponto P546 (E=742 .259,06m e N=7 .815 .793,63m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 105°07’21”, e na distância de 13,19m, atinge-se o ponto P547 (E=742 .271,79m 
e N=7 .815 .790,19m) . A partir deste ponto, com azimute de 122°55’09”, e na distância de 15,54m, atinge-se o 
ponto P548 (E=742 .284,83m e N=7 .815 .781,75m) . A partir deste ponto, com azimute de 140°51’24”, e na dis-
tância de 12,23m, atinge-se o ponto P549 (E=742 .292,55m e N=7 .815 .772,26m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 155°10’27”, e na distância de 13,67m, atinge-se o ponto P550 (E=742 .298,29m e N=7 .815 .759,86m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 172°39’17”, e na distância de 13,87m, atinge-se o ponto P551 
(E=742 .300,06m e N=7 .815 .746,10m) . A partir deste ponto, com azimute de 185°59’59”, e na distância de 
19,68m, atinge-se o ponto P552 (E=742 .298,00m e N=7 .815 .726,52m) . A partir deste ponto, com azimute de 
276°16’59”, e na distância de 30,00m, atinge-se o ponto P553 (E=742 .268,18m e N=7 .815 .729,80m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 5°56’19”, e na distância de 17,54m, atinge-se o ponto P554 (E=742 .270,00m e 
N=7 .815 .747,25m) . A partir deste ponto, com azimute de 343°17’11”, e na distância de 9,29m, atinge-se o ponto 
P555 (E=742 .267,33m e N=7 .815 .756,14m) . A partir deste ponto, com azimute de 313°51’01”, e na distância 
de 8,02m, atinge-se o ponto P556 (E=742 .261,54m e N=7 .815 .761,70m) . A partir deste ponto, com azimute de 
284°01’26”, e na distância de 9,17m, atinge-se o ponto P557 (E=742 .252,64m e N=7 .815 .763,92m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 253°11’36”, e na distância de 10,00m, atinge-se o ponto P558 (E=742 .243,07m e 
N=7 .815 .761,03m) . A partir deste ponto, com azimute de 237°58’32”, e na distância de 47,37m, atinge-se o 
ponto P559 (E=742 .202,91m e N=7 .815 .735,91m) . A partir deste ponto, com azimute de 251°41’58”, e na dis-
tância de 16,99m, atinge-se o ponto P560 (E=742 .186,78m e N=7 .815 .730,58m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 271°22’25”, e na distância de 13,91m, atinge-se o ponto P561 (E=742 .172,87m e N=7 .815 .730,91m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 284°13’29”, e na distância de 15,38m, atinge-se o ponto P562 
(E=742 .157,96m e N=7 .815 .734,69m) . A partir deste ponto, com azimute de 298°18’31”, e na distância de 
14,53m, atinge-se o ponto P563 (E=742 .145,17m e N=7 .815 .741,58m) . A partir deste ponto, com azimute de 
304°04’37”, e na distância de 46,12m, atinge-se o ponto P564 (E=742 .106,97m e N=7 .815 .767,42m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 321°32’47”, e na distância de 27,59m, atinge-se o ponto P565 (E=742 .089,82m e 
N=7 .815 .789,02m) . A partir deste ponto, com azimute de 332°04’18”, e na distância de 41,03m, atinge-se o 
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ponto P566 (E=742 .070,60m e N=7 .815 .825,27m) . A partir deste ponto, com azimute de 320°36’17”, e na dis-
tância de 9,05m, atinge-se o ponto P567 (E=742 .064,86m e N=7 .815 .832,27m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 277°59’51”, e na distância de 11,60m, atinge-se o ponto P568 (E=742 .053,37m e N=7 .815 .833,88m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 252°15’02”, e na distância de 38,82m, atinge-se o ponto P569 
(E=742 .016,40m e N=7 .815 .822,05m) . A partir deste ponto, com azimute de 261°23’14”, e na distância de 
7,07m, atinge-se o ponto P570 (E=742 .009,41m e N=7 .815 .820,99m) . A partir deste ponto, com azimute de 
268°40’45”, e na distância de 9,24m, atinge-se o ponto P571 (E=742 .000,18m e N=7 .815 .820,78m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 277°39’36”, e na distância de 7,46m, atinge-se o ponto P572 (E=741 .992,78m e 
N=7 .815 .821,77m) . A partir deste ponto, com azimute de 277°58’56”, e na distância de 8,18m, atinge-se o ponto 
P573 (E=741 .984,68m e N=7 .815 .822,91m) . A partir deste ponto, com azimute de 262°27’02”, e na distância 
de 7,03m, atinge-se o ponto P574 (E=741 .977,72m e N=7 .815 .821,98m) . A partir deste ponto, com azimute de 
248°42’14”, e na distância de 23,27m, atinge-se o ponto P575 (E=741 .956,04m e N=7 .815 .813,53m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 257°01’01”, e na distância de 14,22m, atinge-se o ponto P576 (E=741 .942,18m e 
N=7 .815 .810,34m) . A partir deste ponto, com azimute de 267°34’17”, e na distância de 15,08m, atinge-se o 
ponto P577 (E=741 .927,11m e N=7 .815 .809,70m) . A partir deste ponto, com azimute de 280°01’43”, e na dis-
tância de 20,52m, atinge-se o ponto P578 (E=741 .906,91m e N=7 .815 .813,27m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 284°55’06”, e na distância de 22,58m, atinge-se o ponto P579 (E=741 .885,10m e N=7 .815 .819,08m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 262°52’53”, e na distância de 14,66m, atinge-se o ponto P580 
(E=741 .870,55m e N=7 .815 .817,27m) . A partir deste ponto, com azimute de 240°47’25”, e na distância de 
52,86m, atinge-se o ponto P581 (E=741 .824,41m e N=7 .815 .791,47m) . A partir deste ponto, com azimute de 
190°05’52”, e na distância de 7,79m, atinge-se o ponto P582 (E=741 .823,05m e N=7 .815 .783,80m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 276°13’50”, e na distância de 10,31m, atinge-se o ponto P583 (E=741 .812,80m e 
N=7 .815 .784,92m) . A partir deste ponto, com azimute de 235°47’22”, e na distância de 6,28m, atinge-se o ponto 
P584 (E=741 .807,61m e N=7 .815 .781,39m) . A partir deste ponto, com azimute de 224°34’31”, e na distância 
de 6,46m, atinge-se o ponto P585 (E=741 .803,07m e N=7 .815 .776,78m) . A partir deste ponto, com azimute de 
213°50’34”, e na distância de 8,92m, atinge-se o ponto P586 (E=741 .798,10m e N=7 .815 .769,38m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 211°58’25”, e na distância de 7,89m, atinge-se o ponto P587 (E=741 .793,93m e 
N=7 .815 .762,69m) . A partir deste ponto, com azimute de 226°58’28”, e na distância de 7,48m, atinge-se o ponto 
P588 (E=741 .788,46m e N=7 .815 .757,58m) . A partir deste ponto, com azimute de 234°02’37”, e na distância 
de 10,52m, atinge-se o ponto P589 (E=741 .779,94m e N=7 .815 .751,40m) . A partir deste ponto, com azimute de 
250°28’48”, e na distância de 12,11m, atinge-se o ponto P590 (E=741 .768,53m e N=7 .815 .747,36m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 268°17’30”, e na distância de 12,34m, atinge-se o ponto P591 (E=741 .756,19m e 
N=7 .815 .746,99m) . A partir deste ponto, com azimute de 268°29’38”, e na distância de 21,00m, atinge-se o 
ponto P592 (E=741 .735,20m e N=7 .815 .746,44m) . A partir deste ponto, com azimute de 260°35’31”, e na dis-
tância de 32,94m, atinge-se o ponto P593 (E=741 .702,70m e N=7 .815 .741,05m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 212°26’37”, e na distância de 4,83m, atinge-se o ponto P594 (E=741 .700,11m e N=7 .815 .736,98m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 238°50’21”, e na distância de 7,69m, atinge-se o ponto P595 (E=741 .693,53m 
e N=7 .815 .733,00m) . A partir deste ponto, com azimute de 306°22’53”, e na distância de 11,05m, atinge-se o 
ponto P596 (E=741 .684,63m e N=7 .815 .739,55m) . A partir deste ponto, com azimute de 235°37’19”, e na dis-
tância de 8,13m, atinge-se o ponto P597 (E=741 .677,93m e N=7 .815 .734,96m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 217°35’39”, e na distância de 7,17m, atinge-se o ponto P598 (E=741 .673,55m e N=7 .815 .729,28m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 206°45’30”, e na distância de 10,85m, atinge-se o ponto P599 (E=741 .668,66m 
e N=7 .815 .719,59m) . A partir deste ponto, com azimute de 220°01’38”, e na distância de 13,92m, atinge-se o 
ponto P600 (E=741 .659,71m e N=7 .815 .708,93m) . A partir deste ponto, com azimute de 234°07’56”, e na dis-
tância de 17,49m, atinge-se o ponto P601 (E=741 .645,54m e N=7 .815 .698,69m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 253°54’46”, e na distância de 18,83m, atinge-se o ponto P602 (E=741 .627,45m e N=7 .815 .693,47m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 269°05’20”, e na distância de 7,66m, atinge-se o ponto P603 (E=741 .619,79m 
e N=7 .815 .693,35m) . A partir deste ponto, com azimute de 254°13’59”, e na distância de 6,61m, atinge-se o 
ponto P604 (E=741 .613,43m e N=7 .815 .691,55m) . A partir deste ponto, com azimute de 233°35’39”, e na dis-
tância de 4,81m, atinge-se o ponto P605 (E=741 .609,56m e N=7 .815 .688,70m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 210°48’59”, e na distância de 5,31m, atinge-se o ponto P606 (E=741 .606,84m e N=7 .815 .684,14m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 206°05’54”, e na distância de 16,16m, atinge-se o ponto P607 (E=741 .599,73m 
e N=7 .815 .669,63m) . A partir deste ponto, com azimute de 225°01’35”, e na distância de 11,16m, atinge-se o 
ponto P608 (E=741 .591,83m e N=7 .815 .661,74m) . A partir deste ponto, com azimute de 243°13’13”, e na dis-
tância de 12,81m, atinge-se o ponto P609 (E=741 .580,40m e N=7 .815 .655,97m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 267°38’09”, e na distância de 14,28m, atinge-se o ponto P610 (E=741 .566,13m e N=7 .815 .655,38m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 288°05’51”, e na distância de 13,27m, atinge-se o ponto P611 
(E=741 .553,52m e N=7 .815 .659,50m) . A partir deste ponto, com azimute de 300°35’25”, e na distância de 
23,14m, atinge-se o ponto P612 (E=741 .533,60m e N=7 .815 .671,28m) . A partir deste ponto, com azimute de 
285°33’32”, e na distância de 7,46m, atinge-se o ponto P613 (E=741 .526,41m e N=7 .815 .673,28m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 270°26’25”, e na distância de 15,33m, atinge-se o ponto P614 (E=741 .511,09m e 
N=7 .815 .673,40m) . A partir deste ponto, com azimute de 280°01’33”, e na distância de 13,93m, atinge-se o 
ponto P615 (E=741 .497,37m e N=7 .815 .675,82m) . A partir deste ponto, com azimute de 290°56’53”, e na dis-
tância de 43,29m, atinge-se o ponto P616 (E=741 .456,94m e N=7 .815 .691,30m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 275°54’50”, e na distância de 6,81m, atinge-se o ponto P617 (E=741 .450,17m e N=7 .815 .692,00m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 280°47’41”, e na distância de 6,20m, atinge-se o ponto P618 (E=741 .444,08m 
e N=7 .815 .693,16m) . A partir deste ponto, com azimute de 280°12’06”, e na distância de 7,60m, atinge-se o 
ponto P619 (E=741 .436,59m e N=7 .815 .694,51m) . A partir deste ponto, com azimute de 289°07’54”, e na dis-
tância de 10,63m, atinge-se o ponto P620 (E=741 .426,55m e N=7 .815 .697,99m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 297°43’58”, e na distância de 6,97m, atinge-se o ponto P621 (E=741 .420,38m e N=7 .815 .701,24m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 305°45’34”, e na distância de 11,33m, atinge-se o ponto P622 (E=741 .411,18m 
e N=7 .815 .707,86m) . A partir deste ponto, com azimute de 265°48’07”, e na distância de 7,39m, atinge-se o 
ponto P623 (E=741 .403,82m e N=7 .815 .707,32m) . A partir deste ponto, com azimute de 218°16’39”, e na dis-
tância de 9,48m, atinge-se o ponto P624 (E=741 .397,94m e N=7 .815 .699,87m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 245°44’39”, e na distância de 3,72m, atinge-se o ponto P625 (E=741 .394,55m e N=7 .815 .698,34m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 358°01’36”, e na distância de 19,15m, atinge-se o ponto P626 (E=741 .393,89m 
e N=7 .815 .717,48m) . A partir deste ponto, com azimute de 290°26’13”, e na distância de 23,57m, atinge-se o 
ponto P627 (E=741 .371,80m e N=7 .815 .725,71m) . A partir deste ponto, com azimute de 295°14’01”, e na dis-
tância de 17,81m, atinge-se o ponto P628 (E=741 .355,69m e N=7 .815 .733,30m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 304°26’34”, e na distância de 17,20m, atinge-se o ponto P629 (E=741 .341,51m e N=7 .815 .743,03m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 307°12’13”, e na distância de 69,00m, atinge-se o ponto P630 
(E=741 .286,55m e N=7 .815 .784,75m) . A partir deste ponto, com azimute de 296°59’29”, e na distância de 
11,00m, atinge-se o ponto P631 (E=741 .276,75m e N=7 .815 .789,74m) . A partir deste ponto, com azimute de 
276°42’13”, e na distância de 13,16m, atinge-se o ponto P632 (E=741 .263,68m e N=7 .815 .791,27m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 267°39’53”, e na distância de 28,28m, atinge-se o ponto P633 (E=741 .235,43m e 
N=7 .815 .790,12m) . A partir deste ponto, com azimute de 281°22’19”, e na distância de 13,48m, atinge-se o 
ponto P634 (E=741 .222,22m e N=7 .815 .792,78m) . A partir deste ponto, com azimute de 301°16’51”, e na dis-
tância de 16,75m, atinge-se o ponto P635 (E=741 .207,91m e N=7 .815 .801,48m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 315°40’58”, e na distância de 63,83m, atinge-se o ponto P636 (E=741 .163,31m e N=7 .815 .847,15m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 299°20’12”, e na distância de 9,24m, atinge-se o ponto P637 (E=741 .155,26m 
e N=7 .815 .851,67m) . A partir deste ponto, com azimute de 282°46’19”, e na distância de 9,33m, atinge-se o 
ponto P638 (E=741 .146,16m e N=7 .815 .853,73m) . A partir deste ponto, com azimute de 264°31’17”, e na dis-
tância de 9,60m, atinge-se o ponto P639 (E=741 .136,61m e N=7 .815 .852,82m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 217°29’36”, e na distância de 8,02m, atinge-se o ponto P640 (E=741 .131,72m e N=7 .815 .846,45m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 245°49’21”, e na distância de 4,94m, atinge-se o ponto P641 (E=741 .127,22m 
e N=7 .815 .844,43m) . A partir deste ponto, com azimute de 220°47’07”, e na distância de 11,62m, atinge-se o 
ponto P642 (E=741 .119,63m e N=7 .815 .835,64m) . A partir deste ponto, com azimute de 300°30’44”, e na dis-
tância de 14,40m, atinge-se o ponto P643 (E=741 .107,23m e N=7 .815 .842,95m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 252°29’23”, e na distância de 15,58m, atinge-se o ponto P644 (E=741 .092,37m e N=7 .815 .838,26m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 264°13’22”, e na distância de 15,52m, atinge-se o ponto P645 
(E=741 .076,92m e N=7 .815 .836,70m) . A partir deste ponto, com azimute de 280°34’20”, e na distância de 
18,10m, atinge-se o ponto P646 (E=741 .059,13m e N=7 .815 .840,02m) . A partir deste ponto, com azimute de 
296°12’04”, e na distância de 14,60m, atinge-se o ponto P647 (E=741 .046,04m e N=7 .815 .846,47m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 313°24’15”, e na distância de 20,18m, atinge-se o ponto P648 (E=741 .031,37m e 
N=7 .815 .860,33m) . A partir deste ponto, com azimute de 330°51’41”, e na distância de 17,67m, atinge-se o 
ponto P649 (E=741 .022,77m e N=7 .815 .875,76m) . A partir deste ponto, com azimute de 345°07’16”, e na dis-
tância de 78,44m, atinge-se o ponto P650 (E=741 .002,63m e N=7 .815 .951,57m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 334°20’19”, e na distância de 10,32m, atinge-se o ponto P651 (E=740 .998,16m e N=7 .815 .960,87m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 314°01’08”, e na distância de 10,53m, atinge-se o ponto P652 
(E=740 .990,59m e N=7 .815 .968,18m) . A partir deste ponto, com azimute de 315°49’43”, e na distância de 
11,75m, atinge-se o ponto P653 (E=740 .982,40m e N=7 .815 .976,61m) . A partir deste ponto, com azimute de 
324°26’44”, e na distância de 9,13m, atinge-se o ponto P654 (E=740 .977,09m e N=7 .815 .984,04m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 335°37’04”, e na distância de 7,25m, atinge-se o ponto P655 (E=740 .974,10m e 

N=7 .815 .990,64m) . A partir deste ponto, com azimute de 326°49’44”, e na distância de 7,29m, atinge-se o ponto 
P656 (E=740 .970,12m e N=7 .815 .996,74m) . A partir deste ponto, com azimute de 317°09’34”, e na distância 
de 11,55m, atinge-se o ponto P657 (E=740 .962,26m e N=7 .816 .005,21m) . A partir deste ponto, com azimute de 
317°56’42”, e na distância de 25,49m, atinge-se o ponto P658 (E=740 .945,19m e N=7 .816 .024,13m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 324°37’33”, e na distância de 23,28m, atinge-se o ponto P659 (E=740 .931,71m e 
N=7 .816 .043,11m) . A partir deste ponto, com azimute de 335°32’10”, e na distância de 19,25m, atinge-se o 
ponto P660 (E=740 .923,74m e N=7 .816 .060,64m) . A partir deste ponto, com azimute de 344°10’57”, e na dis-
tância de 32,55m, atinge-se o ponto P661 (E=740 .914,87m e N=7 .816 .091,96m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 347°41’45”, e na distância de 109,66m, atinge-se o ponto P662 (E=740 .891,50m e N=7 .816 .199,09m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 325°21’04”, e na distância de 16,33m, atinge-se o ponto P663 
(E=740 .882,22m e N=7 .816 .212,53m) . A partir deste ponto, com azimute de 290°50’13”, e na distância de 
14,39m, atinge-se o ponto P664 (E=740 .868,77m e N=7 .816 .217,64m) . A partir deste ponto, com azimute de 
283°04’49”, e na distância de 14,13m, atinge-se o ponto P665 (E=740 .855,01m e N=7 .816 .220,84m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 306°01’03”, e na distância de 22,53m, atinge-se o ponto P666 (E=740 .836,79m e 
N=7 .816 .234,09m) . A partir deste ponto, com azimute de 330°45’30”, e na distância de 21,72m, atinge-se o 
ponto P667 (E=740 .826,18m e N=7 .816 .253,04m) . A partir deste ponto, com azimute de 346°27’08”, e na dis-
tância de 17,84m, atinge-se o ponto P668 (E=740 .822,00m e N=7 .816 .270,38m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 320°34’25”, e na distância de 11,64m, atinge-se o ponto P669 (E=740 .814,61m e N=7 .816 .279,38m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 301°35’02”, e na distância de 19,62m, atinge-se o ponto P670 
(E=740 .797,89m e N=7 .816 .289,65m) . A partir deste ponto, com azimute de 327°07’13”, e na distância de 
18,36m, atinge-se o ponto P671 (E=740 .787,92m e N=7 .816 .305,07m) . A partir deste ponto, com azimute de 
351°43’32”, e na distância de 28,82m, atinge-se o ponto P672 (E=740 .783,78m e N=7 .816 .333,59m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 349°30’59”, e na distância de 176,65m, atinge-se o ponto P673 (E=740 .751,63m 
e N=7 .816 .507,29m) . A partir deste ponto, com azimute de 339°37’47”, e na distância de 21,43m, atinge-se o 
ponto P674 (E=740 .744,18m e N=7 .816 .527,37m) . A partir deste ponto, com azimute de 326°59’15”, e na dis-
tância de 22,02m, atinge-se o ponto P675 (E=740 .732,18m e N=7 .816 .545,84m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 313°43’09”, e na distância de 31,41m, atinge-se o ponto P676 (E=740 .709,48m e N=7 .816 .567,54m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 319°05’43”, e na distância de 23,73m, atinge-se o ponto P677 
(E=740 .693,94m e N=7 .816 .585,48m) . A partir deste ponto, com azimute de 330°45’59”, e na distância de 
21,73m, atinge-se o ponto P678 (E=740 .683,33m e N=7 .816 .604,44m) . A partir deste ponto, com azimute de 
331°47’58”, e na distância de 12,95m, atinge-se o ponto P679 (E=740 .677,21m e N=7 .816 .615,86m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 319°22’21”, e na distância de 7,52m, atinge-se o ponto P680 (E=740 .672,31m e 
N=7 .816 .621,56m) . A partir deste ponto, com azimute de 303°39’57”, e na distância de 12,50m, atinge-se o 
ponto P681 (E=740 .661,91m e N=7 .816 .628,50m) . A partir deste ponto, com azimute de 313°11’02”, e na dis-
tância de 18,47m, atinge-se o ponto P682 (E=740 .648,44m e N=7 .816 .641,14m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 260°06’23”, e na distância de 13,46m, atinge-se o ponto P683 (E=740 .635,18m e N=7 .816 .638,82m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 330°33’57”, e na distância de 12,94m, atinge-se o ponto P684 
(E=740 .628,82m e N=7 .816 .650,09m) . A partir deste ponto, com azimute de 325°30’31”, e na distância de 
6,70m, atinge-se o ponto P685 (E=740 .625,03m e N=7 .816 .655,61m) . A partir deste ponto, com azimute de 
314°35’10”, e na distância de 23,44m, atinge-se o ponto P686 (E=740 .608,34m e N=7 .816 .672,07m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 329°09’58”, e na distância de 14,48m, atinge-se o ponto P687 (E=740 .600,91m e 
N=7 .816 .684,50m) . A partir deste ponto, com azimute de 347°01’13”, e na distância de 11,91m, atinge-se o 
ponto P688 (E=740 .598,24m e N=7 .816 .696,11m) . A partir deste ponto, com azimute de 346°37’40”, e na dis-
tância de 6,65m, atinge-se o ponto P689 (E=740 .596,70m e N=7 .816 .702,58m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 324°10’18”, e na distância de 6,09m, atinge-se o ponto P690 (E=740 .593,14m e N=7 .816 .707,51m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 298°45’27”, e na distância de 6,56m, atinge-se o ponto P691 (E=740 .587,39m 
e N=7 .816 .710,67m) . A partir deste ponto, com azimute de 277°47’35”, e na distância de 5,97m, atinge-se o 
ponto P692 (E=740 .581,47m e N=7 .816 .711,48m) . A partir deste ponto, com azimute de 274°16’42”, e na dis-
tância de 33,62m, atinge-se o ponto P693 (E=740 .547,95m e N=7 .816 .713,99m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 285°20’54”, e na distância de 7,64m, atinge-se o ponto P694 (E=740 .540,58m e N=7 .816 .716,01m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 297°08’56”, e na distância de 10,29m, atinge-se o ponto P695 (E=740 .531,42m 
e N=7 .816 .720,70m) . A partir deste ponto, com azimute de 312°48’11”, e na distância de 11,06m, atinge-se o 
ponto P696 (E=740 .523,31m e N=7 .816 .728,22m) . A partir deste ponto, com azimute de 329°23’52”, e na dis-
tância de 13,26m, atinge-se o ponto P697 (E=740 .516,56m e N=7 .816 .739,63m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 345°25’24”, e na distância de 27,33m, atinge-se o ponto P698 (E=740 .509,68m e N=7 .816 .766,09m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 356°27’15”, e na distância de 23,01m, atinge-se o ponto P699 
(E=740 .508,25m e N=7 .816 .789,05m) . A partir deste ponto, com azimute de 247°37’15”, e na distância de 
26,13m, atinge-se o ponto P700 (E=740 .484,09m e N=7 .816 .779,10m) . A partir deste ponto, com azimute de 
327°55’19”, e na distância de 2,88m, atinge-se o ponto P701 (E=740 .482,56m e N=7 .816 .781,55m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 12°01’24”, e na distância de 14,17m, atinge-se o ponto P702 (E=740 .485,51m e 
N=7 .816 .795,40m) . A partir deste ponto, com azimute de 358°44’23”, e na distância de 6,84m, atinge-se o ponto 
P703 (E=740 .485,36m e N=7 .816 .802,24m) . A partir deste ponto, com azimute de 299°10’29”, e na distância 
de 10,36m, atinge-se o ponto P704 (E=740 .476,32m e N=7 .816 .807,28m) . A partir deste ponto, com azimute de 
280°41’42”, e na distância de 95,07m, atinge-se o ponto P705 (E=740 .382,90m e N=7 .816 .824,93m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 270°00’00”, e na distância de 30,34m, atinge-se o ponto P706 (E=740 .352,56m e 
N=7 .816 .824,93m) . A partir deste ponto, com azimute de 262°45’44”, e na distância de 39,66m, atinge-se o 
ponto P707 (E=740 .313,22m e N=7 .816 .819,93m) . A partir deste ponto, com azimute de 275°53’00”, e na dis-
tância de 16,27m, atinge-se o ponto P708 (E=740 .297,04m e N=7 .816 .821,60m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 291°25’47”, e na distância de 15,75m, atinge-se o ponto P709 (E=740 .282,38m e N=7 .816 .827,35m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 309°35’05”, e na distância de 19,71m, atinge-se o ponto P710 
(E=740 .267,19m e N=7 .816 .839,91m) . A partir deste ponto, com azimute de 324°49’44”, e na distância de 
14,05m, atinge-se o ponto P711 (E=740 .259,10m e N=7 .816 .851,39m) . A partir deste ponto, com azimute de 
340°09’04”, e na distância de 17,04m, atinge-se o ponto P712 (E=740 .253,32m e N=7 .816 .867,42m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 354°03’43”, e na distância de 17,52m, atinge-se o ponto P713 (E=740 .251,50m e 
N=7 .816 .884,84m) . A partir deste ponto, com azimute de 295°59’56”, e na distância de 12,66m, atinge-se o 
ponto P714 (E=740 .240,13m e N=7 .816 .890,39m) . A partir deste ponto, com azimute de 355°18’05”, e na dis-
tância de 5,39m, atinge-se o ponto P715 (E=740 .239,69m e N=7 .816 .895,77m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 20°38’07”, e na distância de 6,69m, atinge-se o ponto P716 (E=740 .242,05m e N=7 .816 .902,03m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 354°04’32”, e na distância de 2,36m, atinge-se o ponto P717 (E=740 .241,80m 
e N=7 .816 .904,37m) . A partir deste ponto, com azimute de 351°16’47”, e na distância de 7,80m, atinge-se o 
ponto P718 (E=740 .240,62m e N=7 .816 .912,08m) . A partir deste ponto, com azimute de 289°50’16”, e na dis-
tância de 8,45m, atinge-se o ponto P719 (E=740 .232,67m e N=7 .816 .914,95m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 272°30’33”, e na distância de 5,92m, atinge-se o ponto P720 (E=740 .226,76m e N=7 .816 .915,20m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 253°33’57”, e na distância de 5,68m, atinge-se o ponto P721 (E=740 .221,32m 
e N=7 .816 .913,60m) . A partir deste ponto, com azimute de 230°21’29”, e na distância de 8,28m, atinge-se o 
ponto P722 (E=740 .214,94m e N=7 .816 .908,32m) . A partir deste ponto, com azimute de 230°18’18”, e na dis-
tância de 40,28m, atinge-se o ponto P723 (E=740 .183,95m e N=7 .816 .882,59m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 240°52’27”, e na distância de 15,79m, atinge-se o ponto P724 (E=740 .170,16m e N=7 .816 .874,91m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 252°12’36”, e na distância de 19,08m, atinge-se o ponto P725 
(E=740 .151,99m e N=7 .816 .869,08m) . A partir deste ponto, com azimute de 263°37’33”, e na distância de 
50,82m, atinge-se o ponto P726 (E=740 .101,49m e N=7 .816 .863,43m) . A partir deste ponto, com azimute de 
274°59’06”, e na distância de 14,51m, atinge-se o ponto P727 (E=740 .087,03m e N=7 .816 .864,70m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 290°29’38”, e na distância de 36,81m, atinge-se o ponto P728 (E=740 .052,56m e 
N=7 .816 .877,58m) . A partir deste ponto, com azimute de 291°22’55”, e na distância de 4,18m, atinge-se o ponto 
P729 (E=740 .048,66m e N=7 .816 .879,11m) . A partir deste ponto, com azimute de 300°17’46”, e na distância 
de 10,42m, atinge-se o ponto P730 (E=740 .039,66m e N=7 .816 .884,36m) . A partir deste ponto, com azimute de 
307°44’15”, e na distância de 9,45m, atinge-se o ponto P731 (E=740 .032,19m e N=7 .816 .890,15m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 316°06’16”, e na distância de 11,31m, atinge-se o ponto P732 (E=740 .024,35m e 
N=7 .816 .898,30m) . A partir deste ponto, com azimute de 327°53’49”, e na distância de 15,81m, atinge-se o 
ponto P733 (E=740 .015,94m e N=7 .816 .911,69m) . A partir deste ponto, com azimute de 330°06’52”, e na dis-
tância de 7,98m, atinge-se o ponto P734 (E=740 .011,97m e N=7 .816 .918,61m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 323°19’45”, e na distância de 10,15m, atinge-se o ponto P735 (E=740 .005,91m e N=7 .816 .926,75m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 314°18’32”, e na distância de 26,17m, atinge-se o ponto P736 
(E=739 .987,18m e N=7 .816 .945,03m) . A partir deste ponto, com azimute de 327°53’39”, e na distância de 
21,41m, atinge-se o ponto P737 (E=739 .975,80m e N=7 .816 .963,16m) . A partir deste ponto, com azimute de 
342°04’51”, e na distância de 86,35m, atinge-se o ponto P738 (E=739 .949,23m e N=7 .817 .045,33m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 332°54’24”, e na distância de 10,99m, atinge-se o ponto P739 (E=739 .944,23m e 
N=7 .817 .055,11m) . A partir deste ponto, com azimute de 315°27’48”, e na distância de 17,99m, atinge-se o 
ponto P740 (E=739 .931,61m e N=7 .817 .067,94m) . A partir deste ponto, com azimute de 325°45’35”, e na dis-
tância de 19,72m, atinge-se o ponto P741 (E=739 .920,51m e N=7 .817 .084,24m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 341°14’55”, e na distância de 16,74m, atinge-se o ponto P742 (E=739 .915,13m e N=7 .817 .100,10m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 351°19’41”, e na distância de 14,53m, atinge-se o ponto P743 
(E=739 .912,94m e N=7 .817 .114,46m) . A partir deste ponto, com azimute de 334°38’00”, e na distância de 

 
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 320210522004222018.



Minas Gerais  diário do executivo sábado, 22 de Maio de 2021 – 9 
11,51m, atinge-se o ponto P744 (E=739 .908,01m e N=7 .817 .124,86m) . A partir deste ponto, com azimute de 
329°51’48”, e na distância de 15,82m, atinge-se o ponto P745 (E=739 .900,07m e N=7 .817 .138,54m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 343°39’00”, e na distância de 13,19m, atinge-se o ponto P746 (E=739 .896,35m e 
N=7 .817 .151,19m) . A partir deste ponto, com azimute de 355°27’14”, e na distância de 18,52m, atinge-se o 
ponto P747 (E=739 .894,89m e N=7 .817 .169,66m) . A partir deste ponto, com azimute de 330°46’48”, e na dis-
tância de 3,36m, atinge-se o ponto P748 (E=739 .893,25m e N=7 .817 .172,59m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 290°54’25”, e na distância de 3,14m, atinge-se o ponto P749 (E=739 .890,31m e N=7 .817 .173,71m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 254°16’54”, e na distância de 6,37m, atinge-se o ponto P750 (E=739 .884,18m 
e N=7 .817 .171,99m) . A partir deste ponto, com azimute de 253°00’48”, e na distância de 25,10m, atinge-se o 
ponto P751 (E=739 .860,17m e N=7 .817 .164,65m) . A partir deste ponto, com azimute de 240°54’22”, e na dis-
tância de 7,81m, atinge-se o ponto P752 (E=739 .853,35m e N=7 .817 .160,86m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 161°03’28”, e na distância de 16,09m, atinge-se o ponto P753 (E=739 .858,57m e N=7 .817 .145,64m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 214°40’51”, e na distância de 4,22m, atinge-se o ponto P754 (E=739 .856,17m 
e N=7 .817 .142,17m) . A partir deste ponto, com azimute de 289°57’05”, e na distância de 17,23m, atinge-se o 
ponto P755 (E=739 .839,98m e N=7 .817 .148,05m) . A partir deste ponto, com azimute de 226°52’26”, e na dis-
tância de 24,22m, atinge-se o ponto P756 (E=739 .822,30m e N=7 .817 .131,49m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 242°26’49”, e na distância de 14,02m, atinge-se o ponto P757 (E=739 .809,87m e N=7 .817 .125,01m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 257°32’10”, e na distância de 15,98m, atinge-se o ponto P758 
(E=739 .794,26m e N=7 .817 .121,56m) . A partir deste ponto, com azimute de 275°58’46”, e na distância de 
17,22m, atinge-se o ponto P759 (E=739 .777,14m e N=7 .817 .123,35m) . A partir deste ponto, com azimute de 
290°36’45”, e na distância de 26,28m, atinge-se o ponto P760 (E=739 .752,54m e N=7 .817 .132,60m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 308°01’17”, e na distância de 16,20m, atinge-se o ponto P761 (E=739 .739,78m e 
N=7 .817 .142,58m) . A partir deste ponto, com azimute de 322°28’13”, e na distância de 15,03m, atinge-se o 
ponto P762 (E=739 .730,63m e N=7 .817 .154,50m) . A partir deste ponto, com azimute de 336°31’18”, e na dis-
tância de 16,02m, atinge-se o ponto P763 (E=739 .724,25m e N=7 .817 .169,19m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 354°23’08”, e na distância de 15,60m, atinge-se o ponto P764 (E=739 .722,72m e N=7 .817 .184,71m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 5°47’16”, e na distância de 11,00m, atinge-se o ponto P765 (E=739 .723,83m 
e N=7 .817 .195,66m) . A partir deste ponto, com azimute de 355°09’06”, e na distância de 9,42m, atinge-se o 
ponto P766 (E=739 .723,04m e N=7 .817 .205,04m) . A partir deste ponto, com azimute de 338°41’05”, e na dis-
tância de 11,02m, atinge-se o ponto P767 (E=739 .719,03m e N=7 .817 .215,31m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 320°13’27”, e na distância de 11,44m, atinge-se o ponto P768 (E=739 .711,71m e N=7 .817 .224,10m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 316°45’40”, e na distância de 23,55m, atinge-se o ponto P769 
(E=739 .695,58m e N=7 .817 .241,25m) . A partir deste ponto, com azimute de 296°54’23”, e na distância de 
6,19m, atinge-se o ponto P770 (E=739 .690,06m e N=7 .817 .244,06m) . A partir deste ponto, com azimute de 
268°55’12”, e na distância de 4,65m, atinge-se o ponto P771 (E=739 .685,41m e N=7 .817 .243,97m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 246°49’14”, e na distância de 8,68m, atinge-se o ponto P772 (E=739 .677,44m e 
N=7 .817 .240,55m) . A partir deste ponto, com azimute de 249°53’51”, e na distância de 9,43m, atinge-se o ponto 
P773 (E=739 .668,58m e N=7 .817 .237,31m) . A partir deste ponto, com azimute de 261°22’37”, e na distância 
de 9,93m, atinge-se o ponto P774 (E=739 .658,76m e N=7 .817 .235,82m) . A partir deste ponto, com azimute de 
275°22’16”, e na distância de 13,83m, atinge-se o ponto P775 (E=739 .644,99m e N=7 .817 .237,12m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 289°28’11”, e na distância de 12,14m, atinge-se o ponto P776 (E=739 .633,55m e 
N=7 .817 .241,17m) . A partir deste ponto, com azimute de 296°27’53”, e na distância de 28,42m, atinge-se o 
ponto P777 (E=739 .608,11m e N=7 .817 .253,83m) . A partir deste ponto, com azimute de 292°37’42”, e na dis-
tância de 17,36m, atinge-se o ponto P778 (E=739 .592,08m e N=7 .817 .260,51m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 254°02’18”, e na distância de 10,58m, atinge-se o ponto P779 (E=739 .581,91m e N=7 .817 .257,60m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 279°50’57”, e na distância de 5,86m, atinge-se o ponto P780 (E=739 .576,13m 
e N=7 .817 .258,60m) . A partir deste ponto, com azimute de 288°56’05”, e na distância de 6,93m, atinge-se o 
ponto P781 (E=739 .569,58m e N=7 .817 .260,85m) . A partir deste ponto, com azimute de 296°57’32”, e na dis-
tância de 8,12m, atinge-se o ponto P782 (E=739 .562,34m e N=7 .817 .264,53m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 297°49’50”, e na distância de 4,34m, atinge-se o ponto P783 (E=739 .558,50m e N=7 .817 .266,56m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 307°25’47”, e na distância de 13,04m, atinge-se o ponto P784 (E=739 .548,15m 
e N=7 .817 .274,48m) . A partir deste ponto, com azimute de 268°54’29”, e na distância de 13,58m, atinge-se o 
ponto P785 (E=739 .534,57m e N=7 .817 .274,22m) . A partir deste ponto, com azimute de 279°56’30”, e na dis-
tância de 10,34m, atinge-se o ponto P786 (E=739 .524,38m e N=7 .817 .276,01m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 291°15’42”, e na distância de 9,11m, atinge-se o ponto P787 (E=739 .515,89m e N=7 .817 .279,31m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 307°05’29”, e na distância de 12,44m, atinge-se o ponto P788 (E=739 .505,97m 
e N=7 .817 .286,81m) . A partir deste ponto, com azimute de 320°27’20”, e na distância de 10,33m, atinge-se o 
ponto P789 (E=739 .499,40m e N=7 .817 .294,78m) . A partir deste ponto, com azimute de 331°35’06”, e na dis-
tância de 15,09m, atinge-se o ponto P790 (E=739 .492,22m e N=7 .817 .308,05m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 345°08’07”, e na distância de 13,34m, atinge-se o ponto P791 (E=739 .488,80m e N=7 .817 .320,94m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 357°46’00”, e na distância de 11,05m, atinge-se o ponto P792 
(E=739 .488,37m e N=7 .817 .331,98m) . A partir deste ponto, com azimute de 12°46’08”, e na distância de 
15,59m, atinge-se o ponto P793 (E=739 .491,81m e N=7 .817 .347,18m) . A partir deste ponto, com azimute de 
14°30’27”, e na distância de 20,57m, atinge-se o ponto P794 (E=739 .496,96m e N=7 .817 .367,09m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 314°51’45”, e na distância de 10,35m, atinge-se o ponto P795 (E=739 .489,63m e 
N=7 .817 .374,39m) . A partir deste ponto, com azimute de 356°26’05”, e na distância de 11,33m, atinge-se o 
ponto P796 (E=739 .488,92m e N=7 .817 .385,70m) . A partir deste ponto, com azimute de 320°23’54”, e na dis-
tância de 5,57m, atinge-se o ponto P797 (E=739 .485,37m e N=7 .817 .389,99m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 313°49’20”, e na distância de 11,21m, atinge-se o ponto P798 (E=739 .477,29m e N=7 .817 .397,75m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 337°38’19”, e na distância de 10,84m, atinge-se o ponto P799 
(E=739 .473,16m e N=7 .817 .407,78m) . A partir deste ponto, com azimute de 2°57’37”, e na distância de 5,26m, 
atinge-se o ponto P800 (E=739 .473,43m e N=7 .817 .413,03m) . A partir deste ponto, com azimute de 37°25’42”, 
e na distância de 9,62m, atinge-se o ponto P801 (E=739 .479,28m e N=7 .817 .420,67m) . A partir deste ponto, 
com azimute de 358°08’25”, e na distância de 11,04m, atinge-se o ponto P802 (E=739 .478,92m e 
N=7 .817 .431,71m) . A partir deste ponto, com azimute de 341°49’33”, e na distância de 14,13m, atinge-se o 
ponto P803 (E=739 .474,51m e N=7 .817 .445,14m) . A partir deste ponto, com azimute de 6°49’36”, e na distân-
cia de 7,77m, atinge-se o ponto P804 (E=739 .475,44m e N=7 .817 .452,85m) . A partir deste ponto, com azimute 
de 39°48’43”, e na distância de 4,81m, atinge-se o ponto P805 (E=739 .478,52m e N=7 .817 .456,55m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 81°10’13”, e na distância de 10,42m, atinge-se o ponto P806 (E=739 .488,81m e 
N=7 .817 .458,15m) . A partir deste ponto, com azimute de 357°30’29”, e na distância de 6,69m, atinge-se o ponto 
P807 (E=739 .488,52m e N=7 .817 .464,83m) . A partir deste ponto, com azimute de 330°04’42”, e na distância 
de 6,70m, atinge-se o ponto P808 (E=739 .485,17m e N=7 .817 .470,64m) . A partir deste ponto, com azimute de 
309°27’22”, e na distância de 10,64m, atinge-se o ponto P809 (E=739 .476,96m e N=7 .817 .477,40m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 313°12’08”, e na distância de 7,83m, atinge-se o ponto P810 (E=739 .471,25m e 
N=7 .817 .482,76m) . A partir deste ponto, com azimute de 319°22’43”, e na distância de 14,96m, atinge-se o 
ponto P811 (E=739 .461,51m e N=7 .817 .494,12m) . A partir deste ponto, com azimute de 319°22’43”, e na dis-
tância de 1,33m, atinge-se o ponto P812 (E=739 .460,65m e N=7 .817 .495,12m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 336°43’45”, e na distância de 13,95m, atinge-se o ponto P813 (E=739 .455,14m e N=7 .817 .507,93m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 349°47’27”, e na distância de 4,76m, atinge-se o ponto P814 (E=739 .454,29m 
e N=7 .817 .512,62m) . A partir deste ponto, com azimute de 346°16’53”, e na distância de 5,72m, atinge-se o 
ponto P815 (E=739 .452,94m e N=7 .817 .518,17m) . A partir deste ponto, com azimute de 0°07’25”, e na distân-
cia de 9,05m, atinge-se o ponto P816 (E=739 .452,96m e N=7 .817 .527,22m) . A partir deste ponto, com azimute 
de 2°40’49”, e na distância de 15,85m, atinge-se o ponto P817 (E=739 .453,70m e N=7 .817 .543,05m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 14°24’04”, e na distância de 9,81m, atinge-se o ponto P818 (E=739 .456,14m e 
N=7 .817 .552,55m) . A partir deste ponto, com azimute de 17°12’36”, e na distância de 15,34m, atinge-se o ponto 
P819 (E=739 .460,68m e N=7 .817 .567,20m) . A partir deste ponto, com azimute de 15°08’14”, e na distância de 
22,90m, atinge-se o ponto P820 (E=739 .466,66m e N=7 .817 .589,31m) . A partir deste ponto, com azimute de 
30°19’10”, e na distância de 15,40m, atinge-se o ponto P821 (E=739 .474,43m e N=7 .817 .602,60m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 49°03’16”, e na distância de 15,04m, atinge-se o ponto P822 (E=739 .485,79m e 
N=7 .817 .612,46m) . A partir deste ponto, com azimute de 67°51’34”, e na distância de 40,03m, atinge-se o ponto 
P823 (E=739 .522,87m e N=7 .817 .627,54m) . A partir deste ponto, com azimute de 49°14’16”, e na distância de 
7,46m, atinge-se o ponto P824 (E=739 .528,52m e N=7 .817 .632,41m) . A partir deste ponto, com azimute de 
4°54’13”, e na distância de 5,27m, atinge-se o ponto P825 (E=739 .528,97m e N=7 .817 .637,66m) . A partir deste 
ponto, com azimute de 334°50’06”, e na distância de 8,12m, atinge-se o ponto P826 (E=739 .525,51m e 
N=7 .817 .645,01m) . A partir deste ponto, com azimute de 316°13’31”, e na distância de 63,15m, atinge-se o 
ponto P827 (E=739 .481,82m e N=7 .817 .690,61m) . A partir deste ponto, com azimute de 293°17’55”, e na dis-
tância de 18,96m, atinge-se o ponto P828 (E=739 .464,41m e N=7 .817 .698,11m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 272°20’17”, e na distância de 17,52m, atinge-se o ponto P829 (E=739 .446,90m e N=7 .817 .698,83m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 250°23’40”, e na distância de 18,41m, atinge-se o ponto P830 
(E=739 .429,56m e N=7 .817 .692,65m) . A partir deste ponto, com azimute de 239°10’34”, e na distância de 
150,77m, atinge-se o ponto P831 (E=739 .300,09m e N=7 .817 .615,40m) . A partir deste ponto, com azimute de 
244°16’12”, e na distância de 36,39m, atinge-se o ponto P832 (E=739 .267,31m e N=7 .817 .599,60m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 247°06’32”, e na distância de 70,33m, atinge-se o ponto P833 (E=739 .202,52m e 

N=7 .817 .572,24m) . A partir deste ponto, com azimute de 242°42’14”, e na distância de 45,98m, atinge-se o 
ponto P834 (E=739 .161,66m e N=7 .817 .551,16m) . A partir deste ponto, com azimute de 246°03’26”, e na dis-
tância de 30,64m, atinge-se o ponto P835 (E=739 .133,66m e N=7 .817 .538,72m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 253°52’11”, e na distância de 30,77m, atinge-se o ponto P836 (E=739 .104,10m e N=7 .817 .530,18m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 262°59’59”, e na distância de 70,15m, atinge-se o ponto P837 
(E=739 .034,47m e N=7 .817 .521,63m) . A partir deste ponto, com azimute de 274°08’27”, e na distância de 
26,91m, atinge-se o ponto P838 (E=739 .007,64m e N=7 .817 .523,57m) . A partir deste ponto, com azimute de 
298°47’19”, e na distância de 53,26m, atinge-se o ponto P839 (E=738 .960,96m e N=7 .817 .549,22m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 285°14’30”, e na distância de 26,61m, atinge-se o ponto P840 (E=738 .935,29m e 
N=7 .817 .556,21m) . A partir deste ponto, com azimute de 287°55’25”, e na distância de 56,82m, atinge-se o 
ponto P841 (E=738 .881,23m e N=7 .817 .573,70m) . A partir deste ponto, com azimute de 292°56’41”, e na dis-
tância de 74,76m, atinge-se o ponto P842 (E=738 .812,38m e N=7 .817 .602,84m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 284°11’06”, e na distância de 9,78m, atinge-se o ponto P843 (E=738 .802,90m e N=7 .817 .605,24m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 263°02’17”, e na distância de 8,73m, atinge-se o ponto P844 (E=738 .794,23m 
e N=7 .817 .604,18m) . A partir deste ponto, com azimute de 243°56’33”, e na distância de 35,49m, atinge-se o 
ponto P845 (E=738 .762,35m e N=7 .817 .588,59m) . A partir deste ponto, com azimute de 230°59’04”, e na dis-
tância de 8,56m, atinge-se o ponto P846 (E=738 .755,70m e N=7 .817 .583,21m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 217°03’21”, e na distância de 11,02m, atinge-se o ponto P847 (E=738 .749,06m e N=7 .817 .574,42m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 177°41’30”, e na distância de 21,96m, atinge-se o ponto P848 
(E=738 .749,95m e N=7 .817 .552,47m) . A partir deste ponto, com azimute de 208°13’25”, e na distância de 
8,31m, atinge-se o ponto P849 (E=738 .746,02m e N=7 .817 .545,15m) . A partir deste ponto, com azimute de 
218°29’20”, e na distância de 9,30m, atinge-se o ponto P850 (E=738 .740,23m e N=7 .817 .537,88m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 247°30’54”, e na distância de 4,33m, atinge-se o ponto P851 (E=738 .736,23m e 
N=7 .817 .536,22m) . A partir deste ponto, com azimute de 264°57’01”, e na distância de 12,70m, atinge-se o 
ponto P852 (E=738 .723,57m e N=7 .817 .535,10m) . A partir deste ponto, com azimute de 233°56’24”, e na dis-
tância de 11,36m, atinge-se o ponto P853 (E=738 .714,39m e N=7 .817 .528,41m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 246°43’59”, e na distância de 13,39m, atinge-se o ponto P854 (E=738 .702,09m e N=7 .817 .523,12m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 257°58’06”, e na distância de 11,94m, atinge-se o ponto P855 
(E=738 .690,41m e N=7 .817 .520,63m) . A partir deste ponto, com azimute de 209°27’08”, e na distância de 
7,77m, atinge-se o ponto P856 (E=738 .686,59m e N=7 .817 .513,87m) . A partir deste ponto, com azimute de 
245°02’37”, e na distância de 2,91m, atinge-se o ponto P857 (E=738 .683,96m e N=7 .817 .512,64m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 261°27’19”, e na distância de 2,77m, atinge-se o ponto P858 (E=738 .681,22m e 
N=7 .817 .512,23m) . A partir deste ponto, com azimute de 266°41’01”, e na distância de 6,87m, atinge-se o ponto 
P859 (E=738 .674,36m e N=7 .817 .511,83m) . A partir deste ponto, com azimute de 266°41’01”, e na distância 
de 3,06m, atinge-se o ponto P860 (E=738 .671,30m e N=7 .817 .511,66m) . A partir deste ponto, com azimute de 
328°29’59”, e na distância de 12,03m, atinge-se o ponto P861 (E=738 .665,02m e N=7 .817 .521,91m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 276°41’28”, e na distância de 26,05m, atinge-se o ponto P862 (E=738 .639,15m e 
N=7 .817 .524,95m) . A partir deste ponto, com azimute de 220°26’38”, e na distância de 9,91m, atinge-se o ponto 
P863 (E=738 .632,72m e N=7 .817 .517,40m) . A partir deste ponto, com azimute de 262°32’05”, e na distância 
de 5,08m, atinge-se o ponto P864 (E=738 .627,68m e N=7 .817 .516,74m) . A partir deste ponto, com azimute de 
226°16’10”, e na distância de 1,70m, atinge-se o ponto P865 (E=738 .626,46m e N=7 .817 .515,57m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 276°50’06”, e na distância de 15,40m, atinge-se o ponto P866 (E=738 .611,17m e 
N=7 .817 .517,40m) . A partir deste ponto, com azimute de 330°22’27”, e na distância de 13,70m, atinge-se o 
ponto P867 (E=738 .604,40m e N=7 .817 .529,31m) . A partir deste ponto, com azimute de 277°35’16”, e na dis-
tância de 11,96m, atinge-se o ponto P868 (E=738 .592,54m e N=7 .817 .530,89m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 293°53’34”, e na distância de 18,32m, atinge-se o ponto P869 (E=738 .575,79m e N=7 .817 .538,31m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 318°28’39”, e na distância de 16,45m, atinge-se o ponto P870 
(E=738 .564,88m e N=7 .817 .550,63m) . A partir deste ponto, com azimute de 336°46’56”, e na distância de 
14,43m, atinge-se o ponto P871 (E=738 .559,19m e N=7 .817 .563,89m) . A partir deste ponto, com azimute de 
356°46’54”, e na distância de 14,08m, atinge-se o ponto P872 (E=738 .558,40m e N=7 .817 .577,94m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 14°41’19”, e na distância de 12,91m, atinge-se o ponto P873 (E=738 .561,68m e 
N=7 .817 .590,43m) . A partir deste ponto, com azimute de 22°51’09”, e na distância de 9,85m, atinge-se o ponto 
P874 (E=738 .565,50m e N=7 .817 .599,51m) . A partir deste ponto, com azimute de 0°00’00”, e na distância de 
5,10m, atinge-se o ponto P875 (E=738 .565,50m e N=7 .817 .604,61m) . A partir deste ponto, com azimute de 
326°59’15”, e na distância de 10,83m, atinge-se o ponto P876 (E=738 .559,60m e N=7 .817 .613,69m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 291°47’00”, e na distância de 7,73m, atinge-se o ponto P877 (E=738 .552,43m e 
N=7 .817 .616,55m) . A partir deste ponto, com azimute de 252°54’44”, e na distância de 6,50m, atinge-se o ponto 
P878 (E=738 .546,21m e N=7 .817 .614,64m) . A partir deste ponto, com azimute de 239°17’16”, e na distância 
de 27,44m, atinge-se o ponto P879 (E=738 .522,62m e N=7 .817 .600,63m) . A partir deste ponto, com azimute de 
260°26’31”, e na distância de 14,39m, atinge-se o ponto P880 (E=738 .508,43m e N=7 .817 .598,24m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 282°05’02”, e na distância de 13,69m, atinge-se o ponto P881 (E=738 .495,04m e 
N=7 .817 .601,11m) . A partir deste ponto, com azimute de 305°48’45”, e na distância de 14,15m, atinge-se o 
ponto P882 (E=738 .483,57m e N=7 .817 .609,39m) . A partir deste ponto, com azimute de 317°59’12”, e na dis-
tância de 10,72m, atinge-se o ponto P883 (E=738 .476,39m e N=7 .817 .617,35m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 283°46’10”, e na distância de 8,70m, atinge-se o ponto P884 (E=738 .467,94m e N=7 .817 .619,42m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 283°01’59”, e na distância de 66,20m, atinge-se o ponto P885 (E=738 .403,45m 
e N=7 .817 .634,35m) . A partir deste ponto, com azimute de 296°54’23”, e na distância de 18,09m, atinge-se o 
ponto P886 (E=738 .387,32m e N=7 .817 .642,54m) . A partir deste ponto, com azimute de 318°33’01”, e na dis-
tância de 17,41m, atinge-se o ponto P887 (E=738 .375,80m e N=7 .817 .655,58m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 336°46’56”, e na distância de 15,59m, atinge-se o ponto P888 (E=738 .369,65m e N=7 .817 .669,91m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 293°20’11”, e na distância de 12,27m, atinge-se o ponto P889 
(E=738 .358,39m e N=7 .817 .674,77m) . A partir deste ponto, com azimute de 251°34’51”, e na distância de 
18,62m, atinge-se o ponto P890 (E=738 .340,72m e N=7 .817 .668,88m) . A partir deste ponto, com azimute de 
221°17’41”, e na distância de 16,68m, atinge-se o ponto P891 (E=738 .329,71m e N=7 .817 .656,35m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 218°56’03”, e na distância de 46,04m, atinge-se o ponto P892 (E=738 .300,78m e 
N=7 .817 .620,54m) . A partir deste ponto, com azimute de 235°27’44”, e na distância de 13,99m, atinge-se o 
ponto P893 (E=738 .289,26m e N=7 .817 .612,61m) . A partir deste ponto, com azimute de 257°05’08”, e na dis-
tância de 16,02m, atinge-se o ponto P894 (E=738 .273,64m e N=7 .817 .609,03m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 276°18’40”, e na distância de 13,07m, atinge-se o ponto P895 (E=738 .260,65m e N=7 .817 .610,46m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 299°01’56”, e na distância de 15,62m, atinge-se o ponto P896 
(E=738 .246,99m e N=7 .817 .618,04m) . A partir deste ponto, com azimute de 319°52’23”, e na distância de 
15,07m, atinge-se o ponto P897 (E=738 .237,28m e N=7 .817 .629,57m) . A partir deste ponto, com azimute de 
339°31’41”, e na distância de 12,71m, atinge-se o ponto P898 (E=738 .232,83m e N=7 .817 .641,47m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 345°05’48”, e na distância de 83,70m, atinge-se o ponto P899 (E=738 .211,31m e 
N=7 .817 .722,36m) . A partir deste ponto, com azimute de 355°50’42”, e na distância de 32,35m, atinge-se o 
ponto P900 (E=738 .208,96m e N=7 .817 .754,63m) . A partir deste ponto, com azimute de 8°57’04”, e na distân-
cia de 74,78m, atinge-se o ponto P901 (E=738 .220,60m e N=7 .817 .828,50m) . A partir deste ponto, com azimute 
de 8°35’18”, e na distância de 17,98m, atinge-se o ponto P902 (E=738 .223,28m e N=7 .817 .846,27m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 346°47’52”, e na distância de 17,29m, atinge-se o ponto P903 (E=738 .219,33m e 
N=7 .817 .863,11m) . A partir deste ponto, com azimute de 322°29’54”, e na distância de 9,95m, atinge-se o ponto 
P904 (E=738 .213,28m e N=7 .817 .871,00m) . A partir deste ponto, com azimute de 312°53’01”, e na distância 
de 25,51m, atinge-se o ponto P905 (E=738 .194,59m e N=7 .817 .888,36m) . A partir deste ponto, com azimute de 
326°17’08”, e na distância de 14,23m, atinge-se o ponto P906 (E=738 .186,69m e N=7 .817 .900,19m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 340°11’03”, e na distância de 20,97m, atinge-se o ponto P907 (E=738 .179,58m e 
N=7 .817 .919,92m) . A partir deste ponto, com azimute de 333°39’06”, e na distância de 34,40m, atinge-se o 
ponto P908 (E=738 .164,32m e N=7 .817 .950,74m) . A partir deste ponto, com azimute de 344°29’14”, e na dis-
tância de 20,44m, atinge-se o ponto P909 (E=738 .158,85m e N=7 .817 .970,44m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 357°46’08”, e na distância de 58,72m, atinge-se o ponto P910 (E=738 .156,56m e N=7 .818 .029,12m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 1°00’40”, e na distância de 75,26m, atinge-se o ponto P911 (E=738 .157,89m 
e N=7 .818 .104,37m) . A partir deste ponto, com azimute de 351°43’00”, e na distância de 14,84m, atinge-se o 
ponto P912 (E=738 .155,75m e N=7 .818 .119,05m) . A partir deste ponto, com azimute de 320°21’48”, e na dis-
tância de 30,16m, atinge-se o ponto P913 (E=738 .136,51m e N=7 .818 .142,28m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 297°27’10”, e na distância de 7,53m, atinge-se o ponto P914 (E=738 .129,83m e N=7 .818 .145,75m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 242°00’45”, e na distância de 14,22m, atinge-se o ponto P915 (E=738 .117,27m 
e N=7 .818 .139,08m) . A partir deste ponto, com azimute de 239°58’53”, e na distância de 76,85m, atinge-se o 
ponto P916 (E=738 .050,73m e N=7 .818 .100,63m) . A partir deste ponto, com azimute de 251°50’59”, e na dis-
tância de 18,00m, atinge-se o ponto P917 (E=738 .033,63m e N=7 .818 .095,02m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 263°59’47”, e na distância de 20,42m, atinge-se o ponto P918 (E=738 .013,32m e N=7 .818 .092,89m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 219°00’15”, e na distância de 20,25m, atinge-se o ponto P919 
(E=738 .000,57m e N=7 .818 .077,15m) . A partir deste ponto, com azimute de 283°59’37”, e na distância de 
5,54m, atinge-se o ponto P920 (E=737 .995,20m e N=7 .818 .078,49m) . A partir deste ponto, com azimute de 
337°30’39”, e na distância de 22,13m, atinge-se o ponto P921 (E=737 .986,73m e N=7 .818 .098,94m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 302°29’01”, e na distância de 20,34m, atinge-se o ponto P922 (E=737 .969,58m e 
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N=7 .818 .109,86m) . A partir deste ponto, com azimute de 326°25’15”, e na distância de 19,76m, atinge-se o 
ponto P923 (E=737 .958,64m e N=7 .818 .126,32m) . A partir deste ponto, com azimute de 349°26’04”, e na dis-
tância de 19,74m, atinge-se o ponto P924 (E=737 .955,03m e N=7 .818 .145,73m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 0°26’04”, e na distância de 22,27m, atinge-se o ponto P925 (E=737 .955,19m e N=7 .818 .168,00m) . A 
partir deste ponto, com azimute de 341°36’12”, e na distância de 5,11m, atinge-se o ponto P926 (E=737 .953,58m 
e N=7 .818 .172,85m) . A partir deste ponto, com azimute de 312°35’16”, e na distância de 4,50m, atinge-se o 
ponto P927 (E=737 .950,27m e N=7 .818 .175,90m) . A partir deste ponto, com azimute de 286°02’46”, e na dis-
tância de 4,55m, atinge-se o ponto P928 (E=737 .945,89m e N=7 .818 .177,15m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 267°46’34”, e na distância de 37,57m, atinge-se o ponto P929 (E=737 .908,35m e N=7 .818 .175,70m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 274°54’09”, e na distância de 11,33m, atinge-se o ponto P930 
(E=737 .897,06m e N=7 .818 .176,66m) . A partir deste ponto, com azimute de 285°48’45”, e na distância de 
14,09m, atinge-se o ponto P931 (E=737 .883,51m e N=7 .818 .180,50m) . A partir deste ponto, com azimute de 
299°31’52”, e na distância de 11,90m, atinge-se o ponto P932 (E=737 .873,15m e N=7 .818 .186,37m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 308°38’03”, e na distância de 12,98m, atinge-se o ponto P933 (E=737 .863,01m e 
N=7 .818 .194,47m) . A partir deste ponto, com azimute de 316°03’27”, e na distância de 10,47m, atinge-se o 
ponto P934 (E=737 .855,75m e N=7 .818 .202,01m) . A partir deste ponto, com azimute de 306°13’43”, e na dis-
tância de 9,99m, atinge-se o ponto P935 (E=737 .847,69m e N=7 .818 .207,92m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 297°13’13”, e na distância de 15,26m, atinge-se o ponto P936 (E=737 .834,12m e N=7 .818 .214,90m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 296°40’49”, e na distância de 28,10m, atinge-se o ponto P937 
(E=737 .809,01m e N=7 .818 .227,51m) . A partir deste ponto, com azimute de 302°19’25”, e na distância de 
7,50m, atinge-se o ponto P938 (E=737 .802,67m e N=7 .818 .231,53m) . A partir deste ponto, com azimute de 
306°16’45”, e na distância de 7,71m, atinge-se o ponto P939 (E=737 .796,46m e N=7 .818 .236,09m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 314°56’37”, e na distância de 20,22m, atinge-se o ponto P940 (E=737 .782,15m e 
N=7 .818 .250,37m) . A partir deste ponto, com azimute de 317°33’35”, e na distância de 69,45m, atinge-se o 
ponto P941 (E=737 .735,28m e N=7 .818 .301,62m) . A partir deste ponto, com azimute de 331°50’11”, e na dis-
tância de 16,96m, atinge-se o ponto P942 (E=737 .727,27m e N=7 .818 .316,58m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 346°56’59”, e na distância de 16,96m, atinge-se o ponto P943 (E=737 .723,45m e N=7 .818 .333,09m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 0°34’25”, e na distância de 34,78m, atinge-se o ponto P944 (E=737 .723,79m 
e N=7 .818 .367,87m) . A partir deste ponto, com azimute de 335°02’10”, e na distância de 8,25m, atinge-se o 
ponto P945 (E=737 .720,31m e N=7 .818 .375,35m) . A partir deste ponto, com azimute de 307°50’58”, e na dis-
tância de 7,93m, atinge-se o ponto P946 (E=737 .714,05m e N=7 .818 .380,21m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 308°29’53”, e na distância de 89,18m, atinge-se o ponto P947 (E=737 .644,25m e N=7 .818 .435,73m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 324°10’18”, e na distância de 33,46m, atinge-se o ponto P948 
(E=737 .624,67m e N=7 .818 .462,85m) . A partir deste ponto, com azimute de 339°31’14”, e na distância de 
31,81m, atinge-se o ponto P949 (E=737 .613,54m e N=7 .818 .492,65m) . A partir deste ponto, com azimute de 
349°56’22”, e na distância de 32,58m, atinge-se o ponto P950 (E=737 .607,85m e N=7 .818 .524,73m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 337°04’06”, e na distância de 18,51m, atinge-se o ponto P951 (E=737 .600,64m e 
N=7 .818 .541,78m) . A partir deste ponto, com azimute de 316°09’32”, e na distância de 18,03m, atinge-se o 
ponto P952 (E=737 .588,15m e N=7 .818 .554,78m) . A partir deste ponto, com azimute de 305°39’00”, e na dis-
tância de 73,00m, atinge-se o ponto P953 (E=737 .528,82m e N=7 .818 .597,33m) . A partir deste ponto, com azi-
mute de 318°50’59”, e na distância de 15,15m, atinge-se o ponto P954 (E=737 .518,85m e N=7 .818 .608,74m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 326°27’05”, e na distância de 16,94m, atinge-se o ponto P955 
(E=737 .509,49m e N=7 .818 .622,86m) . A partir deste ponto, com azimute de 339°25’49”, e na distância de 
56,51m, atinge-se o ponto P956 (E=737 .489,63m e N=7 .818 .675,77m) . A partir deste ponto, com azimute de 
70°38’57”, e na distância de 30,00m, retorna-se ao ponto P0 início e fim da poligonal que circunscreve a área 
de 231 .078,05 m², objeto desta desapropriação .

DECrETO NE Nº 214, DE 21 DE MAIO DE 2021 .

Abre crédito suplementar no valor de r$113 .979 .817,19 .

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 no art . 9º da Lei nº 23 .751, de 30 
de dezembro de 2020,

DEcrEtA:

Art . 1º – Fica aberto crédito suplementar no valor de r$113 .979 .817,19 (cento e treze milhões 
novecentos e setenta e nove mil oitocentos e dezessete reais e dezenove centavos), indicado no Anexo, onerando 
no mesmo valor o limite estabelecido no art . 9º da Lei nº 23 .751, de 30 de dezembro de 2020 .

Art . 2º – Para atender ao disposto no art . 1º serão utilizados recursos provenientes:
I – das anulações das dotações orçamentárias indicadas no Anexo;
II – do saldo financeiro do convênio nº 007/2018, firmado em 30 de abril de 2018 entre a Polícia 

Militar do Estado de Minas Gerais e a Prefeitura Municipal de Diamantina, no valor de r$15 .077,05 (quinze 
mil setenta e sete reais e cinco centavos);

III – do saldo financeiro da Portaria nº 3248/2020, firmada em 2 de dezembro de 2020 entre o 
Fundo Nacional de Saúde e o Fundo Estadual de Saúde, no valor de r$4 .432 .943,68 (quatro milhões quatrocen-
tos e trinta e dois mil novecentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos);

IV – do saldo financeiro da Portaria nº 1954/2020, firmada em 3 de agosto de 2020 entre o Fundo 
Nacional de Saúde e o Fundo Estadual de Saúde, no valor de r$2 .438 .110,67 (dois milhões quatrocentos e trinta 
e oito mil cento e dez reais e sessenta e sete centavos);

V – do saldo financeiro da Portaria nº 2132/2019, firmada em 12 de agosto de 2019 entre o Fundo 
Nacional de Saúde e o Fundo Estadual de Saúde, no valor de r$100 .011,14 (cem mil onze reais e quatorze 
centavos);

VI – do saldo financeiro da Portaria nº 2890/2019, firmada em 7 de novembro de 2019 entre o 
Fundo Nacional de Saúde e o Fundo Estadual de Saúde, no valor de r$991 .984,38 (novecentos e noventa e um 
mil novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos);

VII – do saldo financeiro da Portaria nº 3001/2020, firmada em 3 de novembro de 2020 entre o 
Fundo Nacional de Saúde e o Fundo Estadual de Saúde, no valor de r$1 .321 .690,27 (um milhão trezentos e 
vinte e um mil seiscentos e noventa reais e vinte e sete centavos) .

Art . 3º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 21 de maio de 2021; 233º da Inconfidência Mineira e 200º da Independência 

do Brasil .
rOMEu ZEMA NETO

ANExO 
(a que se referem os arts . 1º e 2º do Decreto NE nº 214, de 21 de maio de 2021)
(registrado no Siafi/MG sob o número 062)

SuPLEMENTAÇÃO DAS SEGuINTES DOTAÇÕES OrÇAMENTárIAS A QuE SE rEFErE 
O ArT . 1º DESTE DECrETO:

POLÍCIA MILITAr DO ESTADO DE MINAS GErAIS
     r$
1251 .06181034-4 .048-0001-3340-1-70 .1  8 .000,00
1251 .06181034-4 .048-0001-3390-1-70 .1  7 .077,05
INSTITuTO DE PrEvIDÊNCIA DOS SErvIDOrES MILITArES DO ESTADO DE MINAS 

GErAIS
2121 .28846705-7 .004-0001-3190-0-10 .9  23 .000 .000,00
FuNDO ESTADuAL DE SAÚDE
4291 .10302026-1 .008-0001-3390-0-10 .1  1 .680 .000,00
4291 .10302026-1 .008-0001-3390-0-92 .1  80 .000 .000,00
4291 .10302026-1 .008-0001-4490-0-93 .1  6 .871 .054,35
4291 .10302158-4 .463-0001-4490-0-93 .1  991 .984,38
4291 .10303156-4 .466-0001-3390-0-92 .1  1 .321 .690,27
4291 .10304150-4 .440-0001-4490-0-93 .1  100 .011,14
TOTAL DA SuPLEMENTAÇÃO  113 .979 .817,19

ANuLAÇÃO DAS SEGuINTES DOTAÇÕES OrÇAMENTárIAS A QuE SE rEFErE O 
INCISO I DO ArT . 2º DESTE DECrETO:

INSTITuTO DE PrEvIDÊNCIA DOS SErvIDOrES MILITArES DO ESTADO DE MINAS 
GErAIS

     r$
2121 .28846705-7 .004-0001-3190-0-10 .1  23 .000 .000,00
FuNDO ESTADuAL DE SAÚDE
4291 .10302157-4 .459-0001-3390-1-10 .1  1 .680 .000,00
4291 .10302158-4 .452-0001-3390-0-92 .1  80 .000 .000,00
TOTAL DA ANuLAÇÃO   104 .680 .000,00
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Atos do Governador
AtoS ASSiNADoS PELA SENHorA SEcrEtáriA DE 
EStADo DE PLANEJAmENto E GEStÃo, No uSo DE SuAS 
AtriBuiÇÕES, Em DAtA DE oNtEm:

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE DESENvoLvimENto 
EcoNÔmico

no uso de suas atribuições, torna sem efeito o ato publicado em 
14/5/2021, pelo qual PAuLo ricArDo DiNiZ FiLHo, MASP 
1170921-9, foi nomeada para o cargo DAD-8 CI1100337 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, revoga o ato que atribuiu, nos termos da Lei 
Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e dos Decretos nº 45 .537, de 
27 de janeiro de 2011, e nº 44 .485, de 14 de março de 2007, a PAuLo 
ricArDo DiNiZ FiLHo, MASP 1170921-9, a gratificação tempo-
rária estratégica GTED-4 CI1100105 da Secretaria de Estado de Desen-
volvimento 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, vALDiLÉSiA SiLvA vELoSo, 
MASP 1484993-9, do cargo de provimento em comissão DAD-4 
CI1100102 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, SAmuEL ALESSANDro mAr-
tiNS, MASP 1478646-1, do cargo de provimento em comissão DAD-4 
CI1101534 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, iSABELA GoNtiJo cAmPoS 
cHriSto, MASP 1489678-1, do cargo de provimento em comis-
são DAD-5 CI1100551 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, HumBErto coELHo 
cAvALcANti, MASP 1146382-5, do cargo de provimento em comis-
são DAD-7 CI1100464 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, BruNA LuiZA PArrEirA Fri-
cHE, MASP 752929-0, do cargo de provimento em comissão DAD-7 
CI1100407 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, FErNANDA criStiNA DA SiL-
vEirA BoLoGNANi, MASP 1489944-7, do cargo de provimento 
em comissão DAD-7 CI1100490 da Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento 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, vitÓriA mENDES SiLvA, MASP 
1484237-1, do cargo de provimento em comissão DAD-4 CI1100603 
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, 
vitÓriA mENDES SiLvA, MASP 1484237-1, para o cargo de pro-
vimento em comissão DAD-5 CI1100636, 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, 
miSmA FErrEirA DE PAuLA, para o cargo de provimento em 
comissão DAD-6 CI1100040, 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, PAuLo cEZAr DE FrEitAS, para o cargo de provimento em 
comissão DAD-7 CI1100490, 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, 
SAmuEL ALESSANDro mArtiNS, MASP 1478646-1, para o 
cargo de provimento em comissão DAD-5 CI1100550, 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, micHAEL SouZA SoArES, para o cargo de provimento em 
comissão DAD-6 CI1101020, 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, 
HumBErto coELHo cAvALcANti, MASP 1146382-5, para 
o cargo de provimento em comissão DAD-7 CI1100407, de recruta-
mento limitado,  para dirigir a Diretoria de Planejamento e Orçamento 
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, 
vALDiLÉSiA SiLvA vELoSo, MASP 1484993-9, para o cargo de 
provimento em comissão DAD-5 CI1100561, 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, iSA-
BELA GoNtiJo cAmPoS cHriSto, MASP 1489678-1, para o 
cargo de provimento em comissão DAD-6 CI1100827, 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, 
GLáuciA FiALHo FoNSEcA, MASP 1478884-8, para o cargo de 
provimento em comissão DAD-5 CI1100624, 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, 
DioGo romuALDo DE FrEitAS SouZA, para o cargo de pro-
vimento em comissão DAD-4 CI1101534, 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, 
mAxmiLiAN AvELAr, MASP 1083468-7, para o cargo de provi-
mento em comissão DAD-7 CI1100464, 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, BárBArA BArroS BotEGA, para o cargo de provimento 
em comissão DAD-9 CI1100199, de recrutamento amplo,  para dirigir a 
Superintendência de Atração de Investimentos e Estímulo à Exportação 
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, FErNANDA criStiNA DA SiLvEirA BoLoGNANi, 
MASP 1489944-7, para o cargo de provimento em comissão DAD-8 
CI1100440, de recrutamento amplo, da Secretaria de Estado de Desen-
volvimento 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, 
BruNA LuiZA PArrEirA FricHE, MASP 752929-0, para o 
cargo de provimento em comissão DAD-8 CI1100130, de recrutamento 
amplo, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico .

 
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 3202105220042220110.



Minas Gerais  diário do executivo sábado, 22 de Maio de 2021 – 11 
no uso de suas atribuições, designa HumBErto coELHo cAvAL-
cANti, MASP 1146382-5, titular do cargo de provimento em comis-
são DAD-7 CI1100407, para responder pela Diretoria de Contabilidade 
e Finanças 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, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de 
janeiro de 2011, e dos Decretos nº 44 .485, de 14 de março de 2007 e nº 
47 .722, de 27 de setembro de 2019, atribui a BárBArA BArroS 
BotEGA, diretora  da Superintendência de Atração de Investimentos 
e Estímulo à Exportação, a gratificação temporária estratégica GTED-4 
CI1100105 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, 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, 
ANA FLáviA FErrEirA DorNAS, para o cargo de provimento 
em comissão DAD-6 Su1100499, de recrutamento amplo, da Secreta-
ria de Estado de Desenvolvimento Social .

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, 
GrAZiELLi APArEciDA GoNÇALo DE ArAÚJo, para o cargo 
de provimento em comissão DAD-3 Su1101146, de recrutamento 
amplo, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE JuStiÇA E SEGu-
rANÇA PÚBLicA

no uso de suas atribuições, designa criStiANE torrES mAiA 
DE cArvALHo, MASP 1300476-7, titular do cargo de provimento 
em comissão DAD-9 JD1100093, para responder pela Subsecreta-
ria de Gestão Administrativa, Logística e Tecnologia da Secretaria 
de Estado de Justiça e Segurança Pública, no período de 19/05/2021 
a 17/06/2021 .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo

usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, 
de 1º de janeiro de 2019, exonera, nos termos do art . 106, alínea 
“b”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, KELLEN SiLvA SENrA 
NuNES, MASP 1175108-8, do cargo de provimento em comissão 
DAD-4 ED1100830 da Secretaria de Estado de Educação, a contar de 
12/05/2021 .

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, rAFAELE DEmArQuE DoS 
ANJoS FErrAZ, MASP 1152937-7, do cargo de provimento em 
comissão DAD-3 ED1100462 da Secretaria de Estado de Educação .

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, NuBiA tEixEirA 
DA coStA, MASP 1370282-4, do cargo de provimento em comissão 
DAD-9 ED1100231 da Secretaria de Estado de Educação, a contar de 
20/05/2021 .

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, roGEriA cHAvES tEixEirA 
ottoNi, MASP 955605-1, do cargo de provimento em comissão 
DAD-4 ED1101035 da Secretaria de Estado de Educação .

usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 
de janeiro de 2011, e o Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro de 2019, 
DArLAN oLivEirA DA SiLvA, MASP 1381328-2, para o cargo de 
provimento em comissão DAD-4 ED1100830, de recrutamento limi-
tado,  para dirigir a Diretoria Educacional A SrE Metropolitana C da 
Secretaria de Estado de Educação .

usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 
de janeiro de 2011, e o Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro de 2019, 
DiANA cArLA PimENtEL mirANDA, MASP 1292381-9, para 
o cargo de provimento em comissão DAD-3 ED1100462, de recruta-
mento limitado, da Secretaria de Estado de Educação .

usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, 
de 1º de janeiro de 2019, nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei 
nº 869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 
182, de 21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 47 .722, de 27 de setem-
bro de 2019, rAFAELE DEmArQuE DoS ANJoS FErrAZ, 
MASP 1152937-7, para o cargo de provimento em comissão DAD-4 
ED1101035, de recrutamento limitado,  para dirigir a Diretoria de Pes-
soal - SrE Manhuaçu 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 SEcrEtAriA DE EStADo DE iNFrAEStruturA E 
moBiLiDADE

Pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do 
Estado de minas Gerais

coloca, nos termos dos art . 13, III, e art . 15 do Decreto nº 47 .558, de 11 
de dezembro de 2018, o servidor abaixo relacionado lotado no Depar-
tamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas 
Gerais à disposição da Secretaria de Estado de Planejamento e Ges-
tão - SEPLAG, em prorrogação, de 01/01/2021 a 31/12/2021, com 
ônus para o cessionário, conforme Convênio de Cooperação Técnica 
nº 30 .016/19:  
ANTÔNIO ÂNGELO DE OLIvEIrA, MASP 1033813-5, GESTOr 
DE TrANSPOrTES E OBrAS PÚBLICAS, CÓDIGO GTOP .  

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 funcional do 
servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria de Estado de Planeja-
mento e Gestão a disposição do Departamento de Edificações e Estra-
das de rodagem do Estado de Minas Gerais - DErMG, em prorroga-
ção, de 01/01/2020 a 31/12/2020, com ônus para o cedente, conforme 
Convênio de Cooperação Técnica nº 27/2021:  
JOSÉ MArCOS DE SOuZA, MASP 358 .655-9, AGENTE GOvEr-
NAMENTAL (AGOv) .  

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 funcional do 
servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria de Estado de Planeja-
mento e Gestão a disposição do Departamento de Edificações e Estra-
das de rodagem do Estado de Minas Gerais - DErMG, em prorroga-
ção, de 01/01/2020 a 31/12/2020, com ônus para o cedente, conforme 
Convênio de Cooperação Técnica nº 25/2021:  
WALMIr CArLOS COrrEA SILvEIrA, MASP 362 .866-6, 
AGENTE GOvErNAMENTAL (AGOv) .

coloca, nos termos dos art . 13, III, e art . 15 do Decreto nº 47 .558, de 11 
de dezembro de 2018, o servidor abaixo relacionado lotado na Secreta-
ria de Estado de Planejamento e Gestão à disposição do Departamento 
de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
(DErMG), de 01/01/2021 a 31/12/2021, com ônus para o cessionário, 
conforme Convênio de Cooperação Técnica nº 27/2021, para regulari-
zar situação funcional:  
JOSÉ MArCOS DE SOuZA, MASP 358 .655-9, AGENTE GOvEr-
NAMENTAL (AGOv) .  
 
coloca, nos termos dos art . 13, III, e art . 15 do Decreto nº 47 .558, de 11 
de dezembro de 2018, o servidor abaixo relacionado lotado na Secreta-
ria de Estado de Planejamento e Gestão à disposição do Departamento 
de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
(DErMG), de 01/01/2021 a 31/12/2021, com ônus para o cessionário, 
conforme Convênio de Cooperação Técnica nº 25/2021, para regulari-
zar situação funcional:  
WALMIr CArLOS COrrEA SILvEIrA, MASP 362 .866-6, 
AGENTE GOvErNAMENTAL (AGOv) .  

Pela Fundação João Pinheiro

no uso de suas atribuições, torna sem efeito o ato publicado em 
24/03/2018, pelo qual SimoNE DE ArAÚJo mirANDA, MASP 
1258489-2, lotada na Fundação João Pinheiro, foi colocada à dispo-
sição da FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS-FuNED, de 01/01/2018 a 
31/12/2018, com ônus para o órgão de origem, para regularizar situ-
ação funcional .

no uso de suas atribuições, torna sem efeito o ato publicado em 
29/03/2019, pelo qual SimoNE DE ArAÚJo mirANDA, MASP 
1258489-2, lotada na Fundação João Pinheiro, foi colocada à dispo-
sição da FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS-FuNED, de 01/01/2019 a 
31/12/2019, com ônus para o órgão de origem, para regularizar situ-
ação funcional .

no uso de suas atribuições, torna sem efeito o ato publicado em 
26/11/2019, pelo qual SimoNE DE ArAÚJo mirANDA, MASP 
1258489-2, lotada na Fundação João Pinheiro, foi colocada à dispo-
sição da FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS-FuNED, de 01/01/2020 a 
31/12/2020, com ônus para o órgão de origem, para regularizar situ-
ação funcional .

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 funcional 
da servidora abaixo relacionada lotada na Fundação João Pinheiro a 
disposição da FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS- FuNED, de 1/1/2018 
a 31/12/2020, com ônus para o cessionário, conforme Convênio de 
Cooperação Técnica nº FJP/PJ-085/2021, FJP/PJ-086/2021 e FJP/
PJ-087/2021:  
SIMONE DE ArAÚJO MIrANDA, MASP 1258489-2 .  

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo

usando da competência delegada pelo art . 1º, III, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, concede, nos termos do art . 179 da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, prorrogação de licença para tratar de interesse 
particular por 2 (DOIS) ANOS à servidora roSiLENE DurAES 
PErEirA, MASP 345809-8, EEB II I - ADM . 1, lotada na Secretaria 
de Estado de Educação .
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 rESOLuÇÃO CGE Nº20, 20 DE MAIO DE 2021 . 
 revoga as instruções normativas e resoluções que menciona . 
O CONTrOLADOr-GErAL DO ESTADO, no uso das atribuições 
que lhes confere o art . 93 da Constituição do Estado, considerando as 
disposições dos artigos 48, inciso II, 49 a 52 da Lei Estadual nº 23 .304, 
de 30 de maio de 2019 e o art . 16 do Decreto Estadual nº 47 .774, de 
03 de dezembro de 2019, considerando a necessidade de revogar ins-
truções normativas, manuais de auditoria e resoluções, considerando 
as diretrizes estabelecidas na resolução CGE nº 09, de 02 de abril de 
2020, que aprovou a diretrizes técnicas para a prestação de serviços de 
consultoria, da atividade de auditoria interna governamental; na reso-
lução CGE nº 22, e 19 de junho de 2020, que aprova a Instrução Nor-
mativa CGE/AuGE nº 3/2020, que disciplina a sistemática para quan-
tificação e registro dos benefícios decorrentes de atividade de auditoria 
interna governamental, demais normas de auditoria vigentes; na reso-
lução CGE nº 24, de 17 de julho de 2020, que aprovou a Instrução Nor-
mativa nº 04/2020, que estabeleceu as orientações técnicas da atividade 
de auditoria interna governamental do Poder Executivo Estadual; na 
resolução CGE nº 13, de 15 de abril de 2021, que dispõe sobre a ati-
vidade de Auditoria Contínua no âmbito da Auditoria-Geral e constitui 
comissão permanente para sua implementação, execução, dissemina-
ção e institucionalização; e, na resolução CGE nº 15, de abril de 2021, 
que estabeleceu o sistema de auditoria e-Aud como ferramenta de pro-
cesso de trabalho a atividade de Auditoria Interna Governamental;
rESOLvE:
 Art . 1º - revogar as seguintes instruções normativas, manuais e resolu-
ção da Controladoria-Geral do Estado:
 I -Instrução Normativa nº 01/2007, de 04 de junho de 2007, e Instrução 
Normativa nº 002/2007, de 28 de junho de 2007, que aprovou o Manual 
de Procedimentos para utilização de Indicadores de Auditoria Opera-
cional a ser aplicado pelas unidades de Auditoria Setorial e seccional 
dos órgãos e entidades do Poder Executivo;
 II -Instrução Normativa nº 06/2008, de 29 de dezembro de 2008, que 
aprovou o manual de procedimentos para auditorias especiais e ação de 
prevenção e combate à corrupção;
 III -Instrução Normativa nº 003/2009, de 26 de junho de 2009, que 
aprovou o roteiro de Auditoria para Avaliação dos Atos de Admissão e 
de Disposição de Pessoal na Administração Direta, Autarquias e Funda-
ções Públicas do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais;
 Iv -Instrução Normativa nº 01/2011, que determinou os procedimen-
tos para codificação de processos e relatórios de auditoria emitidos no 
âmbito do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo;
 v - resolução AuGE Nº 001/2009, que dispõe sobre as condições 
gerais para o credenciamento de auditorias externas independentes para 
a prestação de serviços aos Órgãos e Entidades do Poder Executivo 
Estadual e às Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIPs), com base no disposto no art . 50, do Decreto nº 44 .914, de 03 
de outubro de 2008 e alterações posteriores; e,
 vI - resolução AuGE N° 006/2009, que instituiu equipe técnica 
para Gestão do Cadastro Geral de Auditorias Externas Independentes 
(CAEx) .
 Art . 2º -Esta resoluçãoentra em vigor na data de sua publicação .

 Belo Horizonte, 20 de maio de 2021 . 
rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

 Controlador-Geral do Estado 

INSTruÇÃO DE SErvIÇO AuGE/CGE Nº 01/2021
 A Auditoria-Geral da Controladoria-Geral do Estado, no uso das atri-
buições que lhe conferem o art . 16, inciso xII, do Decreto nº 47 .774, de 
3 de dezembro de 2019, considerando a necessidade derevogar instru-
ções de serviços,em vista dasdiretrizes estabelecidas:
 na resolução CGE nº 09, de 02 de abril de 2020,que aprovaa Instru-
ção Normativa CGE/AuGE Nº 01/2020,que aprovaa diretrizes técnicas 
para a prestação de serviços de consultoria, da atividade de auditoria 
interna governamental;
 na resolução CGE nº 22, e 19 de junho de 2020, que aprova a Instru-
ção Normativa CGE/AuGE nº 3/2020, que disciplina a sistemática para 
quantificação e registro dos benefícios decorrentes de atividade de audi-
toria interna governamental, demais normas de auditoria vigentes;
 na resolução CGE nº 24, de 17 de julho de 2020, que aprovaa Ins-
trução Normativa nº 04/2020, que estabeleceu as orientações técnicas 
da atividade de auditoria interna governamental do Poder Executivo 
Estadual;
 naresolução CGE nº 01, de 06 de janeiro de 2021, alterada pelareso-
lução CGE nº 13, de 15 de abril de 2021, que dispõe sobre a atividade 
de Auditoria Contínua no âmbito da Auditoria-Geral e constitui comis-
são permanente para sua implementação, execução, disseminação e ins-
titucionalização; e,
 na resolução CGE nº 15, de abril de 2021, estabelece o sistema de 
auditoria e-Aud como ferramenta de processo de trabalho da atividade 
de Auditoria Interna Governamental no âmbito da Auditoria-Geral e 
das Controladorias Setoriais e Seccionais;
 rESOLvE:
 Art . 1º Ficam revogados os seguintes atos normativos:
 I – Instrução de Serviços nº 04/2004/SCAO/AuGE, de 29 de junho 
de 2004, que trata dos procedimentos de avaliação e certificação do 
registro, controle e apuração de frequência dos servidores públicos da 
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do 
Estado de Minas Gerais, prevista no art . 27 da resolução SEPLAG 
nº 10/2004;
 II – Instrução de Serviço nº 6/2005/SCAO/AuGE, de 29 de julho de 
2005, que trata dos procedimentos de auditoria para elaboração do 
relatório de Apuração do Impacto Financeiro – rAIF;
 III – Instrução de Serviço nº 002/2008/SCAO/AuGE, que trata dos 
procedimentos para o monitoramento sistemático da execução orça-
mentária e financeira anual em relação aos parâmetros pré-estabeleci-
dos pelos Indicadores de Auditoria Operacional implantados, através 
da utilização do SINAu – Sistema Informatizado de Indicadores de 
Auditoria e dos seus manuais, aprovados, respectivamente, pelas Ins-
truções Normativas n° 001, de 04 de junho de 2007 e 002, de 28 de 
junho de 2007;
 Iv – Instrução de Serviços nº 02/2011/SCG/CGE, de 05 de outubro 
de 2011, que trata de procedimentos de comunicação das constatações 
verificadas durante a execução de trabalho de auditoria, em cumpri-
mento ao disposto no art . 1º da resolução CGE nº 18/2011, revogada 
pela resolução CGE nº 24, de 17 de julho de 2020;
 v - Instrução de Serviço nº 02/2012/SCG/CGE, de 29 de junho de 
2012, que trata dos procedimentos destinados a subsidiar as unidades 
de auditoria das Controladorias Setoriais e Seccionais das Secretarias 
de Estado, órgãos autônomos, autarquias e fundações do Poder Execu-
tivo de acompanhamento das medidas previstas no Decreto nº 45 .583, 
de 08/04/2011, que visam à manutenção e ao restabelecimento da regu-
laridade jurídica, fiscal, econômico-financeira e administrativa;
 vI – Instrução de Serviços nº 01/2017/AuGE/CGE, que trata das 
orientações cumprimento do inciso vII do art . 10 da Instrução Norma-
tiva do TCE-MG 14, de 14 de dezembro de 2011, do Tribunal de Contas 
do Estado de Minas Gerais .
 Art .2º . Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua 
publicação .

 Belo Horizonte, 19 de maio de 2021 .
Luciana Cássia Nogueira

 Auditora-Geral daControladoria-Geral do Estado de Minas Gerais
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Advocacia-Geral 
do Estado
Advogado-Geral: Sérgio Pessoa de Paula Castro

Expediente
AFASTAMENTO PrELIMINAr À APOSENTADOrIA
rEGISTrA AFASTAMENTO PrELIMINAr À APOSENTADO-
rIA, nos termos do §24 do artigo 36 da CE/89 e artigo 9º da LCE 64, 
de 2002, redação dada pela LCE nº 156, de 2020, à Masp 345 .587-0, 
Moises Paulo de Sousa Leão, a partir de 17 .05 .2021 . Aposentadoria: 
voluntária/Transição/PEDáGIO INTEGrAL/PArIDADE (Ingresso 
até 16 .12 .1998): artigo 147, §2º, inciso I, e § 3º, inciso I, §5º do ADCT, 
incluído pela EC 104/20 .

Sérgio Pessoa de Paula Castro
Advogado-Geral do Estado

DIrETOrIA-GErAL
FÉrIAS-PrÊMIO – CONCESSÃO
CONCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIO, nos termos do §4º 
do art . 31, da CE/89, à:
MASP 1 .127 .797-7, Edgar Seith Zambrana, cargo/função pública Pro-
curador do Estado, referente ao 3º quinquênio de exercício, a partir de 
06 .01 .2021, que poderão ser usufruídos, a critério da Administração, 
a partir de 01 .01 .2022, nos termos da Lei Complementar Federal nº 
173/2020 e considerando o teor dos Pareceres Jurídicos de nos 16 .247, 
de 22 de julho de 2020, e 16 .244, de 14 de julho de 2020, aprovados 
pelo Advogado-Geral do Estado .
MASP 1 .128 .379-3, Fernando Salzer e Silva, cargo/função pública Pro-
curador do Estado, referente ao 3º quinquênio de exercício, a partir de 
28 .01 .2021, que poderão ser usufruídos, a critério da Administração, 
a partir de 01 .01 .2022, nos termos da Lei Complementar Federal nº 
173/2020 e considerando o teor dos Pareceres Jurídicos de nos 16 .247, 
de 22 de julho de 2020, e 16 .244, de 14 de julho de 2020, aprovados 
pelo Advogado-Geral do Estado .
MASP 1 .128 .420-5, André Sales Moreira, cargo/função pública Pro-
curador do Estado, referente ao 3º quinquênio de exercício, a partir de 
28 .01 .2021, que poderão ser usufruídos, a critério da Administração, 
a partir de 01 .01 .2022, nos termos da Lei Complementar Federal nº 
173/2020 e considerando o teor dos Pareceres Jurídicos de nos 16 .247, 
de 22 de julho de 2020, e 16 .244, de 14 de julho de 2020, aprovados 
pelo Advogado-Geral do Estado .
MASP 1 .128 .631-7, Ana Carolina Oliveira Gomes Paiva, cargo/função 
pública Procurador do Estado, referente ao 3º quinquênio de exercí-
cio, a partir de 28 .01 .2021, que poderão ser usufruídos, a critério da 
Administração, a partir de 01 .01 .2022, nos termos da Lei Complemen-
tar Federal nº 173/2020 e considerando o teor dos Pareceres Jurídicos 
de nos 16 .247, de 22 de julho de 2020, e 16 .244, de 14 de julho de 2020, 
aprovados pelo Advogado-Geral do Estado .
MASP 1 .130 .164-5, rogério Antônio Bernachi, cargo/função pública 
Procurador do Estado, referente ao 3º quinquênio de exercício, a partir 
de 06 .01 .2021, que poderão ser usufruídos, a critério da Administração, 
a partir de 01 .01 .2022, nos termos da Lei Complementar Federal nº 
173/2020 e considerando o teor dos Pareceres Jurídicos de nos 16 .247, 
de 22 de julho de 2020, e 16 .244, de 14 de julho de 2020, aprovados 
pelo Advogado-Geral do Estado .
MASP 1 .133 .067-7, Claudemiro de Jesus Ladeira, cargo/função pública 
Procurador do Estado, referente ao 3º quinquênio de exercício, a partir 
de 28 .01 .2021, que poderão ser usufruídos, a critério da Administração, 
a partir de 01 .01 .2022, nos termos da Lei Complementar Federal nº 
173/2020 e considerando o teor dos Pareceres Jurídicos de nos 16 .247, 
de 22 de julho de 2020, e 16 .244, de 14 de julho de 2020, aprovados 
pelo Advogado-Geral do Estado .

Geralda Almeida Affonso
Diretora-Geral
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ouvidoria-Geral 
do Estado

Ouvidora-Geral: Simone Deoud Siqueira

Expediente
POrTArIA OGE Nº 01, DE 20 DE MAIO DE 2020

Designa a Encarregada pelo Tratamento de Dados no âmbito da Ouvi-
doria-Geral do Estado de Minas Gerais . 
A OuvIDOrA-GErAL DO ESTADO, no uso das atribuições previs-
tas no inciso III, §1º, do art . 93 da Constituição do Estado, na Lei Esta-
dual nº 15 .298, de 6 de agosto de 2004 e no Decreto Estadual nº 47 .740, 
de 21 de outubro de 2019, e em cumprimento à Lei Federal nº 13 .709, 
de 14 de agosto de 2018, rESOLvE:
Art . 1º – Designar a servidora Juliana Maron Ferreira, MaSP . 
1 .164 .746-8, como Encarregada pelo Tratamento de Dados Pessoais no 
âmbito da Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais (OGE/MG), nos 
termos do art . 5º e art . 41 da Lei Federal nº 13 .709, de 14 de agosto de 
2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) .
§1º – A Encarregada pelo Tratamento de Dados Pessoais também será 
responsável pela proteção desses dados no âmbito da OGE/MG .
§2º – A Encarregada pelo Tratamento de Dados Pessoais será apoiada, 
no couber, pelo Grupo de Trabalho instituído pela resolução OGE nº 
12, de 11 de setembro de 2020 .
Art . 2º – As funções de Encarregada pelo Tratamento de Dados Pesso-
ais serão realizadas sem prejuízo das atribuições inerentes ao cargo e 
sua atuação não ensejará acréscimo em sua remuneração .
Art . 3º – As funções da Encarregada pelo Tratamento de Dados Pesso-
ais, conforme consta no art . 41, §2º da Lei Geral de Proteção de Dados, 
consistem em:
I - aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclareci-
mentos e adotar providências;
II - receber comunicações da autoridade nacional e adotar 
providências;
III - orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das 
práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e
Iv - executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou 
estabelecidas em normas complementares .
Art . 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 20 de maio de 2021 .
Simone Deoud Siqueira

Ouvidora-Geral do Estado de Minas Gerais
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ATO 06, DE 21 DE MAIO DE 2021 .
O Chefe de Gabinete, no uso da competência delegada pela resolução 
OGE nº 15/2019, publicada em 20/12/2019, AuTOrIZA AFASTA-
MENTO PArA GOZO DE FÉrIAS-PrÊMIO, nos termos da resolu-
ção SEPLAG nº 22, de 25/4/2003, a servidora:
MaSP 1128062-5, MArIA ELISA BrAZ BArBOSA, por 30 dias, 
referente ao 3º quinquênio, a partir de 25/05/2021 .

Evandro Oliveira Neiva - Chefe de Gabinete
Belo Horizonte
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Defensoria Pública do 
Estado de minas Gerais

Defensor Público-Geral: Gério Patrocínio Soares

Expediente
ATO DO DEFENSOr PÚBLICO GErAL  N .166/2021

O DEFENSOr PÚBLICO GErAL DO ESTADO DE MINAS 
GErAIS, no uso de atribuição prevista no artigo 99 da Lei Complemen-
tar n . 65, de 16 de janeiro de 2003, e em conformidade com o disposto 
na Deliberação n . 005/2005, designa os Defensores (as) Públicos (as) 
EvELYN MArIA PErEIrA SANTA BárBArA – MADEP: 131-D/
MG, MárCIO TEIxEIrA BrETAS- MADEP 0184D/MG e CLAu-
DIO FArIA LEITE - MADEP 0763D/MG, para, sob a presidência da 
primeira, constituírem a comissão processante encarregada de conduzir 
o processo administrativo disciplinar n . 1108 .1507 .2019 .0 .004 .

Belo Horizonte, 21 de maio de 2021 .
Gério Patrocínio Soares
 Defensor Público-Geral 
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controladoria-Geral do Estado
Controlador-Geral: rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Expediente
POrTArIA CGE Nº 09/2021

O Controlador-Geral do Estado, no uso da competência que lhe confere o art . 10, § 4º da Lei nº 12 .846, de 2013, tendo em vista os motivos apresen-
tados pelos Presidentes de Comissão dos Processos Administrativos de responsabilização de Pessoas Jurídicas instaurados pelas portarias a seguir 
indicadas, rESOLvE prorrogar o prazo das Comissões Processantes, devendo os trabalhos serem concluídos no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias:

PAr nº Instauração - Portarias 
CGE nº / Publicações Prorrogação - Portarias CGE n° / Publicações

04/2017 14/2017, 31-5-2017 24/2017, de 07-11-2017;06/2018, de 09-05-2018; 14/2018, de 13-11-2018;08/2019, de 14-5-2019; 
21/2019, de 21-11-2019 e 06/2020, de 22-5-2020 .

01/2018 05/2018, 08-05-2018 14/2018, de 13-11-2018;08/2019, de 14-5-2019; 21/2019, de 21-11-2019 e 06/2020, de 22-5-2020 .
03/2019 06/2019, 04-5-2019 21/2019, de 21-11-2019 e 06/2020, de 22-5-2020 .

Controladoria Geral do Estado, Belo Horizonte, 21 de maio de 2021
rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Controlador-Geral do Estado

COrEGEDOrIA-GErAL
DESPACHO

O Corregedor-Geral, no uso da competência que lhe confere a resolução CGE nº 17, de 17 de junho 2019, art . 32, inciso Iv, do Decreto Estadual nº 
47 .774/2019, e tendo em vista o Parecer Núcleo Técnico nº 48/2021, de 17/05/2021, que analisou o Pedido de reconsideração oposto por Emerson 
Oliveira Abreu, Masp 1 .129 .034-3 referente ao Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria COGE nº 62/2018, cujo o extrato foi 
publicado no Diário Oficial de 7 de setembro de 2018, DECIDE indeferir o Pedido de Reconsideração e manter a decisão publicada no Diário Oficial 
do Executivo de 22 de dezembro de 2020 .
Nos termos do art. 272, §2º do Código de Processo Civil, considera-se para fins de intimação a presente publicação na pessoa do servidor acima qua-
lificado, o qual optou por realizar a própria defesa, nos termos da Súmula vinculante nº 5.
Conforme art . 55, da Lei Estadual nº 14 .184/2002, o prazo para recurso é de 10 (dez) dias .

Corregedoria-Geral, Belo Horizonte, 20 de maio de 2021 .
vanderlei Daniel da Silva

Corregedor-Geral
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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 3202105220042220111.
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ATO DO DEFENSOr PÚBLICO-GErAL 

ATO Nº 157/2021
O DEFENSOr PÚBLICO-GErAL DO ESTADO DE MINAS 
GErAIS, no uso de sua atribuição prevista no art . 9º, inciso xII, da 
Lei Complementar Estadual n . 65, de 16 de janeiro de 2003, concede 
afastamento preliminar à aposentadoria, a partir 03 de maio de 2021, 
nos termos do art . 36, parágrafo 24 da Constituição Estadual de 21 de 
setembro de 1989, a ISABEL CrISTINA rOSSI, MASP 602 .103-4, 
CPF 086 .801 .288-21, Defensora Pública de Classe Especial, DP-E, 
com proventos integrais e direito a paridade nos termos do art . 147, §2º, 
Inciso I, e §3º, Inciso I, do ADCT, acrescentado pela Emenda Constitu-
cional Estadual Nº 104, de 2020 .

21 1484295 - 1

ATO DO DEFENSOr PÚBLICO-GErAL N . 165/2021
 O DEFENSOr PÚBLICO-GErAL DO ESTADO DE MINAS 
GErAIS, no uso de atribuição prevista no art . 9º, inciso I, da Lei Com-
plementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, considerando parecer favorá-
vel do Corregedor-Geral, AuTOrIZA o Defensor Público João victor 
Santos Muruci, MADEP . 0978-D/MG, a residir em comarca limítrofe 
à de sua atuação, nos termos do art . 1º, Parágrafo único, da Delibera-
ção nº 016/2005 .

 Belo Horizonte, 20 de maio de 2021 .
Gério Patrocínio Soares
Defensor Público-Geral 
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ATOS DO DEFENSOr PÚBLICO-GErAL
AuTOrIZA AFASTAMENTO PArA GOZO DE FÉrIAS PrÊMIO, 
à defensora:
0814, Mariana Braga Pereira de Moura, Defensor Públioa de Classe 
Intermediária, por 10 dias referentes ao 1º quinquênio, a partir de 
24/05/2021 .
AuTOrIZA AFASTAMENTO PArA GOZO DE FÉrIAS PrÊMIO, 
ao servidor:
1 .126 .645-9, Agnaldo rodrigues de Souza, Assistente Executivo de 
Defesa Social II-B, por 19 dias referentes ao 1º quinquênio, a partir 
de 24/05/2021 .
CONCEDE AFASTAMENTO POr MOTIvO DE LuTO, nos termos 
do art . 9º, inciso xxI, da Lei Complementar nº 065, de 16 de janeiro de 
2003, por oito dias, às defensoras:

ATO Nº 160/2021
0645, Edileuza Fernandes Moraes, a partir de 16/05/2021 .

ATO Nº 162/2021
0521, Luciana vieira, a partir de 04/05/2021 .

ATO Nº 161/2021
0472, raquel Gomes de Sousa da Costa Dias, a partir de 15/05/2021 .
CONCEDE LICENÇA PATErNIDADE, nos termos do art . 9º, inciso 
xxI da Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, por 05 
(cinco) dias, com prorrogação por mais 15 (quinze) dias, nos termos 
do art . 2º da Deliberação nº 007/2016, de 06 de maio de 2016, ao 
defensor:

ATO Nº 164/2021
0618, Gustavo Trindade Pimenta, a partir de 16/05/2021 .
ALTErA O NOME, no uso de atribuição prevista no art . 9º, inciso xII 
da Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, por motivo de 
casamento da defensora:

ATO Nº 163/2021
0790, Marcella Moraes Pereira das Neves, para Marcella Moraes 
Pereira das Neves Monty .

ATOS DO SuBDEFENSOr PÚBLICO-GErAL
CONCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS PrÊMIO, nos termos do § 
4º do art . 31, da CE/1989, observada a vigência da Lei Complemen-
tar Federal nº 173/2020 e decisão do Defensor Público-Geral acerca 
da produção de efeitos por mencionada lei, datada de 20/11/2020, 
que poderão ser usufruídas, a critério da Administração, a partir de 
01/01/2022, a (s) defensora (s) pública (s):

ATO Nº 150/2021
0497, Claudijane dos Santos Gomes, Defensor Público de Classe Final, 
referente ao 5º quinquênio de exercício, a partir de 09/03/2021 .

ATO Nº 151/2021
0531, Christianne Kellen ribeiro de Miranda Castro, Defensor Público 
de Classe Final, referente ao 5º quinquênio de exercício, a partir de 
01/03/2021 .

ATO Nº 159/2021
0592, Anna Paula Duarte Chaves de Araújo, Defensor Público de Classe 
Final, referente ao 3º quinquênio de exercício, a partir de 31/03/2021 .
CONCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS PrÊMIO, nos termos do § 
4º do art . 31, da CE/1989, observada a vigência da Lei Complemen-
tar Federal nº 173/2020 e decisão do Defensor Público-Geral acerca 
da produção de efeitos por mencionada lei, datada de 20/11/2020, 
que poderão ser usufruídas, a critério da Administração, a partir de 
01/01/2022, ao (s) defensor (es) público (s):

ATO Nº 152/2021
0678, Igor Siuves Jorge, Defensor Público de Classe Final, referente ao 
2º quinquênio de exercício, a partir de 08/03/21 .
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Polícia militar do Estado 
de minas Gerais

Comandante-Geral : Cel PM rodrigo Sousa rodrigues

Expediente
 “ATO DO COMANDANTE DO 33º BPM” - AuTOrIZA O AFASTA-
MENTO PArA GOZO DE FÉrIAS PrÊMIO, nos termos da resolu-
ção nº 4049, de 22/10/2009, pelo período de 01(um) mês, ao nº 164 .797 
- 3, EvANA PAIvA DE ArAuJO ASSIMOS, ASPM-1C, referente ao 
1º lustro, a partir de 07/06/2021 .
 “ATO DO CHEFE DO CAA-1” - AuTOrIZA O AFASTAMENTO 
PArA GOZO DE FÉrIAS PrÊMIO, nos termos da resolução nº 
4049, de 22/10/2009, pelo período de 01(um) mês, ao nº 164 .962 - 3, 
MArCIO PErEIrA rAMOS, ASPM-1C, referente ao 1º lustro, a par-
tir de 01/06/2021 .
 “ATO DO COMANDANTE DO 30 BPM” - AuTOrIZA O AFASTA-
MENTO PArA GOZO DE FÉrIAS PrÊMIO, nos termos da resolu-
ção nº 4049, de 22/10/2009, pelo período de 01(um) mês, ao nº 165 .226 
- 2, JuLIANA ANDrEIA DA SILvA, ASPM-1C, referente ao 1º lustro, 
a partir de 01/06/2021 .
 “ATO DO COMANDANTE DO EM-10 rPM” - AuTOrIZA O 
AFASTAMENTO PArA GOZO DE FÉrIAS PrÊMIO, nos termos da 
resolução nº 4049, de 22/10/2009, pelo período de 01(um) mês, ao nº 
165 .845 - 9, SAMuEL MAurO DA SILvA rOSA, ASPM-1C, refe-
rente ao 1º lustro, a partir de 01/06/2021 .
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 POrTArIA DE N . 115 .963/20-SSC/EM8rPM/8ª rPM - SOLuÇÃO
 O TENENTE COrONEL PM CHEFE DO ESTADO MAIOr DA 
OITAvA rEGIÃO DE POLÍCIA MILITAr, no uso de suas atribuições 
previstas nos artigos 218 e 219 da Lei Estadual n . 869, de 05/07/1952 
(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais) 
c/c os artigos 15 e 16, inciso Iv, da resolução n . 4 .289 de 13/01/2014, 
que estabelece regras gerais de conduta para o servidor público civil 
da PMMG e fixa parâmetros para o exercício de suas funções na Insti-
tuição, e A Portaria de n . 115 .963/20-SSC/EM/8ª rPM, foi instaurada 
para apurar a conduta do servidor civil, n . 165 .804-6, ASPM rafael 
Souza Amorim, lotado no EM/8ª rPM, o qual teria infringido, em tese, 
dispositivos legais estabelecidos na Lei Estadual n . 869/52 .Em suas 
razões de defesa, alegou, em síntese, que as acusações não imputadas 
não retrata a verdade dos fatos; nenhuma testemunha, confirma qual-
quer tipo de desrespeito por parte do servidor civil; a reclamante não 
estava, à época dos fatos, pertencendo ao quadro de funcionários do 
NAIS;O sindicante, concluídos os trabalhos, entendeu pelo arquiva-
mento dos autos com base nas declarações das testemunhas arroladas 
pela defesa;Como se vê dos autos, a conduta, em tese, ilícita, prati-
cada pelo servidor civil rafael Souza Amorim, não restou devidamente 

comprovada, devido à insuficiência de provas, apresentada nos autos 
e, seguindo os princípios gerais do processo disciplinar, culminar no 
arquivamento dos autos;Concordar com o parecer da Sindicante e, con-
sequentemente, ArQuIvAr os autos, nos termos desta decisão, com 
fulcro no art . § 1º do art . 46 da Lei 14 .184/02 c/co art . 7º, inciso vI da 
resolução Conjunta n . 4 .220/12;
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instituto de Previdência dos 
Servidores militares - iPSm

Cel PM QOr vinícius rodrigues de Oliveira Santos

ATO DA DIrETOrIA DE PrEvIDÊNCIA
O Diretor de Previdência do IPSM, usando das atribuições confe-
ridas pelo Art .14, Inciso Iv, do regulamento aprovado pelo Decreto 
n .º 48 .064, de 16out2020, resolve incluir no quadro de pensionistas do 
IPSM, no mês de março/2021, os seguintes beneficiários, nos termos 
dos Arts . 2º e 23 da Lei 10 .366/90, com a redação dada pela Lei 13 .962, 
de 27 de julho de 2001 e modificações posteriores:
 *Pensionista: Maria da Piedade Martins; Segurado: Osvaldo Martins; 
Matrícula: 015 .762; *Pensionista: Maria Izabel de Souza ramos; Segu-
rado: Sebastião rodrigues ramos; Matrícula: 021 .956; *Pensionista: 
Carmelia de Oliveira Conceição; Segurado: Guilherme rodrigues 
de Oliveira; Matrícula: 022 .017; *Pensionista: Maria das Dores Oli-
veira Pereira; Segurado: Tancredo Pinto Pereira; Matrícula: 023 .656; 
*Pensionista: Conceição Otaviana da Silva; Segurado: Miguel Jose da 
Silva; Matrícula: 024 .282; *Pensionista: raquel Satler Mol Marino; 
Segurado: Jurandyr Afonso Marino; Matrícula: 026 .964; *Pensionista: 
Ana Maria Albino Miguel e outro; Segurado: Fernando Miguel; Matrí-
cula: 027 .376; *Pensionista: Alda ribeiro vasconcelos; Segurado: 
Moises Martins vasconcelos; Matrícula: 028 .539; *Pensionista: Irani 
Candida de Jesus Moraes; Segurado: Homero Gonçalves de Moraes; 
Matrícula: 029 .403; *Pensionista: Eny Stevanim Titoneli dos Santos; 
Segurado: Paulo rodrigues dos Santos; Matrícula: 030 .933; *Pensio-
nista: Ilka Aschinelli Ferreira da Silva; Segurado: Jupiar Ferreira da 
Silva; Matrícula: 034 .127; *Pensionista: Irene Luiza da Silva; Segu-
rado: Jose Cesario da Silva; Matrícula: 034 .606; *Pensionista: Neuri 
do Nascimento Magalhães; Segurado: Marco Antonio Andrade Maga-
lhaes; Matrícula: 035 .841; *Pensionista: Isabel Christina da Silva Mar-
celino; Segurado: Jorge Custodio Marcelino; Matrícula: 036 .113; *Pen-
sionista: rosany Dias Drumond; Segurado: Evandro Dias Drumond; 
Matrícula: 036 .964; *Pensionista: Nisia da rocha Santana; Segurado: 
Levi Feliciano Santana; Matrícula: 037 .567; *Pensionista: Maria Jose 
viana Nogueira; Segurado: Joao Bosco Nogueira; Matrícula: 039 .538; 
*Pensionista: Maria Divina de Souza Santos
; Segurado: Jose Liberio dos Santos; Matrícula: 040 .086; *Pensionista: 
Maria Alves de rezende; Segurado: Jose Augusto de rezende; Matrí-
cula: 040 .179; *Pensionista: Marly Silveira Mota Bonisson; Segurado: 
Levy Campos Bonisson; Matrícula: 040 .590; *Pensionista: Cleonice 
Teixeira Moreira Dias; Segurado: Odilson Cunha Dias; Matrícula: 
042 .527; *Pensionista: Maria das Graças de Jesus Mendonça; Segu-
rado: Pedro Liberio de Mendonça; Matrícula: 043 .055; *Pensionista: 
Maria Lucia Siqueira Oliveira; Segurado: Amir do Carmo Oliveira; 
Matrícula: 044 .443; *Pensionista: Maria raimunda de Assis Oliveira; 
Segurado: Edigar de Oliveira; Matrícula: 045 .102; *Pensionista: Ceci-
lia Gomes de Oliveira e Silva; Segurado: vivaldo rodrigues da Silva; 
Matrícula: 045 .137; *Pensionista: Fatima Guimaraes vieira; Segurado: 
Odilon vieira; Matrícula: 045 .193; *Pensionista: Luzdivina Silverio 
da Cruz; Segurado: Jose Maria Ferreira da Cruz; Matrícula: 045 .428; 
*Pensionista: Marcilia de Paula Correa; Segurado: Edil de Souza reis; 
Matrícula: 045 .547; *Pensionista: Sonia Maria das Graças da Silva 
Almeida e outro; Segurado: roberto de Almeida; Matrícula: 045 .985; 
*Pensionista: Alvina Castro Cunha; Segurado: Antonio Eustáquio Fer-
reira Cunha; Matrícula: 046 .161; *Pensionista: Maria Aparecida Gal-
vão; Segurado: Helio Alves Galvao; Matrícula: 048 .583; *Pensionista: 
Maria da Consolação Batista; Segurado: valdete Alves Batista; Matrí-
cula: 049 .734; *Pensionista: Maria Genuino da Cruz Gonçalves; Segu-
rado: Divino Ananias Gonçalves; Matrícula: 052 .199; *Pensionista: 
Cecilia Isabel de Mendonça Silva; Segurado: valdir Geraldo da Silva; 
Matrícula: 052 .356; *Pensionista: Marizene Silva ribeiro; Segurado: 
Itamar ribeiro de Souza; Matrícula: 057 .628; *Pensionista: Lucimary 
de Nazare Pirico e outro; Segurado: Ademilton Jose ribeiro ; Matrí-
cula: 065 .628; *Pensionista: Mariza do Carmo Pamplona Silva; Segu-
rado: Ademar Miguel da Silva; Matrícula: 082 .102; *Pensionista: 
Gilcea Aparecida de Almeida Santos; Segurado: Nelcy Geraldo dos 
Santos; Matrícula: 084 .398; *Pensionista: Gildelena Alves de Araujo 
Farias; Segurado: Joao Andre de Farias Filho; Matrícula: 085 .155; 
*Pensionista: Helena Maria Cristino Leite; Segurado: Antonio Cris-
tino da Silva; Matrícula: 086 .954; *Pensionista: Sergio Cesar Carvalho 
dos Santos Filho e outros; Segurado: Sergio Cesar Carvalho dos San-
tos; Matrícula: 087 .810; *Pensionista: virginia Alvarenga Guimaraes 
da Silva; Segurado: Jorge Luiz ribeiro da Silva; Matrícula: 088 .245; 
*Pensionista: Helena Gabrielly Aparecida Braga Lopes e outro; Segu-
rado: Lindomar Castilho Lopes; Matrícula: 096 .633; *Pensionista: 
Carmem Mary da Silveira; Segurado: vitor da Silveira; Matrícula: 
097 .762; *Pensionista: rosely Ferreira de Paula
 Souza; Segurado: Mauricio Teodoro de Souza; Matrícula: 098 .015; 
*Pensionista: Sandra Lopes Firmino Bonfim; Segurado: Jose Francisco 
Bonfim; Matrícula: 098.545; *Pensionista: Maria Aparecida Rodrigues 
Barros; Segurado: Marco Aurelio de Barros; Matrícula: 099 .479; *Pen-
sionista: rosimara rodrigues vaz; Segurado: Alexandre vaz Ferreira; 
Matrícula: 104 .219; *Pensionista: Luciana Maria dos Santos rosa e 
outros; Segurado: Wesley rodrigues rosa; Matrícula: 113 .805; *Pen-
sionista: roseane Pavan de Deus e outro; Segurado: Lucio Jose Durso 
de Deus; Matrícula: 115 .541; *Pensionista: Maria dos Anjos Souza 
rhis e outro; Segurado: Ailton Carlos rhis; Matrícula: 119 .366; *Pen-
sionista: Meire Alves de Morais Oliveira e outro; Segurado: Adaelmo 
rodrigues de Oliveira; Matrícula: 121 .274; *Pensionista: Gislaine 
vilela Ferreira de Souza e outro; Segurado: Eder Ferreira de Souza; 
Matrícula: 130 .114 .  registre-se e publique-se . 

Belo Horizonte, 21 de maio de 2021 .
(a) Cláudio roberto de Souza – Cel . BM QOr

 Diretor de Previdência
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Polícia civil do Estado 
de minas Gerais

Chefe da  Polícia Civil: Joaquim Francisco Neto e Silva

Expediente
SuPErINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, 

GESTÃO E FINANÇAS
DIrETOrIA DE ADMINISTrAÇÃO E 

PAGAMENTO DE PESSOAL
Afastamento Preliminar à Aposentadoria
registra afastamento preliminar à aposentadoria, nos termos do § 24º 
do art .36 da CE/1989, aos seguintes servidores:
Masp .298 .531-5, ronaldo ramos da Silveira, a partir de 19/05/2021, 
aposentadoria integral .
Masp .343 .950-2, Anderson Augusto Ferreira, a partir de 19/05/2021, 
aposentadoria integral .
Masp .350 .286-1, Lesio Ferreira dos reis, a partir de 20/05/2021, apo-
sentadoria integral .
Masp .387 .357-7, Elcio rezende, a partir de 17/05/2021, aposentado-
ria integral .
Masp .387 .381-7, Maiza de Oliveira Zanol, a partir de 17/05/2021, apo-
sentadoria integral .

Afastamento Preliminar à Aposentadoria - Cancelamento
Masp .342 .111-2, Marcilio Costa Gonçalves
Cancela o afastamento preliminar à aposentadoria, publicado no MG de 
26/09/2020, a partir de 20/05/2021 .
Motivo: Solicitação do servidor .

Gratificação de Incentivo ao Exercício Continuado - Concessão
Concede gratificação de incentivo ao exercício continuado, com base 
no art .118, da Lei Complementar nº129 de 08/11/2013, aos seguintes 
servidores:
Masp .342 .111-2, Marcilio Costa Gonçalves, a partir de 20/05/2021 .
Masp .349 .108-1, rogerio raimundo rezende, a partir de 07/05/2021 .
Masp .547 .361-6, Marcos Eduardo Lopes, a partir de 17/05/2021

Férias Prêmio - Conversão em Espécie
Converte férias Prêmio em espécie, nos termos do art . 117 do ADCT da 
CE/1989 e artigo 1º, § 1º, inciso I do Decreto 44 .391 para vigência na 
data de aposentadoria dos servidores:
Masp .343 .759-7, Celso Jardim de Souza , 03 meses e 14 dias, sendo: 14 
dias do 1ºqq e 03 meses do 2ºqq .
Masp .359 .491-8, Marcio Barbosa Silva, 03 referentes ao 4ºqq .

Férias Prêmio - Conversão em Espécie - Torna sem efeito
Masp .342 .111-2, Marcilio Costa Gonçalves .
Torna sem efeito a conversão em espécie das Férias-Prêmio publicada 
no MG de 14/11/2020 .
Motivo: Pelo fato de o servidor ter retornado às atividades .

Férias Prêmio – Conversão em Espécie - Retificação
Retifica o ato publicado no MG de 25/07/2020;
Masp .298 .392-2, Jose Aparecido da Silva .
Onde se lê:  . . . 12 meses, sendo: 03 meses do 1ºqq, 03 meses do 2ºqq e 
03 meses do 03ºqq e 03 meses do 4ºqq .
Leia-se:  . . . 09 meses, sendo: 03 meses do 1ºqq, 03 meses do 2ºqq e 03 
meses do 03ºqq .

Quinquênio Administrativo - Concessão
Concede Quinquênio, nos termos do art . 112, do ADCT, da CE/1989, 
aos servidores abaixo relacionados, cujo pagamento se dará a partir 
de 01/01/2022, sem efeitos financeiros retroativos, nos termos da Lei 
Complementar Federal nº 173/2020 e considerando o teor dos Parece-
res Jurídicos de nºs 16 .247, de 22 de Julho de 2020, e 16 .244, de 14 de 
Julho de 2020, aprovados pelo Advogado-Geral do Estado:
Masp . 343 .947-8, Aloisio Alves da Costa, 6ºqq a partir de 10/05/2021 .
Masp . 349 .028-1, Eduardo Sibalszky Junior, 6ºqq a partir de 
19/04/2021 .
Masp . 848 .150-9, Glaucimar Borges Gripp, 6ºqq a partir de 
12/05/2021 .

Quinquênio Administrativo - Torna sem efeito
Masp .342 .111-2, Marcilio Costa Gonçalves .
Torna sem efeito o ato publicado no MG de 04/11/2020, referente ao 
7º quinquênio .
Motivo: Pelo fato de o servidor ter retornado às atividades .

Adicional Por Tempo de Serviço - Concessão
Concede adicional por tempo de serviço, nos termos do art .113 do 
ADCT da CE/1989, c/c xIv do art .37 da Cr/1988, aos servidores:
Masp .343 .947-8, Aloisio Alves da Costa, a partir de 10/05/2021 .
Masp .349 .028-1, Eduardo Sibalszky Junior, a partir de 19/04/2021 .
Masp .848 .150-9, Glaucimar Borges Gripp, a partir de 12/05/2021 .

Abono de Permanência - Concessão
Concede abono permanência com base no § 19 do art . 40 da Consti-
tuição Federal de 1988, com redação pela Emenda Constitucional nº 
41/2003, aos servidores:
Masp .235 .416-5, Geraldo Magela dos Passos, a contar de 19/05/2021 .
Masp .903 .964-5, Claudia rodrigues Alves, a contar de 20/05/2021 .
Masp .904 .021-3, Soraia Gonçalves Silva, a contar de 20/05/2021 .
Masp .

Belo Horizonte, 21 de maio de 2021, Seção de 
Aposentadoria da Diretoria de Administração e Pagamento 

de Pessoal da Polícia Civil de Minas Gerais . 

roberto Alves Barbosa Junior
Delegado Geral de Polícia

Diretor de Administração e Pagamento de Pessoal
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SuPErINTENDÊNCIA DE INvESTIGAÇÃO 
E POLICIA JuDICIArIA
POrTArIA Nº 72/2021

Constitui Comissões Permanentes de Patrimônio e Inventário – CPPI 
no âmbito da 1 .ª Delegacia regional de Polícia Civil/Barbacena, para 
cumprimento da resolução 8161 de 25/03/2021
A Drª . Flávia Mara Camargo Murta, Delegada regional de Polícia Civil 
da 1ª DrPC/13ºDEPPC/ Barbacena, no uso de suas atribuições, e em 
cumprimento às diretrizes contidas na resolução 8 .161 de 25/03/2021,
resolve:
Art . 1º Fica constituída a Comissão Permanente de Patrimônio e Inven-
tário - CPPI, no âmbito da 1 .ª Delegacia regional de Polícia Civil/Bar-
bacena, encarregada de realizar inventários de verificação, controle, 
registro, baixa, criação e de transferência de bens permanentes e de 
consumo, bem como para promover o inventário anual estabelecido por 
decretos de encerramento do exercício financeiro.
Art . 2º A Comissão de que trata o artigo anterior será coordenada 
pelo(a) servidor(a) Flavia Mara Camargo Murta, Delegada regional de 
Polícia Civil e MASP 457 .998-3 e composta dos seguintes servidores:
I – Equipe de Bens Permanentes:
Titular: Jose Francisco xavier De Paula, Investigador de Polícia, 
MASP . 343 .829-8
Suplente: Alessandro Martin Dinalli, Investigador de Polícia, MASP . 
1 .111 .533-4
II – Equipe de Bens de Consumo:
Titular: Lorena Araújo De Oliveira Silva Do Carmo, Investigadora de 
Polícia,
MASP 1 .113 .435-0
Suplente: Monique Moraes Mazoni Do Nascimento, Escrivã de Polícia, 
MASP 667 .914-6
Art . 3º A Comissão de que trata o artigo 1º é responsável pela consoli-
dação das informações decorrentes do levantamento de bens permanen-
tes e de consumo no âmbito deste (Nome da unidade), emissão do rela-
tório Consolidado e posterior encaminhamento à Diretoria de Logística, 
Material e Patrimônio .
Art . 4º O relatório consolidado dos bens permanentes deverá ser enca-
minhado, via SEI, para a unidade SEI PCMG/SPGF/DLPM/INvEN-
TÁRIO, nas datas definidas no artigo 17 e parágrafos, da Resolução 
8 .161/2021 .
§1º Para encaminhamento do relatório de inventário a Comissão 
deverá utilizar planilha padrão disponibilizada na Intranet .
Art . 5º Os trabalhos da Comissão iniciar-se-ão a partir da publicação 
desta Portaria .
Art . 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário .
registre-se, Publique-se e Cumpra-se . 

Barbacena, 12 de maio de 2021
Belª . Flávia Mara Camargo Murta
Delegada regional de Polícia Civil

Masp: 457 .998-3
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ATOS ASSINADOS PELO SENHOr CHEFE DA 
POLÍCIA CIvIL DE MINAS GErAIS

74 .760 – no uso de suas atribuições, nos termos do inciso Iv do art . 22 
da Lei Complementar nº 129, de 08 de novembro de 2013, face ao teor 
do Ofício PCMG/SPGF/DAPP/SrA nº 1281/2021, em razão do retorno 
em caráter precário do servidor, conforme ato do Senhor Governador 
do Estado publicado no IOMG em 4 de maio de 2021, designa Diego 
Macedo de Albuquerque, Investigador de Polícia, nível II, MASP 
1 .242 .526-0, para prestar serviços na Delegacia de Polícia Civil de 
Esmeraldas/ 3ª DrPC ribeirão das Neves/ 2º Depto . Contagem .

74 .761 – no uso de suas atribuições, nos termos do artigo 17 da Lei 
15 .301 de 10/08/2004, e atendendo a decisão judicial proferida nos 
autos de número 5071122-15 .2019 .8 .13 .0024, promove, por Escolari-
dade Adicional, o servidor Michael Bernardo Pereira ribeiro, MASP 
1 .352 .816-1, ocupante do cargo de Técnico Assistente da Polícia Civil, 
nível I, grau D, para o cargo de Técnico Assistente da Polícia Civil, 
nível II, grau A, a contar de 16/01/2019 .

74 .762 – no uso de suas atribuições, nos termos do artigo 17 da Lei 
15 .301 de 10/08/2004, e atendendo a decisão judicial proferida nos 
autos de número 5071122-15 .2019 .8 .13 .0024, promove, por Escolari-
dade Adicional, o servidor Michael Bernardo Pereira ribeiro, MASP 
1 .352 .816-1, ocupante do cargo de Técnico Assistente da Polícia Civil, 
nível II, grau A, para o cargo de Técnico Assistente da Polícia Civil, 
nível III, grau A, a contar de 16/01/2021 .

74 .763 – no uso de suas atribuições legais e considerando o artigo 22 do 
Decreto nº 37 .924, de 16 de maio de 1996, que dispõe sobre a execução 
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 .111 .364-4 Felix Magno von 
Dollinger Delegado de Polícia 1510026

ATOS ASSINADOS PELO SENHOr SuPErINTENDENTE 
DE INvESTIGAÇÃO E POLÍCIA JuDICIárIA

74 .764 – no uso de suas atribuições, remove a pedido, nos termos do 
artigo 38, inciso v, c/c o artigo 52, inciso I, da Lei Complementar nº 
129, de 08 de novembro de 2013, Adriano venâncio Nunes da Silva, 
MASP 1 .242 .812-4, Investigador de Polícia, nível II, para prestar 
serviço na 2ª Delegacia de Polícia Civil de Ibirité/4ª DrPC/2º Depto 
Contagem, procedente da Delegacia Especializada de Atendimento à 
Mulher de Ibirité/4ª DrPC/2º Depto Contagem .
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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 144/2021
CONCEDE, licença para tratar de interesses particulares, nos termos 
dos artigos 179, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952 e Decreto n° 
28 .039/88, ao servidorBruNO rOCHA DE MELO, MASP 1171378-1, 
FISCAL AGrOPECuárIO, a partir de 18-05-2021 .

THALES ALMEIDA PErEIrA FErNANDES
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Secretaria de Estado 
de cultura e turismo

Secretário: Leônidas José de Oliveira

Fundação de Arte de 
ouro Preto - FAoP

Presidente: Jefferson da Fonseca Coutinho

ATA DE DELIBErAÇÃO CONSELHO CurADOr DA FAOP 
 Processo Sei 2170 .01 .0000066/2021-27 . resumo da Ata da primeira 
reunião ordinária do ano de 2021 do Conselho Curador da Fundação de 
Arte de Ouro Preto – Faop . Deliberação n° 001, de 19 de maio de 2021 . 
Aprovação da Prestação de Contas da FAOP do Exercício de 2020 e o 
relatório Anual das Atividades do mesmo ano . O Conselho Curador 
da FAOP, atendendo ao disposto no artigo 4°, inciso III, do Estatuto da 
FAOP, ao qual se refere o Decreto nº 47 .922, de 23 de abril de 2020, 
Delibera: Fica aprovada sem ressalvas a Prestação de Contas do Exer-
cício de 2020 da Fundação de Arte de Ouro Preto . Esta Deliberação 
entra em vigor na data de sua publicação . revogam-se as disposições 
em contrário . Ouro Preto, 19 de maio de 2021 . Ass . Jefferson da Fon-
seca Coutinho, Presidente do Conselho Curador (em exercício) da Faop 
e Conselheiros presentes .
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Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
Secretário: Fernando Passalio de Avelar

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de minas Gerais - FAPEmiG
Presidente: Paulo Sérgio Lacerda Beirão

rETIFICAÇÃO:
Retifica-se os atosque concede progressãoreferente aos(as) servidores(as) conforme abaixo:

NOME MASP PuBLICAÇÃO: ONDE SE LÊ: LEIA-SE:
Alice Avelino Pereira Martins 1165379-7 08/04/2020 07/04/2020 08/04/2020
Nathalia Felix Oliveira 1389741-8 15/04/2020 14/04/2020 15/04/2020
Soraia Faleiro reis 1147932-6 09/05/2020 08/05/2020 09/05/2020

(A) Paulo Sérgio Lacerda Beirão 
 Presidente da FAPEMIG
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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 3202105220042220112.



Minas Gerais  diário do executivo sábado, 22 de Maio de 2021 – 13 
ATO DO SENHOr PrESIDENTE

O Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais, exonera, nos termos do artigo 106, alínea “a”, da Lei nº 869 de 5 
de julho de 1952,Marcelo Augusto de Moraes Horta,Masp 1396154-5, 
do cargo de provimento efetivo deGestor em Ciência e Tecnologia, 
Nível I, Grau B, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
Minas Gerais – FAPEMIG, a partir de 19/05/2021 .

(A) Paulo Sérgio Lacerda Beirão 
 Presidente da FAPEMIG 

21 1484245 - 1

instituto de Desenvolvimento 
do Norte e Nordeste de 
minas Gerais - iDENE

Diretor-Geral: Nilson Pereira Borges

POrTArIA IDENE Nº 12 DE 17 DE MAIO DE 2021
Altera a Portaria nº 30/2019que crioua Comissão Permanente de Licita-
ção e a Comissão Permanente de recebimento de Materiais e Serviços 
erevoga a Portaria nº 04/2020, designando novos membros .
O DIrETOr GErAL DO INSTITuTO DE DESENvOLvIMENTO 
DO NOrTE E NOrDESTE DE MINAS GErAIS, no uso das atri-
buições que lhe conferem a Lei Estadual nº 14 .171/2002 e o Decreto 
nº 47 .834/2020,
 DETErMINA:
Art . 1º -O artigo 3º da Portaria 30/2019,passa a vigorar com a seguinte 
redação:
“ Art . 3º - Em hipótese da aplicação da Lei 10 .520 de 17 de julho de 
2002, que institui a modalidade de licitação denominada pregão, ficam 
designados os seguintes servidores com capacitação específica para a 
função de Pregoeiro e sua Equipe de Apoio:
I - Pregoeiros:
a) Loçanny Seixas da Silva – Masp . 376 .953-6;
b) Priscila Karen Santos – Masp: 1 .372 .870-4;
c) rosínea da Cruz Gonçalves – Masp: 1 .357 .332-4 .
II - Equipe de Apoio:
a) Carlos Alexandre de Souza - Masp: 1 .376 .530-0;
b) Glaucia Fialho Fonseca- Masp: 1 .478 .884-8;
c) Juliane Oliveira de Miranda – MASP: 1 .399 .248-2;
c) Maria Judite rezende vieira – Masp . 360 .388-3;
d) Pedro Henrique Marinho de Oliveira – Masp . 752 .845-8;
e) Priscila Karen dos Santos – Masp . 1 .372 .870-4;
f) rosínea da Cruz Gonçalves – Masp: 1 .357 .332-4;
g) vitor César Soares de Matos – Masp: 1 .389 .367-2 .
Art . 2º-O artigo 4ºda Portaria 30/2019, passa a vigorar com a seguinte 
redação:
“Art . 4º Constituir a Comissão Permanente de recebimento de Mate-
riais e Serviços que terá como competência:
I - Acompanhar o recebimento de toda compra realizada dentro dos 
requisitos da especificação previstos em edital, conferindo:
a) se o objeto está de acordo na quantidade, prazo, valor e demaiscondi-
ções, até mesmo com a amostra apresentada na data da licitação;
b) se a quantidade e a qualidade dos itens correspondente ao apresen-
tado na proposta do fornecedor vencedor;
c) se a documentaçãorequerida do(s) material(is) (certificados, homolo-
gações, manuais, etc) está conforme e completa;
 d)todos os equipamentos, de forma a garantir o seu perfeito 
funcionamento .
 II- Acompanhar a execução e entrega de todo o(s) serviço(s) contra-
tado (s) .
 III- Emitir Termo circunstanciado de execução de serviço contratado 
ou entrega de objeto, quando for o caso .
Iv – Observar as disposições contidas no Decreto nº 45 .242/2009 .
§ 1º Ficam designados, os seguintes servidores para comporem a refe-
rida comissão de que se trata o art . 4º:
I - Coordenação regional de Araçuaí: 
a) José Amilcar Jardim Freire – masp: 1 .020 .329/7;
b) Gabriel Martins Oliveira – masp: 1 .485 .180/2;
c) Patrico Gomes Soares – masp: 1 .188 .529/0 .
II - Coordenação regional de Diamantina:
a) Danielle Cristina Fonseca Santos Grazziotti – masp:1 .304 .614/9;
b) rejane Luzia Silva – masp:1 .369 .878/2;
c) viviane Cristina da Cunha – masp: 1 .289 .247/7 .
III - Coordenação regional de Governadorvaladares:
a) Gabriel rodrigues rangel – masp: 1 .491 .385/9;
b) Thalita Dohler Schutte – masp: 1 .295 .992/0;
c) Marcos Alves Lima – masp: 1 .474 .875/0 .
Iv - Coordenação regional de Janaúba:
a) Sérgio Martins de Souza – masp:1 .296 .942/4
b) Antônio Mota de Assunção Júnior – masp:1 .148 .939/0;
c) ramon Pereira Paiva – masp:1 .373 .633/5
v -Coordenação regional de Januária:
a) Geraldo Welington Mota – masp:357 .477/9;
b) Maria Aparecidarocha Figueiredo – masp:1 .214 .149/5;
c) Edson Mendes rodrigues – masp:1 .369 .881/6 .
vI - Coordenação regional de Jequitinhonha:
a) valquiria Antunes Pinheiro– masp: 1 .020 .357/8;
b) João Batista dos Santos –masp: 358 .128/7;
c) rodrigo Alves de Souza – masp: 1 .370 .292/3 .
vII - Coordenação regional de Montes Claros:
a) Wendel Pereira de Souza – masp: 1 .496 .031/4;
b) Aldrin Jones Souza – masp: 1 .387 .258-5;
c) raíssa Gomes reis – masp: 1 .372 .511/4 .
VIII - Coordenação Regional de Teófilo Otoni:
a) Lucas rodrigues Santos Silva – masp: 1 .297 .214/7;
b) rafael Pinheiro Dias – masp: 1 .372 .211/1;
c) vinícius Silva rocha – masp: 1 .369 .892/3 .
Ix - Coordenação regional de Salinas:
a) Mayane de Souza Alves – masp: 1 .370 .627/0;
b) renilson Ferreia– masp: 1 .387 .220/5;
c) Thiago Pereira dos Santos – masp: 1 .485 .228/9 .
§ 2º - As atribuições desta Comissão, quanto ao recebimento de bens 
e/ou serviços não exclui a obrigatoriedade do recebimento provisório 
pelos servidores responsáveis pelo acompanhamento e a fiscalização da 
execução do objeto contratado .
§3º - O recebimento provisório e definitivo de serviços e de bens de 
grande vulto será realizado mediante termo circunstanciado, assinado 
pelo mínimo de 3 (três) membros, após o acompanhamento ea vistoria 
que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais .
§ 4º -Havendo necessidade, a Comissão poderá solicitar apoio técnico 
quando necessário alguma decisão que extrapole ao especificado em 
edital desde que aprovado, previamente, pelo Gabinete .
Art . 3º - Fica revogadaaPortaria Idene04/2020 .
Art . 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte,17 de maio de 2021
NILSON PErEIrA BOrGES

Diretor Geral do Idene
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instituto de metrologia e 
Qualidade do Estado - iPEm

Diretora-Geral: Melissa Barcellos Martinelle

POrTArIA IPEM-MG Nº 49, DE 21 DE MAIO 2021 .
A diretora-geral do Ipem-MG, no uso de suas atribuições legais, 
com base nas diretrizes dispostas nos arts . 2º, 4º e 5º da Deliberação 
do Comitê Extraordinário COvID-19 nº 02/2020, na Deliberação do 
Comitê Extraordinário COvID-19 nº 04/2020 e na resolução Conjunta 
SEDE, FAPEMIG, IPEM, INDI, IDENE, ArMBH e ArMvA Nº 01, 
de 16 de março de 2020 e da Portaria IPEM/MG nº 47/2021,
rESOLvE:
Art . 1º . Determinar a suspensão, de 24 de maio de 2021 a 25 de junho 
de 2021, das atividades incompatíveis com teletrabalho, exceto:
I - verificação e fiscalização de instrumentos de pesagem, nos muni-
cípios em que não haja restrição de circulação decretado pelo Poder 
Executivo municipal;
II - verificação de bombas medidoras de combustíveis, nos municípios 
em que não haja restrição de circulação decretado pelo Poder Execu-
tivo municipal;

III - verificação de radares, veículos -tanque, cronotacógrafos, etilôme-
tros e demais serviços da GLAB;
Iv - ensaios laboratoriais dos produtos pré-medidos já coletados e
 fiscalizações em estabelecimentos com área aberta;
v - atividades da Gerência de avaliação de conformidade;
VI - serviços de credenciamento de oficinas;
vII - serviços de manutenção, jardinagem, limpeza e vigilância dos 
bens imóveis ocupados pelo Ipem-MG; e,
vIII - serviços diversos que, em razão de determinação da Diretoria 
Geral, esteja sendo realizado em regime de mutirão .
Parágrafo único . Considera-se incompatível com teletrabalho as ativi-
dades de secretariado executivo e outras necessárias ao atendimento 
direto da diretoria .
Art . 2º . A gerência ou o responsável pela unidade administrativa deverá 
comparecer presencialmente quando solicitado pelas diretorias e orga-
nizar horários e processos de trabalho da equipe para evitar aglome-
rações, devendo adotar as orientações definidas pelo COES-MINAS - 
COVID-19, ficando obrigado a realizar, pelo menos, uma
 reunião gerencial virtual por semana com todos os membros da 
equipe .
Art . 3º . Os servidores públicos detentores de cargos comissionados e 
os servidores públicos e colaboradores do Ipem-MG beneficiários de 
função gratificada poderão ser submetidos a regime diverso, que deverá 
ser estabelecido pela chefia imediata, após anuência da diretoria res-
ponsável, independentemente da atividade realizada e/ou dos serviços 
prestados .
Art . 4º . Todos os servidores, empregados públicos e colaboradores do 
Ipem-MG devem observar o Protocolo de Segurança de Prevenção e 
Combate ao Coronavírus do Ipem-MG e demais protocolos de práticas 
de prevenção de contágio definidas pelo Centro de Operações de Emer-
gência em Saúde - COES-MINAS - COvID-19 .
Art . 5º . Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se .

 Contagem, 21 de maio de 2021 . 
Melissa Barcellos Martinelle - Diretora Geral .
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instituto de Desenvolvimento 
integrado de minas Gerais - iNDi

Diretor-Presidente: Thiago Coelho Toscano

 NOMEAÇÃO E POSSE DE DIrETOr
O Conselho Superior do Instituto de Desenvolvimento Integrado de 
Minas Gerais – INDI, em sua 198ª reunião, realizada em 12/05/2021, 
nomeou Adriano Luiz de Carvalho para ocupar o cargo de diretor de 
atração de investimento desse Instituto . Ele tomou posse em 20/05/2021 
para mandato que se inicia em 20/05/2021 e termina em 19/05/2023 . 

Belo Horizonte, 20/05/2021 . Fernando Passalio de 
Avelar, presidente do Conselho Superior .
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Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social

Secretária: Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

Expediente
 rESOLuÇÃO SEDESE Nº 26, DE 20 DE MAIO DE 2021 .

 Altera o artigo 2º da resolução SEDESE nº 04/2021, que nomeia 
representantes indicados pelo Colegiado dos Gestores Municipais da 
Assistência Social de Minas Gerais (COGEMAS) e pelaSecretaria 
de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE), para comporem a 
Comissão Intergestores Bipartite-CIB, em Minas Gerais .
A SECrETárIA DE ESTADO DE DESENvOLvIMENTO SOCIAL, 
no uso das atribuições legais que lhe confere o disposto no inciso III, § 
1º, do artigo 93, da Constituição Estadual, e considerando o que disci-
plina a resolução SEDESE n .º 24/1999, de 26 de julho de 1999 e suas 
alterações, que institui a Comissão Intergestores Bipartite em Minas 
Gerais; a resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004, do Conselho 
Nacional de Assistência Social (CNAS), que aprova a Política Nacional 
de Assistência Social (PNAS); e a resolução n .º 33, de 12 de dezem-
bro de 2012, que aprova a Norma Operacional Básica da Assistência 
Social (NOB/SuAS),

 rESOLvE:
Art . 1º -Alterar o artigo 2º da resolução SEDESE nº 04/2021, que 
nomeia os representantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social - SEDESE para composição da Comissão Intergestores Bipartite 
– CIB/MG, que passaa ter a seguinte redação:
 “Art . 2ºNomear os representantes da SEDESE para composição da 
Comissão Intergestores Bipartite – CIB/MG, a seguir relacionados:
 I - 1º Titular:Mariana de resende Franco– MASP 1389745-9;
 II -1º Suplente:Marcela rodrigues Santos– MASP 1478703-0
 III-2º Titular:Soraia vanessa Silva Cruz– MASP 1490876-8;
 Iv-2º Suplente:Lívia Pinto de Almeida Pessoa -MASP 14914121;
 v -3º Titular:Cristiano de Andrade– MASP 547109 -9;
 vI-3º Suplente:Tatiane Patrícia dos reis Sanção– MASP 1187714-9;
 vII-4º Titular:roberta Kelly Figueiredo- MASP 1209972-7;
 vIII-4º Suplente:Carlos Alberto rodrigues– MASP 367832-3
 Ix -5º Titular:Suzanne Cristina Horta Silva– MASP 752995-1;
 x- 5º Suplente:Isabelle Colares Ali Ganem– MASP 752885-7;
 xI -6º Titular:Elder Carlos Gabrich Júnior- MASP 752785-6;
 xII-6º Suplente:NelsonFernandoMaure Carvalho- MASP 14811525 .
Art . 2º- Ficam inalterados os demais artigos da resolução SEDESE 
nº 04/2021 .
Art . 3ºEsta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 20 de maio de 2021 
Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

 Secretária de Estado de Desenvolvimento Social
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COMISSÃO INTErGESTOrES BIPArTITE 
DE MINAS GErAIS - CIB /MG

rESOLuÇÃO Nº 07/2021
Dispõe sobre critérios de elegibilidade e partilha dos recursos financei-
ros do Programa de Aprimoramento da rede Socioassistencial do Sis-
tema Único de Assistência Social – rede Cuidar para o ano de 2021 .
A Comissão Intergestores Bipartite – CIB de Minas Gerais, em reu-
nião plenária ordinária realizada no dia 13 de maio de 2021, de acordo 
com suas competências estabelecidas pela resolução SEDESE nº 24, 
de 27 de julho de 1999, alterada pela resolução SEDESE nº 06, de 16 
de março de 2019, e
Considerando a Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei Fede-
ral nº 8 .742, de 07 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organiza-
ção da Assistência Social e dá outras providências;
Considerando a Política Nacional de Assistência Social - PNAS, apro-
vada pela resolução do Conselho Nacional de Assistência Social – 
CNAS - nº 145, de 15 de outubro de 2004, que dispõe sobre as diretri-
zes e princípios para a implementação do Sistema Único da Assistência 
Social – SuAS;
Considerando a resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, 
que aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais;
Considerando a resolução CNAS nº 269, de 13 de dezembro de 2006, 
que aprova a Norma Operacional Básica de recursos Humanos do Sis-
tema Único de Assistência Social – NOB-rH/SuAS;
Considerando a Lei Estadual nº 12 .262, de 23 de julho de 1996, que 
dispõe sobre a Política Estadual de Assistência Social;
Considerando a Lei Estadual n° 12 .227, de 2 de julho de 1996, que 
cria o Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS – e dá outras 
providências;

Considerando a Lei Estadual nº 15 .473, de 28 de janeiro de 2005, que 
autoriza a criação do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes 
Ameaçados de Morte no Estado de Minas Gerais - PPCAAM;
Considerando o Decreto Federal nº 6 .231, de 11 de outubro de 2007, 
que Institui o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Amea-
çados de Morte - PPCAAM;
Considerando o Decreto Estadual nº 44 . 838, de 19 de junho de 2008, 
que regulamenta a Lei nº 15 .473/2005, que dispõe sobre o Programa 
de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte no Estado 
de Minas Gerais;
Considerando o Decreto Estadual n° 46 .873, de 26 de outubro de 2015, 
que dispõe sobre as transferências de recursos financeiros do Fundo 
Estadual de Assistência Social – FEAS;
Considerando o Decreto Estadual n° 46 . 982, de 18 de abril de 2016, 
que altera o Decreto n° 38 .342, de 14 de outubro de 1996, que aprova 
o regulamento do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS –, 
criado pela Lei n° 12 .227, de 2 de julho de 1996;
Considerando a resolução Conjunta SEGOv/CGE nº 01, de 26 de 
maio de 2017, que estabelece o regulamento do Cadastro Geral de 
Convenentes;
Considerando a Lei Estadual nº 22 .597, de 19 de julho de 2017, que cria 
o Programa de Aprimoramento da rede Socioassistencial do Sistema 
Único de Assistência Social – Suas – Programa rede Cuidar;
Considerando o Decreto Estadual nº 47 .288, de 17 de novembro de 
2017, que regulamenta a Lei Estadual nº 22 .597, de 19 de julho de 
2017, que cria o Programa de Aprimoramento da rede Socioassisten-
cial do Sistema Único de Assistência Social – Suas – Programa rede 
Cuidar;
Considerando o Decreto Estadual nº 47 .132, de 20 de janeiro de 2017, 
que regulamenta a Lei Federal nº 13 .019, de 31 de julho de 2014, que 
estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública 
e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua coopera-
ção, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, 
mediante a execução de atividades ou de projetos previamente esta-
belecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, 
em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes 
para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com orga-
nizações da sociedade civil; e altera as Lei nº 8 .429, de 2 de junho de 
1992, e Lei nº 9 .790, de 23 de março de 1999, e dá outras providências; 
e suas alterações .

rESOLvE:

CAPÍTuLO I
DAS DISPOSIÇÕES PrELIMINArES

Art . 1º - Pactuar os critérios de elegibilidade e partilha dos recursos de 
incentivo financeiro do Programa de Aprimoramento da Rede Socioas-
sistencial do Sistema Único de Assistência Social - rede Cuidar para 
o ano de 2021 .
Art . 2º - Tendo em vista o cenário de enfrentamento aos impactos pro-
vocados pela disseminação da COVID-19, bem como as finalidades 
previstas do Programa rede Cuidar, orienta-se que os recursos sejam 
utilizados, sem prejuízo das demais ações de qualificação das ofertas, 
na garantia da proteção ao público institucionalizado, especialmente de 
pessoas com alto grau de dependência e que requeiram assistência em 
todas as atividades de autocuidado para a vida diária e ou com compro-
metimento cognitivo, além de pessoas com transtorno mental .

CAPÍTuLO II
DOS CrITÉrIOS DE ELEGIBILIDADE

Art. 3º - São elegíveis para o recebimento do incentivo financeiro, exer-
cício de 2021, as seguintes unidades da rede socioassistencial:
I . Todos os Centros de referência Especializado para População em 
Situação de rua - Centros Pop, localizados nos municípios de MG;
II  . unidades governamentais e entidades de assistência social que ofer-
tam o Serviço de Acolhimento Institucional que receberem crianças e 
adolescentes inseridos no Programa de Proteção de Crianças e Ado-
lescentes Ameaçados de Morte – PPCAAM, quando desacompanha-
dos dos responsáveis, prioritariamente que tenham realizado o aceite na 
rodada 2019 do Programa rede Cuidar;
III  . unidades governamentais e entidades de assistência social que 
ofertam o Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas idosas 
e pessoas com deficiência, ativas no CadSUAS, que preencheram o 
Censo SUAS 2019, e que apresentem ID Acolhimento Insuficiente e 
que não receberam recursos nas rodadas do Programa em 2017 e 2019 .
§1º São elegíveis para o recebimento de recursos financeiros de que 
trata o inciso I do artigo 3º todos os Centros Pop que preencheram o 
Censo SuAS 2019 e estão ativos atualmente no CadSuAS .
§2º São elegíveis para o recebimento de recursos financeiros de que 
trata o inciso II do artigo 3º até 06 (seis) unidades governamentais e 
entidades de assistência social;
§3º São elegíveis para o recebimento de recursos financeiros de que 
trata o inciso III do artigo 3º até 88 (oitenta e oito) unidades de acolhi-
mento institucional para idosos e pessoas com deficiência;
§4º O ID Acolhimento é o indicador calculado pela Sedese, a partir da 
base de dados do Censo SuAS, que mede a qualidade do serviço ofer-
tado pelas unidades governamentais e entidades de assistência social de 
acolhimento institucional, conforme parâmetros definidos nas normati-
vas do SUAS, classificado por variáveis em três dimensões - estrutura 
física, gestão e atividades e recursos humanos .

CAPÍTuLO III
DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

Art . 4º - As entidades de assistência social que ofertam serviço de aco-
lhimento institucional de que tratam os incisos II e III do artigo 3º pode-
rão ser contempladas com incentivo financeiro desde que atendidas, 
cumulativamente, as seguintes condições de habilitação, definidas no 
Decreto nº 47.288/2017, até os prazos definidos para a Adesão, a serem 
publicizados pela Sedese:
I  . Ser constituída em conformidade com o disposto no art . 3º da Lei 
Federal nº 8 .742, de 1993;
II . Estar inscrita no respectivo Conselho Municipal de Assistência 
Social - CMAS, na forma do art . 9º da Lei Federal nº 8 .742, de 1993;
III  . Estar inscrita, de forma regular, no Cadastro Geral de Convenentes 
do Estado de Minas Gerais – Cagec;
Iv . Estar cadastrada com status concluído no Cadastro Nacional de 
Entidades de Assistência Social - Cneas, de que trata o inciso xI do art . 
19 da Lei Federal nº 8 .742, de 1993;
v . Não estar inscrita nos seguintes cadastros:
a) Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à Administração 
Pública do Estado de Minas – Cadin-MG, nos termos do art . 10 do 
Decreto Estadual nº 44 .694, de 28 de dezembro de 2007;
b) Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 
Administração Pública do Poder Executivo Estadual – Cafimp, nos ter-
mos do inciso v do art . 39 da Lei Federal nº 13 .019, de 31 de julho 
de 2014, e do art . 52 do Decreto Estadual nº 45 .902, de 27 de janeiro 
de 2012;
c) Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas – 
Cepim, nos termos do inciso v do art . 39 da Lei Federal nº 13 .019, de 
2014, e do Decreto Federal nº 7 .592, de 28 de outubro de 2011 .
Art . 5º - As unidades governamentais que ofertam os serviços de que 
trata o artigo 3º poderão ser contempladas com incentivo financeiro 
desde que o Fundo Municipal - FMAS atenda às normas legais e regu-
lamentares que regem a execução orçamentária e financeira do Fundo 
Estadual de Assistência Social – Feas até o prazo definido para a Ade-
são, a ser publicizado pela Sedese .

CAPÍTuLO Iv
DOS CrITÉrIOS DE PArTILHA DOS rECurSOS

Art . 6º - A partilha dos recursos será realizada entre as unidades gover-
namentaise entidades de assistência social, em parcela única, que aten-
derem aos critérios definidos nos artigos 3º, 4º e 5º desta Resolução.
Art. 7º - O valor total do incentivo financeiro a ser partilhado igual-
mente entre os Centros Pop é de r$1 .300 .000,00 (um milhão e trezen-
tos mil reais), sendo o valor mínimo de r$50 .000,00 (cinquenta mil 
reais) para cada uma das 26 (vinte e seis) unidades, localizadas em 24 
(vinte e quatro) municípios de Minas Gerais .
Parágrafo Único - Os valores correspondentes ao incentivo financeiro 
referentes a cada Centro Pop municipal serão repassados em parcela 
única, diretamente para o Fundo Municipal de Assistência Social, em 
conta específica criada pela SEDESE.
Art. 8º - O valor total do incentivo financeiro a ser partilhado igual-
mente entre as unidades governamentais e entidades de assistência 
social que ofertam o Serviço de Acolhimento Institucional à crianças e 

adolescentes, ameaçados de morte e acompanhados pelo Programa de 
Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM 
será r$ 300 .000,00 (trezentos mil reais), sendo o valor mínimo de 
r$50 .000,00 (cinquenta mil reais) por unidade .
§1º - Também constitui critério de recebimento de recursos para oferta 
do Serviço de Acolhimento Institucional à crianças e adolescentes, 
ameaçados de morte e acompanhados pelo Programa de Proteção a 
Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM:
I . Aceite ao Termo de adesão para as unidades governamentais e enti-
dades de assistência social que, prioritariamente, tenham realizado o 
aceite na rodada 2019 do Programa rede Cuidar;
II . O município sede da unidade governamental ou entidade de assis-
tência social,deverá possuir pelo menos 01 (uma) unidade de CrEAS - 
Centro de referência Especializado de Assistência Social municipal ou 
estar referenciado a uma unidade de CrEAS regional;
III . O município sede da unidade governamental e entidade de assis-
tência social deverá possuir pelo menos 01 (um) Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS) .
§2º - Caso as unidades governamentais e entidades de assistência social 
que tenham realizado o Aceite na rodada de 2019 não tenham interesse 
na manutenção da parceria para a rodada de 2021, além dos critérios 
definidos nos incisos II e III do parágrafo anterior, serão considerados 
os seguintes critérios para nova identificação de unidades elegíveis, até 
o limite de 06 (seis) unidades:
I . unidades governamentais e entidades de assistência social que possu-
írem ID Acolhimento Superior, Suficiente ou Regular;
II . unidades governamentais e entidades de assistência social localiza-
das em municípios de médio porte;
III . unidades governamentais e entidades de assistência social locali-
zadas nas áreas de abrangência de Diretorias regionais da Sedese que 
ainda não possuem unidades governamentais e entidades de assistência 
social já contempladas em 2019 .
§3º - No caso de haver mais de uma unidade governamental e enti-
dade de assistência social elegível, conforme critérios definidos nos 
incisos II e III do parágrafo 1º e no parágrafo 2º do artigo 8º , serão 
priorizadas:
I . As unidades governamentais e entidades de assistência social com 
maior ID Acolhimento;
II . As unidades governamentais e entidades de assistência social que 
possuam equipe completa, de acordo com a NOB-rH/SuAS e con-
forme Censo SuAS 2019;
§4º - Permanecendo o empate, os casos serão avaliados pela equipe 
técnica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese, 
tendo como referência melhor desempenho na dimensão Gestão e Ati-
vidades do ID Acolhimento .
Art. 9º - O valor total do incentivo financeiro a ser partilhado igual-
mente entre as unidades governamentais e entidades de assistência 
social que ofertam o Serviço de Acolhimento Institucional a pessoas 
idosas e com deficiência será de R$5.650,000,00 (cinco milhões, seis-
centos e cinquenta mil reais), dividido entre as unidades que atenderem 
os critérios estabelecidos no artigo 3º, inciso III e nos artigos 4º e 5º 
desta resolução .

CAPÍTuLO v
DA ExECuÇÃO DO SErvIÇO DE ACOLHIMENTO 

DO ÂMBITO DO PPCAAM
Art . 10 - Não serão divulgadas as unidades governamentais e entida-
des de assistência social contempladas que ofertam serviço de acolhi-
mento de crianças e adolescente, ameaçados de morte, acompanhados 
pelo PPCAAM, considerando que a medida protetiva de acolhimento 
cumulada com a medida de inserção no PPCAAM impõem o respeito 
às regras que garantam o sigilo do novo local de moradia, mesmo que 
provisório, para reinserção social segura .
§1º - Caberá às unidades governamentais e entidades de assistência 
social a preservação da identidade e da imagem do protegido e a manu-
tenção do sigilo dos seus dados e de informações que, na forma da 
lei, comprometam a sua segurança e a sua integridade física, mental 
e psicológica .
§2º - Durante o período de 02 (dois) anos, as unidades governamen-
tais e entidades de assistência social contempladas deverão acolher até 
02 (duas) crianças e adolescentes simultaneamente, mediante demanda 
da Sedese .
§3º - O encaminhamento de crianças e adolescentes, ameaçados de 
morte e inseridos no PPCAAM às unidades governamentais e entida-
des de assistência social contempladas obedecerá o limite da capaci-
dade instalada e das vagas já ocupadas nas unidades .
§4º - Após o período de 02 (dois) anos, caso haja crianças e adoles-
centes ameaçados de morte, acompanhados pelo PPCAAM e acolhidos 
nas unidades contempladas, conforme previsão expressa no Termo de 
Adesão a ser firmado, as unidades e entidades de assistência social se 
comprometem, com o apoio e acompanhamento técnico da Sedese, do 
PPCAAM e da Gestão Municipal, a aguardar o desligamento do Pro-
grama de Proteção e condições de desinstitucionalização .
§5º - A Sedese será responsável pela gestão das vagas e a regulação do 
acesso ao Serviço de Acolhimento para crianças e adolescentes amea-
çados de morte e acompanhados pelo PPCAAM, ofertado pelas unida-
des governamentais e entidades de assistência social contempladas .

CAPÍTuLO vI
DAS DISPOSIÇÕES GErAIS

Art. 11 - A transferência de recursos financeiros para as unidades bene-
ficiárias do Programa Rede Cuidar, no ano de 2021, será realizada 
conforme procedimentos legais definidos nos Decretos Estaduais nº 
44 .761/2008, nº 46 .873/2015, nº 47 .288/2017 e nº 47 .132/2017 .
Art . 12 - A Sedese divulgará cronograma com os prazos a serem obser-
vados para celebração das parcerias, entrega de documentos que sub-
sidiarão o processo, preenchimento de planos de trabalho e planos de 
serviços, quando for o caso .
Art . 13 - O montante de recursos a ser repassado a título de incen-
tivo financeiro no exercício de 2021 obedecerá ao limite orçamentário 
e financeiro disponível neste exercício.
Art . 14 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 19 de maio de 2021 .
Mariana de resende Franco

Subsecretária de Assistência Social
Coordenadora da Comissão Intergestores Bipartite

Ivone Pereira Castro Silva
Presidente do COGEMAS

representante Titular do COGEMAS na 
Comissão Intergestores Bipartite

21 1484278 - 1

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:
AuTOrIZA AFASTAMENTO PArA GOZO DE FÉrIAS-PrÊMIO, 
nos termos da resolução SEPLAG nº 22, de 25/4/2003, e em conformi-
dade à Deliberação do Comitê Extraordinário COvID-19 nº 2, de 16 de 
março de 2020, aos servidores:
MaSP929588-2, Odilon rodrigues da Silva, Auxiliar de Serviços Ope-
racionais II F, por 03 meses, referente ao 6º quinquênio de exercício, a 
partir de 10 .05 .2021 .
A Diretoria de recursos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento Social de Minas Gerais, no uso da competência que lhe confere 
a Orientação de Serviços SCAP Nº 10/2015 e resolução SEPLAG Nº 
37/2005, considerando o que consta no Termo doProcesso Administra-
tivo nº 003/2021, em face daservidora r .S .P, MASP 959738-6,ANGPD 
III – J, concluiu pelo parcelamento do valor r$ 5 .362,31 (cinco mil, tre-
zentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos) em 36(trinta e seis) 
parcelas de r$ 148,96(cento e quarenta e oito reais e noventa e seiscen-
tavos), a serem restituídos em contrachequea partir de Julho/2021 .

Belo Horizonte, 21 de maio de 2021, Weslei Ferreira 
dos Santos- Diretor de recursos Humanos 

21 1484710 - 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 3202105220042220113.
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Secretaria de Estado 
de Fazenda

Secretário: Gustavo de Oliveira Barbosa

Superintendências regionais 
da Fazenda - SrF

SrF ii - Belo Horizonte
SrF-II – BELO HOrIZONTE

DELEGACIA FISCAL - DF/BH-5
TErMO DE rEFOrMuLAÇÃO DO LANÇAMENTO

Nos termos do art. 149 do CTN, procede-se a retificação da peça fis-
cal em referência, para inclusão do responsável solidário (coobrigado) 
abaixo identificado, no polo passivo da autuação, com fundamento na 
Instrução Normativa SCT 01/2006 e na Súmula 435 do STJ que prevê: 
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcio-
nar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, 
legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.
Procede-se também a ratificação dos demais itens da peça fiscal.
City Comunicação e Mídias Especiais Ltda - ME
I .E . 002 .171000 .01-98
Alameda Oscar Niemeyer, Nº1033 – Sala 210 – vila da Serra – Nova 
Lima - MG
Dados Cadastrais do responsável Solidário:
Michelle Lucie Andrade Freitas Ziller – CPF 039 .194 .676-55
rua Gonzalez Pecotche, nº392 – vila da Serra – Nova Lima – MG
Cargo: Sócio-Administrador
Data de Início de participação na empresa: 05 .12 .2012
Auto de Infração: 03 .000428808-79

Belo Horizonte, 20 de maio de 2021
Darcy da Silva Passos Delegado Fiscal – DF/BH-5

SrF II – BELO HOrIZONTE - DF/1º NÍvEL/BH-5
INTIMAÇÃO (AIAF)

Nos termos do artigo 69, inciso I, do rPTA/MG – Decreto nº 44 .747 
de 03/03/2008, fica o sócio empresário abaixo cientificado da emis-
são do Auto de Início de Ação Fiscal – AIAF nº 10 .000037502 .02, de 
22/02/2021 .
Saulo Menezes Marques de Sousa
CPF: 255 .584 .636-00, residente na rua Américo Luz, nº 631, apt . 501 
- Bairro Gutierrez – Belo Horizonte – MG .
OBJETO DA AUDITORIA: Verificação do pagamento do ICMS a 
título de antecipação do imposto em operação oriunda de outra unidade 
da federação, nos casos em que a alíquota interestadual for menor que a 
alíquota interna . Operações referentes à empresa FG Modas Ltda .
Número da Ordem de Serviço: 08 .210001191-36 .

Belo Horizonte, 21 de maio de 2021 . –
Darcy da Silva Passos Delegado Fiscal - DF/BH-5

21 1484703 - 1

SrF i - ipatinga
ATO Nº 260

Dispensa da função de Coordenador de Serviço Integrado de Assis-
tência Tributária e Fiscal – SIAT, nos termos da Lei nº 7 .162, de 
19/12/1977, do art . 4º do Decreto nº 28 .168, de 7/6/1988, da resolução 
nº 5 .279, de 9 de agosto de 2019 e nos termos da Portaria SrE nº 170 
de 16 de outubro de 2019, a servidora rOSILENE GONÇALvES SIM-
PLÍCIO, Servidora Municipal no município de Acaiaca/SrF Ipatinga, 
a partir de 08/01/2001 .

Ipatinga, 21 de maio de 2021
Weber dos Santos Coutinho

Superintendente regional da Fazenda

ATO Nº 261
Designa para exercer a função de Coordenador de Serviço Integrado de 
Assistência Tributária e Fiscal – SIAT, nos termos da Lei nº 7 .162, de 
19/12/1977, do art . 4º do Decreto nº 28 .168, de 7/6/1988, da resolução 
nº 5 .279, de 9 de agosto de 2019 e nos termos da Portaria SrE nº 170 
de 16 de outubro de 2019, o servidor ALLYSSON LOPES DE OLI-
vEIrA, Servidor Municipal no município de Acaiaca/SrF Ipatinga, 
a partir de 23/04/2001 .

Ipatinga, 21 de maio de 2021
Weber dos Santos Coutinho

Superintendente regional da Fazenda
21 1484708 - 1

SrF i - Juiz de Fora
SrF I / JuIZ DE FOrA

AF/1º NÍvEL/JuIZ DE FOrA
INTIMAÇÃO

Nos termos da legislação vigente, fica(m) o(s) autuado(s) abaixo iden-
tificado (s) intimado(s) a promover (em), no prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar desta publicação, o pagamento/parcelamento ou a impugnação 
do crédito tributário constituído mediante o(s) PTA(s) lavrado(s) pela 
Delegacia Fiscal Juiz de Fora – 2, a seguir relacionado, sob pena de 
revelia e reconhecimento do crédito tributário, circunstância em que a 
peça fiscal será encaminhada para inscrição em dívida ativa e execução 
judicial, inclusive no caso de decisão irrecorrível no Conselho de Con-
tribuintes do Estado de Minas Gerais – CC/MG -, favorável à Fazenda 
Pública Estadual .
Auto de Infração nº 01 .001918022-29 de 26/02/2021 .
- Sujeito Passivo: Arlinda Cristina Moreira da Silva, CPF 
554 .224 .205-78, rua venus, n .º 35, Apartamento 202 – Ana Lúcia – 
Sabará – MG .
Fica o contribuinte ora identificado, optante pelo Simples Nacional 
previsto na lei Complementar nº 123/2006, aplicável às Microem-
presas e às Empresas de Pequeno Porte, notificado, também, de que 
foi iniciado, através do Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 
05011185/05367210/260221, lavrado em 26/02/2021, o processo de sua 
exclusão, de ofício, do referido regime, em virtude do cometimento de 
irregularidades descritas no Auto de Infração nº 01 .001918022-29 . A 
presente exclusão decorre da constatação de prática reiterada de infra-
ção ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006 e de falta de emissão 
regular de documento fiscal de venda de mercadoria, de forma reite-
rada, nos termos do que prevê o art . 29, incisos v e xI, §§ 1º e 3º, da 
citada Lei Complementar, assim como o art . 76, inciso Iv, alíneas “d” e 
“j”, §§ 3º e 6º, inciso I, da resolução CGSN nº 94, de 2011, atualizado 
pelo art . 84, inciso Iv, alíneas “d” e “j”, §§ 3º e 6º, inciso I, da resolu-
ção CGSN nº 140, de 2018 . Para tanto, nos termos do art . 83, §§ 1º e 
2º, da Resolução CGSN nº 140/2018, fica o contribuinte supra citado 
notificado do presente Termo de Exclusão do Simples Nacional, o qual 
poderá, em consonância com o disposto no art . 29, § 5º e art . 39, ambos 
da Lei Complementar nº 123/2006, c/c os artigos 117 a 119 do rPTA/
MG (Decreto nº 44 .747/2008), apresentar Impugnação, por escrito, no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, dirigida ao Conse-
lho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais – CC/MG . Tal impug-
nação poderá constar da mesma peça impugnatória do Lançamento de 
ofício referente ao Auto de Infração acima mencionado . Não havendo 
impugnação ao presente Termo de Exclusão, este se tornará efetivo 
depois de vencido o respectivo prazo, observando-se, quanto aos efei-
tos da exclusão, o disposto no art . 84, Inciso Iv, alíneas “d” e “j”, c/c §§ 
3º e 6º, inciso I, todos da resolução CGSN nº 140/2018 . No presente 
caso, a data de apuração inicial, considerada para fins de exclusão será 
a partir de 01 de julho de 2016 . Esclarecimentos adicionais, se necessá-
rios, poderão ser obtidos na Administração Fazendária de Juiz de Fora, 
através do endereço eletrônico: afjuizdefora@fazenda.mg.gov.br .

Juiz de Fora, 21 de maio de 2021 .
Evaldo Luiz Goulart de Mattos 
Chefe AF/1º Nível/Juiz de Fora

SrF I / JuIZ DE FOrA
AF 1º NÍvEL/JuIZ DE FOrA

INTIMAÇÃO
Fica(m) o(s) sujeito(s) passivo(s) cientificado(s), nos termos dos arts. 
135, inciso III, e 149, ambos do Código Tributário Nacional, c/c art . 
21, § 2º, inciso II, da Lei nº 6.763/1975, da peça fiscal abaixo descrita, 
com a inclusão dos sócios administradores no polo passivo do respec-
tivo lançamento, tendo em vista a desistência do(s) parcelamento(s) que 
lhe(s) foi(ram) concedido(s) .
Por se tratar de crédito tributário de natureza não contenciosa, fica con-
cedido o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação desta intimação, 
para pagamento à vista ou parcelamento do crédito tributário corres-
pondente, nos termos do § 4º do art . 102, do regulamento do Processo e 
dos Procedimentos Tributários Administrativos deste Estado, aprovado 
pelo Decreto nº 44 .747, de 03/03/2008 - rPTA .
- PTA 05 .000261396-19 de 15/03/2016 .
- Sujeito Passivo: Edilson Marcio Assunção, CPF 577 .660 .536-91, 
rua Carlyle Guimarães Cardoso, n .º 560 – Planalto – Belo Horizonte 
– MG .
Esclarecimentos adicionais, se necessários, poderão ser obtidos através 
do endereço eletrônico da Administração Fazendária de Juiz de Fora, 
afjuizdefora@fazenda.mg.gov.br.

Juiz de Fora, 21 de maio de 2021 .
Evaldo Luiz Goulart de Mattos 
Chefe AF1º Nível - Juiz de Fora

SrF I / JuIZ DE FOrA
AF/1º NÍvEL/JuIZ DE FOrA

TErMO DE INTIMAÇÃO
Fica o sujeito passivo intimado a promover, no prazo de 30(trinta) dias, 
a contar desta publicação, o Pagamento/Parcelamento/Impugnação do 
crédito tributário constituído mediante o Auto de Infração (e-PTA) a 
seguir relacionado, lavrado pela Delegacia Fiscal 1º Nível – Juiz de 
Fora - 2, nos termos da legislação vigente, sob pena de revelia e reco-
nhecimento do crédito tributário, circunstância em que a peça fiscal 
será encaminhada para inscrição em dívida ativa e execução judi-
cial, inclusive no caso de decisão irrecorrível no CCMG, favorável à 
Fazenda Pública Estadual .
Nos termos do rPTA - estabelecido pelo Decreto nº 44 .747/2008, o 
acesso à íntegra do referido Auto de Infração, assim como as interven-
ções no PTA eletrônico (e-PTA) pelo interessado ou seu representante, 
no prazo regulamentar, deverão ocorrer apenas em meio eletrônico, 
dentro do Sistema Integrado de Administração da receita Estadual - 
SIArE, disponível no endereço eletrônico da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais – www .fazenda .mg .gov .br – ou no endereço 
eletrônico para login no sistema h ttps://www2 .fazenda .mg .gov .br/sol/, 
ficando sem efeito as entregas feitas nas repartições fazendárias.
Para acesso ao SIArE, favor encaminhar e-mail para a repartição 
fazendária acima mencionada: afjuizdefora@fazenda.mg.gov.br, para 
obter sua SENHA inicial de acesso ao referido sistema .
Persistindo ainda alguma dúvida acesse o canal Fale Conosco - Assunto 
-PTA ELETrÔNICO - e-PTA, no endereço http://formulario .faleco-
nosco .fazenda .mg .gov .br/sefatendeweb/pages/faleconoscoFormulario .
xhtml
e-PTA Nº: 01 .001948096-07 de 13/04/2021 .
Sujeito Passivo: Fabiano Ferretti Alves
Identificação: 078.992.966-09
Endereço: rua Intersindical, n .º 221, Bloco B 11, apartamento 101 –
Flávio de Oliveira – Belo Horizonte – MG .
Sujeito Passivo: Luiz Augusto Ferretti Alves
Identificação: 073.129.426-28
Endereço: rua Intersindical, n .º 221, Bloco B 11, apartamento 101 –
Flávio de Oliveira – Belo Horizonte – MG .
e-PTA Nº: 01 .001944780-31 de 07/04/2021 .
Sujeito Passivo: Abdala Ibraim Cheik
Identificação: 527.391.556-20
Endereço: rua Nelson Soares de Faria, n .º 257, apartamento 202 – B
Cidade Nova – Belo Horizonte – MG .
e-PTA Nº: 01 .001916648-61 de 23/02/2021 .
Sujeito Passivo: Michael Alson Souza
Identificação: 122.199.286-40
Endereço: rua rosinha Sigaud, n .º 327
Caiçaras – Belo Horizonte – MG .

Juiz de Fora, 21 de maio 2021 .
Evaldo Luiz Goulart de Mattos 
Chefe AF 1º Nível Juiz de Fora

DELEGACIA FISCAL/1º NIvEL/JuIZ DE FOrA-2
INTIMAÇÃO

Nos termos do inciso I do art . 69 e art . 70, todos do rPTA/MG, 
aprovado pelo Decreto n.º 44.747/2008, fica o contribuinte abaixo 
indicado CIENTIFICADO do Auto de Início de Ação Fiscal n .º 
10.000038105.15, cujo objeto da auditoria fiscal é o confronto entre 
os valores referentes às operações de crédito/débito, informados pelas 
Administradoras de Cartão de Crédito/Débito e as vendas efetuadas 
pelo contribuinte, bem como a compatibilidade destas e os documen-
tos fiscais de entrada, para o período a ser fiscalizado de 01/01/2017 a 
31/12/2019 . Para tanto, requisitamos a apresentação, no prazo de 48 
horas, a contar desta publicação, das planilhas com as outras formas 
de recebimento das vendas no período de fiscalização, como por exem-
plo: dinheiro, cheque e crediário . Os documentos poderão ser enviados 
por via postal para Delegacia Fiscal/1ºnível/Juiz de Fora-2, localizada 
à rua Herculano Pena, 88, Bairro Poço rico, CEP 36 .020-040, Juiz de 
Fora – MG, ou para o e-mail:
marcio.lisboa@fazenda.mg.gov.br
A F CruZ BAr & rESTAurANTE
IE: 002 .850209 .00-62
CNPJ: 26 .386 .993/0001-75
Severiano Sarmento, 277, Nível 2, Alto dos Passos, Juiz de Fora-MG

Juiz de Fora, 21 de maio de 2021
rosária Maria Silveira

Delegada Fiscal DF/1ºnivel/Juiz de Fora-2

DELEGACIA FISCAL/1º NIvEL/JuIZ DE FOrA-2
INTIMAÇÃO

Nos termos do art . 69, inciso I e art . 70, todos do rPTA/MG, aprovado 
pelo Decreto n.º 44.747/2008, fica o contribuinte abaixo indicado CIEN-
TIFICADO do Auto de Início de Ação Fiscal n .º 10 .000037752 .13, 
cujo objeto da auditoria fiscal é o confronto entre os valores referen-
tes às operações de crédito/débito, informados pelas Administradoras 
de Cartão de Crédito/Débito e as vendas efetuadas pelo contribuinte, 
bem como a compatibilidade destas e os documentos fiscais de entrada, 
para o período a ser fiscalizado de 01/01/2017 a 31/12/2019. Para tanto, 
requisitamos a apresentação, no prazo de 48 horas, a contar desta publi-
cação, das planilhas com as outras formas de recebimento das vendas 
no período de fiscalização, como por exemplo: dinheiro, cheque e cre-
diário . Os documentos poderão ser enviados por via postal para Dele-
gacia Fiscal/1ºnível/Juiz de Fora-2, localizada à rua Herculano Pena, 
88, Bairro Poço rico, CEP 36 .020-040, Juiz de Fora – MG, ou para 
o e-mail:
elisabeth.gallinucci@fazenda.mg.gov.br
rESTAurANTE E PIZZArIA TEMPErO DE MINAS LTDA
IE: 001 .763535 .00-13
CNPJ: 13 .548 .317/0001-09
Barão do rio Branco, 1784, Loja, Centro, Juiz de Fora-MG

Juiz de Fora, 21 de maio de 2021
rosária Maria Silveira

Delegada Fiscal DF/1ºnivel/Juiz de Fora-2

DELEGACIA FISCAL/1º NIvEL/JuIZ DE FOrA-2
INTIMAÇÃO

Nos termos do art . 69, inciso I e art . 70, todos do rPTA/MG, aprovado 
pelo Decreto n.º 44.747/2008, fica o contribuinte abaixo indicado CIEN-
TIFICADO do Auto de Início de Ação Fiscal n .º 10 .000037750 .51, 
cujo objeto da auditoria fiscal é o confronto entre os valores referen-
tes às operações de crédito/débito, informados pelas Administradoras 
de Cartão de Crédito/Débito e as vendas efetuadas pelo contribuinte, 
bem como a compatibilidade destas e os documentos fiscais de entrada, 
para o período a ser fiscalizado de 01/01/2017 a 31/12/2017. Para tanto, 
requisitamos a apresentação, no prazo de 48 horas, a contar desta publi-
cação, das planilhas com as outras formas de recebimento das vendas 
no período de fiscalização, como por exemplo: dinheiro, cheque e cre-
diário . Os documentos poderão ser enviados por via postal para Dele-
gacia Fiscal/1ºnível/Juiz de Fora-2, localizada à rua Herculano Pena, 
88, Bairro Poço rico, CEP 36 .020-040, Juiz de Fora – MG, ou para 
o e-mail:
elisabeth.gallinucci@fazenda.mg.gov.br
SuPErMErCADO SAvINO LTDA
IE: 002 .613693 .00-99
CNPJ: 23 .105 .660/0001-32
Guimaraes Junior, 578, Nova Era, Juiz de Fora-MG

Juiz de Fora, 21 de maio de 2021
rosária Maria Silveira

Delegada Fiscal DF/1ºnivel/Juiz de Fora-2
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SrF i - uberlândia
SuPErINTENDÊNCIA rEGIONAL DA 

FAZENDA I -uBErLÂNDIA
DELEGACIA FISCAL/uBErLÂNDIA

TErMO DE INTIMAÇÃO
Nos termos do artigo 10, § 1º, do rPTA/MG aprovada pelo Decreto nº 
44.747/08, fica(m) o(s) coobrigado(s) abaixo indicado(s), por estar(em) 
em local ignorado, incerto ou inacessível, intimado(s) da lavratura do 
Auto de Infração (e-PTA) a seguir relacionado e a promover, no prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar desta publicação, o Pagamento/Parcela-
mento/Impugnação do crédito tributário constituído mediante o Auto 
de Infração (e-PTA) a seguir relacionado, lavrado pela Delegacia Fis-
cal uberlândia, nos termos da legislação vigente, sob pena de revelia 
e reconhecimento do crédito tributário, circunstância em que a peça 
fiscal será encaminhada para inscrição em dívida ativa e execução judi-
cial, inclusive no caso de decisão irrecorrível no CCMG, favorável à 
Fazenda Pública Estadual .
Nos termos do rPTA - estabelecido pelo Decreto nº 44 .747/2008, o 
acesso à íntegra do referido Auto de Infração, assim como as interven-
ções no PTA eletrônico (e-PTA) pelo interessado ou seu representante, 
no prazo regulamentar, deverão ocorrer apenas em meio eletrônico, 
dentro do Sistema Integrado de Administração da receita Estadual - 
SIArE, disponível no endereço eletrônico da Secretaria de Estado de 
Fazenda de Minas Gerais – www .fazenda .mg .gov .br – ou no endereço 
eletrônico para login no sistema https://www2 .fazenda .mg .gov .br/sol/, 
ficando sem efeito as entregas feitas nas repartições fazendárias.
Para acesso ao SIArE, favor comparecer na repartição fazendária 
acima mencionada, situada na Praça Tubal vilela, nº . 165, 9º andar 
– Bairro Centro – uberlândia/MG – CEP 38 .400-186, para obter sua 
SENHA inicial de acesso ao referido sistema .
Persistindo ainda alguma dúvida acesse o canal Fale Conosco - Assunto 
- PTA ELETrÔNICO - e-PTA, no endereço http://formulario .faleco-
nosco .fazenda .mg .gov .br/sefatendeweb/pages/faleconoscoFormulario .
xhtml
e-PTA Nº: 01 .001962812-19
Coobrigado: Adalberto Mariano dos Santos Júnior
Identificação: 696.928.666-53
Endereço: rua Goiás, nº 80 – Apto 604 – Santa Maria – uberaba/MG 
– CEP: 38 .050-060

uberlândia, 21 de maio de 2021 .
Marcos Antônio ribeiro – Masp: 372 .352-5 – Delegado Fiscal .

21 1484716 - 1

Secretaria de Estado 
de infraestrutura 

e mobilidade
Secretário: Fernando Scharlack  Marcato

Expediente
rESOLuÇÃO CONJuNTA SEINFrA/DEr-MG/

METrOMINAS N .º 001/2021
Constitui comissão processante no âmbito da METrOMINAS .
O SECrETárIO DE ESTADO DE INFrAESTruTurA E MOBI-
LIDADE, O DIrETOr GErAL DO DEPArTAMENTO DE EDIFI-
CAÇÕES E ESTrADAS DE rODAGEM DO ESTADO DE MINAS 
GErAIS – DEr -MG E O DIrETOr PrESIDENTE DA TrEM 
METrOPOLITANO DE BELO HOrIZONTES .A . - METrOMINAS, 
no uso das atribuições conferidas respectivamente pelo § 1º do art . 93 
da Constituição do Estado, pelo art . 10, inciso x do Decreto Estadual 
nº 47 .839, de 16 de janeiro de 2021, e pelo art . 33, inciso x do Esta-
tuto da Companhia, e tendo em vista o disposto no art . 38, § 2º da Lei 
Estadual nº 23 .304, de 30 de maio de 2019, no art . 52 do Decreto nº 
47 .839, de 2020 e no art . 34 do Decreto Estadual nº 47 .767, de 29 de 
novembro de 2019,
rESOLvEM:
Art . 1º – Constituir Comissão Processante no âmbito da Trem Metro-
politano de Belo Horizonte S .A . – Metrominas, com a incumbência de 
conduzir os processos administrativos punitivos instaurados em face de 
pessoas jurídicas contratadas pela companhia .
Art . 2º – A Comissão será composta pelos seguintes servidores:
I – Felipe Dutra de resende, MASP 1251549-0 – Presidente;
II – Aurélio Dias Moreira - Masp 340 .164-3 – Membro;
III – Leandro Amaral Costa, Masp 753065-2 – Membro .
Art . 3º – Na instrução dos processos administrativos, aComissão deverá 
apresentar relatório minucioso e conclusivo acerca do descumprimento 
contratual e da penalidade aplicável .
Art . 4º – Fica a Comissão investida dos poderes de investigação e de 
solicitação de qualquer suporte técnico e de pessoal, para que possa rea-
lizar as medidas necessárias ao cumprimento do presente ato .
Art . 5º – A Comissão Processante observará, na íntegra, todos os direi-
tos e garantias constitucionais inerentes aos princípios da ampla defesa 
e do contraditóriono cursodo processo .
Art . 6º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 21/05/2021
FErNANDO SCHArLACK MArCATO

Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Diretor-Geral do DEr-MG em exercício

Diretor Presidente da Metrominas
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trem metropolitano de Belo 
Horizonte S/A - mEtromiNAS

POrTArIA N .º 001/2021
InstauraProcesso Administrativo Punitivo (PAP) em desfavor da socie-
dade empresáriaArcadis Logos S/A,para apuração de possível inexecu-
ção parcial do ContratoMETrOMINAS n .º 001/2015 .
 ODIrETOr PrESIDENTE DA TrEM METrOPOLITANO DE 
BELO HOrIZONTE S/A - METrOMINAS , no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas pelo art . 34 do Estatuto e pelo art . 41, inciso 
xvI do regimento Interno, e
CONSIDErANDOo disposto na Lei Federal n .º 8 .666, de 21 de julho 
de 1993,na Lei Estadual n .º 13 .994, de18 de setembro de 2001, na Lei 
Estadual nº 14 .184, de 31 de janeiro de 2002e no Decreto Estadual n .º 
45 .902, de 27 de janeiro de 2012;
CONSIDErANDOos documentos acostados nos autos do processo 
SEI n.º 1300.01.0000681/2020-71, especialmente a Notificação de 
Descumprimento Contratual 01/2020 (17079012);
CONSIDErANDOo teor daNota Técnica nº 8/METrOMINAS/2020 
(15497318) e da NotaTécnica2 METrOMINAS (28707609) que noti-
ciam a suposta inexecução parcial do contrato, as quais passam a fazer 
parte integrante da presente Portaria;
rESOLvE:
Art . 1º–InstaurarProcesso Administrativo Punitivo (PAP) em desfavor 
da sociedade empresáriaArcadis Logos S/A, inscrita no CNPJ sob o 
n .º07 .939 .296/0001-50,para apuração depossível inexecução parcial 
do ContratoMETrOMINAS n .º 001/2015 (11389847), cujo objeto é a 
prestação de serviço de consultoria técnica para a elaboração de estudos 
e projetos de engenharia para a implantação de serviço ferroviário de 
passageiros entre Novo Eldorado e Betim, conforme elementos conti-
dos no processo SEI n .º 1300 .01 .0000681/2020-71 .
Art . 2º –O processo administrativo será conduzido pela Comissão Pro-
cessante constituída pela resolução Conjunta SEINFrA/DEr-MG/
METrOMINAS nº 001/2021 .
Art . 3º – Fica estabelecido oprazo de 30 (trinta) dias para a conclusão 
dos trabalhos, a contar da data da publicação desta Portaria .Parágrafo 
único – O prazo de conclusão dos trabalhos poderá ser prorrogado, a 
pedido da Comissão e mediante justificativa, por iguais e sucessivos 
períodos .
Art . 4º –Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 21/05/2021
Fernando S .Marcato - Diretor Presidente
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Secretaria de 
Estado de Justiça e 
Segurança Pública

Secretário: rogério Greco

Expediente
EDITAL DE CHAMAMENTO

NOTIFICAÇÃO A Presidente da Comissão do Processo Disciplinar 
Simplificado nº 155/2020, Nathália Vilarino Rodrigues, conforme 
POrTArIA/NuCAD/CSet - SEJuSP/PDS Nº155/2020, publicada no 
Minas Gerais de 05 de dezembro  de 2020, tendo em  vista o disposto 
no artigo 225 da Lei Estadual nº 869 de 05 de julho de 1952, combi-
nado com o art . 256 do Código de Processo Civil, CONvOCA E CITA, 
durante 08 (oito) dias consecutivos, o processado abaixo discriminado, 
por se achar em local incerto e não sabido, para tomar ciência de que foi 
aberto em seu desfavor o PDS 155/2020 .  No prazo de 10 dias, a contar 
da oitava e última publicação deste edital no Diário Oficial do Estado de 
Minas Gerais, o processado poderá entrar em contato com a comissão 
processante, através dos e-mails nathalia.vilarino@seguranca.mg.gov.
br e ana.lacerda@seguranca.mg.gov.br, a fim de tomar conhecimento 
de seu respectivo Processo Disciplinar Simplificado, acompanhar sua 
tramitação, solicitar diligências, juntar documentos, constituir advo-
gado, apresentar rol de testemunhas e defesa prévia, caso queira, para 
os fatos a ele atribuídos, que caracterizam, em tese, ilícitos adminis-
trativos, conforme portaria inaugural,  estando sujeito a uma das pena-
lidades previstas no art . 244, incisos I, III ou vI, da Lei 869/52, c/c 
o artigo 12, parágrafo único da Lei nº 18 .185/2009 e nos termos do 
artigo 9º do Decreto nº 45 .155/2009, sob pena de rEvELIA: Proces-
sado: Emerson Lopes Ferreira - MASP 1 .334 .465-0 . PrOCESSADO 
NO PDS 155/2020 .

Belo Horizonte, 18 de maio de 2021
Nathalia vilarino rodrigues

Masp 1 .226 .892-6
Presidente de Comissão
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POrTArIA N° 05/2021, 19 DE MAIO DE 2021 .
A Ordenadora de Despesas, Cristiane Torres Maia de Carvalho, no 
cumprimento dos deveres e atribuições estabelecidos pela Lei Federal 
n° . 8 .666/1993, Lei n° . 10 .520/2002, Lei Estadual n° 14 .184/2002, Lei 
Estadual n° . 13 .994/2001 e Decreto Estadual nº . 45 .902/2012, por meio 
desta Portaria, determina a instauração de Processo Administrativo 
Punitivo, para apurar as irregularidades descritas a seguir, praticadas 
pela empresa SIC LOGISTICA LTDA, CNPJ nº 11 .090 .831/0001-18, 
com sede à rua Jacarandá, nº 573, Colonial, Contagem/MG, durante a 
execução da Autorização de Fornecimento nº 588/2020, vinculadas ao 
Pregão Eletrônico para registro de Preços nº 287/2019, Processo de 
Compra 1451044 0000284/2020:
- Descumprimento do prazo de entrega disposto no Termo de referên-
cia do Pregão Eletrônico para registro de Preços Nº 287/2019, bem 
como dos prazos estabelecidos na Autorização de Fornecimento nº 
588/2020, não atendendo as exigências concernentes à entrega .
As irregularidades supracitadas estão elencadas no  inciso vI do art . 3°, 
e no inciso II e III do art . 4° da resolução N . 49 GAB . SEAP, 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) .
Convoca, desde já, a Comissão Processante Permanente da SEJuSP 
- CPP para instrução e conclusão de todo o procedimento, conforme 
resolução SEAP n° 001, de 13 de fevereiro de 2017 .

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, 
19 de Maio de 2021-Belo Horizonte- MG

Cristiane Torres Maia de Carvalho
Superintendente de Planejamento, Orçamento e Finanças  - SPOF
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EDITAL DE CHAMAMENTO
A Presidente da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 
157/2020, Juliana Gonçalves Cherin, conforme POrTArIA/NuCAD/
CSet - SEJuSP/PAD Nº 157/2020, publicada no Minas Gerais de 04 
de abril de 2020, tendo em vista o disposto no artigo 225 da Lei Esta-
dual nº 869 de 05 de julho de 1952, CONvOCA E CITA, durante 08 
(oito) dias consecutivos, o processado abaixo relacionado para com-
parecer perante esta Comissão Processante, instalada na rua A, nº 55, 
praça Governador Magalhães Pinto, bairro Fabrício, na cidade de ube-
raba MG, CEP: 38065-470, em dias úteis, das 07h00min às 16h00min, 
no prazo de 10 dias úteis, a contar da oitava e última publicação deste 
edital no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, a fim de, pesso-
almente, tomar conhecimento de seu respectivo Processo Administra-
tivo Disciplinar, acompanhar sua tramitação, solicitar diligências, jun-
tar documentos, apresentar rol de testemunhas e defesa para os fatos a 
ele atribuídos que caracterizam, em tese, ilícitos administrativos, con-
forme portaria inaugural, conduta que se comprovada remete ao des-
cumprimento do disposto nos art . 216, 217, 246 e 250 da Lei 869/52, 
estando sujeito as penalidades administrativas previstas no art . 244 do 
referido Diploma Estatutário sob pena de rEvELIA ELIANO BOA-
vENTurA DA SILvA - MASP 1 .081 .585-0, – PrOCESSADO NO 
PAD 157/2020 .

uberaba, 05 de maio de 2021
Juliana Gonçalves Cherin

Masp 1 .377 .979-8
Presidente de Comissão
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ATA DA 3º SESSÃO PLENárIA/ 2021
CONSELHO DE CrIMINOLOGIA E POLÍTICA 
CrIMINAL DO ESTADO DE MINAS GErAIS

Aos 26(vinte e seis)dias do mês de abril2021, com início às 10:06h e 
fim às 11:20h, realizou-se a 3ªSessão Plenáriado Conselho de Crimi-
nologia e Política Criminal, por meio de videoconferência, através da 
ferramenta Google Meet, sob a Presidência do Desembargador Mar-
cos Henrique Caldeira Brant, registrada a presença como convidado do 
General Mario Lucio Alves de Araújo, antigo Secretário de Estado de 
Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais .
Presentes os Conselheiros:Dra . Márcia Milanez, Desembargadora 
e vice-Presidente do Conselho; Dr . Carlos Augusto Canêdo Gon-
çalves, Procurador de Justiça; Dra . Andréa Maria Nessralla Bahury, 
Promotora de Justiça;Dr . Anderson Alcântara Silva Melo, Delegado 
aposentado;Dr . Jésus Trindade Barreto Junior, Delegado;Dr  . Michel 
Cristian de Freitas, Juiz de Direito de Governador valadares; Dra . Bár-
bara Isadora Santos Sabe Nardy, Juíza de Direito da vara de Execu-
ções Penais da Comarca de Igarapé; Dra . Miriam vaz Chagas, Juíza 
de Direito da vara de Execuções Penais daComarca de ribeirão das 
Neves; Dr .Lourenço Migliorini Fonseca ribeiro, Juiz de Direito da 
vara de Execuções Penais da Comarca de uberlândia; Dra . Luziene 
Medeiros do Nascimento Barbosa Lima, Juíza de Direito da Comarca 
de Belo Horizonte; Dr . Paulo Moreira ventura, Defensor Público; Dr . 
Pedro de Araújo Maia, Policial Penal do Estado de Minas Gerais;Dra . 
Emília Eunilce Alcaraz Castilho, Defensora Pública; Dr . Paulo Cesár de 
Freitas, Promotor de Justiça .
Ausências Justificadas: rodrigo Piassi do Nascimento, Coronel da Poli-
cia Militar do Estado de Minas Gerias; Dra . Andrea Cristina Miranda 
Costa,Juíza de Direito da Comarca de Belo Horizonte; Dr . Luiz Car-
los rezende e Santos, Juiz de Direito da vara de Execuções Penais da 
Comarca de Belo Horizonte; José Luiz reis Júnior,Coronel da Policia 
Militar do Estado de Minas Gerias; Dr . Evaldo Elias Penna Gavazza, 
Juiz de Direito da vara de Execuções Penais de Juiz de Fora; Dr . Bruno 
Cândido, advogado .
O Presidente abriu a sessão cumprimentando a todos, repassando a lista 
de presença e solicitando as devidas identificações.
Após, o Presidente seguiu para pauta e colocou a ata da Sessão reali-
zada no dia 29 de março de 2021 para aprovação do plenário, ata esta 
compartilhada pelo whatsapp no grupo do CCPC, ferramenta oficial de 
comunicação . Ata aprovada sem considerações .

 
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 3202105220042220114.



Minas Gerais  diário do executivo sábado, 22 de Maio de 2021 – 15 
Posteriormente, o Presidente informou sobre a portaria que validará 
as Comissões de Trabalho que irão abordar as seguintes temáticas: 
Política Criminal de Segurança Pública; Política Criminal de Execu-
ção Penal; Eventos e Seminários; revista; Atividade Legislativa, e em 
seguida, solicitou que cada conselheiro confirmasse a qual comissão 
pertence . Solicitou a Secretária Executiva, Sabrina Machado, que infor-
masse o número que dará a portaria, a mesma informou que será Porta-
ria SEJuSP/CCPC Nº 01/2021 . Após, o Presidente validou a portaria e 
determinou o seu encaminhamento para publicação .
Dando seguimento, o Presidente informou sobre a criação do site 
do CCPC, sugestão feita pela conselheira Dra . Luziene Medeiros na 
última sessão, esclarecendo que foi realizada reunião com a Assessoria 
de Comunicação (ASCOM) da Secretaria de Estado de Justiça e Segu-
rança Pública (SEJUSP) a fim de verificar a possibilidade da criação de 
um site/portal do CCPC, contudo, foi informado que não há possibili-
dade de um site exclusivo para o Conselho, considerando a restrição 
orçamentária do governo, sendo necessário fazer um aditivo ao contrato 
já existente junto a Prodemge e, de acordo com o manual de marcas do 
governo, aqueles órgãos que pertencem a área de competência de deter-
minada instituição não podem ser desvinculados, informou, ainda, que 
restou alinhado com a Ascom/Sejusp que as divulgações serão feitas 
por meio do site já existente e pelas redes sociais da Sejusp que hoje 
tem amplo acesso . ressaltou que as divulgações serão apenas das ativi-
dades relativas ao CCPC, como por exemplo: não serão feitas matérias 
de todas as sessões que ocorrerem . Dra . Luziene agradeceu pelo enca-
minhamento e ressaltou satisfação do conselho possuir esse espaço para 
divulgação, sendo, por fim, complementado pelo Presidente a impor-
tância da visibilidade das atividades concretas do CCPC .
Em seguida, passou-se para o 4º item da pauta, informando sobre o 
Portal dos Conselhos pertencente a Controladoria Geral do Estado de 
Minas Gerais (CGEMG), esclarecendo que em 2020 a Diretoria Central 
de Controle Social da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais 
– CGE elaborou a Metodologia de Avaliação da Governança e Forta-
lecimento das Instituições Participativas do Estado, objetivando cole-
tar dados detalhados das instituições participativas tomando por base 
regras escritas (legislação, regimento interno, regulamento) e práticas 
administrativas da gestão, contribuindo assim para a transparência e a 
participação social na gestão das políticas públicas . Foi criado então 
dentro do portal da CGE/MG um espaço chamado “Portal dos Con-
selhos” informa toda estrutura de funcionamento dos Conselhos, bem 
como sua composição, no âmbito da Secretaria de Estado de Justiça e 
Segurança Pública de Minas Gerais – SEJuSP existe três conselhos 
que participarão dessa metodologia, são eles: Conselho de Segurança 
Pública e defesa social, Conselho de Criminologia e Política Criminal 
e Conselho Penitenciário . O Presidente solicitou a Secretária Executiva 
que encaminhasse o levantamento que oportunamente havia solicitado, 
da relação de Conselhos existentes no estado, para o novo conselheiro, 
Dr.Paulo Cesar Dias. Por fim, o Presidente ainda informou que ante-
riormente indicou cinco membros para o Comitê de Prevenção e Com-
bate a Tortura - CEPT, comitê o qual será vinculado ao Governador 
de Estado .
Na sequência, o Presidente passou para o próximo item da pauta que 
trata sobre a proposição de Lei Ordinária para Prevenção da violência 
Contra Mulher com implantação no currículo escolar de toda rede de 
ensino do Estado, de relatoria da conselheira Dra . Luziene, pertencente 
a Comissão de Atividades Legislativas, indagando aos conselheiros que 
informassem sobre a análise da proposição, qual o posicionamento e 
interpretação acerca do Anteprojeto de Lei . A conselheira Dra Andréa 
Bahury justificou que por problemas pessoais não teve tempo hábil para 
realizar a leitura do anteprojeto, solicitando assim um prazo para anali-
sar o documento e se manifestar, requerimento deferido pelo Presidente . 
Na oportunidade, o conselheiro Dr .Lourenço Migliorini informou que 
possui algumas sugestões na redação e que fará diretamente a relatora . 
A conselheira Dra . Miriam vaz, informou que o assunto foi atualmente 
incluído no currículo escolar dos indivíduos privados de liberdade . O 
conselheiro Dr . Anderson Alcântara reforçou as palavras da vice pre-
sidente, sobre importância dessa abordagem no currículo escolar dos 
jovens e solicitou que gostaria de sugerir umas outras abordagens apro-
veitando o anteprojeto . Após, todos os conselheiros votaram a favor 
do encaminhamento do anteprojeto, cumprimentando a Dra . Luziene 
Medeiros pela excelente iniciativa .
Em seguida o conselheiro Dr . Jésus Trindade ponderou como seria o 
trâmite do anteprojeto . O Presidente esclareceu o trâmite do antepro-
jeto, o qual passará pelo Secretário de Justiça e Segurança Pública e 
posteriormente encaminhado para Coordenação Técnica Legislativa 
– CTL .
Passou-se para o próximo item da pauta que trata sobre a Guarda Muni-
cipal, consultando se algum conselheiro teria interesse no referido 
tema, no que tange as suas atribuições e as recentes regulamentações, 
podendo ocorrer um desvirtuamento do proposito . O Presidente infor-
mou a necessidade de se criar um grupo de estudo a parte, o qual irá 
presidir, indagando quem também gostaria de compor. Por fim, além 
do Presidente, o grupo ficou formado pelos seguintes membros: Dra. 
Luziene Medeiros; Dr . Anderson Alcântara e Dr . Jésus Trindade .
Na oportunidade, o Dr . Jésus Trindade informou que é membro e já 
esteve como presidente do Fórum Nacional de Segurança Pública, 
órgão não governamental responsável pelas estatísticas de segurança 
pública, convidando a todos para visitar o site eletrônico do fórum, o 
qual possui uma revista digital, que trouxe em uma de suas edições a 
Guarda Municipal, ressaltando ser um assunto complexo, que necessita 
de uma maior atenção, destacando que as discussões no âmbito do Con-
gresso têm sido bastante temerárias e precisa ser melhor amadurecida . 
Por fim, colocou o Fórum à disposição.
Posteriormente, o Presidente tratou sobre a questão do CineClube, 
informando que tentará junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais uma parceria a fim de que seja disponibilizado o CineClube para 
transmitir filmes que trata sobre o sistema carcerário. Pontuou como 
exemplo sobre um filme que assistiu recentemente sob produção sul-
coreana que trazia em seu enredo o sistema carcerário . A Dra . Andrea 
Bahury sugeriu que fosse aberto aos estudantes, principalmente, aos 
estudantes de Direito, parabenizando o Presidente pela ideia .
O Presidente em seguida abriu a palavra para manifestação do plenário . 
Na oportunidade, a conselheira Dra . Miriam vaz sugeriu que fosse reto-
mada a discussão sobre a regionalização das varas de Execuções Penais 
do Estado, ressaltando, que o Conselho Nacional de Justiça - CNJ já 
sinalizou quanto a essa nova politica e diante da particularidade geográ-
fica do estado de Minas Gerais. O Presidente indagou se a conselheira 
fez alguma proposição junto ao TJMG, a conselheira respondeu que já 
propôs junto a gestão anteriores, por meio do Grupo de Monitoramento 
Eletrônico – GMF, contudo, não acompanhou e não teve conhecimento 
da tramitação . O Presidente solicitou que a vice-presidente, Dra . Már-
cia Milanez verificasse o andamento desse assunto junto ao TJMG. Por 
sua vez, o conselheiro Dr . Lourenço Migliorini esclareceu que as tra-
tativas acerca da regionalização das varas de Execuções Penais, passa 
por dois momentos distintos, o primeiro foi dado com a definição dos 
coordenadores regionais do GMF e suas atribuições, sendo definido 08 
(oito) polos, por meio de uma resolução e, somado aos estudos que 
estão sendo desenvolvidos para regionalização das audiências de cus-
tódia, o qual seria o segundo passo, para que em um terceiro momento 
alcance a regionalização das varas de Execuções Penais, já possuindo 
como iniciativa uma visita ao estado do rio Grande do Sul onde há essa 
experiência bastante consolidada, posteriormente uma visita à Santa 
Catarina e ao estado do Paraná, pontuou no que tange aos estudos já se 
encontram avançados nesse sentido, quanto a implementação depende 
da viabilidade após a conclusão dos estudos e da aprovação da Presi-
dência do TJMG . Após, o Presidente pontuou que como essa temática 
encontra-se dentro da comissão de Política Criminal e Execução Penal, 
possuindo como membro a vice presidente, Dra .Márcia Milanez, a con-
selheira Dra .Miriam vaz, os conselheiros Dr . Lourenço Migliorini, Dr . 
Evaldo Gavazza e Dr .Michel, sugerindo formar um grupo para tratar do 
assunto, com elaboração de uma nota técnica, a fim de que fosse trazido 
na próxima sessão e iniciada a discussão sobre matéria, definindo desta 
forma, a Dra .Márcia Milanez relatora da Nota Técnica .
Após, o conselheiro Dr . Jésus Trindade solicitou a palavra e sugeriu ao 
plenário, o filme, um curta metragem, chamado “O dia em que Dori-
val encarou a guarda” que faz uma metáfora muito rica sobre o sis-
tema prisional . Também relembrou a importância sobre a implementa-
ção do museu, assunto levantado pelo Presidente nas primeiras sessões 
do CCCP . Informou que a Policia Civil possui um projeto museoló-
gico elaborado pela Dra . Célia Corsino, conhecida internacionalmente, 
sendo a responsável pelo projeto do museu do Palácio das Artes . No 
momento, o Presidente ressaltou a importância da memória penitenciá-
ria, no qual encontra-se perdida, cabendo o Conselho soerguer e siste-
matizar essa memória . A conselheira Dra . Luziene Medeiros, informou 
que como primeira Juíza da vara de Execução Penais da Comarca de 
ribeirão das Neves, possui material daquela época, o Presidente infor-
mou que posteriormente gostaria de conhecer esse material, pois será 
de grande valia .
A conselheira Dra . Luziene, solicitou a palavra e registrou votos de 
louvor ao convidado, General Mario Lucio de Araujo, reforçando ser 
uma pessoa especial para todos, sendo o General Araujo um homem de 
muitas lutas pelo trabalho, eficiência, honradez e dedicação, registrando 
ser muito honrada em ter sido nomeada pelo General para o CCPC e 

agradeceu ao General a nomeação, mencionando o seguinte Provér-
bios 15:22 “Onde não há conselhos fracassam-se os projetos, mas, com 
muitos conselheiros, terão bom êxito” . Na sequência o Presidente, Des . 
Marcos Henrique Caldeira Brant endossou as palavras da conselheira 
Dra .Luziene Medeiros, reforçando a grande formação do CCPC ainda 
sob a gestão do General Mario Lucio de Araujo . Na sequência o Pre-
sidente também solicitou que fosse registrado os votos de melhora ao 
conselheiro Cel . rodrigo Piassi, que passa por um momento difícil em 
razão do contagio da Covid-19 .
Em seguida, o Presidente abriu para manifestações finais dos conselhei-
ros, a vice-presidente, Dra . Marcia Milanez parabenizou o Presidente 
pela condução dos trabalhos e afirmou a sensação de que o CCPC fará 
grandes trabalhos, o Presidente agradeceu e relembrou a bonita mani-
festação feita pela Dra .Márcia Milanez na primeira sessão plenária do 
CCPC após a posse, na qual relembrou grandes nomes que já compu-
seram o quadro de conselheiros do CCPC . A conselheira Dra .Barbara 
Nardy endossou as palavras da conselheira Dra .Luziene Medeiros em 
relação ao General Mario Lucio de Araujo .
Após, o Presidente informou sobre a próxima sessão a ser realizada dia 
31.05.2021, as 10h, local a definir, deixando todos conselheiros devi-
damente convocados .
Por fim, o Presidente passou a palavra para o convidado o General 
Mario Lucio Alves de Araujo, que agradeceu a oportunidade de se diri-
gir ao conselho, afirmando se encontrar muito sensibilizado pelas men-
sagens, em especial da Dra.Luziene. Ressaltou ter ficado inicialmente 
um pouco constrangido porque recentemente deixou o cargo de Secre-
tário de Estado preocupado em não deixar à vontade aqueles que per-
tencem a secretaria, mas não poderia deixar de atender um convite da 
Dra .Luziene Medeiros . O General ressaltou que está muito feliz pelo 
caminho que o CCPC tem trilhado, mas já na certeza de que não seria 
diferente em razão de sua composição, que são integrantes que fazem 
a diferença, pela dedicação com o sistema prisional e sociedade, pon-
tuou ainda, a participação do Dr .Gustavo Tostes na escolha dos mem-
bros para compor o CCPC, que tem um conhecimento amplo da justiça 
mineira . Ponderou que as escolhas não tiveram nenhum viés político ou 
de amizade, que foi no sentido de reconhecer a excelência do trabalho 
de todos que compõem o CCPC . Na sequência, ressaltou sua vitória em 
razão da Covid-19, que está com uma reabilitação muito positiva, com 
a capacidade aeróbica quase 100% retomada, que foi uma experiência 
física e espiritual muito forte, fazendo com que saísse da situação com 
outra cabeça e pensamento, dando valor para aquilo que de fato neces-
sita que seja valorizado, deixando a todos a mensagem de “vivam a 
vida” . Em seguida, o Presidente agradeceu a presença e o depoimento 
sincero do General, colocando o conselho à disposição .
Nada mais havendo, encerra-se o presente que vai devidamente assi-
nado pelo SenhorPresidente e pela vice-Presidente .
Eu, Sabrina Machado, coordenadora e secretária executiva designada, 
o digitei .  

  Marcos Henrique Caldeira Brant
Presidente do Conselho de Criminologia e 

Política Criminal de Minas Gerais

Márcia Maria Milanez
vice Presidente do Conselho de Criminologia 

e Política Criminal de Minas Gerais
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ATA DA 1º SESSÃO PLENárIA / 2021
CONSELHO DE CrIMINOLOGIA E POLÍTICA 
CrIMINAL DO ESTADO DE MINAS GErAIS 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro 2021, às 10h00, no Edi-
fício Mirafiori, Rua dos Guajajaras, nº 40 – Centro, Belo Horizonte, 
na sede da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, do Tri-
bunal de Justiça de Minas Gerais, realizou-se a 1ª Sessão Plenária do 
Conselho de Criminologia e Política Criminal, sob a Presidência do 
Desembargador Marcos Henrique Caldeira Brant, registrada a presença 
do Secretário Adjunto de Justiça e Segurança Pública, Dr . Jeferson 
Botelho Pereira . 
Presentes os Conselheiros: Dr . Carlos Augusto Canêdo Gonçalves, Pro-
curador de Justiça; Dra . Andréa Maria Nessralla Bahury, Promotora de 
Justiça; Dr . Anderson Alcântara Silva Melo, Delegado aposentado; Dr . 
Jésus Trindade Barreto Junior, Delegado; Dra . Bárbara Isadora Santos 
Sabe Nardy, Juíza de Direito da vara de Execuções Penais da Comarca 
de Igarapé; Dra . Miriam vaz Chagas, Juíza de Direito da vara de Execu-
ções Penais da Comarca de ribeirão das Neves; Dr . Lourenço Miglio-
rini Fonseca ribeiro, Juiz de Direito da vara de Execuções Penais da 
Comarca de uberlândia; Dr . Luiz Carlos rezende e Santos, Juiz de 
Direito da vara de Execuções Penais de Belo Horizonte;  Dr . Evaldo 
Elias Penna Gavazza, Juiz de Direito da vara de Execuções Penais 
de Juiz de Fora; José Luiz reis Júnior, Coronel da Policia Militar do 
Estado de Minas Gerias; Paulo Moreira ventura, Defensor Público; Dr . 
Pedro de Araújo Maia, Policial Penal do Estado de Minas Gerais;  Dra . 
Emília Eunilce Alcaraz Castilho, Defensora Pública; rodrigo Piassi do 
Nascimento, Coronel da Policia Militar do Estado de Minas Gerias . 
Presente também o Assessor Judiciário, Arthur Magalhães Bambirra .
Ausências Justificadas: Dra. Márcia Milanez, Desembargadora e Vice-
Presidente do Conselho; Dr . Michel Cristian de Freitas, Juiz de Direito 
de Governador valadares; Dra . Luziene Medeiros do Nascimento 
Barbosa Lima, Juíza de Direito da Comarca de Belo Horizonte; Dra . 
Andrea Cristina Miranda Costa, Juíza de Direito da Comarca de Belo 
Horizonte .
O Presidente abriu a sessão cumprimentando a todos e em seguida 
comunicou a mudança de gestão realizada na Secretaria de Estado de 
Justiça e Segurança Pública, ressaltando, o profícuo trabalho realizado 
pelo General Mario Lucio Alves de Araujo e pelo Dr . Gustavo Henri-
que Wykrota Tostes à frente da pasta . Frisou ter sido por iniciativa e 
empenho do General Araujo que o Conselho foi soerguido, devendo 
ser a ele atribuído o mérito da retomada dos trabalhos com a distinta 
composição atual .
Após colocou a ata da Sessão realizada no dia 18 de dezembro de 
2021, para aprovação do plenário, a qual foi compartilhada no grupo do 
CCPC pelo whatsapp, sendo essa a ferramenta de comunicação institu-
cional . Ata aprovada por unanimidade, sem considerações .
Posteriormente, informou que além das normativas legais que o regem, 
o CCPC possui também um regimento interno, que o organiza interna-
mente . Informou ter realizado ajustes no regimento que havia sido ela-
borado na última gestão, e que irá disponibiliza-lo para que os Conse-
lheiros possam opinar sobre algum eventual ajuste . Após, o regimento 
Interno será encaminhado para Sejusp e posteriormente para avaliação 
legislativa a ser realizada pelo Consultor-Geral de Técnica Legislativa, 
Dr . Márcio Luís de Oliveira . O Presidente solicitou aos conselheiros que 
tenham interatividade e proatividade, como órgão consultivo e fiscali-
zador . Após passou-se a apresentação preparada do regimento Interno 
do CCPC, perguntou ao plenário se algum conselheiro pesquisou a 
existência do CCPC ou da LEP Estadual em outros estados da federa-
ção, o conselheiro Dr . Luiz Carlos informou que mais estados também 
possuem a LEP, apontando que o Conselho de Criminologia e Política 
Criminal é anterior a Lei de Execuções Penais de Minas Gerais .
O Presidente seguiu para apresentação, informando primeiramente que 
o Regimento Interno é publicado no Diário Oficial de Minas Gerais por 
meio de Portaria ou resolução assinada pelo Secretário de Estado de 
Justiça e Segurança Pública, após falou sobre o artigo 1º do regimento 
que dispõe sobre a Lei nº 8 .533, de 17 de abril de 1984 e a Lei Estadual 
de Execução Penal, nº 11 .404, de 25 de janeiro de 1994, que são a base 
legal do CCPC, logo após a Lei nº 23 .304 de 30 de maio de 2019, que 
dispõe sobre a estrutura orgânica do Poder Executivo, a qual o CCPC 
passa a ser subordinado administrativamente .  Na sequência explicou 
sobre o artigo 2º que dispõe sobre sua finalidade específica como conse-
lho consultivo e fiscalizador, ressaltando a importância de todos possu-
írem e conhecerem a LEP Federal e Estadual, também a necessidade de 
uma adequação da LEP Estadual como parâmetro as modificações que 
ocorreram na LEP Federal, que poderá ser uma propositura do CCPC, o 
Presidente destacou que o tema será avaliado e distribuído para algum 
conselheiro .  Prosseguindo com a apresentação o Presidente informou 
que todos receberão cópia do regimento Interno e avançará algumas 
partes a fim de que a apresentação não fique prolixa.
Na sequência, falou sobre a composição do CCPC que não é tratada nas 
Leis especificas do Conselho, que é composto por 13 (treze) membros 
titulares e 08 (oito) membros suplentes, designados pelo Secretário de 
Estado de Justiça e Segurança Pública, com conhecimento e experiên-
cia nas áreas de Direito Penal, Processual, Criminologia e de Ciências 
Social, ressaltou que o conselho atualmente é um órgão plural, faltando 
apenas um representante específico da área de sociologia, em que pese a 
Conselheira Dra . Andréa Bahury ter formação na área . Disse que opor-
tunamente irá verificar a possibilidade de um representante do Conse-
lho de Sociologia ou da Fundação João Pinheiro . Destacou-se, ainda, 
que o conselho possui uma estrutura suficientemente enxuta, informou 
na sequência sobre o prazo dos mandatos e enfatizado que a grande 
maioria dos conselheiros possuem pela frente 04 (quatro) anos de man-
dato a partir da posse .

Prosseguindo com a apresentação o Presidente falou sobre o artigo 7º 
do regimento Interno que diz que os conselheiros farão jus à retribui-
ção pecuniária no valor de r$100,00 (cem reais) por cada sessão ou 
atividade realizada . ressaltou inciso 4º do artigo 7º, que prevê que o 
conselheiro poderá optar pelo não recebimento do “jeton”, caso seja do 
interesse de algum conselheiro abrir mão do recebimento dessa retri-
buição pecuniária, será enviada uma declaração para preenchimento 
formal . O Presidente informou desde então que abrirá mão da referida 
retribuição por entender que está compartilhando com o estado parte 
de seu conhecimento e prestando mais um serviço à Pátria . Na opor-
tunidade, o conselheiro Dr . Luiz Carlos propôs que todos já se mani-
festassem em relação ao “jeton”, seguindo assim todos conselheiros 
presentes a decisão do Presidente, abrindo mão do recebimento da 
retribuição pecuniária, ficando fechada a questão deliberada em ple-
nário . Na sequência falou sobre algumas atribuições dos conselheiros, 
como, por exemplo, “elaborar, debater e enviar às autoridades compe-
tentes, sugestões de propostas legislativas ou administrativas relacio-
nadas à política criminal”, sugerindo um estudo sobre a regionalização 
das varas de Execuções Penais, podendo ser feita uma proposição ao 
Presidente do TJMG .
Seguindo a apresentação, o Presidente informou sobre o dispositivo do 
regimento que trata da ausência injustificada do Conselheiro, podendo 
este não mais ser convocado para as sessões plenárias . Logo após, falou 
sobre a Secretaria Executiva do CCPC e suas atribuições, enfatizando 
a necessidade de melhorar a estrutura física e de recursos humanos, a 
fim de melhor atender e auxiliar as atividades a serem desenvolvidas 
pelo Conselho, que atualmente possui apenas a coordenadora, sendo 
necessário utilizar a sua equipe de assessores e estrutura do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais para auxiliar na organização das ativida-
des, o Secretário Adjunto, Dr . Jeferson Botelho informou que a questão 
será verificada. O Dr. Luiz Carlos e o Cel. Piassi enfatizaram que nas 
gestões anteriores do CCPC, as reuniões também aconteciam em salas 
cedidas pelo TJMG ou no Automóvel Clube . A coordenadora Sabrina 
Machado informou que a sede do CCPC localizada no 23º do Edifício 
Mirafiori já se encontra estruturada e com condições para que as ses-
sões sejam realizadas na própria sede .
Em seguida, o Presidente ressaltou a importância do CCPC, falando 
sobre a necessidade da realização de seminários, publicação de artigos 
e revistas . Finalizou a apresentação com o organograma do CCPC e 
informando aos conselheiros que a minuta do regimento Interno será 
compartilhada e, a partir do envio, terão todos o prazo de 05 (cinco) 
dias corridos para manifestação, logo após será encaminhada à Sejusp . 
O Presidente abriu para manifestação dos conselheiros, o Coronel 
Piassi solicitou a palavra como membro mais antigo do conselho, a 
fim de registrar e reafirmar a importância dos trabalhos do Conselho de 
Criminologia e Política Criminal, elogiando na oportunidade a postura 
e comprometimento do Presidente com relação ao CCPC .
Passou-se a palavra ao Secretário Adjunto de Justiça e Segurança 
Pública, Dr . Jeferson Botelho que cumprimentou a todos, ressaltou a 
satisfação de participar da sessão do CCPC e realizou sua breve apre-
sentação individual. Por fim, o Secretário Adjunto se colocou à disposi-
ção do Presidente e dos demais conselheiros . Na sequência o Presidente 
solicitou aos conselheiros presentes que se apresentassem individual-
mente ao Secretário Adjunto . Os conselheiros desejaram boas-vindas 
ao novo Secretário Adjunto, colocando-se todos à disposição do Secre-
tário no desenvolvimento dos trabalhos à frente da Sejusp .
Terminada as apresentações, o Presidente informou sobre visita a sede 
do CCPC, localizada no 23º do mesmo Edifício Mirafiori e deixou os 
Conselheiros devidamente convocados para a próxima sessão, a ser rea-
lizada em 22 de março, segunda-feira, às 10h00, local a definir.
Nada mais havendo, encerra-se o presente que vai devidamente assi-
nado pelo Senhor Presidente e pelo Secretário Adjunto de Justiça e 
Segurança Pública .
Eu, Sabrina Machado, coordenadora e secretária designada, o digitei . 

Marcos Henrique Caldeira Brant
Presidente do Conselho de Criminologia e 

Política Criminal de Minas Gerais

Jeferson Botelho Pereira
Secretário Adjunto de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais
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EDITAL DE CHAMAMENTO – PAD 218/2020
O Presidente da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 
218/2020, Warlen Fernandes Ferreira, conforme POrTArIA/NuCAD/
CSet - SEJuSP/PAD Nº 218/2020, publicada no Minas Gerais de 21 de 
maio de 2020, tendo em vista o disposto no artigo 225 da Lei Estadual 
nº 869 de 05 de julho de 1952, INTIMA, durante 08 (oito) publicações 
consecutivas, o processado abaixo relacionado, pelo presente mandado, 
para querendo comparecer à audiência das testemunhas a ser realizada 
em 14/06/2021 (segunda-feira) com início às 09:00hs (1ª testemunha), 
às 10:00hs (2ª testemunha), e às 11:00hs (3ª testemunha), bem como 
para seu INTErrOGATÓrIO que será realizado na mesma data às 
14:00hs na sede do Núcleo de Correição Administrativa (NuCAD), 
localizado na rodovia João Paulo II, nº 4001 – Prédio Minas – 3º 
andar, bairro Serra verde, Belo Horizonte/MG, Cidade Administra-
tiva de Minas Gerais, telefone (31) 3916-9727 . Caso o processado não 
compareça às referidas audiências das testemunhas e ao INTErrOGA-
TÓrIO, será nomeado defensor dativo por esta Casa correcional para 
acompanhar todos os atos do Procedimento Administrativo, conforme 
a Portaria supramencionada, em observância ao art . 5º, inciso Lv da 
Constituição Federal de 1988 .
NOME DIEMErSON SOuZA DIAS - MASP 1 .128 .047-6, PrOCES-
SADO NO PAD 218/2020 .

Belo Horizonte, 13 de maio de 2021 .
Warlen Fernandes Ferreira

Presidente de Comissão
Masp . 1 .141 .399-4
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ATA DA 2º SESSÃO PLENárIA / 2021
CONSELHO DE CrIMINOLOGIA E POLÍTICA 
CrIMINAL DO ESTADO DE MINAS GErAIS

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de março 2021, às 10h00, realizou-se 
a 2ª Sessão Plenária do Conselho de Criminologia e Política Crimi-
nal, por meio de videoconferência, através da ferramenta Google Meet, 
sob a Presidência do Desembargador Marcos Henrique Caldeira Brant 
e pela vice Presidente, Desembargadora Márcia Maria Milanez, regis-
trada a presença do Secretário de Estado Adjunto de Justiça e Segu-
rança Pública, Dr . Jeferson Botelho Pereira . 
Presentes os Conselheiros: Dr . Carlos Augusto Canêdo Gonçalves, 
Procurador de Justiça; Dra . Andréa Maria Nessralla Bahury, Promo-
tora de Justiça; Dr . Anderson Alcântara Silva Melo, Delegado aposen-
tado; Dr . Jésus Trindade Barreto Junior, Delegado; Dr .Michel Cristian 
de Freitas, Juiz de Direito de Governador valadares; Dra . Bárbara Isa-
dora Santos Sabe Nardy, Juíza de Direito da vara de Execuções Penais 
da Comarca de Igarapé; Dra . Miriam vaz Chagas, Juíza de Direito da 
vara de Execuções Penais da Comarca de ribeirão das Neves; Dr . Lou-
renço Migliorini Fonseca ribeiro, Juiz de Direito da vara de Execuções 
Penais da Comarca de uberlândia; Dr . Luiz Carlos rezende e Santos, 
Juiz de Direito da vara de Execuções Penais de Belo Horizonte;  Dr . 
Evaldo Elias Penna Gavazza, Juiz de Direito da vara de Execuções 
Penais de Juiz de Fora; Dra . Luziene Medeiros do Nascimento Barbosa 
Lima, Juíza de Direito da Comarca de Belo Horizonte,  José Luiz reis 
Júnior, Coronel da Policia Militar do Estado de Minas Gerias; Paulo 
Moreira ventura, Defensor Público; Dr . Pedro de Araújo Maia, Policial 
Penal do Estado de Minas Gerais;  Dra . Emília Eunilce Alcaraz Casti-
lho, Defensora Pública; Dr . Paulo Cesár de Freitas, Promotor de Justiça, 
Bruno Dias Cândido, advogado .
Ausências Justificadas: Rodrigo Piassi do Nascimento, Coronel da Poli-
cia Militar do Estado de Minas Gerias; Dra . Andrea Cristina Miranda 
Costa, Juíza de Direito da Comarca de Belo Horizonte .
O Presidente abriu a sessão cumprimentando a todos e colocou a ata da 
Ata da Sessão realizada no dia 22 de fevereiro de 2021, para aprova-
ção do plenário, ata na qual foi compartilhada pelo whatsapp no grupo 
do CCPC, sendo essa a ferramenta de comunicação, ata aprovada sem 
considerações .
Após, comunicou a posse do novo conselheiro suplente, Dr . Paulo 
César de Freitas, passando a palavra para o Secretário Adjunto, Dr . 
Jeferson Botelho, que realizou a leitura do termo de posse e declarou o 
Dr . Paulo César empossado como membro do CCPC .
Posteriormente, o Presidente seguiu-se para pauta, informando as 
Comissões de Trabalho que irão abordar as seguintes temáticas: Política 
Criminal de Segurança Pública; Política Criminal de Execução Penal; 
Eventos e Seminários; revista; Atividade Legislativa . Em seguida, 
solicitou que cada conselheiro manifestasse quanto ao interesse de inte-
grar cada comissão. As definições de membro de cada comissão encon-
tram-se no anexo desta ata .

 Na sequência, o Presidente informou que as comissões e escolhas 
de membro serão encaminhadas através do meio de comunicação do 
CCPC para validação dos conselheiros, ponderou sobre a possibilidade 
de alterações das comissões, caso algum conselheiro manifeste inte-
resse, ressaltou, a importância de retirar o potencial de cada um para 
realização dos trabalhos e atividade do CCPC .   O Presidente informou, 
ainda, que será feita e publicada uma portaria designando os membros 
de cada comissão .
Dando seguimento, o Presidente ponderou a necessidade de avaliar a 
questão das inspeções e também informou que o regimento Interno se 
encontra com o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública . 
Perguntou ao Secretário Adjunto sobre uma previsão, o mesmo 
informou que está em análise e que em uma ou duas semanas será 
publicado .
Em seguida, o Presidente abriu para manifestação dos conselheiros, 
a Dra .Luziene sugeriu a criação de um site do Conselho, onde fosse 
permitida a publicação e divulgação das atividades que são realiza-
das . Após, o Dr . Evaldo Gavazza pediu a palavra, solicitando permis-
são para iniciar uma tratativa preliminar sobre as audiências de cus-
tódia e a título de reflexão, considerando que a referida temática está 
na comissão de execução penal . Dr . Evaldo Gavazza informou que o 
Grupo de Monitoramento do Sistema Carcerário – GMF, iniciou um 
levantamento dos atos normativos de outros Estados, no sentindo iden-
tificar a maneira que a audiência de custódia vem sendo executada no 
âmbito nacional, que a princípio já foi identificado dois procedimentos 
distintos, com relação a prévia oitiva do Ministério Público e Defenso-
ria Pública, alguns estados condicionam a liberdade provisória ou rela-
xamento da prisão, a uma oitiva prévia dos respectivos órgãos, contrá-
rio ao que recomenda o Conselho Nacional de Justiça. Por fim, reforçou 
a necessidade dessa abordagem a fim de adequar os procedimentos em 
Minas Gerais, considerando também, as cobranças que estão sendo fei-
tas ao TJMG no que se refere a realização das audiências de custódia 
no estado .
Passou-se a palavra ao Secretário Adjunto de Justiça e Segurança 
Pública, Dr . Jeferson Botelho que reforçou a satisfação de participar da 
sessão do CCPC e a grande relevância dos trabalhos do CCPC. Por fim, 
desejou boas-vindas ao novo conselheiro Dr . Paulo Cesar, ressaltando a 
sua competência e extenso conhecimento na área da criminologia .
Após, o Presidente informou sobre a próxima sessão a ser realizada dia 
26.04.2021, as 10h, local a definir, deixando todos conselheiros devi-
damente convocados .
Nada mais havendo, encerra-se o presente que vai devidamente assi-
nado pelo Senhor Presidente, pela vice-Presidente e pelo Secretário 
Adjunto de Justiça e Segurança Pública .
Eu, Sabrina Machado, coordenadora e secretária executiva designada, 
o digitei . 

Marcos Henrique Caldeira Brant
Presidente do Conselho de Criminologia e 

Política Criminal de Minas Gerais

Márcia Maria Milanez
vice Presidente do Conselho de Criminologia 

e Política Criminal de Minas Gerais

Jeferson Botelho Pereira 
Secretário Adjunto de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais
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 ExTrATO DA POrTArIA DEPEN 
N° 17/2021, DE 20 DE MAIO DE 2021 

 PrOCESSO ADMINISTrATIvO PuNITIvO 
Nº 1450 .01 .0032297/2021-76 

 Descumprimento de cláusulas do Contrato n° 339039 .03 .2992 .18 
(Penitenciária de unaíIe Presídio de unaíI ) . EmpresaCOOK EMPrE-
ENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIvA LTDA,CNPJ 
nº16 .654 .626/0001-51,sediada na Avenida raja Gabaglia, nº 285, 
Bairro Cidade Jardim– Belo Horizonte/MG .Práticas previstas no inciso 
vI do art . 3°e nos incisos I,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 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 das Portarias GAB . SEAP nº 006 de 
12 de março de 2019 . 

 Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, 
Belo Horizonte, 20 de maio de 2021 .
Carlos vinícius de Souza Figueiredo

 Assessor Orçamentário e Financeiro - DEPEN/MG
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ATO 257/2021
OPÇÃO POr COMPOSIÇÃO rEMuNErATÓrIA – ATO Nº 
257/2021 - rEGISTrA OPÇÃO POr COMPOSIÇÃO rEMuNE-
rATÓrIA, nos termos do art . 27, do inciso II, da Lei Delegada nº 
174, de 26/01/2007, alterado pelo art . 7º da Lei Delegada nº 182, de 
21/01/2011, dos servidores:
MASP 13439708, DIEGO MOTA DOS SANTOS, ASP - AGENTE DE 
SEGurANÇA PENITENCIArIO, Nível I, Grau A, acrescida de 50% 
da remuneração do cargo de DAD-1, a partir de 17/05/2021 .
MASP 1154623-1, GErALDO rANGEL PErEIrA GuEDES, ASP 
- AGENTE DE SEGurANÇA PENITENCIArIO, Nível I, Grau B, 
acrescida de 50% da remuneração do cargo de DAD-5, a partir de 
18/05/2021 .
MASP 12146841, ACACIO DONIZETTI ALCANTArA DE MELO, 
ASP - AGENTE DE SEGurANÇA PENITENCIArIO, Nível I, Grau 
C, acrescida de 50% da remuneração do cargo de DAD-4, a partir de 
17/05/2021
MASP 12207239, vANESSA CALIxTO PrADO, ASP - AGENTE DE 
SEGurANÇA PENITENCIárIO, Nível I, Grau A, acrescida de 50% 
da remuneração do cargo de DAD-1, a partir de 17/05/2021 .
MASP 1215485-2, GuSTAvO HENrIQuE rODrIGuES MOrENO 
SILvA, ASP - AGENTE DE SEGurANÇA PENITENCIArIO, Nível 
I, Grau B, acrescida de 50% da remuneração do cargo de DAD-5, a 
partir de 19/05/2021 .
MASP 12207189, LuCILENE CrISTINA MOrEIrA, ASP - AGENTE 
DE SEGurANÇA PENITENCIArIO, Nível I, Grau A, acrescida de 
50% da remuneração do cargo de DAD-4, a partir de 19/05/2021 .
MASP 13870175, JuLIANA INACIO GALLO, ANEDS - ANALISTA 
ExECuTIvO DE DEFESA SOCIAL, Nível I, Grau C, acrescida de 
50% da remuneração do cargo de DAD-1, a partir de 13/05/2021 .

Ana Louise de Freitas Pereira
Diretora de Gestão de Pessoas

(Designada para responder pela Superintendência 
de recursos Humanos)
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EDITAL DE CHAMAMENTO
NOTIFICAÇÃO A Presidente da Comissão do Processo Administra-
tivo Disciplinar nº 020/2020, Nathália vilarino rodrigues, conforme 
POrTArIA/NuCAD/CSet - SEJuSP/PAD Nº 020/2020, publicada no 
Minas Gerais de 21 de fevereiro de 2020 e retificada em 27 de novem-
bro de 2020, tendo em vista o disposto no artigo 225 da Lei Estadual 
nº 869 de 05 de julho de 1952, combinado com o art . 256 do Código 
de Processo Civil, CONvOCA E CITA, durante 08 (oito) dias consecu-
tivos, o processado abaixo discriminado, por se achar em local incerto 
e não sabido, para tomar ciência de que foi aberto em seu desfavor o 
PAD 020/2020 . No prazo de 10 dias, a contar da oitava e última publi-
cação deste edital no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, o pro-
cessado poderá entrar em contato com a comissão processante, através 
dos e-mails nathalia.vilarino@seguranca.mg.gov.br e ana.lacerda@
seguranca.mg.gov.br, a fim de tomar conhecimento de seu respectivo 
Processo Administrativo Disciplinar, acompanhar sua tramitação, soli-
citar diligências, juntar documentos, constituir advogado, apresentar rol 
de testemunhas e defesa prévia, caso queira, para os fatos a ele atri-
buídos, que caracterizam, em tese, ilícitos administrativos, conforme 
portaria inaugural, estando sujeito a uma das penalidades previstas no 
artigo 4°do Decreto 47 .788/2019, c/c o art . 12, parágrafo único da Lei 
18 .185/2009 e nos termos do art . 9º do Decreto nº 45 .155, de 21 de 
agosto de 2009, sob pena de rEvELIA: Alexandre Henrique Ferreira - 
MASP: 1 .083 .946-2 PrOCESSADO NO PAD 020/2020 .

Belo Horizonte, 18 de maio de 2021
Nathalia vilarino rodrigues

Masp 1 .226 .892-6
Presidente de Comissão
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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 3202105220042220115.
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EDITAL DE CHAMAMENTO

O Presidente da Comissão da Sindicância Administrativa Discipli-
nar nº 021/2018 Cleiton Duarte Santos, conforme POrTArIA/uSCI-
SESP/SAD nº 021/2018, publicada no jornal Minas Gerais n data de 
20/11/2018, tendo em vista o disposto no artigo 225 § único da lei Esta-
dual 869/52 de 05 de junho de 1952, CONvOCA E CITA, durante 08 
(oito ) dias consecutivos, o processado abaixo relacionado para compa-
recer perante esta Comissão Processante, instalada rua Lírio Brant nº 
787; 1º Andar-Prédio do Núcleo de Práticas Jurídicas da FuNOrTE, 
Bairro melo - Montes Claros - MG, CEP 39401-063 Telefone recepção 
(38) 2101-9450 E-mail: corregedoria11risp@gmail.com, nos dias uteis, 
das 08:00 as 16:00, no prazo de 10 dias, a contar da oitava e última 
publicação deste edital no Jornal Minas Gerais, a fim de pessoalmente, 
tomar conhecimento da respectiva Sindicância Administrativa Discipli-
nar, acompanhar sua tramitação e apresentar defesa para os fatos a ele 
atribuído que caracterizam em tese, ilícitos administrativos, conforme 
portaria inaugural, se comprovada, estando sujeito a uma das penali-
dades administrativas previstas no art . 244, da Lei 869, de 05 de julho 
de 1952, sob pena de rEvELIA: raphael do Nascimento Marques - 
MASP 1 .389 .447-2 - PrOCESSADO na SAD 021/2018 .

Montes Claros 17 de maio de 2021
Cleiton Duarte Santos

Masp 1 .172 .713-8
Presidente da PAD 017/2021
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EDITAL DE CHAMAMENTO
A Presidente da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 
157/2020, Juliana Gonçalves Cherin, conforme POrTArIA/NuCAD/
CSet - SEJuSP/PAD Nº 157/2020, publicada no Minas Gerais de 04 
de abril de 2020, tendo em vista o disposto no artigo 225 da Lei Esta-
dual nº 869 de 05 de julho de 1952, CONvOCA E CITA, durante 08 
(oito) dias consecutivos, o processado abaixo relacionado para com-
parecer perante esta Comissão Processante, instalada na rua A, nº 55, 
praça Governador Magalhães Pinto, bairro Fabrício, na cidade de ube-
raba MG, CEP: 38065-470, em dias úteis, das 07h00min às 16h00min, 
no prazo de 10 dias úteis, a contar da oitava e última publicação deste 
edital no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, a fim de, pesso-
almente, tomar conhecimento de seu respectivo Processo Administra-
tivo Disciplinar, acompanhar sua tramitação, solicitar diligências, jun-
tar documentos, apresentar rol de testemunhas e defesa para os fatos a 
ele atribuídos que caracterizam, em tese, ilícitos administrativos, con-
forme portaria inaugural, conduta que se comprovada remete ao des-
cumprimento do disposto nos art . 216, 217, 246 e 250 da Lei 869/52, 
estando sujeito as penalidades administrativas previstas no art . 244 do 
referido Diploma Estatutário sob pena de rEvELIA ELIANO BOA-
vENTurA DA SILvA - MASP 1 .081 .585-0, – PrOCESSADO NO 
PAD 157/2020 .

uberaba, 05 de maio de 2021
Juliana Gonçalves Cherin

Masp 1 .377 .979-8
Presidente da PAD 157/2020
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Secretaria de Estado 
do meio Ambiente e 
do Desenvolvimento 

Sustentável
Secretária: Marília Carvalho de Melo

conselho Estadual de Política 
Ambiental - coPAm

 O Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Noroeste 
de Minas torna público que foi finalizada a análise da Licença Ambien-
tal Simplificada na modalidade LAS/RAS abaixo identificada, com 
decisão pelo deferimento, cujo prazo de validade é de 10 (dez) anos:
1) vinicius Jordao Botelho/Fazenda Fortuna I e II e Fazenda Faluma 
I, II e III - Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cul-
tivos agrossilvipastoris, exceto horticultura . - Paracatu/MG . Processo: 
2394/2020 . CONCEDIDA COM CONDICIONANTES .

(a) ricardo Barreto Silva . Superintendente regional de 
Meio Ambiente da SuPrAM Noroeste de Minas .

 O Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Noroeste 
de Minas, torna público que foi CONCEDIDA a Licença Ambiental 
abaixo identificada:
1) Licença de Operação Corretiva (LAC 1): rafael Marchese/Fazenda 
Pontes Gleba Nº01, Nº02 E Nº03 - Doravante Denominada Fazenda 
xupé, Fazenda Beira rio, Fazenda Dois Irmãos, Fazenda São João 
Do Pinduca - Fazenda Pontes Gleba Nº01, Nº02 E Nº03 - Doravante 
Denominada Fazenda xupé, Fazenda Beira rio, Fazenda Dois Irmãos 
E Fazenda São João Do Pinduca - Culturas anuais, semiperenes e pere-
nes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura - Buri-
tis/MG - PA/Nº 1276/2021 - Classe 3 . CONCEDIDA COM CONDI-
CIONANTES . vALIDADE: 08 (OITO) ANOS .

(a) ricardo Barreto Silva . Superintendente regional de 
Meio Ambiente da SuPrAM Noroeste de Minas .
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A Superintendência regional de Meio Ambiente Leste Mineiro torna 
público que os requerentes abaixo identificados solicitaram:
- LAS rAS: 1) Município de Ipanema, Aterro de resíduos da construção 
civil (classe “A”), exceto aterro para fins de terraplanagem em empre-
endimento ou atividade com regularização ambiental, ou com a finali-
dade de nivelamento de terreno previsto em projeto aprovado da ocu-
pação; Aterro para resíduos não perigosos – Classe II-A e II-B, exceto 
resíduos sólidos urbanos e resíduos da construção civil, Ipanema/MG, 
PA/Nº 2488/2021, Classe 2; 2) ubirajara Pereira, Lavra a céu aberto 
– rochas ornamentais e de revestimento; Pilha de rejeito/estéril de 
rochas ornamentais e de revestimento, pegmatitos, gemas e minerais 
não metálicos, Conselheiro Pena/MG, PA/Nº 2533/2021, Classe 2; 3) 
Citroleo Indústria e Comércio de Óleos Essenciais Ltda ., Produção de 
óleos, gorduras e ceras em bruto, de óleos essenciais, corantes vegetais 
e animais e outros produtos da destilação da madeira, exceto refinação 
de óleos e gorduras alimentares, São Gonçalo do rio Abaixo/MG, PA/
Nº 2534/2021, Classe 3; 4) Santa Heloisa Mineração Ltda ., Lavra a céu 
aberto – rochas ornamentais e de revestimento; Pilha de rejeito/estéril 
de rochas ornamentais e de revestimento, pegmatitos, gemas e mine-
rais não metálicos; Estrada para transporte de minério/estéril externa 
aos limites de empreendimentos minerários, Pocrane/MG, PA/Nº 
2536/2021, Classe 2; 5) Caçambas Jacaré Ltda ., Aterro de resíduos da 
construção civil (classe “A”), exceto aterro para fins de terraplanagem 
em empreendimento ou atividade com regularização ambiental, ou com 
a finalidade de nivelamento de terreno previsto em projeto aprovado da 
ocupação; áreas de triagem, transbordo e armazenamento transitório e/
ou reciclagem de resíduos da construção civil e volumosos, São Gon-
çalo do rio Abaixo/MG, PA/Nº 2537/2021, Classe 2; 6) Green Beryl 
Mineração Ltda ., Lavra subterrânea pegmatitos e gemas, Nova Era/
MG, PA/Nº 2543/2021, Classe 2; 7) Construtora Centro Leste Enge-
nharia Ltda ., usinas de produção de concreto asfáltico, Pavão/MG, PA/
Nº 2571/2021, Classe 3 .
- LAC1 (LP+LI+LO): 1) Granitos Litoral Ltda ., Lavra a céu aberto 
– rochas ornamentais e de revestimento; Pilha de rejeito/estéril de 
rochas ornamentais e de revestimento, pegmatitos, gemas e mine-
rais não metálicos, Conselheiro Pena/MG, PA/Nº 2548/2021, Classe 
4 . requerimento para Intervenção Ambiental vinculado – PA/Nº 
1370 .01 .0019501/2021-65 .

Elias Nascimento de Aquino Iasbik . 
Diretor regional de Controle Processual, designado para 

responder pela Supram LM conforme ato publicado na edição 
de 20/05/2021 do Diário Oficial “Minas Gerais” - página 2.

A Superintendência regional de Meio Ambiente Leste Mineiro 
torna público que foi apresentado recurso Administrativo em face 
do arquivamento da Licença Ambiental do empreendimento abaixo 
identificado:
*LAS rAS: 1) Coimbra Extração de rocha Eireli ., Extração de rocha 
para produção de britas; Britamento de pedras para construção e Pos-
tos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações 
de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos 
revendedores de combustíveis de aviação, Teófilo Otoni/MG, PA/Nº 
00038/2000/004/2015, Classe 3 . Conhecido em juízo de admissibili-
dade, para julgamento no mérito pela autoridade competente .

Elias Nascimento de Aquino Iasbik . 
Diretor regional de Controle Processual, designado para 

responder pela Supram LM conforme ato publicado na edição 
de 20/05/2021 do Diário Oficial “Minas Gerais” - página 2.

A Superintendência regional de Meio Ambiente Leste Mineiro torna 
público que foi apresentada Desistência de recurso Administrativo 
apresentado em face do arquivamento da Licença Ambiental do empre-
endimento abaixo identificado:
1 . renovação de LO: *Gerdau Aços Longos S .A . – Siderurgia e elabo-
ração de produtos siderúrgicos com redução de minérios, inclusive fer-
ro-gusa – Barão de Cocais/MG - PA/Nº 00010/1978/048/2016 – Classe 
6 . Motivo: perda de objeto .

(a) Elias Nascimento de Aquino Iasbik . 
Diretor regional de Controle Processual, designado para 

responder pela Supram LM conforme ato publicado na edição 
de 20/05/2021 do Diário Oficial “Minas Gerais” - página 2.

A Superintendência regional de Meio Ambiente Leste Mineiro torna 
pública a revogação da Licença Ambiental abaixo identificada:
*LAS rAS: Construtora Contorno LTDA . - usinas de produção de 
concreto asfáltico, São Gonçalo do rio Abaixo/MG - PA nº 2675/2020, 
Classe 2 . Motivo: Por suspensão/encerramento de atividades comuni-
cada pelo empreendedor .

(a) Elias Nascimento de Aquino Iasbik . 
Diretor regional de Controle Processual, designado para 

responder pela Supram LM conforme ato publicado na edição 
de 20/05/2021 do Diário Oficial “Minas Gerais” - página 2.

A Superintendência regional de Meio Ambiente Leste Mineiro torna 
público que foi concedida a Licença Ambiental abaixo identificada:
- LAS rAS: 1) Esplendor Mineração e Comércio e Exportação e 
Importação Ltda ., Lavra a céu aberto – rochas ornamentais e de reves-
timento; Pilha de rejeito/estéril de rochas ornamentais e de revesti-
mento, pegmatitos, gemas e minerais não metálicos, Franciscópolis/
MG, PA/Nº 1533/2021, Classe 3 . CONCEDIDA COM CONDICIO-
NANTES . válida até 21/05/2031 .

(a) Elias Nascimento de Aquino Iasbik . 
Diretor regional de Controle Processual, designado para 

responder pela Supram LM conforme ato publicado na edição 
de 20/05/2021 do Diário Oficial “Minas Gerais” - página 2.
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A Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Jequi-
tinhonha torna público que foi alterada a razão Social do empreendi-
mento abaixo identificado:
1) De: Almeida e Silva Coleta Ltda . – ME – CNPJ: 23 .799 .999/0001-86 
– Para: Moreira & Silva Coleta Eireli - CNPJ: 23 .799 .999/0001-86 . PA/
Nº 36375/2015/001/2016 . validade: Prazo remanescente .

(a) Cândida Cristina Barroso de vilhena . Superintendente 
regional de Meio Ambiente da SuPrAM Jequitinhonha .

21 1484250 - 1

A Superintendente regional de Meio Ambiente da Supram Norte de 
Minas torna público que foi requerida a Licença Ambiental Simplifi-
cada na modalidade LAS/Cadastro abaixo identificada, com decisão 
pelo deferimento e prazo de validade de 10 (dez) anos:
 1) Nelson veloso Cury Junior / Fazenda valério, Culturas anuais, semi-
perenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto hor-
ticultura, São Francisco/MG, Protocolo nº 1465/2021;

(a) Mônica veloso de Oliveira . Superintendente regional 
de Meio Ambiente da Supram Norte de Minas .

21 1484779 - 1

 A Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Triân-
gulo Mineiro torna público que foram finalizadas as análises das Licen-
ças Ambientais Simplificadas na modalidade LAS/RAS abaixo identi-
ficadas, com decisão pelo deferimento, cujo prazo de validade é de 10 
(dez) anos: 1) Célio Queiroz de Freitas/Fazenda Bonanza – Mat . 19 .885 
- Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agros-
silvipastoris, exceto horticultura, - Santa vitória/MG, PA nº1894/2021, 
Classe 2 . CONCEDIDA COM CONDICIONANTES . 2) Sônia Apare-
cida Fernandes Faria/ Fazenda de Patos – Mat . 50 .090, 50 .091, 50 .092, 
52 .090, 52 .091 e 52 .092, - Culturas anuais, semiperenes e perenes, sil-
vicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura, - Gurinhatã/
MG, PA nº 1717/2021 . Classe 3 . CONCEDIDA COM CONDICIO-
NANTES . 3) . Laticínios Tirolez Ltda ., - Fabricação de produtos de lati-
cínios, exceto envase de leite fluido, - Carmo do Paranaíba/MG, PA nº 
1814/2021 . Classe 3 . CONCEDIDA COM CONDICIONANTES . 4) . 
Maria do Carmo Jacintho Junqueira/ Fazenda Capoeira do Jao e Capão 
do Macuco – Mat . 13 .518 SrI Santa vitória-MG, - Culturas anuais, 
semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto 
horticultura, Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos 
e caprinos, em regime de confinamento e Criação de bovinos, bubali-
nos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo, - Santa 
vitória/MG . – PA nº 2188/2021, Classe 3 . CONCEDIDA COM CON-
DICIONANTES . 5) . Consórcio de Empresas de uberlândia ., - Postos 
revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de siste-
mas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedo-
res de combustíveis de aviação, - uberlândia/MG, PA nº 2247/2021, 
Classe 3 . CONCEDIDA COM CONDICIONANTES . 6) . Transmede 
Ltda . - Britamento de pedras para construção, - Campina verde/MG, 
PA nº 1097/2021, Classe 3 . CONCEDIDA COM CONDICIONAN-
TES . 7) . MG Comercio de Combustíveis Ltda ., - Postos revendedores, 
postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, 
postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustí-
veis de aviação, - Araguari/MG, PA nº 2150/2021, Classe 3 . CONCE-
DIDA COM CONDICIONANTES . 

(a)Kamila Borges Alves . Superintendente regional de 
Meio Ambiente da SuPrAM Triângulo Mineiro .

21 1484435 - 1

A Superintendente regional de Meio Ambiente da Supram Sul de 
Minas torna público que o requerente abaixo identificado solicitou:
- LAS/RAS - Licença Ambiental Simplificada: 1) Mineradora Nossa 
Sra . da Ajuda Ltda ., Lavra a céu aberto - Minerais não metálicos, exceto 
rochas ornamentais e de revestimento, resende Costa/MG, Processo nº 
2554/2021, Classe 2 .

(a) Ludmila Ladeira Alves de Brito . Superintendente 
regional de Meio Ambiente da SuPrAM Sul de Minas .

A Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Sul de 
Minas torna público que foi finalizada a análise da Licença Ambiental 
Simplificada na modalidade LAS/RAS abaixo identificada, com deci-
são pelo deferimento, cujo prazo de validade é de 10 (dez) anos:
1 . rosalbo Emílio Bortoni rocha, Extração de areia e cascalho para uti-
lização imediata na construção civil, Conceição do rio verde/MG, Pro-
cesso nº 2194/2021 . CONCEDIDA COM CONDICIONANTES .

(a) Ludmila Ladeira Alves de Brito . Superintendente 
regional de Meio Ambiente da SuPrAM Sul de Minas .

21 1484681 - 1

A Superintendente regional de Meio Ambiente da Supram Norte de 
Minas torna público que o requerente abaixo identificado solicitou:
(LAC 1) Licença de Operação Corretiva: Maria José Pereira dos Santos 
Pires / Abatedouro Municipal, Abate de animais de médio porte (suí-
nos, ovinos, caprinos, etc) e abate de animais de grande porte (bovinos, 
eqüinos, bubalinos, muares,etc) - Taiobeiras/MG . PA/nº 2549/2021 . 
Classe 4 . 

(a) Mônica veloso de Oliveira . Superintendente regional 
de Meio Ambiente da Supram Norte de Minas .

21 1484771 - 1

DELIBErAÇÃO COPAM Nº 1 .621, DE 21 DE MAIO DE 2021 .
Altera a Deliberação Copam nº 1 .554, de 6 de abril de 2020, que esta-
belece a composição e designação dos membros da Câmara Técnica 
Especializada de Proteção à Biodiversidade e de áreas Protegidas do 
Conselho Estadual de Política Ambiental .
A SECrETárIA ExECuTIvA DA SECrETArIA DE ESTADO DE 
MEIO AMBIENTE E DESENvOLvIMENTO SuSTENTávEL, no 
uso das atribuições que lhe conferem o §2º do art . 43 da Lei nº 23 .304, 
de 30 de maio de 2019 e o art . 1º da Deliberação Copam/CErH-MG nº 
18, de 4 de fevereiro de 2020;
DELIBErA:
Art . 1º – O inciso II do §2º do art . 1º, da Deliberação Copam nº 1 .554, 
de 6 de abril de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art . 1º – ( . . .)
§2º – ( . . .)
II – 1º Suplente: Elce Marie ribeiro”
Art . 2º – Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 21 de maio de 2021 .
(a) vALErIA CrISTINA rEZENDE

21 1484783 - 1

A Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Triângulo 
Mineiro, 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 . Jlx Admi-
nistracao de Bens LTDA - Culturas anuais, semiperenes e perenes, sil-
vicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura- Perdizes/
MG - PA n°2479/2021 . 2 . Target Nutricao Animal LTDA . - Formulação 
de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais- Pira-
juba/MG - PA n°2473/2021 . 3 . Leonidas Pereira de resende/Fazenda 
Palmeiras - Horticultura (floricultura, olericultura, fruticultura anual, 
viveiricultura e cultura de ervas medicinais e aromáticas), Culturas 
anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, 
exceto horticultura, Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, 
ovinos e caprinos, em regime extensivo- Tapira/MG -PA n°2501/2021 . 
4 . Gustavo Goulart Correa Bruno /Fazenda Lago Azul - Matricula 
68 .491 - Aquicultura em tanque-rede- Araguari/MG - PA n°2498/2021 . 
5 . Maria Ivone Alves/ Fazenda Buriti - Matrículas: 15 .629 e 03 .995 - 
Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossil-
vipastoris, exceto horticultura, Criação de bovinos, bubalinos, equinos, 
muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo, Criação de bovinos, 
bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime de confina-
mento- Ipiaçu/MG PA n°2514/2021 . 6 . Nilson Inacio de Faria /Fazenda 
Baixada - Matr . 8 .566 - Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvi-
cultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura- Capinópolis/
MG PA n° 2449/2021 . 7 . Borges & Carvalho Pecas Automotivas LTDA 
- Processamento ou reciclagem de sucata, descaracterização de veícu-
los- uberlândia/MG - PA n° 2458/2021 . 8 . Antonio Severino Muniz/
Fazenda Sant’ana das Palmeiras - Criação de bovinos, bubalinos, equi-
nos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo- Campina verde/
MG - PA n°2531/2021 . 9 . Edson Aguiar rezende/Fazenda Fazendinha, 
lugar denominado roda D’água - Criação de bovinos, bubalinos, equi-
nos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo, Culturas anuais, 
semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto 
horticultura- Perdizes/MG - PA n°2529/2021 . 10 . reformadora de Cal-
cados Oliveira e Ferreira LTDA - Confecção de calçados de couro e 
artefatos diversos de couro- uberlândia/MG - PA n°2532/2021 .

(a) Kamila Borges Alves . Superintendente regional de 
Meio Ambiente da SuPrAM Triângulo Mineiro .

21 1484598 - 1

 A Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Norte 
de Minas torna público que foi requerida a Licença Ambiental Simpli-
ficada na modalidade LAS/Cadastro abaixo identificada, com decisão 
pelo deferimento e prazo de validade de 8 anos e 4 meses e 18 dias, 
com vencimento em 08/10/2029, nos termos do Decreto 47 .383/2018, 
arts . 35, § 8º e 37, § 2º:
1) Brascan Empreendimentos Florestais Ltda . /Fazenda Chapada A , 
Produção de carvão vegetal oriunda de floresta plantada, Jequitaí/MG, 
Protocolo nº 2476/2021 .

(a) Mônica veloso de Oliveira . Superintendente regional 
de Meio Ambiente da Supram Norte de Minas .

21 1484773 - 1

O Superintendente regional da SuPrAM Zona da Mata, torna público 
que foi alterada a razão social do empreendimento abaixo identificado:
1) De: Adalberto Antônio Barbosa (CNPJ 66 .479 .676/0001-18) – Para: 
Assumpção e Barbosa Ltda (CNPJ 38 .081 .214/0001-02) - PA/N° 
4886/2020 . validade: 11/11/2030 . 

(a) Leonardo Sorbliny Schuchter . Superintendente regional 
de Meio Ambiente da SuPrAM Zona da Mata .

21 1484500 - 1

O Superintendente regional de Meio Ambiente da Supram Central 
Metropolitana, torna público que os requerentes abaixo identificados 
solicitaram:
*Licença Prévia concomitante com Licença de Instalação e Licença de 
Operação (LAC1): 1) Mineração Areia do vale Ltda ., extração de areia 
e cascalho para utilização imediata na construção civil; unidade de 
Tratamento de Minerais - uTM, com tratamento a úmido; unidade de 
Tratamento de Minerais - uTM, com tratamento a seco; postos reven-
dedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas 
retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de 
combustíveis de aviação, Santo Hipólito/MG, Processo nº 2528/2021, 
Classe 4 .

(a) Breno Esteves Lasmar - Superintendente regional de 
Meio Ambiente da Supram Central Metropolitana .

O Superintendente regional de Meio Ambiente da Supram Central 
Metropolitana, torna público que foi apresentado recurso Administra-
tivo em face do arquivamento do processo de Licença Ambiental do 
empreendimento abaixo identificado, cuja decisão foi a seguinte:
*Licença Ambiental Simplificada (LAS/RAS): Lapinha Santa Partici-
pações Ltda ., loteamento do solo urbano, exceto distritos industriais 
e similares, Lagoa Santa/MG, PA/Nº 34619/2015/001/2020, Classe 
2 . Decisão: não conhecido por não preencher todos os requisitos de 
admissibilidade .

(a) Breno Esteves Lasmar - Superintendente regional de 
Meio Ambiente da Supram Central Metropolitana .

O Superintendente regional de Meio Ambiente da Supram Central 
Metropolitana, torna público que foi apresentado recurso Administra-
tivo em face do indeferimento do processo de Licença Ambiental do 
empreendimento abaixo identificado, cuja decisão foi a seguinte:
*Licença Ambiental Simplificada (LAS/RAS): 1) MG Drill Detonações 
e Perfurações Ltda ., extração de rocha para produção de britas e bri-
tamento de pedras para construção, ANM/N° 834044/2011, Mariana/
MG, PA/N° 4149/2020, Classe 2 . Decisão: não conhecido por ter inter-
posto sem o comprovante integral da taxa de expediente .

(a) Breno Esteves Lasmar - Superintendente regional de 
Meio Ambiente da Supram Central Metropolitana .

O Superintendente regional de Meio Ambiente da Supram Central 
Metropolitana torna público que foram requeridas as Licenças Ambien-
tais Simplificadas na modalidade LAS/Cadastro abaixo identificadas, 
com decisões pelo deferimento, cujo prazo de validade é de 10 (dez) 
anos:
1) Posto Interlagos Ltda ., postos revendedores, postos ou pontos de 
abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de 
combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação, Sete 
Lagoas/MG, Processo nº 2435/2021. 2) Pacífico Mascarenhas Energé-
tica Ltda ., Central Geradora Hidrelétrica - CGH, Santana do riacho/
MG, Processo nº 2439/2021 . 3) JK Comércio de Combustíveis Ltda ., 
postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instala-
ções de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e pos-
tos revendedores de combustíveis de aviação, Curvelo/MG, Processo 
nº 2440/2021 . 4) Carvalho e Coelho Fertilizantes S/A, formulação de 
adubos e fertilizantes, Pedro Leopoldo/MG, Processo nº 2461/2021 . 5) 
Construtora Aterpa S/A, transporte rodoviário de produtos e resíduos 
perigosos, vazante/MG, Processo nº 2465/2021 . 6) Wellington Magela 
de Castro Silva, aparelhamento, beneficiamento, preparação e transfor-
mação de minerais não metálicos, não instalados na área da planta de 
extração, Papagaios/MG, Processo nº 2494/2021 . 7) Comércio e Com-
bustíveis Jataí Ltda ., postos revendedores, postos ou pontos de abaste-
cimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de com-
bustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação, Inimutaba/

MG, Processo nº 2495/2021 . 8) rinaldo de Campos Lataliza, apare-
lhamento, beneficiamento, preparação e transformação de minerais 
não metálicos, não instalados na área da planta de extração, Papagaios/
MG, Processo nº 2499/2021 . 9) Marcelo ribeiro de Almeida, apare-
lhamento, beneficiamento, preparação e transformação de minerais 
não metálicos, não instalados na área da planta de extração, Papa-
gaios/MG, Processo nº 2500/2021 . 10) Lenarge Transportes e Serviços 
Ltda ., transporte rodoviário de produtos e resíduos perigosos, Sabará/
MG, Processo nº 2516/2021 . 11) BH Petro Ltda ., transporte rodoviá-
rio de produtos e resíduos perigosos, Belo Horizonte/MG, Processo nº 
2517/2021 . 12) Ângelo e Silva Comércio de Petróleo Ltda ., transporte 
rodoviário de produtos e resíduos perigosos, Belo Horizonte/MG, Pro-
cesso nº 2518/2021 . 13) Dissolminas Indústria de Dissolventes Minas 
Gerais Ltda ., transporte rodoviário de produtos e resíduos perigosos, 
Belo Horizonte/MG, Processo nº 2527/2021 . 14) r7 Soluções em 
Transportes Eireli, transporte rodoviário de produtos e resíduos peri-
gosos, Sete Lagoas/MG, Processo nº 2530/2021 . 15) Lafaete Gestão 
Ambiental Ltda ., transporte rodoviário de produtos e resíduos perigo-
sos, Belo Horizonte/MG, Processo nº 2540/2021 .

(a) Breno Esteves Lasmar - Superintendente regional de 
Meio Ambiente da Supram Central Metropolitana .

O Superintendente regional de Meio Ambiente da Supram Central 
Metropolitana torna público que foi concedida a licença ambiental 
abaixo identificada:
*Licença Ambiental Simplificada (LAS/RAS): 1) Dragagem A. M. 
Ltda ., extração de areia e cascalho para utilização imediata na constru-
ção civil e extração de argila usada na fabricação de cerâmica verme-
lha, ANM/N° 832417/2003 e 831 .408/2008, Esmeraldas/MG, Processo 
n° 281/2021, Classe 3 . CONCEDIDA COM CONDICIONANTES . 
válida até: 10/07/2030 .

(a) Breno Esteves Lasmar - Superintendente regional De 
Meio Ambiente Da Supram Central Metropolitana .

Pauta da 20ª reunião Ordinária da unidade regional Colegiada Central 
Metropolitana (urC CM) do Conselho Estadual de Política Ambiental 
- COPAM . Data: 02 de junho de 2021, às 09h . Endereço virtual da reu-
nião: https://www .youtube .com/channel/uChu1iAb462m8-
py3C1jsJl4w . 1 . Execução do Hino Nacional Brasileiro . 2 . Abertura 
pela Secretária Executiva do Conselho Estadual de Política Ambiental 
e Presidente da urC CM, valéria Cristina rezende . 3 . Comunicado dos 
Conselheiros e Assuntos gerais . 4 . Exame da Ata da 19ª rO de 
05/05/2021 . 5 . Processo Administrativo para exame de recurso: 5 .1 . 
Doca Transportes e Locação de Máquinas Ltda . - Lavra a céu aberto - 
Minerais não metálicos, exceto rochas ornamentais e de revestimento - 
São Joaquim de Bicas/MG - PA/SLA/Nº 5204/2020 - ANM N° 
831 .755/2004 - Classe 2; LAS/rAS . Apresentação: Supram CM . 
rETOrNO DE vISTAS pelos Conselheiros Junio Magela Alexandre 
representante da Organização Ponto Terra, Heleno Maia Santos Mar-
ques do Nascimento representante do Instituto Heleno Maia da Biodi-
versidade - IHMBio, Fernando Benício de Oliveira Paula representante 
da Associação Ambiental e Cultural Zeladoria do Planeta e Wenceslau 
Alvares Francisco de Moura representante da Associação Médio Para-
opebana dos Profissionais de Engenharia e Agronomia - AMPEA. 6. 
Processos Administrativos para exame de requerimento para Interven-
ção Ambiental e aprovação de compensação decorrente da supressão de 
vegetação secundária em estágio médio ou avançado de regeneração do 
Bioma Mata Atlântica localizados em áreas prioritárias para a conser-
vação da biodiversidade, não vinculados ao Licenciamento Ambiental: 
6 .1 . Alexandre Costa Azeredo/Lote 07, Quadra 21 - Condomínio Jar-
dins de Petrópolis - Nova Lima/MG - PA/Nº 09010000548/20 - Tipo de 
Intervenção: Supressão de cobertura vegetal nativa com destoca para 
uso alternativo do solo - área requerida: 0,2086 ha - área Passível de 
Aprovação: 0,2086 ha. Fitofisionomia: Floresta Estacional Semideci-
dual Montana Secundária . Estágio de regeneração: Médio . Apresenta-
ção: urFBio Centro Sul . 6 .2 . ricardo Lopes Caldas Moura/Lote 21, 
Quadra 24 - Condomínio Jardins de Petrópolis - Nova Lima/MG - PA/
Nº 09010000563/20 - Tipo de Intervenção: Supressão de cobertura 
vegetal nativa com destoca para uso alternativo do solo - área reque-
rida: 0,1808 ha - Área Passível de Aprovação: 0,1808 ha. Fitofisiono-
mia: Floresta Estacional Semidecidual Montana Secundária . Estágio de 
regeneração: Médio . Apresentação: urFBio Centro Sul . 6 .3 . Alessan-
dro Peres Lopes/Lote 04, Quadra 23 - Condomínio Jardins de Petrópo-
lis - Nova Lima/MG - PA/Nº 09010000620/20 - Tipo de Intervenção: 
Supressão de cobertura vegetal nativa com destoca para uso alternativo 
do solo - área requerida: 0,1512 ha - área Passível de Aprovação: 
0,1512 ha. Fitofisionomia: Floresta Estacional Semidecidual Montana 
Secundária . Estágio de regeneração: Médio . Apresentação: urFBio 
Centro Sul . 6 .4 . Hamdan Filizzola Empreendimentos Ltda ./Lote 07, 
Quadra 23 - Condomínio Jardins de Petrópolis - Nova Lima/MG - PA/
Nº 09010000519/20 - Tipo de Intervenção: Supressão de cobertura 
vegetal nativa com destoca para uso alternativo do solo - área reque-
rida: 0,2020 ha - Área Passível de Aprovação: 0,2020 ha. Fitofisiono-
mia: Floresta Estacional Semidecidual Montana Secundária . Estágio de 
regeneração: Médio . Apresentação: urFBio Centro Sul . 6 .5 . Jerônimo 
Boelsums Barreto Sansevero/Lote 31, Quadra 01 - Bosque residencial 
do Jambreiro - Nova Lima/MG - PA/Nº 09010000516/20 - Tipo de 
Intervenção: Supressão de cobertura vegetal nativa com destoca para 
uso alternativo do solo - área requerida: 0,0265 ha - área Passível de 
Aprovação: 0,0265 ha. Fitofisionomia: Floresta Estacional Semideci-
dual Montana Secundária . Estágio de regeneração: Médio . Apresenta-
ção: urFBio Centro Sul . 6 .6 . Bruno Costa Bianchini/Lote 01, Quadra 
25 - Quintas do Sol - Nova Lima/MG - PA/Nº 09010000607/20 - Tipo 
de Intervenção: Supressão de cobertura vegetal nativa com destoca para 
uso alternativo do solo - área requerida: 0,0760 ha - área Passível de 
Aprovação: 0,0760 ha. Fitofisionomia: Floresta Estacional Semideci-
dual Montana Secundária . Estágio de regeneração: Médio . Apresenta-
ção: urFBio Centro Sul . 6 .7 . Paula vilela ramos/Lote 18, Quadra 20 
- Quintas do Sol - Nova Lima/MG - PA/SEI/Nº 2100 .01 .0066830/2020-96 
- Tipo de Intervenção: Supressão de cobertura vegetal nativa com des-
toca para uso alternativo do solo - área requerida: 0,0405 ha - área 
Passível de Aprovação: 0,0405 ha. Fitofisionomia: Floresta Estacional 
Semidecidual Montana Secundária . Estágio de regeneração: Médio . 
Apresentação: urFBio Centro Sul . 6 .8 . Imobiliária Jr Ltda ./Coqueiros 
e Provisório - Igarapé/MG - PA/Nº 09010000917/19 - Tipo de Interven-
ção: Supressão de cobertura vegetal nativa com destoca para uso alter-
nativo do solo - área requerida: 0,4224 ha - área Passível de Aprova-
ção: 0,4224 ha. Fitofisionomia: Floresta Estacional Semidecidual 
Montana Secundária . Estágio de regeneração: Médio . Apresentação: 
urFBio Metropolitana . 6 .9 . Sergio Brandi Aleixo/Lote 04, Quadra 02 
- Parque Guaibim - Aldeia da Cachoeira das Pedras - Brumadinho/MG 
- PA/Nº 09010000611/20 - Tipo de Intervenção: Supressão de cobertura 
vegetal nativa com destoca para uso alternativo do solo - área reque-
rida: 0,0330 ha - Área Passível de Aprovação: 0,0330 ha. Fitofisiono-
mia: Floresta Estacional Semidecidual Montana Secundária . Estágio de 
regeneração: Médio . Apresentação: urFBio Metropolitana . 6 .10 . Ser-
gio Brandi Aleixo/Lote 14, Quadra 01 - Parque Guaibim - Aldeia da 
Cachoeira das Pedras - Brumadinho/MG - PA/SEI/Nº 
2100 .01 .0018731/2021-33 - Tipo de Intervenção: Supressão de cober-
tura vegetal nativa com destoca para uso alternativo do solo - área 
Requerida: 0,0330 ha - Área Passível de Aprovação: 0,0330 ha. Fitofi-
sionomia: Floresta Estacional Semidecidual Montana Secundária . Está-
gio de regeneração: Médio . Apresentação: urFBio Metropolitana . 
6 .11 . Sergio Brandi Aleixo/Lote 12, Quadra 01 - Parque Guaibim - 
Aldeia da Cachoeira das Pedras - Brumadinho/MG - PA/SEI/Nº 
2100 .01 .0018723/2021-55- Tipo de Intervenção: Supressão de cober-
tura vegetal nativa com destoca para uso alternativo do solo - área 
Requerida: 0,0330 ha - Área Passível de Aprovação: 0,0330 ha. Fitofi-
sionomia: Floresta Estacional Semidecidual Montana Secundária . Está-
gio de regeneração: Médio . Apresentação: urFBio Metropolitana . 
6 .12 . Sergio Brandi Aleixo/Lote 13, Quadra 01 - Parque Guaibim - 
Aldeia da Cachoeira das Pedras - Brumadinho/MG - PA/SEI/Nº 
2100 .01 .0018730/2021-60 - Tipo de Intervenção: Supressão de cober-
tura vegetal nativa com destoca para uso alternativo do solo - área 
Requerida: 0,0330 ha - Área Passível de Aprovação: 0,0330 ha. Fitofi-
sionomia: Floresta Estacional Semidecidual Montana Secundária . Está-
gio de regeneração: Médio . Apresentação: urFBio Metropolitana . 
6 .13 . Sergio Brandi Aleixo/Lote 15, Quadra 01 - Parque Guaibim - 
Aldeia da Cachoeira das Pedras - Brumadinho/MG - PA/SEI/Nº 
2100 .01 .0018734/2021-49 - Tipo de Intervenção: Supressão de cober-
tura vegetal nativa com destoca para uso alternativo do solo - área 
Requerida: 0,0330 ha - Área Passível de Aprovação: 0,0330 ha. Fitofi-
sionomia: Floresta Estacional Semidecidual Montana Secundária . Está-
gio de regeneração: Médio . Apresentação: urFBio Metropolitana . 
6 .14 . Sergio Brandi Aleixo/Lote 14, Quadra 02 - Parque Guaibim - 
Aldeia da Cachoeira das Pedras - Brumadinho/MG - PA/SEI/Nº 
2100 .01 .0018736/2021-92 - Tipo de Intervenção: Supressão de cober-
tura vegetal nativa com destoca para uso alternativo do solo - área 
Requerida: 0,0330 ha - Área Passível de Aprovação: 0,0330 ha. Fitofi-
sionomia: Floresta Estacional Semidecidual Montana Secundária . Está-
gio de regeneração: Médio . Apresentação: urFBio Metropolitana . 

 
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 3202105220042220116.
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6 .15 . Sergio Brandi Aleixo/Lote 15, Quadra 02 - Parque Guaibim - 
Aldeia da Cachoeira das Pedras - Brumadinho/MG - PA/SEI/Nº 
2100 .01 .0018738/2021-38 - Tipo de Intervenção: Supressão de cober-
tura vegetal nativa com destoca para uso alternativo do solo - área 
Requerida: 0,0330 ha - Área Passível de Aprovação: 0,0330 ha. Fitofi-
sionomia: Floresta Estacional Semidecidual Montana Secundária . Está-
gio de regeneração: Médio . Apresentação: urFBio Metropolitana . 
6 .16 . Sergio Brandi Aleixo/Lote 16, Quadra 02 - Parque Guaibim - 
Aldeia da Cachoeira das Pedras - Brumadinho/MG - PA/SEI/Nº 
2100 .01 .0018739/2021-11 - Tipo de Intervenção: Supressão de cober-
tura vegetal nativa com destoca para uso alternativo do solo - área 
Requerida: 0,0330 ha - Área Passível de Aprovação: 0,0330 ha. Fitofi-
sionomia: Floresta Estacional Semidecidual Montana Secundária . Está-
gio de regeneração: Médio . Apresentação: urFBio Metropolitana . 
6 .17 . Sergio Brandi Aleixo/Lote 17, Quadra 02 - Parque Guaibim - 
Aldeia da Cachoeira das Pedras - Brumadinho/MG - PA/SEI/Nº 
2100 .01 .0018740/2021-81 - Tipo de Intervenção: Supressão de cober-
tura vegetal nativa com destoca para uso alternativo do solo - área 
Requerida: 0,0330 ha - Área Passível de Aprovação: 0,0330 ha. Fitofi-
sionomia: Floresta Estacional Semidecidual Montana Secundária . Está-
gio de regeneração: Médio . Apresentação: urFBio Metropolitana . 
6 .18 . Sergio Brandi Aleixo/Lote 04, Quadra 03 - Parque Guaibim - 
Aldeia da Cachoeira das Pedras - Brumadinho/MG - PA/SEI/Nº 
2100 .01 .0018741/2021-54 - Tipo de Intervenção: Supressão de cober-
tura vegetal nativa com destoca para uso alternativo do solo - área 
Requerida: 0,0330 ha - Área Passível de Aprovação: 0,0330 ha. Fitofi-
sionomia: Floresta Estacional Semidecidual Montana Secundária . Está-
gio de regeneração: Médio . Apresentação: urFBio Metropolitana . 
6 .19 . Sergio Brandi Aleixo/Lote 05, Quadra 03 - Parque Guaibim - 
Aldeia da Cachoeira das Pedras - Brumadinho/MG - PA/SEI/Nº 
2100 .01 .0018742/2021-27 - Tipo de Intervenção: Supressão de cober-
tura vegetal nativa com destoca para uso alternativo do solo - área 
Requerida: 0,0330 ha - Área Passível de Aprovação: 0,0330 ha. Fitofi-
sionomia: Floresta Estacional Semidecidual Montana Secundária . Está-
gio de regeneração: Médio . Apresentação: urFBio Metropolitana . 
6 .20 . Eticasa Construções Spe Ltda ./Lote 11, Quadra 26 - Quintas do 
Sol - Nova Lima/MG - PA/Nº 09010000578/20 - Tipo de Intervenção: 
Supressão de cobertura vegetal nativa com destoca para uso alternativo 
do solo - área requerida: 0,0424 ha - área Passível de Aprovação: 
0,0424 ha. Fitofisionomia: Floresta Estacional Semidecidual Montana 
Secundária . Estágio de regeneração: Médio . Apresentação: urFBio 
Centro Sul . 7 . Encerramento .
valéria Cristina rezende - Secretária Executiva do Conselho Estadual 

de Política Ambiental e Presidente da urC Central Metropolitana
21 1484769 - 1

A Superintendente regional de Meio Ambiente da Supram Jequiti-
nhonha torna público que o requerente abaixo identificado solicitou: 
- Licença Ambiental Simplificada – LAS/RAS: 1) Novo Mundo Incor-
porações LTDA, Beneficiamento primário de produtos agrícolas: lim-
peza, lavagem, secagem, despolpamento, descascamento, classificação 
e/ou tratamento de sementes, Criação de bovinos, bubalinos, equinos, 
muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo, Culturas anuais, semi-
perenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto hor-
ticultura, Aricanduva/MG, PA n° 2562/2021, Classe 2 .

(a) Cândida Cristina Barroso de vilhena . Superintendente 
regional de Meio Ambiente da Supram Jequitinhonha .
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 A Superintendente regional de Meio Ambiente da SuPrAM Triân-
gulo Mineiro torna público o arquivamento da Licença Ambiental Sim-
plificada na modalidade LAS/RAS abaixo identificada: 1) Sauro Arge-
miro Paes Leme/ Fazenda Buriti Comprido, retirinho e Mato Escuro 
- Mat . 04 .975, - Suinocultura, - Capinópolis/MG, PA nº 2299/2021, 
Classe 3 . Motivo: O empreendimento entrou com pedido de nova 
licença tendo licença vigente, deverá requerer a renovação da licença 
ambiental vigente, em momento oportuno . 

(a) Kamila Borges Alves . Superintendente regional de 
Meio Ambiente da SuPrAM Triângulo Mineiro .
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conselho Estadual de recursos 
Hídricos - cErH

DELIBErAÇÃO CErH-MG Nº 453, DE 20 DE MAIO DE 2021 .
Altera a Deliberação CErH-MG nº 421, de 21 de setembro de 2018, 
que estabelece a composição do Conselho Estadual de recursos Hídri-
cos – CErH – para o triênio 2018 – 2021 e dá outras providências .
A SECrETárIA ExECuTIvA DO CONSELHO ESTADuAL DE 
rECurSOS HÍDrICOS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
§2º do art . 43 da Lei nº 23 .304, de 30 de maio de 2019 e o art . 1º da 
Deliberação Copam/CErH-MG nº 18, de 4 de fevereiro de 2020;
DELIBErA:
Art . 1º – As alíneas “c” e “g” do inciso II e alínea “i” do inciso III, do 
art . 1º, da Deliberação CErH-MG nº 421, de 21 de setembro de 2018, 
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art . 1º – ( . . .)
II – ( . . .)
c) ( . . .)
Titular: Meirelene Arantes dos reis – Município de São João do 
Manteninha

1º Suplente: vinicius Adão Campos – Município de São João do 
Manteninha
2º Suplente: Eliton Bauer – Município de São João do Manteninha
( . . .)
g) ( . . .)
2º Suplente: Pedro Augusto rodrigues Dos Santos – Município de 
Patrocínio
III – ( . . .)
i) ( . . .)
Titular: Leonardo romano – Associação de Aquicultores e Empresas 
Especializadas do Estado de Minas Gerais – Peixe Minas
1º Suplente: José Eduardo Aracena rasguido – Associação de Aqui-
cultores e Empresas Especializadas do Estado de Minas Gerais – Peixe 
Minas
2º Suplente: Danilo Luiz de Queiroz – Associação de Aquicultores e 
Empresas Especializadas do Estado de Minas Gerais – Peixe Minas”
Art . 2º – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 20 de maio de 2021 .
(a) vALErIA CrISTINA rEZENDE .

21 1484767 - 1

instituto mineiro de Gestão 
das águas - iGAm

Diretor-Geral: Marcelo da Fonseca

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° 47764/2020, usuário: Selma Nunes de Carvalho, Ange-
lândia, Deferido, Portaria n° 1404224/2021 . *Processo n° 74146/2019, 
usuário: Flávio Botelho Leal, Araçuaí, Deferido com condicionantes, 
Portaria n° 1404239/2021 . *Processo n° 53162/2020, usuário: MB 
Agroflorestal Administração e Participações Ltda., Gouvêa, Defe-
rido com condicionantes, Portaria n° 1404317/2021 . *Processo n° 
60975/2021, usuário: Carlos vagner Meira da Cunha, Santa Maria do 
Salto, Deferido com condicionantes, Portaria n° 1404329/2021 .
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, 21 de Maio de 2021 .
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O Coordenador da unidade regional de Gestão das águas, urGA 
Central Metropolitana, 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:
 *Processo n° 02153/2017, usuário: Maurício de Faria Araújo, Belo 
Horizonte, Deferido com condicionantes, Portaria n°1304388/2021 . 
*Processo n° 02938/2017, usuário: Ecoplante Biotecnologia e reci-
clagem Ltda, Ouro Preto, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°1304389/2021 . *Processo n° 05037/2017, usuário: Gávea Transpor-
tes e Empreendimentos Ltda, ribeirão das Neves, Deferido com condi-
cionantes, Portaria n°1304390/2021 . *Processo n° 07280/2017, usuário: 
Instituto Materno Infantil de MG, Nova Lima, Deferido com condicio-
nantes, Portaria n°1304391/2021 . *Processo n° 16351/2010, usuário: 
Arte Nativa Produtos Naturais Ltda, São José da Lapa, Deferido com 
condicionantes, Portaria n°1304392/2021 . *Processo n° 05130/2015, 
usuário: Misabel de Abreu Machado Derzi, Curvelo, Deferido com 
condicionantes, Portaria n°1304393/2021 . *Processo n° 05028/2017, 
usuário: Territorial Transportes e Empreendimentos Ltda, Santa Luzia, 
Deferido com condicionantes, Portaria n°1304394/2021 . *Processo 
n° 22820/2015, usuário: Ivan Diniz Oliveira, Curvelo, Deferido com 
condicionantes, Portaria n°1304404/2021 . *Processo n° 23467/2013, 
usuário: Condomínio Estância Serrana, Nova Lima, Deferido com 
condicionantes, Portaria n°1304405/2021 . *Processo n° 23468/2013, 
usuário: Condomínio Estância Serrana, Nova Lima, Deferido com con-
dicionantes, Portaria n°1304407/2021 . *Processo n° 13393/2015, usu-
ário: Henrique Luiz Abreu Faria, Paraopeba, Deferido com condicio-
nantes, Portaria n°1304409/2021 . *Processo n° 00303/2016, usuário: 
Condomínio vila Grimm, Nova Lima, Deferido com condicionantes, 
Portaria n°1304413/2021 . *Processo n° 22816/2015, usuário: Ilaertes 
Francisco da Costa, Felixlândia, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°1304416/2021 .
 Arquivamento:
 Arquiva-se o processo nº . 08531 de 22/08/2008 . requerente: vale S .A . 
– CNPJ/CPF: 33 .592 .510/0433-92 - Curso d’água: Córrego Grota do 
Trovão – Motivo: Considerando os termos do Artigo 32 do Decreto nº 
47 .705/2019 . Município: Caeté – MG .
Os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta e 
cópia na urGA Central Metropolitana . Os dados contidos nas referidas 
decisões estarão disponíveis no site do IGAM, www .igam .mg .gov .br . 
Belo Horizonte, 21 de Maio de 2021 . 
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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 Por-
taria Igam nº 12 de 02 de maio de 2018, cientificam os interessados 
abaixo relacionados das decisões proferidas nos processos administra-
tivos de Outorga de Direito de uso de recursos Hídricos: *Processo 
n° 23648/2017, usuário: Geniberto Francisco da Silva ME, Formiga, 
Deferido com condicionantes, Portaria n°1204380/2021 . *Processo n° 
14541/2020, usuário: Antônio Donizetti da Silveira, Oliveira, Defe-
rido, Portaria n°1204387/2021 . *Processo n° 12651/2020, usuário: 
Sindicato dos Produtores rurais de Pompéu, Pompéu, Deferido com 
condicionantes, Portaria n°1204395/2021 . *Processo n° 05716/2020, 
usuário: Daniel rei de Oliveira, Bom Despacho, Deferido com condi-
cionantes, Portaria n°1204396/2021 . *Processo n° 11571/2020, usuá-
rio: Siderúrgica Alterosa S .A, Pará de Minas, Deferido com condicio-
nantes, Portaria n°1204397/2021 . *Processo n° 11947/2020, usuário: 
Armando ronaldo da Silva, Martinho Campos, Deferido com condicio-
nantes, Portaria n°1204398/2021 . *Processo n° 11936/2020, usuário: 
Antônio Alves de Souza, Martinho Campos, Deferido com condicio-
nantes, Portaria n°1204399/2021 . *Processo n° 19135/2021, usuário: 
Danilo de Campos Menezes, Abaeté, Deferido com condicionantes, 
Portaria n°1204400/2021 . *Processo n° 10528/2020, usuário: roberto 
Luiz Teixeira, Martinho Campos, Deferido com condicionantes, Por-
taria n°1204401/2021 . *Processo n° 18763/2020, usuário: Imobiliária 
Padre Libério Eireli, Igaratinga, Deferido com condicionantes, Porta-
ria n°1204402/2021 . *Processo n° 04635/2020, usuário: José Henrique 
de Lima ME, Pará de Minas, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°1204403/2021 . Os Processos Administrativos encontram-se disponí-
veis para consulta e cópia na urGA Alto São Francisco . Os dados con-
tidos nas referidas decisões estarão disponíveis no site do IGAM, www .
igam .mg .gov .br . Divinópolis, 21 de Maio de 2021 .
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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° 03688/2018, usuário: Sebastião Francisco da Silva, Luz, 
Deferido com condicionantes, Portaria n°1903669/2021 . *Processo n° 
23144/2017, usuário: roncalli Imobiliária e Construtora Ltda, Nova 
Serrana, Deferido com condicionantes, Portaria n°1903904/2021 . *Pro-
cesso n° 10044/2021, usuário: Lucas velloso do Nascimento, Patos 
de Minas, Deferido com condicionantes, Portaria n°1903917/2021 . 
*Processo n° 43567/2019, usuário: Hidro-Sil Quimica Ltda, Monte 
Carmelo, Deferido com condicionantes, Portaria n°1903944/2021 . 
*Processo n° 07784/2021, usuário: Joaquim Barcelos Júnior, Araxá, 
Deferido com condicionantes, Portaria n°1904014/2021 . *Processo n° 
23467/2017, usuário: ricardo Nogueira Araújo, Itaúna, Deferido com 
condicionantes, Portaria n°1904038/2021 . *Processo n° 23385/2017, 
usuário: ricardo Nogueira Araújo, Itaúna, Deferido com condicio-
nantes, Portaria n°1904055/2021 . *Processo n° 22874/2017, usuário: 
Geraldo Menino de Oliveira, Piumhi, Deferido com condicionantes, 
Portaria n°1904079/2021 . *Processo n° 21875/2017, usuário: vil-
mar Teixeira Arantes, Arcos, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°1904084/2021 . *Processo n° 21132/2017, usuário: Serviço Autô-
nomo De água E Esgoto De Lagoa Da Prata - SAAE, Lagoa da Prata, 
Deferido com condicionantes, Portaria n°1904086/2021 .
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, 21 de maio de 2021 .
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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 de 2018, cientificam os interessados abaixo 
relacionados das decisões proferidas nos processos administrativos de 
Outorga de Direito de uso de recursos Hídricos .
Retificação.
Retifica-se a portaria nº. 1207143 publicada dia 08/08/2019. 
Onde se lê: Outorgado: Laticínios Curral de Minas Ltda . CNPJ 
66 .309 .329/0001-47 . Leia-se: Laticínios Curral de Minas Ltda . CNPJ 
66 .309 .329/0001-47, Curral de Minas Indústria e Comércio de rações 
Ltda . CNPJ nº 68 .545 .094/0001-18, Organizações Junqueira Agrope-
cuária Ltda . CNPJ 23 .344 .625/0001-76 eFazenda Cachoeira Grande e 
Bom Jardim Matrícula 31077 . Município: Oliveiras – MG .
O Processo Administrativo encontra-se disponível para consulta e cópia 
na urGA Alto São Francisco . Os dados contidos na referida decisão 
estará disponível no site do IGAM, www .igam .mg .gov .br . Divinópolis, 
21 de maio de 2021 .
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A Coordenadora da unidade regional de Gestão das águas, urGA 
Sul 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 administrativos de 
Outorga de Direito de uso de recursos Hídricos:
*Processo n° 20173/2021, usuário: Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais - COPASA/MG, Botelhos, Deferido com condicionantes, Porta-
ria n°1804274/2021 . *Processo n° 18384/2021, usuário: Associação 

dos Moradores do residencial recanto dos Amigos, Poços de Caldas, 
Deferido com condicionantes, Portaria n°1804275/2021 . *Processo n° 
05091/2021, usuário: Panasonic do Brasil Limitada, Extrema, Defe-
rido com condicionantes, Portaria n°1804303/2021 . *Processo n° 
18426/2021, usuário: Marcos vinícius Moraes Avelar Oliveira Silva, 
Itaú de Minas, Deferido com condicionantes, Portaria n°1804306/2021 . 
*Processo n° 56284/2020, usuário: José renato da Chagas, Senador 
Amaral, Deferido com condicionantes, Portaria n°1804312/2021 . *Pro-
cesso n° 18979/2021, usuário: Etore Cantieri Filho, São Sebastião do 
Paraíso, Deferido com condicionantes, Portaria n°1804337/2021 . *Pro-
cesso n° 19376/2021, usuário: Garcia Administração e Participação 
S .A ., Paraguaçu, Deferido, Portaria n°1804338/2021 . *Processo n° 
19371/2021, usuário: Garcia Administração e Participação S .A ., Para-
guaçu, Deferido, Portaria n°1804339/2021 . *Processo n° 56465/2020, 
usuário: José Bertozzi, São Sebastião do Paraíso, Deferido com con-
dicionantes, Portaria n°1804340/2021 . *Processo n° 19880/2021, 
usuário: Luis Fernando Toledo, Botelhos, Deferido com condicio-
nantes, Portaria n°1804342/2021 . *Processo n° 19410/2021, usuário: 
Condomínio Campo Alegre, São Sebastião do Paraíso, Deferido com 
condicionantes, Portaria n°1804384/2021 . *Processo n° 55009/2020, 
usuário: Mineração Ourense Ltda ., Pouso Alegre, Deferido com con-
dicionantes, Portaria n°1804385/2021 . *Processo n° 08106/2021, usu-
ário: Otávio rodrigues Filho Mineração Ltda . ME, Areado, Deferido 
com condicionantes, Portaria n°1804386/2021 .
Retificação:
Retifica-se a portaria nº. 1809480 publicada dia 17/12/2020. Outor-
gado: Grão Mogol Energia Ltda . CNPJ: 11 .267 .987/0001-21 . Onde se 
lê: Empreendimento: Grão Mogol Energia Ltda . Art . 7º- ( . . .) 2 . Apre-
sentar relatório técnico fotográfico que comprove a instalação de sis-
tema de medição de vazão no Tvr . (Prazo: 60 dias após a publicação 
da Portaria) . ( . . .) . Leia-se: Empreendimento: Grão Mogol Energia Ltda . 
- Central Geradora Hidrelétrica Posses . Art . 7º- ( . . .) 2 . Apresentar rela-
tório técnico fotográfico que comprove a instalação de sistema de medi-
ção de vazão no TVR. (Prazo: 60 dias após a publicação da retificação 
da Portaria) . ( . . .) . Município: Carvalhos - 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, 
21 de Maio de 2021 .
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Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão

Secretária: Luisa Cardoso Barreto

Expediente
A SuBSECrETárIA DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso da compe-
tência delegada pelo inciso Iv, do art . 1º, do Decreto 45 .600, de 12 de 
maio de 2011, tendo em vista o disposto no § 1º do art . 3º da Lei 18 .974, 
de 29 de junho de 2010, revoga a contar de 13/05/2021 o exercício 
deCynthia Lanna de MirandaMASP: 1107616-3ocupante de cargo de 
provimento efetivo da carreira de Especialista em Políticas Públicas e 
Gestão Governamental, naAgência reguladora de Serviços de Abaste-
cimento de água e de Esgotamento Sanitário - ArSAE, publicado em 
05/05/2020, para regularizar situação funcional .

 Kênnya Kreppel Dias Duarte
 Subsecretária de Gestão de Pessoas

21 1484425 - 1

ATO DE APOSENTADOrIA POr DECISÃO JuDICIAL
PELA SECrETArIA DE ESTADO DE EDuCAÇÃO

 A SECrETárIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
em cumprimento à decisão judicial n° 0018354-75 .2017 .8 .13 .0443, 
declara aposentada, a partir de 31/12/2015, com proventos integrais, 
nos termos do art . 6° da Emenda Constitucional 41 de 31 de dezembro 
de 2003, combinado com art . 40 §5° da da Constituição Federal de 05 
de outubro de 1988, Elisabete Pereira Nunes Souza, MASP 637 .584-4, 
CPF 622 .954 .896-87, ocupante do cargo de Professor de Educação 
Básica, Código PEB, Nível I, Símbolo PEB1, Grau A, lotado na Supe-
rintendência Regional de Ensino de Teófilo Otoni/SEE, ficando retifi-
cado o ato de aposentadoria publicado em 07/07/2016 .

21 1484702 - 1

 A SuBSECrETárIA DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso da com-
petência delegada pelo inciso Iv, do art . 1º, do Decreto 45 .600, de 12 
de maio de 2011, tendo em vista o disposto no § 1º do art . 3º da Lei 
18 .974, de 29 de junho de 2010, autoriza o exercício de Natália Peixoto 
Calijorne, MASP 752677-5, ocupante de cargo de provimento efetivo 
da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamen-
tal, na Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
- SEAPA, a contar de 24/05/2021 .

 Kênnya Kreppel Dias Duarte
 Subsecretária de Gestão de Pessoas

21 1484677 - 1

Superintendência central de Perícia médica e Saúde ocupacional
Diretora: Ana Cleide de Oliveira ávila

rESuLTADO DE AvALIAÇÃO DE CArACTErIZAÇÃO DE ACIDENTE DE TrABALHO/DOENÇA OCuPACIONAL
MASP/CPF NOME PrOTOCOLO TIPO rESuLTADO MOTIvO
 1 .218 .682-1 HELENITA MArIA DAS GrAÇAS FErrEIrA  315635 ACIDENTE DE TrABALHO  CArACTErIZADO ACIDENTE DE TrABALHO NÃO SE APLICA

 1 .173 .203 -9 LuCIANA PErEIrA DO NASCIMENTO S/N ACIDENTE DE TrABALHO/DOENÇA 
OCuPACIONAL NÃO CArACTErIZADO ACIDENTE DE TrABALHO/DOENÇA OCuPACIONAL NÃO É POSSÍvEL DAr PuBLICIDADE À MATErIA SIGILOSA

21 1484405 - 1

COMuNICAÇÃO : 0898/2021
rEGIONAL : uba
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 Educacao 04ª SrE - Campo Belo, 03189131 
Maria Dorotea Godinho da Fonseca Guedes – PEB – 4 - Perdoes - 30 - 
15/04/2021 A 14/05/2021 - 158 .I
24ª SrE - Nova Era, 12080891 Carla Cristina Macieira – EEB – 2 - 
Joao Monlevade - 4 - 19/04/2021 A 22/04/2021 - 158 .I
37ª SRE - Teofilo Otoni, 14327688 Fabiana Novais Caetano de Deus – 
ATB – 1 - Pote - 45 - 02/05/2021 A 15/06/2021 - 158 .I
40ª SrE - uberlandia, 06998629 Ana Paula Alves de Oliveira Brito – 
PEB – 4 - Araguari - 91 - 28/04/2021 A 27/07/2021 - 158 .I
41ª SrE - varginha, 03783024 Fabiana Aparecida Andrade Flores – 
SEII – 1 - varginha - 8 - 30/03/2021 A 06/04/2021 - 158 .I
Metropolitana B, 02647196 Marli Aparecida Fagundes de Almeida 
Diniz – EEB – 3 - Betim - 60 - 05/05/2021 A 03/07/2021 - 158 .I

Secretaria de Estado de Defesa Social, 10826048 Alexsander Evange-
lista – ASP – 3 - uberlandia - 11 - 19/04/2021 A 29/04/2021 - 158 .I, 
11410784 vicente ribeiro dos Santos – ASP – 1 - unai - 4 - 11/04/2021 
A 14/04/2021 - 158 .I, 11887155 David Alexandre ribeiro – ASP – 3 - 
Divinopolis - 8 - 07/05/2021 A 14/05/2021 - 158 .I, 12970141 Eliana 
Maria do Carmo – ASP – 2 - Patrocinio - 15 - 04/01/2021 A 18/01/2021 
- 158 .I, 13899935 Joao Paulo Luis Silva – ASP – 1 - Patrocinio - 5 - 
07/04/2021 A 11/04/2021 - 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 22ª SrE - Montes Claros, 12131181 
Edna Conceicao Alves Mendes e Queiroz – ATB – 2 - Luislandia - 
21/05/2021 -

Secretaria de Estado de Defesa Social, 13805684 Carlos Eduardo de 
Souza Pereira – ASP – 1 - Muriae - 21/05/2021 - , 14514269 Junior 
Alves Correa – ASP – 1 - Muriae - 20/05/2021 -

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 Fazenda, 07531437 Egleia de Siqueira Costa 
Oliveira – DAD-2 – 1 - Belo Horizonte - 10 - 23/04/2021 A 02/05/2021 
-

Secretaria de Estado de Educacao 41ª SrE - varginha, 03783024 
Fabiana Aparecida Andrade Flores – PEB – 3 - varginha - 15 - 
30/03/2021 A 13/04/2021 -

Secretaria de Estado de Defesa Social, 14831564 Brenner Ariel Silva 
rocha – – 1 - - 3 - 30/04/2021 A 02/05/2021 - , 14897367 reginaldo 
ramos da veiga – – 1 - - 1 - 16/04/2021 A 16/04/2021 -

Licenças concedidas, no interior e na sede, nos termos da Lei Comple-
mentar 138, de 28/04/2016, combinado com o art . 2º, §2º do Decreto 
47 .000, de 18/05/2016, observado o disposto na Lei 869, de 05/07/1952 
e no Decreto 46 .061, de 10/10/2012 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
Secretaria de Estado de Educacao 36ª SrE - Sete Lagoas, 08970774 
Lucinalva Aparecida dos Santos Pereira – ASB – 1 - Pompeu - 140 - 
04/02/2021 A 23/06/2021 -

COMuNICAÇÃO : 0900/2021
rEGIONAL : Juiz de Fora
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
, 07644958 Marcia de Freitas Coelho – – 0 - Divinopolis - 31 - 
16/04/2021 A 16/05/2021 - 158 .I, 09846270 regiane Moreira Lodi-
giani Beato – – 0 - Betim - 8 - 15/04/2021 A 22/04/2021 - 158 .I

Secretaria de Estado de Educacao 06ª SrE - Caratinga, 03371044 Ana 
Amelia do Amparo Pereira – PEB – 2 - Bom Jesus do Galho - 10 - 
05/05/2021 A 14/05/2021 - 158 .I, 06043863 raquel Cristina do Carmo 
ribeiro – PEB – 2 - Inhapim - 10 - 26/04/2021 A 05/05/2021 - 158 .I
37ª SRE - Teofilo Otoni, 11287554 Mauricio Xavier Silva – PEB – 3 - 
Carlos Chagas - 59 - 05/04/2021 A 02/06/2021 - 158 .I, 11287554 Mau-
ricio xavier Silva – PEB – 4 - Ataleia - 59 - 05/04/2021 A 02/06/2021 
- 158 .I
Metropolitana C, 10104263 Jose Geraldo da Silva Barbosa – PEB – 1 - 
Belo Horizonte - 60 - 12/12/2020 A 09/02/2021 - 158 .I, 10104263 Jose 
Geraldo da Silva Barbosa – PEB – 3 - Belo Horizonte - 60 - 12/12/2020 
A 09/02/2021 - 158 .I

Secretaria de Estado de Defesa Social, 10932473 Delio Andrade Fer-
reira – ANEDS – 3 - Belo Horizonte - 1 - 06/05/2021 A 06/05/2021 
- 158 .I, 11425469 Gilmar Goncalves da Costa – ASP – 3 - Francisco 
Sa - 30 - 30/04/2021 A 29/05/2021 - 158 .I, 12146817 Alipio Fran-
cisco Coelho Junior – ASP – 3 - uba - 10 - 28/04/2021 A 07/05/2021 
- 158.I, 12212098 Wilson da Silva Araujo – ASP – 1 - Teofilo Otoni - 5 
- 01/05/2021 A 05/05/2021 - 158 .I, 13528229 Aldo Benjamim Oliveira 
Abreu – ASP – 2 - ribeirao das Neves - 7 - 05/05/2021 A 11/05/2021 
- 158 .I, 13799143 Claudia de Oliveira rocha – ASEDS – 1 - vespa-
siano - 3 - 26/04/2021 A 28/04/2021 - 158 .I, 14360630 Thiago Fer-
nandes Goncalves – ASP – 1 - ribeirao das Neves - 9 - 28/04/2021 

A 06/05/2021 - 158 .I, 14413215 Alex rodrigues Santana – ASP – 1 
- Bocaiuva - 85 - 12/12/2020 A 06/03/2021 - 158 .I, 14504229 rafael 
xavier Queiroz – ASP – 1 - visconde do rio Branco - 14 - 30/04/2021 
A 13/05/2021 - 158 .I

uNIMONTES-universidade Estadual de Montes Claros, 12136628 
Jaqueline rodrigues Ferreira Santos – TuS – 1 - Montes Claros - 59 - 
05/05/2021 A 02/07/2021 - 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 36ª SrE - Sete Lagoas, 12353033 
Devanei Alves Simao – PEB – 3 - Paraopeba - 13/05/2021 -

Secretaria de Estado de Defesa Social, 13092754 Maycon Henrique de 
Oliveira – ASP – 2 - Ouro Preto - 18/05/2021 - , 13785555 victor Hugo 
Cata Preta Gomes – ASP – 1 - Caratinga - 16/05/2021 - , 14461560 
Janio Terra de Melo – ASP – 1 - Caratinga - 16/05/2021 - , 14461560 
Janio Terra de Melo – ASP – 1 - Caratinga - 16/05/2021 -

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 Metropolitana B, 14741128 rebeca 
ribeiro Campos Teixeira – PEB – 2 - Belo Horizonte - 1 - 05/05/2021 
A 05/05/2021 -
Metropolitana C, 14741128 rebeca ribeiro Campos Teixeira – PEB – 1 
- Santa Luzia - 1 - 05/05/2021 A 05/05/2021 -

 
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 3202105220042220117.



 18 – sábado, 22 de Maio de 2021 diário do executivo Minas Gerais 
Secretaria de Estado de Defesa Social, 14890313 Ana Clara Neris Jar-
dim – – 1 - - 4 - 11/05/2021 A 14/05/2021 -

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 06ª SrE - Caratinga, 13170618 Gil-
cilene Gomes Cupertino Osorio – ASB – 1 - Ipanema - 27/04/2021 -
17ª SrE - Januaria, 08638140 Alaide Borges da Cruz – ASB – 2 - Janu-
aria - 17/11/2020 -
Metropolitana C, 12004669 Maria Celia da Silva – ASB – 1 - ribeirao 
das Neves - 29/04/2021 -

Secretaria de Estado de Defesa Social, 14938195 Eduardo Teixeira 
Tuler – – 1 - - 05/05/2021 -

Licenças concedidas, no interior e na sede, nos termos da Lei Comple-
mentar 138, de 28/04/2016, combinado com o art . 2º, §2º do Decreto 
47 .000, de 18/05/2016, observado o disposto na Lei 869, de 05/07/1952 
e no Decreto 46 .061, de 10/10/2012 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
Secretaria de Estado de Educacao 14ª SrE - Guanhaes, 04364089 Maria 
Aparecida Teixeira Alves – PEB – 2 - Agua Boa - 60 - 24/04/2021 A 
22/06/2021 -
22ª SrE - Montes Claros, 04474888 Margarida dos Santos Nascimento 
– PEB – 1 - Montes Claros - 62 - 28/04/2021 A 28/06/2021 - , 05669338 
Marta Maria Santos e Silva – ASB – 1 - Botumirim - 60 - 01/05/2021 
A 29/06/2021 -
37ª SRE - Teofilo Otoni, 02921146 Vania Almeida Pinto – PEB – 2 
- Aguas Formosas - 60 - 04/05/2021 A 02/07/2021 - , 10442408 Iris 
Pereira Campos – PEB – 1 - Novo Oriente de Minas - 60 - 05/05/2021 
A 03/07/2021 -

COMuNICAÇÃO : 0906/2021
rEGIONAL : Paracatu
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 Educacao 06ª SrE - Caratinga, 06043863 
raquel Cristina do Carmo ribeiro – PEB – 2 - Inhapim - 5 - 06/05/2021 
A 10/05/2021 - 158 .I
40ª SrE - uberlandia, 12764437 Edilene Gomes Goncalves de Barros 
– PEB – 3 - uberlandia - 14 - 05/05/2021 A 18/05/2021 - 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 Defesa Social, 12216941 Bruno rafael Barbosa 
de Oliveira – ASP – 1 - Montes Claros - 18/05/2021 - , 14453534 Nel-
son Filipe Alves Machado – ASP – 1 - Itambacuri - 23/04/2021 -

COMuNICAÇÃO : 0907/2021
rEGIONAL : varginha
Licenças concedidas, no interior e na sede, nos termos da Lei Comple-
mentar 138, de 28/04/2016, combinado com o art . 2º, §2º do Decreto 
47 .000, de 18/05/2016, observado o disposto na Lei 869, de 05/07/1952 
e no Decreto 46 .061, de 10/10/2012 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
Secretaria de Estado de Educacao 13ª SrE - Governador valadares, 
05183009 Neides Alves do Nascimento Saldanha – EEB – 1 - Nacip 
raydan - 41 - 16/05/2021 A 25/06/2021 -
41ª SrE - varginha, 07454499 Edina Aparecida Costa Souza – ASB – 1 
- Boa Esperanca - 60 - 30/04/2021 A 28/06/2021 -

COMuNICAÇÃO : 0908/2021
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 Educacao 06ª SrE - Caratinga, 08664880 
rosangela Sueli dos Santos – ANE – 1 - Caratinga - 60 - 08/05/2021 
A 06/07/2021 - 158 .I
12ª SrE - Divinopolis, 05665104 Marilene Teixeira Carvalho – EEB – 
3 - Luz - 60 - 29/04/2021 A 27/06/2021 - 158 .I
13ª SrE - Governador valadares, 11470630 Erika Benigna Nascimento 
– PEB – 2 - Governador valadares - 15 - 09/04/2021 A 23/04/2021 
- 158 .I, 11470630 Erika Benigna Nascimento – PEB – 5 - Governa-
dor valadares - 15 - 09/04/2021 A 23/04/2021 - 158 .I, 11638814 Jeane 
Lopes Teixeira – EEB – 3 - Santa rita do Itueto - 10 - 06/05/2021 A 
15/05/2021 - 158 .I
17ª SrE - Januaria, 08123887 Jane Magda Goncalves Baia – PEB – 3 - 
varzelandia - 30 - 27/04/2021 A 26/05/2021 - 158 .I
28ª SrE - Patos de Minas, 11609393 Carla Ferreira Oliveira – ANE – 
1 - Patos de Minas - 30 - 22/04/2021 A 21/05/2021 - 158 .I, 12062725 
Eloisa Lucia de Melo Galvao – PEB – 3 - Sao Gotardo - 60 - 09/05/2021 
A 07/07/2021 - 158 .I
36ª SrE - Sete Lagoas, 14081178 Warlia Aparecida dos Santos vieira – 
PEB – 2 - Sete Lagoas - 60 - 10/04/2021 A 08/06/2021 - 158 .I
37ª SRE - Teofilo Otoni, 08758625 Sandra Augusta dos Santos Dan-
tas Gomes – ANE – 1 - Teofilo Otoni - 60 - 28/04/2021 A 26/06/2021 
- 158.I, 14578603 Eluhara Resende Videira – PEB – 1 - Teofilo Otoni 
- 32 - 02/05/2021 A 02/06/2021 - 158 .I
41ª SrE - varginha, 03298809 Gisele Maria Pitaluga Prachedes – EEB 
– 2 - Tres Coracoes - 60 - 07/05/2021 A 05/07/2021 - 158 .I

Secretaria de Estado de Defesa Social, 10823649 Elisnaldo Caetano da 
Silva – ASP – 2 - unai - 4 - 24/04/2021 A 27/04/2021 - 158 .I, 10826311 
Feliciana Maria da Silva – ASP – 3 - uberlandia - 13 - 05/05/2021 A 
17/05/2021 - 158 .I, 11054459 Leonardo Pinto Cunha – ASP – 3 - Divi-
nopolis - 15 - 05/04/2021 A 19/04/2021 - 158 .I, 11934924 Milton Proba 
dos Santos – ASP – 2 - Eugenopolis - 60 - 07/05/2021 A 05/07/2021 
- 158 .I, 12181202 Claudia Alessandra da Silva – ANEDS – 1 - Divi-
nopolis - 31 - 24/03/2021 A 23/04/2021 - 158 .I, 13740170 Guilherme 
valerio de Paiva – ASP – 1 - varginha - 14 - 29/04/2021 A 12/05/2021 
- 158 .I, 13769930 rafael da Silva Jorge – ASP – 1 - Barbacena - 10 
- 05/05/2021 A 14/05/2021 - 158 .I, 14530059 Daniel Santos Nunes – 
AGSE – 2 - Montes Claros - 14 - 08/04/2021 A 21/04/2021 - 158 .I, 
14543193 Katia viviane Assumpcao Falcao – ASP – 1 - Belo Horizonte 
- 2 - 01/05/2021 A 02/05/2021 - 158 .I

IPSEMG-Instituto de Previdencia Servidores do Estado de Minas 
Gerais, 10729986 Marlene Costa Moreira Horta – AuSS – 1 - Belo 
Horizonte - 2 - 06/05/2021 A 07/05/2021 - 158 .I, 13767603 Paloma 
Mello Bandeira – ANSS – 1 - varginha - 30 - 07/05/2021 A 05/06/2021 
- 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 Metropolitana A, 03385077 Dyrce 
Martins de Carvalho – PEB – 1 - Belo Horizonte - 06/05/2021 -
36ª SrE - Sete Lagoas, 13276514 Keller Cristiane Pereira Campos – 
EEB – 2 - Sete Lagoas - 13/05/2021 -
Belo Horizonte - Sede, 03385077 Dyrce Martins de Carvalho – ANE 
– 2 - Belo Horizonte - 06/05/2021 -

Secretaria de Estado de Defesa Social, 13694823 Leonardo Andraus – 
ASP – 2 - uberaba - 13/05/2021 -

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 03ª SrE - Barbacena, 13124433 
Maria Aparecida de Paula vieira – ASB – 1 - Barbacena - 10 - 
06/05/2021 A 15/05/2021 -
12ª SrE - Divinopolis, 12847299 Eunice Cardoso de Souza – ASB – 1 
- Divinopolis - 1 - 26/04/2021 A 26/04/2021 -
19ª SrE - Leopoldina, 14086060 Elaine Aparecida da Silva – ASB – 1 
- Alem Paraiba - 14 - 04/05/2021 A 17/05/2021 -
36ª SrE - Sete Lagoas, 06022651 Eurides de Paula Silva – ASB – 2 - 
Sete Lagoas - 15 - 05/05/2021 A 19/05/2021 -
38ª SrE - uba, 11210010 valeria Aparecida de Miranda Tome – ASB 
– 1 - uba - 4 - 27/04/2021 A 30/04/2021 -
41ª SrE - varginha, 13044276 raquel Maria vilela xavier – ASB – 1 
- Tres Coracoes - 12 - 07/05/2021 A 18/05/2021 -
43ª SrE - Aracuai, 12121307 Leonora Caetano da Silva – ASB – 1 - 
Salinas - 15 - 28/04/2021 A 12/05/2021 -

Secretaria de Estado de Defesa Social, 12029302 Kloude Ismael de Oli-
veira – – 3 - - 10 - 31/03/2021 A 09/04/2021 - , 14797294 Andre de 
Lima Mota – – 1 - - 8 - 13/04/2021 A 20/04/2021 -

Licenças concedidas, no interior e na sede, nos termos da Lei Comple-
mentar 138, de 28/04/2016, combinado com o art . 2º, §2º do Decreto 
47 .000, de 18/05/2016, observado o disposto na Lei 869, de 05/07/1952 
e no Decreto 46 .061, de 10/10/2012 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
Secretaria de Estado de Educacao 23ª SrE - Muriae, 04440616 Fabiane 
Maria Simao vilela – PEB – 1 - Muriae - 91 - 01/05/2021 A 30/07/2021 
-
38ª SrE - uba, 08549651 roberta Clarice de Oliveira – PEB – 1 - uba - 
60 - 17/03/2021 A 15/05/2021 - , 08549651 roberta Clarice de Oliveira 
– PEB – 2 - uba - 60 - 17/03/2021 A 15/05/2021 -
47ª SrE - , 09435827 Dolores Pereira de Amorim – PEB – 1 - Arinos 
- 60 - 25/04/2021 A 23/06/2021 -

Licença negada, no interior e na sede, nos termos da Lei Complementar 
138, de 28/04/2016, combinado com o art . 2º, §2º do Decreto 47 .000, 
de 18/05/2016, observado o disposto na Lei 869, de 05/07/1952 e no 
Decreto 46 .061, de 10/10/2012 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Data do Laudo
Secretaria de Estado de Educacao 28ª SrE - Patos de Minas, 10667129 
Ana Cristine Marques Ferreira – PEB – 2 - Lagamar - 23/04/2021 -

COMuNICAÇÃO : 0909/2021
rEGIONAL : Curvelo
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 Educacao 24ª SrE - Nova Era, 10598464 
Agda Lucia Teixeira Barros – ANE – 1 - Nova Era - 59 - 04/05/2021 
A 01/07/2021 - 172
28ª SrE - Patos de Minas, 08967986 Edilene Nogueira de Santana – 
PEB – 2 - Sao Gotardo - 60 - 07/05/2021 A 05/07/2021 - 158 .I

Secretaria de Estado de Defesa Social, 10782332 Wender Antero de 
Moura – AGSE – 3 - Belo Horizonte - 7 - 29/03/2021 A 04/04/2021 - 
158 .I, 12703898 Edmar Augusto Custodio – ASP – 3 - Contagem - 59 
- 04/05/2021 A 01/07/2021 - 158 .I, 13790167 William Gomes Dias – 
ASP – 1 - Ponte Nova - 9 - 23/04/2021 A 01/05/2021 - 158 .I, 14394852 
Tiago Americo de Souza – ASP – 1 - Pouso Alegre - 13 - 20/01/2021 
A 01/02/2021 - 158 .I, 14524581 Michael Pinto dos Santos – ASP – 1 - 
vicosa - 4 - 06/05/2021 A 09/05/2021 - 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 02ª SrE - Almenara, 09360587 
Eliana Pinto rocha – PEB – 1 - Palmopolis - 18/05/2021 - , 09360587 
Eliana Pinto rocha – PEB – 5 - Palmopolis - 18/05/2021 -

Secretaria de Estado de Defesa Social, 12098059 Arley Barreto Estevao 
– ASP – 4 - Ibirite - 17/05/2021 -

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 12ª SrE - Divinopolis, 08357105 
Adriana Silva Bento – ASB – 2 - Luz - 3 - 27/04/2021 A 29/04/2021 -
34ª SrE - Sao Joao Del rei, 11675485 Adriana Lucia Nascimento – 
PEB – 1 - Sao Joao Del rei - 7 - 05/05/2021 A 11/05/2021 - , 12723730 
rodrigo Agostini – PEB – 1 - Coronel xavier Chaves - 3 - 05/05/2021 
A 07/05/2021 -
38ª SrE - uba, 11210010 valeria Aparecida de Miranda Tome – ASB 
– 1 - uba - 5 - 07/05/2021 A 11/05/2021 -

Secretaria de Estado de Defesa Social, 14828941 Alex Neves Chaves 
– – 1 - - 7 - 07/05/2021 A 13/05/2021 - , 14889802 rodrigo dos Santos 
Goncalves – – 1 - - 6 - 07/05/2021 A 12/05/2021 - , 14937379 Murilo 
Jose Sanches – – 1 - - 10 - 08/05/2021 A 17/05/2021 -

Licenças concedidas, no interior e na sede, nos termos da Lei Comple-
mentar 138, de 28/04/2016, combinado com o art . 2º, §2º do Decreto 
47 .000, de 18/05/2016, observado o disposto na Lei 869, de 05/07/1952 
e no Decreto 46 .061, de 10/10/2012 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
Secretaria de Estado de Educacao 11ª SrE - Diamantina, 08458655 
vera Lucia de Fatima – PEB – 2 - Capelinha - 60 - 14/01/2021 A 
14/03/2021 - , 08458655 vera Lucia de Fatima – PEB – 2 - Capelinha 
- 60 - 15/03/2021 A 13/05/2021 -

Licença negada, no interior e na sede, nos termos da Lei Complementar 
138, de 28/04/2016, combinado com o art . 2º, §2º do Decreto 47 .000, 
de 18/05/2016, observado o disposto na Lei 869, de 05/07/1952 e no 
Decreto 46 .061, de 10/10/2012 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Data do Laudo
Secretaria de Estado de Educacao 37ª SRE - Teofilo Otoni, 08161036 
Maria Suely Barbosa dos Santos Coelho – ASB – 1 - Teofilo Otoni 
- 06/02/2021 -

COMuNICAÇÃO : 0910/2021
rEGIONAL : Barbacena
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
, 13175237 Humberto Junio Alves viana – – 0 - Pitangui - 1 - 
30/04/2021 A 30/04/2021 - 158 .I

Secretaria de Estado de Educacao 25ª SrE - Ouro Preto, 10558534 
Geiza Pereira Martins – ANE – 1 - Ouro Preto - 60 - 04/05/2021 A 
02/07/2021 - 158 .I
33ª SrE - Ponte Nova, 03742608 rosangela Maria Moreira da Silva 
– PEB – 2 - vicosa - 60 - 07/05/2021 A 05/07/2021 - 158 .I, 13242235 
Patricia veiga Lanna – PEB – 3 - Ponte Nova - 3 - 22/04/2021 A 
24/04/2021 - 158 .I
36ª SrE - Sete Lagoas, 02850394 Ana Lucia Lourenco Fernandes Pires 
– PEB – 2 - Sete Lagoas - 60 - 12/03/2021 A 10/05/2021 - 158 .I
47ª SrE - , 12333449 Lais de Avelar Araujo – PEB – 2 - unai - 10 - 
07/05/2021 A 16/05/2021 - 158 .I

Secretaria de Estado de Defesa Social, 14405997 Flaviane Souza reis 
Ferreira – ASP – 1 - Montes Claros - 7 - 06/05/2021 A 12/05/2021 - 
158 .I, 14532113 Diego Francis da Silva – ASP – 1 - Juiz de Fora - 14 
- 12/05/2021 A 25/05/2021 - 158 .I

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 12ª SrE - Divinopolis, 09522384 
Geralda Angelina dos Santos Correia – ASB – 2 - Nova Serrana - 3 - 
11/05/2021 A 13/05/2021 -

COMuNICAÇÃO : 0911/2021
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
, 02867307 Maurina Fonseca Mota de Matos – – 0 - Montes Claros - 92 
- 06/05/2021 A 05/08/2021 - 172

Secretaria de Estado de Educacao 33ª SrE - Ponte Nova, 04497467 
Edvany Claudia Costa de Miranda Almeida – PEB – 4 - Abre Campo - 
30 - 17/12/2020 A 15/01/2021 - 158 .I
Metropolitana C, 13575733 raquel Brandao rodrigues Duarte – PEB – 
2 - Belo Horizonte - 60 - 06/07/2020 A 03/09/2020 - 158 .I

Secretaria de Estado de Defesa Social, 14437685 Thiago Goncal-
ves Lemes da Silva – ASP – 1 - Teofilo Otoni - 14 - 05/05/2021 A 
18/05/2021 - 158 .I

IPSEMG-Instituto de Previdencia Servidores do Estado de Minas 
Gerais, 10556355 Eni Marques Miranda de Menezes – TSS – 2 - Belo 
Horizonte - 2 - 03/05/2021 A 04/05/2021 - 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 Metropolitana C, 08434458 renata 
Pinto Teixeira – PEB – 1 - Santa Luzia - 21/05/2021 - , 08434458 
renata Pinto Teixeira – PEB – 2 - Santa Luzia - 21/05/2021 -

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 41ª SrE - varginha, 03337268 
rejane Bueno rosado – PEB – 2 - Tres Coracoes - 2564 - 20/11/2013 
A 26/11/2020

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 Defesa Social, 10823094 Adacir rodrigues 
Fonseca – ASP – 2 - unai - 14/10/2020

FICA SEM EFEITO A PrOrrOGAÇÃO DE AJuSTAMENTO FuN-
CIONAL concedido ao(s) servidor(es) abaixo relacionado(s), nos ter-
mos 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 Periodo
Secretaria de Estado de Educacao 41ª SrE - varginha, 03337268 
rejane Bueno rosado – PEB – 2 - Tres Coracoes - 2564,15 .09 .2015,21
 .09 .2022,534/2021,MG 06 .04 .2021

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 09ª SrE - Coronel Fabriciano, 
08205981 Maria da Conceicao Hudson Silva – ASB – 2 - Coronel 
Fabriciano - 14 - 27/04/2021 A 10/05/2021 -
39ª SrE - uberaba, 12983102 Marta Lucia Santos Alves Silva – ATB – 
1 - uberaba - 10 - 08/05/2021 A 17/05/2021 - , 13148283 Josi de Lima 
– ASB – 1 - uberaba - 10 - 05/05/2021 A 14/05/2021 -
41ª SrE - varginha, 11788635 Maria Jose de Abreu Messias – ASB – 1 
- Tres Pontas - 11 - 03/05/2021 A 13/05/2021 -

Secretaria de Estado de Defesa Social, 13424247 Leandro Hudson da 
Silva Santos – – 1 - - 2 - 05/05/2021 A 06/05/2021 -

COMuNICAÇÃO : 0914/2021
rEGIONAL : Pocos de Caldas
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 Educacao 17ª SrE - Januaria, 08464653 Elia-
nice do Couto Santos Costa – ATB – 1 - Januaria - 60 - 03/05/2021 A 
01/07/2021 - 158 .I, 10672434 Gimia Maria Menezes – EEB – 3 - Janu-
aria - 60 - 05/05/2021 A 03/07/2021 - 158 .I
31ª SrE - Pocos de Caldas, 11396215 Karine Cristine Messias – EEB – 
1 - Pocos de Caldas - 21 - 07/04/2021 A 27/04/2021 - 172
36ª SrE - Sete Lagoas, 03785417 Luiz de Morais Bueno – PEB – 3 - 
Sete Lagoas - 60 - 05/05/2021 A 03/07/2021 - 158 .I
41ª SrE - varginha, 08469561 Kele rossana de Oliveira Freitas – PEB 
– 1 - Guape - 90 - 06/05/2021 A 03/08/2021 - 172, 08469561 Kele 
rossana de Oliveira Freitas – PEB – 2 - Guape - 90 - 06/05/2021 A 
03/08/2021 - 172

Secretaria de Estado de Defesa Social, 08751661 Fernando Inacio 
Dias – ASEDS – 3 - uberaba - 61 - 07/05/2021 A 06/07/2021 - 158 .I, 
11342664 Cristiano da Silva Feliciano – ASP – 3 - Tres Coracoes - 8 
- 06/05/2021 A 13/05/2021 - 158 .I, 12192266 Alexandre rodrigo Sal-
danha Guimaraes – ASP – 1 - ribeirao das Neves - 15 - 06/05/2021 
A 20/05/2021 - 158 .I, 12457321 Lincoln Athos Martins de Queiroz 
– AGSE – 1 - Montes Claros - 8 - 05/05/2021 A 12/05/2021 - 158 .I, 
14384143 rodolfo Nazareth da Silva – ASP – 1 - Juiz de Fora - 5 - 
27/04/2021 A 01/05/2021 - 158 .I, 14438386 Ketury Alves Melo – 
ASP – 1 - uberaba - 61 - 06/05/2021 A 05/07/2021 - 158 .I, 14457345 
Jesus Costa da Silva Junior – ASP – 1 - uberaba - 1 - 06/05/2021 A 
06/05/2021 - 158 .I

uNIMONTES-universidade Estadual de Montes Claros, 10470433 
Durvalino Dias de Souza – AuNIv – 1 - Montes Claros - 7 - 06/05/2021 
A 12/05/2021 - 158 .I, 11867892 Mirielle Dias Goncalves – TuS – 1 - 
Montes Claros - 1 - 03/05/2021 A 03/05/2021 - 158 .I

HEMOMINAS-Fundacao Centro de Hematologia e Hemoterapia 
do Est . de MG, 12582037 Luciana de Souza Madeira Ferreira Boy – 
ANHH – 2 - Belo Horizonte - 5 - 10/05/2021 A 14/05/2021 - 158 .I

IMA-Instituto Mineiro de Agropecuaria, 10175339 Paulo rogerio da 
Silva – FISCA – 1 - Piumhi - 30 - 05/05/2021 A 03/06/2021 - 158 .I

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 04ª SrE - Campo Belo, 13419049 
Leandra Aparecida rodrigues Marques – ASB – 1 - Campo Belo - 11 
- 05/05/2021 A 15/05/2021 -
08ª SrE - Conselheiro Lafaiete, 08962565 Amelia romualdo da Silva 
vidigal – ASB – 2 - Piranga - 8 - 06/05/2021 A 13/05/2021 -
18ª SrE - Juiz de Fora, 09495086 rita de Cassia Cassiano – ASB – 1 
- Juiz de Fora - 7 - 26/04/2021 A 02/05/2021 -
Metropolitana C, 12629242 Daniel de Oliveira Melo – ASB – 1 - Belo 
Horizonte - 3 - 04/05/2021 A 06/05/2021 -

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 18ª SrE - Juiz de Fora, 11317211 
Maria Aparecida de Almeida – ASB – 2 - Lima Duarte - 26/04/2021 -

Licenças concedidas, no interior e na sede, nos termos da Lei Comple-
mentar 138, de 28/04/2016, combinado com o art . 2º, §2º do Decreto 
47 .000, de 18/05/2016, observado o disposto na Lei 869, de 05/07/1952 
e no Decreto 46 .061, de 10/10/2012 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
Secretaria de Estado de Educacao 36ª SrE - Sete Lagoas, 09812751 
Marcia Cristina Pereira da Trindade – PEB – 1 - Sete Lagoas - 60 - 
05/05/2021 A 03/07/2021 -

Licença negada, no interior e na sede, nos termos da Lei Complementar 
138, de 28/04/2016, combinado com o art . 2º, §2º do Decreto 47 .000, 
de 18/05/2016, observado o disposto na Lei 869, de 05/07/1952 e no 
Decreto 46 .061, de 10/10/2012 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Data do Laudo
uNIMONTES-universidade Estadual de Montes Claros, 10470227 
Enio Pacifico Faria Junior – PES – 1 - Montes Claros - 04/05/2021 -

COMuNICAÇÃO : 0919/2021
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
, 11683919 Ana Paula Batista – – 0 - Belo Horizonte - 10 - 06/05/2021 
A 15/05/2021 - 158 .I

Secretaria de Estado de Educacao 08ª SrE - Conselheiro Lafaiete, 
09799461 rosenei Melo Miranda – PEB – 4 - Conselheiro Lafaiete - 
60 - 19/03/2021 A 17/05/2021 - 158 .I
09ª SrE - Coronel Fabriciano, 09366931 Luiz Claudio Guerra Grossi – 
PEB – 1 - Santana do Paraiso - 143 - 23/04/2020 A 12/09/2020 - 172
20ª SrE - Manhuacu, 08014789 Elca de Fatima Bove Coelho – PEB – 
1 - Simonesia - 31 - 02/05/2020 A 01/06/2020 - 158 .I

22ª SrE - Montes Claros, 13374178 Thelma Mendes Souto – PEB – 2 
- Montes Claros - 60 - 10/08/2020 A 08/10/2020 - 158 .I
29ª SrE - Patrocinio, 11158151 Juliana Magda Santos – PEB – 1 - 
Guimarania - 5 - 03/02/2020 A 07/02/2020 - 158 .I, 11158151 Juliana 
Magda Santos – EEB – 5 - Guimarania - 5 - 03/02/2020 A 07/02/2020 
- 158 .I
39ª SrE - uberaba, 06645659 Geferson Inacio Fachinelli de Almeida – 
PEB – 2 - uberaba - 15 - 18/06/2020 A 02/07/2020 - 158 .I
Metropolitana B, 09727876 rosely Tavares Alves Pardini – ATB – 3 - 
Belo Horizonte - 8 - 13/04/2020 A 20/04/2020 - 158 .I, 09727876 rosely 
Tavares Alves Pardini – PEB – 5 - Belo Horizonte - 8 - 13/04/2020 A 
20/04/2020 - 158 .I
Janauba, 11142544 Danielle Aparecida Oliveira Prates – PEB – 3 
- Santo Antonio do retiro - 61 - 08/09/2020 A 07/11/2020 - 158 .I, 
11142544 Danielle Aparecida Oliveira Prates – EEB – 4 - Santo Anto-
nio do retiro - 61 - 08/09/2020 A 07/11/2020 - 158 .I

Secretaria de Estado de Saude, 12060539 Maria Angelina dos Santos – 
EPGS – 1 - Barbacena - 3 - 01/12/2020 A 03/12/2020 - 158 .I

Secretaria de Estado de Defesa Social, 12212676 Sergio Calixto Fer-
reira – ASP – 1 - Governador valadares - 6 - 03/11/2020 A 08/11/2020 
- 158 .I, 12215448 rogerio Soares de Souza – ASP – 1 - Governador 
valadares - 2 - 03/09/2020 A 04/09/2020 - 158 .I, 12259453 Char-
les Henrique Barbosa Gomes – ASP – 1 - ribeirao das Neves - 10 
- 19/05/2020 A 28/05/2020 - 158 .I, 12492781 ralph Bhiara Goulart 
– AGSE – 1 - Sete Lagoas - 3 - 12/04/2020 A 14/04/2020 - 158 .I, 
12850525 Maik Diego de Paula – DAD-5 – 2 - Belo Horizonte - 30 
- 23/01/2021 A 21/02/2021 - 158 .I, 13203179 Simone Maria Maia – 
ASP – 1 - vespasiano - 2 - 22/09/2020 A 23/09/2020 - 158 .I, 13728753 
Carla Aparecida dos reis Santos – ASP – 1 - unai - 10 - 17/07/2020 
A 26/07/2020 - 158 .I, 13793039 Ana Karolina Dias Costa – ASP 
– 2 - Lagoa Santa - 5 - 08/05/2021 A 12/05/2021 - 158 .I, 14407589 
Denizar Emilio rezende da Silva – AGSE – 1 - Belo Horizonte - 3 - 
26/06/2020 A 28/06/2020 - 158 .I, 14429237 Dariene Maria de Souza 
Silva – ASP – 1 - Congonhas - 10 - 25/09/2020 A 04/10/2020 - 158 .I, 
14449771 Dayane Gomes de Souza – AGSE – 1 - Belo Horizonte - 30 
- 15/07/2020 A 13/08/2020 - 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
Fundacao Joao Pinheiro, 10354546 Jose Di Grisolia – PCT – 1 - Belo 
Horizonte - 21/05/2021 -

Fundacao Ezequiel Dias, 10674802 Cristiane Mendes Pereira Santiago 
– AST – 2 - Belo Horizonte - 21/05/2021 -

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 10ª SrE - Curvelo, 04327953 Lucia 
Maria de Souza Goncalves – ASB – 1 - Onde se Lê: 61,02 .03 .2021,01 .0
5 .2021,836/2021,MG 20 .05 .2021 - Leia-se: 58,02 .03 .2021,28 .04 .2021

AFASTAMENTO PArA TrATAMENTO DE SAÚDE POr DECI-
SÃO EM PrOCESSO JuDICIAL .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Início Término Número do 
Processo
Secretaria de Estado de Educacao 21ª SrE - Monte Carmelo, 06193130 
Fernanda Justina ribeiro – PEB – 1 - 26/01/2017 A 09/04/2020 
, 06193130 Fernanda Justina ribeiro – PEB – 2 - 26/01/2017 A 
09/04/2020

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
, 11683919 Ana Paula Batista – – 0 - Belo Horizonte - 10 - 06/05/2021 
A 15/05/2021 -

Secretaria de Estado de Educacao 33ª SrE - Ponte Nova, 14247092 
Tatiana Silva – PEB – 1 - Guaraciaba - 15 - 15/04/2020 A 29/04/2020 
-

Secretaria de Estado de Defesa Social, 13274030 Odete Fernanda Silva 
– – 1 - - 5 - 06/05/2020 A 10/05/2020 - , 14902217 Leandro Antunes de 
Souza – – 1 - - 14 - 23/09/2020 A 06/10/2020 -

Licenças concedidas, no interior e na sede, nos termos da Lei Comple-
mentar 138, de 28/04/2016, combinado com o art . 2º, §2º do Decreto 
47 .000, de 18/05/2016, observado o disposto na Lei 869, de 05/07/1952 
e no Decreto 46 .061, de 10/10/2012 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
Secretaria de Estado de Educacao 10ª SrE - Curvelo, 04327953 Lucia 
Maria de Souza Goncalves – ASB – 1 - Curvelo - 61 - 29/04/2021 A 
28/06/2021 -

COMuNICAÇÃO : 0897/2021
rEGIONAL : uberlandia
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
, 12262325 Jacqueline rodrigues Gonzaga – – 0 - uberaba - 14 - 
25/04/2021 A 08/05/2021 - 158 .I

Secretaria de Estado de Fazenda, 07524267 Fernanda Lima e Silva 
Martins ramos – CH-23 – 1 - Patos de Minas - 30 - 23/04/2021 A 
22/05/2021 - 158 .I

Secretaria de Estado de Educacao Metropolitana A, 08753030 Gio-
vanda dos Anjos – PEB – 5 - Sabara - 6 - 03/05/2021 A 08/05/2021 
- 158 .I
02ª SrE - Almenara, 09341173 Clelia Francisca vieira – ATB – 1 - 
Almenara - 10 - 01/05/2021 A 10/05/2021 - 158 .I
08ª SrE - Conselheiro Lafaiete, 08431355 Maria Helena de Oliveira 
Andre – PEB – 1 - Ouro Branco - 2 - 05/05/2021 A 06/05/2021 - 158 .I, 
08431355 Maria Helena de Oliveira Andre – PEB – 2 - Ouro Branco - 
2 - 05/05/2021 A 06/05/2021 - 158 .I
11ª SrE - Diamantina, 11113107 Syrlene dos Santos Moreira – PEB 
– 4 - Capelinha - 58 - 16/04/2021 A 12/06/2021 - 158 .I, 11113107 Syr-
lene dos Santos Moreira – PEB – 5 - Capelinha - 58 - 16/04/2021 A 
12/06/2021 - 158 .I, 12204871 rosangela raimunda de Oliveira – PEB 
– 3 - rio vermelho - 62 - 20/04/2021 A 20/06/2021 - 172
18ª SrE - Juiz de Fora, 05667589 Natalia da Costa Marques – PEB – 3 
- Juiz de Fora - 15 - 19/04/2021 A 03/05/2021 - 158 .I
21ª SrE - Monte Carmelo, 03469970 Fausto reis Nogueira – ANE – 1 
- Monte Carmelo - 60 - 04/05/2021 A 02/07/2021 - 158 .I
38ª SrE - uba, 05479522 Jaqueline Dornelas Barbosa vaz de Melo – 
PEB – 4 - Ervalia - 30 - 28/04/2021 A 27/05/2021 - 158 .I
39ª SrE - uberaba, 11673977 Luiz Fernando Mendonca Moreno – 
PEB – 3 - uberaba - 30 - 30/04/2021 A 29/05/2021 - 158 .I, 12792552 
Fernanda Portela Borges – PEB – 3 - Santa Juliana - 62 - 10/05/2021 
A 10/07/2021 - 158 .I, 13199906 virginia Aparecida de Freitas Naves – 
EEB – 1 - uberaba - 30 - 03/05/2021 A 01/06/2021 - 158 .I
41ª SrE - varginha, 13577739 Carla Damas – PEB – 2 - Alfenas - 14 - 
04/05/2021 A 17/05/2021 - 158 .I
Metropolitana B, 14275705 Luana Tamara Menezes de Sa Antonaci – 
PEB – 1 - Contagem - 31 - 03/05/2021 A 02/06/2021 - 158 .I
43ª SrE - Aracuai, 08816258 Jose Adilson Braga Prates – PEB – 2 - 
virgem da Lapa - 60 - 07/05/2021 A 05/07/2021 - 158 .I
Janauba, 13491386 Adriana Fagundes Farias – SEv – 2 - Monte Azul - 
14 - 27/04/2021 A 10/05/2021 - 158 .I
Metropolitana C, 10039386 Lidia de Cassia – PEB – 1 - Belo Horizonte 
- 60 - 04/05/2021 A 02/07/2021 - 158 .I, 10039386 Lidia de Cassia – 
PEB – 2 - Belo Horizonte - 60 - 04/05/2021 A 02/07/2021 - 158 .I
Belo Horizonte - Sede, 11506789 Fernando Jose Queiroz de Andrade 
Gandra – ANE – 1 - Belo Horizonte - 60 - 05/05/2021 A 03/07/2021 
- 158 .I

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustenta-
vel, 13644794 Edilson Jose Maia Coelho – DAI22 – 1 - Belo Horizonte 
- 10 - 06/04/2021 A 15/04/2021 - 158 .I

Secretaria de Estado de Defesa Social, 10789899 ricardo Lima Mar-
ques – ASP – 3 - ribeirao das Neves - 29 - 07/04/2021 A 05/05/2021 
- 158 .I, 11424819 Morcelio Sousa rodrigues – ASP – 1 - uberlan-
dia - 10 - 08/05/2021 A 17/05/2021 - 158 .I, 11824927 robert Gomes 
Nobre – ASP – 3 - Montes Claros - 4 - 11/05/2021 A 14/05/2021 

 
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 3202105220042220118.
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- 158 .I, 12162228 Matisa Amador de Oliveira – ASP – 3 - Ipatinga - 62 
- 06/05/2021 A 06/07/2021 - 158 .I, 12233003 Marco Antonio resende 
Boa Morte – ASP – 1 - Barbacena - 15 - 10/05/2021 A 24/05/2021 - 
158 .I, 12242434 Weberson Aparecido Estevao Silva – ASP – 1 - Pas-
sos - 1 - 28/04/2021 A 28/04/2021 - 158 .I, 12554499 Erica Pereira de 
Souza – ASEDS – 1 - Contagem - 2 - 04/05/2021 A 05/05/2021 - 158 .I, 
12678819 rilson Dias de Souza – ASP – 2 - Sao Joao Del rei - 7 - 
01/05/2021 A 07/05/2021 - 158 .I, 13721683 Mauricio Cornelio Mar-
tins Filho – ASP – 1 - Montes Claros - 8 - 12/04/2021 A 19/04/2021 
- 158 .I, 13813100 Welino Jose Alves de Matos – ASP – 1 - Prata - 5 
- 03/05/2021 A 07/05/2021 - 158 .I, 14031017 Mariana Aparecida Gon-
calves – ASEDS – 1 - Muriae - 7 - 28/04/2021 A 04/05/2021 - 158 .I, 
14427140 Luiz Sergio Silva dos Santos Junior – ASP – 1 - uberlandia 
- 9 - 03/05/2021 A 11/05/2021 - 158 .I, 14519458 Emerson Franklin 
Pereira Brito – AGSE – 1 - Ipatinga - 3 - 28/04/2021 A 30/04/2021 
- 158 .I, 14530349 Hiago Ferreira da vitoria – ASP – 1 - Pecanha - 2 - 
29/04/2021 A 30/04/2021 - 158 .I

IPSEMG-Instituto de Previdencia Servidores do Estado de Minas 
Gerais, 10736296 Eliane da Silva Goncalves – AuSS – 1 - Belo Hori-
zonte - 23 - 05/05/2021 A 27/05/2021 - 158 .I

HEMOMINAS-Fundacao Centro de Hematologia e Hemoterapia 
do Est . de MG, 12582037 Luciana de Souza Madeira Ferreira Boy – 
ANHH – 2 - Belo Horizonte - 5 - 03/05/2021 A 07/05/2021 - 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
, 11693124 Christiane Silva Coelho Souza – – 0 - Belo Horizonte - 
17/05/2021 -

Secretaria de Estado de Educacao 02ª SrE - Almenara, 13284526 vic-
tor Wanderson Nunes de Oliveira Brito – PEB – 3 - Jequitinhonha - 
10/05/2021 -

Secretaria de Estado de Defesa Social, 13347489 Alberto Domingos 
Goncalves – ASP – 2 - Nova Serrana - 11/05/2021 -

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 Metropolitana A, 08753030 Gio-
vanda dos Anjos – PEB – 3 - Sabara - 6 - 03/05/2021 A 08/05/2021 - , 
11266491 Eduardo Cezar de Almeida e Silva – PEB – 2 - Belo Hori-
zonte - 5 - 02/05/2021 A 06/05/2021 -
22ª SrE - Montes Claros, 14094569 Ludmila Soares Cirqueira – EEB 
– 2 - Montes Claros - 11 - 10/05/2021 A 20/05/2021 -
23ª SrE - Muriae, 12375473 rosely Gomes da Silva Moreira – ASB – 1 
- Sao Francisco do Gloria - 10 - 29/04/2021 A 08/05/2021 - , 12872040 
rita de Cassia Polito reiff – ASB – 1 - Palma - 15 - 29/04/2021 A 
13/05/2021 -
24ª SrE - Nova Era, 08843617 Fabiane Santos Fagundes – ATB – 2 - 
Joao Monlevade - 14 - 05/05/2021 A 18/05/2021 -
25ª SrE - Ouro Preto, 14861553 Marcelo ricardo Batista – ASB – 1 
- Ouro Preto - 7 - 04/05/2021 A 10/05/2021 -
28ª SrE - Patos de Minas, 12721833 Leidiane Goncalves de Paula – 
PEB – 1 - Sao Gotardo - 15 - 28/04/2021 A 12/05/2021 -
39ª SrE - uberaba, 08887267 Adriana Cristina de Araujo – ASB – 2 - 
uberaba - 5 - 10/05/2021 A 14/05/2021 - , 10603108 Stela Maris Duarte 
de Oliveira – PEB – 3 - Araxa - 15 - 05/05/2021 A 19/05/2021 -
Metropolitana C, 11677796 Maristela Moreira Machado – ASB – 1 - 
vespasiano - 1 - 03/05/2021 A 03/05/2021 -

Secretaria de Estado de Defesa Social, 12238614 Marcia Manoela Silva 
– DAD-4 – 3 - Matozinhos - 9 - 06/05/2021 A 14/05/2021 - , 13588041 
Paulo rogerio Pinto de Carvalho – DAD-4 – 2 - Belo Horizonte - 2 - 
26/04/2021 A 27/04/2021 -

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 39ª SrE - uberaba, 12877072 Gilson 
Aparecido da Silva – ASB – 2 - uberaba - 29/04/2021 -

Licenças concedidas, no interior e na sede, nos termos da Lei Comple-
mentar 138, de 28/04/2016, combinado com o art . 2º, §2º do Decreto 
47 .000, de 18/05/2016, observado o disposto na Lei 869, de 05/07/1952 
e no Decreto 46 .061, de 10/10/2012 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
Secretaria de Estado de Educacao 02ª SrE - Almenara, 06318497 vil-
meia Farias de Carvalho Souza – PEB – 2 - Jacinto - 60 - 29/04/2021 
A 27/06/2021 -
05ª SrE - Carangola, 08302150 Silvana Cristina de Oliveira – ASB – 1 
- Carangola - 60 - 28/03/2021 A 26/05/2021 -
11ª SrE - Diamantina, 09831579 Claudineia Aparecida Souza Paranhos 
– PEB – 1 - Aricanduva - 60 - 12/04/2021 A 10/06/2021 - , 09831579 
Claudineia Aparecida Souza Paranhos – PEB – 2 - Aricanduva - 60 - 
12/04/2021 A 10/06/2021 -
17ª SrE - Januaria, 10476992 Hilda Gomes de Oliveira Dourado – 
ASB – 1 - Sao Joao das Missoes - 60 - 01/05/2021 A 29/06/2021 - , 
11144128 Luana Beatriz Batista Almeida – PEB – 1 - Sao Francisco 
- 60 - 28/04/2021 A 26/06/2021 -
26ª SrE - Paracatu, 11110913 Walquiria Barbosa dos Santos – PEB – 1 
- Paracatu - 61 - 01/05/2021 A 30/06/2021 -
33ª SrE - Ponte Nova, 05525977 Luzia Goreti Couto Salgado – PEB – 
2 - Sao Pedro dos Ferros - 48 - 02/03/2021 A 18/04/2021 - , 05525977 
Luzia Goreti Couto Salgado – PEB – 2 - Sao Pedro dos Ferros - 60 - 
19/04/2021 A 17/06/2021 -
47ª SrE - , 09460841 Maria Francisca de Carvalho Teixeira – ASB – 1 
- unai - 60 - 02/05/2021 A 30/06/2021 - , 09460841 Maria Francisca de 
Carvalho Teixeira – ASB – 1 - unai - 6 - 26/04/2021 A 01/05/2021 -

Licença negada, no interior e na sede, nos termos da Lei Complementar 
138, de 28/04/2016, combinado com o art . 2º, §2º do Decreto 47 .000, 
de 18/05/2016, observado o disposto na Lei 869, de 05/07/1952 e no 
Decreto 46 .061, de 10/10/2012 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Data do Laudo
Secretaria de Estado de Educacao 36ª SrE - Sete Lagoas, 09413147 
valeria Fernandes Dias – PEB – 1 - Paraopeba - 27/10/2020 - , 09413147 
valeria Fernandes Dias – PEB – 2 - Paraopeba - 27/10/2020 -

COMuNICAÇÃO : 0901/2021
rEGIONAL : Montes Claros
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, 03097656 ronaldo Ferreira – AFrE – 
1 - Juiz de Fora - 60 - 06/05/2021 A 04/07/2021 - 158 .I

Secretaria de Estado de Educacao 12ª SrE - Divinopolis, 03896800 
Katia Castro Barros e Silva – PEB – 1 - Oliveira - 20 - 04/05/2021 
A 23/05/2021 - 158 .I, 10641876 Aline Lucas da Costa – PEB – 1 - 
Divinopolis - 60 - 03/05/2021 A 01/07/2021 - 158 .I, 10641876 Aline 
Lucas da Costa – PEB – 3 - Divinopolis - 60 - 03/05/2021 A 01/07/2021 
- 158 .I
15ª SrE - Itajuba, 10108942 Fernanda Maria de Siqueira Pereira – ATB 
– 1 - Natercia - 4 - 16/02/2021 A 19/02/2021 - 158 .I
18ª SrE - Juiz de Fora, 02134625 Marlene Dittz – ATB – 2 - San-
tos Dumont - 60 - 10/05/2021 A 08/07/2021 - 158 .I, 03889144 Adelc 
Medeiros de Almeida – PEB – 1 - Juiz de Fora - 30 - 12/05/2021 A 
10/06/2021 - 158 .I, 14716583 Lucas vieira Lima – PEB – 1 - Juiz de 
Fora - 10 - 03/05/2021 A 12/05/2021 - 158 .I
22ª SrE - Montes Claros, 03317005 Marina Silva Leal Pimenta – PEB 
– 3 - Bocaiuva - 61 - 09/05/2021 A 08/07/2021 - 158 .I, 09757600 Gil-
vania de Souza Mendes Cardoso – PEB – 1 - Montes Claros - 62 - 
30/04/2021 A 30/06/2021 - 158 .I, 10923357 Maria Ailce de Carvalho 
ramos – PEB – 1 - Bocaiuva - 61 - 03/05/2021 A 02/07/2021 - 158 .I, 
14291231 Ana Flavia Pereira de Souza – PEB – 2 - Montes Claros - 14 
- 02/03/2021 A 15/03/2021 - 158 .I
33ª SrE - Ponte Nova, 08590648 Maria Geralda Silva Coelho e Silva – 
PEB – 1 - Jequeri - 7 - 22/04/2021 A 28/04/2021 - 158 .I
40ª SrE - uberlandia, 12734679 Cynara Marques Hayeck Bacci – PEB 
– 2 - uberlandia - 5 - 10/05/2021 A 14/05/2021 - 158 .I

Secretaria de Estado de Defesa Social, 10458248 Manilson Soares 
veloso – ASP – 3 - Montes Claros - 14 - 17/03/2021 A 30/03/2021 
- 158 .I, 11762119 Fabio Alex Fernandes – ASP – 2 - Formiga - 35 
- 04/05/2021 A 07/06/2021 - 158 .I, 12145348 renata Aparecida 
de Almeida Bersani – ANEDS – 1 - Governador valadares - 60 - 
11/05/2021 A 09/07/2021 - 158 .I, 13410352 Enos Izidio Silva – ASP 
– 2 - unai - 8 - 04/05/2021 A 11/05/2021 - 158 .I, 13824891 Marli Costa 
Campos Quaresma – ASP – 1 - Montes Claros - 30 - 27/11/2020 A 
26/12/2020 - 158 .I, 13854773 Davi Manoel de Sousa – ASP – 1 - Man-
tena - 11 - 05/05/2021 A 15/05/2021 - 158 .I, 14479109 Danilo Cesar 
Cardoso Longuinhos – ASP – 1 - varzea da Palma - 7 - 12/05/2021 A 
18/05/2021 - 158 .I

IPSEMG-Instituto de Previdencia Servidores do Estado de Minas 
Gerais, 10719730 rita de Cassia Lucena – AuSS – 1 - Belo Horizonte 
- 14 - 31/12/2020 A 13/01/2021 - 158 .I

DEr-Departamento de Estradas e rodagem do Estado de Minas 
Gerais, 10332823 Edvaldo ribeiro dos Santos – AuTOP – 1 - Montes 
Claros - 11 - 13/04/2021 A 23/04/2021 - 158 .I

Fica sem efeito a publicação de licença para tratamento de saúde 
do(s) servidor(es) abaixo relacionado(s), por ter sido publicada 
indevidamente .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade publicação
Secretaria de Estado de Educacao 15ª SrE - Itajuba, 10108942 Fer-
nanda Maria de Siqueira Pereira – PEB – 4 - Natercia - 4,16 .02 .2021,1
9 .02 .2021,416/2021,MG 17 .03 .2021

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 Metropolitana A, 12176889 Lucia 
Helena rosa Contarine – ATB – 1 - Belo Horizonte - 10 - 07/05/2021 
A 16/05/2021 -
39ª SrE - uberaba, 14820187 Bruna Isabela Almeida Azeredo e Castro 
– PEB – 1 - uberaba - 7 - 10/05/2021 A 16/05/2021 -
40ª SrE - uberlandia, 06162416 Hamilton Pereira – ASB – 2 - uber-
landia - 3 - 05/05/2021 A 07/05/2021 - , 12095592 Lilian Aparecida 
Gontijo – ASB – 1 - Araguari - 15 - 10/05/2021 A 24/05/2021 -

Secretaria de Estado de Defesa Social, 13463500 Thiago Andre 
Pinto de Oliveira – DAD-6 – 1 - Belo Horizonte - 4 - 19/04/2021 A 
22/04/2021 - , 14829394 Bruno Alves da Silva – – 1 - - 1 - 02/05/2021 
A 02/05/2021 -

HEMOMINAS-Fundacao Centro de Hematologia e Hemoterapia 
do Est . de MG, 14658876 Fabiana Glaucia de Almeida – – 1 - - 1 - 
04/05/2021 A 04/05/2021 -

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 41ª SrE - varginha, 12458345 
Hosana Morais Bueno Narciso – ASB – 1 - Eloi Mendes - 04/05/2021 
-

Licenças concedidas, no interior e na sede, nos termos da Lei Comple-
mentar 138, de 28/04/2016, combinado com o art . 2º, §2º do Decreto 
47 .000, de 18/05/2016, observado o disposto na Lei 869, de 05/07/1952 
e no Decreto 46 .061, de 10/10/2012 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
Secretaria de Estado de Educacao 22ª SrE - Montes Claros, 09374919 
Maria da Gloria Alves Aguilar Mendes – EEB – 1 - Olhos D Agua - 61 
- 03/05/2021 A 02/07/2021 - , 09374919 Maria da Gloria Alves Aguilar 
Mendes – PEB – 2 - Olhos D Agua - 61 - 03/05/2021 A 02/07/2021 -
26ª SrE - Paracatu, 09705690 Maria Helena de Queiroz – PEB – 1 - 
Paracatu - 5 - 30/04/2021 A 04/05/2021 - , 09705690 Maria Helena de 
Queiroz – PEB – 2 - Paracatu - 5 - 30/04/2021 A 04/05/2021 -

COMuNICAÇÃO : 0902/2021
rEGIONAL : uberaba
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
, 14336838 Nathalia Aparecida de Menezes – – 0 - Belo Horizonte - 2 - 
29/04/2021 A 30/04/2021 - 158 .I

Secretaria de Estado de Educacao Metropolitana A, 12931713 Monica 
Goulart Gontijo – PEB – 2 - Belo Horizonte - 8 - 07/05/2021 A 
14/05/2021 - 158 .I, 14336838 Nathalia Aparecida de Menezes – PEB – 
1 - Belo Horizonte - 2 - 29/04/2021 A 30/04/2021 - 158 .I
Metropolitana B, 08585291 Alessandra Cristina da Silva Pinto – PEB 
– 1 - Juatuba - 7 - 10/05/2021 A 16/05/2021 - 158 .I, 08585291 Ales-
sandra Cristina da Silva Pinto – PEB – 2 - Juatuba - 7 - 10/05/2021 
A 16/05/2021 - 158 .I, 10598415 Aida Fernanda Melgaco de Abreu 
Ferreira – PEB – 1 - Igarape - 7 - 05/05/2021 A 11/05/2021 - 158 .I, 
10598415 Aida Fernanda Melgaco de Abreu Ferreira – PEB – 3 - Iga-
rape - 7 - 05/05/2021 A 11/05/2021 - 158 .I
Janauba, 05966809 Ezenilda Alves Tolentino Gomes – PEB – 1 - Espi-
nosa - 10 - 19/04/2021 A 28/04/2021 - 158 .I, 05966809 Ezenilda Alves 
Tolentino Gomes – PEB – 2 - Espinosa - 10 - 19/04/2021 A 28/04/2021 
- 158 .I
Metropolitana C, 03279064 Maria Iracilda Pereira – PEB – 3 - Belo 
Horizonte - 30 - 07/05/2021 A 05/06/2021 - 158 .I

Secretaria de Estado de Defesa Social, 12206116 Warlley Carlos dos 
reis – ASP – 3 - ribeirao das Neves - 1 - 08/05/2021 A 08/05/2021 
- 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 Defesa Social, 11574761 Geovane Irlan Mel-
gaco – ASP – 3 - Belo Horizonte - 15/05/2021 -

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 39ª SrE - uberaba, 06593537 Ana 
Paula de Oliveira – PEB – 2 - uberaba - 15 - 03/05/2021 A 17/05/2021 
-

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 04ª SrE - Campo Belo, 14304489 
Ana Carolina xavier de vasconcelos Batista Cu – PEB – 1 - Lavras 
- 09/05/2021 -

COMuNICAÇÃO : 0903/2021
rEGIONAL : Itabira
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 Educacao 13ª SrE - Governador valadares, 
10344489 Ariana Alves Temponi – PEB – 1 - Governador valadares - 
60 - 04/05/2021 A 02/07/2021 - 158 .I
14ª SrE - Guanhaes, 12391835 Paula Alves Pires Braga – PEB – 3 - 
Sao Joao Evangelista - 5 - 04/05/2021 A 08/05/2021 - 158 .I
18ª SrE - Juiz de Fora, 09609488 Denize de Figueiredo Toledo – EEB 
– 2 - Santos Dumont - 30 - 18/11/2020 A 17/12/2020 - 158 .I
34ª SrE - Sao Joao Del rei, 11556610 Ilda rodrigues de Andrade Cha-
gas – PEB – 3 - Sao Joao Del rei - 60 - 02/03/2021 A 30/04/2021 - 
158 .I, 11556610 Ilda rodrigues de Andrade Chagas – PEB – 3 - Sao 
Joao Del rei - 60 - 03/05/2021 A 01/07/2021 - 158 .I

Secretaria de Estado de Defesa Social, 10800498 Elissandra da Silva 
– ASEDS – 3 - Para de Minas - 10 - 17/03/2021 A 26/03/2021 - 158 .I, 
11960614 Bruno de Oliveira Aguiar – ASP – 2 - Juiz de Fora - 7 - 
04/05/2021 A 10/05/2021 - 158 .I, 12466496 Sidney Pereira Santos 
– AGSE – 1 - Montes Claros - 7 - 05/05/2021 A 11/05/2021 - 158 .I, 
14502652 Igor Ferreira Santos – ASP – 1 - Pedra Azul - 30 - 06/05/2021 
A 04/06/2021 - 158 .I, 14532113 Diego Francis da Silva – ASP – 1 - Juiz 
de Fora - 3 - 07/05/2021 A 09/05/2021 - 158 .I

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestao, 12074985 Alysson 
de Souza Macedo – GGOV – 1 - Teofilo Otoni - 15 - 04/05/2021 A 
18/05/2021 - 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 17ª SrE - Januaria, 13084736 Ailton 
rodrigues Pereira – SEv – 2 - Montalvania - 17/05/2021 -

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 Metropolitana A, 14036040 Maria 
das Gracas de Prado – ASB – 1 - Barao de Cocais - 4 - 11/05/2021 A 
14/05/2021 -
04ª SrE - Campo Belo, 13924675 Maria Alvina de Carvalho – ASB – 1 
- Campo Belo - 8 - 11/05/2021 A 18/05/2021 -
24ª SrE - Nova Era, 12782280 vera Lucia de ramos – ASB – 1 - Nova 
Era - 4 - 04/05/2021 A 07/05/2021 -
34ª SrE - Sao Joao Del rei, 10001840 Miriam Terezinha Silva Jaques 
– ATB – 2 - Sao Joao Del rei - 15 - 05/05/2021 A 19/05/2021 -

Secretaria de Estado de Defesa Social, 13565460 Weber Oliveira Dias 
– – 1 - - 2 - 08/05/2021 A 09/05/2021 -
Licenças concedidas, no interior e na sede, nos termos da Lei Comple-
mentar 138, de 28/04/2016, combinado com o art . 2º, §2º do Decreto 
47 .000, de 18/05/2016, observado o disposto na Lei 869, de 05/07/1952 
e no Decreto 46 .061, de 10/10/2012 .
Órgão SrE Masp Nome Cargo Adm Localidade Período Artigo
Secretaria de Estado de Educacao 18ª SrE - Juiz de Fora, 05233440 
Juliane Nogueira Cavanellas Maiolli – PEB – 1 - Juiz de Fora - 57 - 
07/05/2021 A 02/07/2021 - , 08099053 Sandra Maria Miranda Guedes 
– ATB – 1 - Juiz de Fora - 45 - 06/05/2021 A 19/06/2021 -

Fica sem efeito a publicação de Ajustamento Funcional Permanente, 
publicado no Jornal de Minas Gerais, portaria 1549/2020, datado 
06/11/2020 .
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 Defesa Social, 10823094 Adacir rodrigues 
Fonseca – ASP – 2 - unai

 Diretora: Ana Cleide de Oliveira ávila
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Fundação João Pinheiro - FJP
Presidente: Helger Marra Lopes

POrTArIA FJP 033/2021
Prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão Proces-
sante instituída no âmbito do Processo Administrativo instauradopela 
Portaria FJP 012/2021 . O Presidente da Fundação João Pinheiro, no 
uso de atribuição que lhe confere o artigo 9º, inciso I, do Decreto Esta-
dual 47.877, de 05 de março de 2020, considerando as justificativas 
constantes da solicitação da Comissão no Memorando 30 e Despacho 
50, rESOLvE: Art . 1º .Prorrogar o prazo de conclusão dos trabalhosda 
Comissão Processante instituída no âmbito doProcesso Administrativo 
Disciplinar instaurado pela Portaria FJP 012/2021, por mais 30 (trinta) 
dias, a partir de 02/06/2021 . Art . 2º .Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 02/06/2021 . 

Belo Horizonte, 21de maio de 2021 . 
Helger Marra Lopes/Presidente .
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instituto de Previdência dos Servidores do 
Estado de minas Gerais - iPSEmG

Presidente: Marcus vinícius de Souza

ATOS DA DIrETOrIA DE PrEvIDÊNCIA – PENSÕES POr MOrTE
Concede, nos termos da Decisão Judicial, benefícios de pensão por morte a:

Nº Benefício Instituidor Beneficiário (s) Data de vigência Protocolo
64659-8 Maria Angela do vale Sebastiao Perciliano de Castro 18/05/2021 09/12/2015
71589-1 Jose Arthur Goncalves de Almeida Teresa Cristina Chaves Hipolito 19/05/2021 26/07/2019

Concede, nos termos do Art . 40, §7º, da CF/88, C/ red . da EC 103/19, C/C Arts . 4°, 6° e 19, da LC 64/02, com redação da LC 156/20, benefícios 
de pensão por morte a:

Nº Benefício Instituidor Beneficiário (s) Data de vigência Protocolo
74020-9 Joao da Cruz da Silva Maria das Gracas Silva 01/04/2021 07/01/2021
74382-8 Jose renato Moura rezende Marcela Krauss rezende 22/01/2021 09/02/2021
74384-4 unadir Goncalves rodrigues Ana rita rodrigues 02/05/2021 11/02/2021
74490-5 Marli Campos rocha Ferreira Antonio Ermanio Ferreira 10/12/2020 21/01/2021
74503-0 ubirajara Indio Magalhaes rocha Maria do Carmo Pereira Costa 29/04/2021 15/03/2021
74514-6 Shirley Andrade Pereira rubens Landi Pereira 31/12/2020 14/01/2021
74518-9 Isis Alves Soares Joao Soares 02/11/2020 20/01/2021
74523-5 Isabel Cabrera Picon Garcia Waldemar Garcia 29/09/2020 16/12/2020
74524-3 Djalma Morais Santos Maria Alice Ferreira Santos 14/04/2021 14/04/2021
74551-0 Onofre de Castro Ferreira Maria Jose de Castro Ferreira 21/02/2021 08/03/2021
74560-0 Cirilo Paulino dos Santos Dalva Juvencina de Jesus Santos 28/04/2021 28/04/2021
74562-6 Armando Berto Caja Ana rita de Sousa Caja 10/04/2021 30/04/2021
74563-4 Celso Ferreira Jane Seabra Ferreira 12/02/2021 29/04/2021
74564-2 Marcia Cristina de Melo Breves Joao Alves Peixoto 14/02/2021 27/04/2021
74596-0 Sergio Wagner Braga Diuza Barcellos Passos Braga 27/03/2021 03/05/2021

Concede, nos termos do Art . 40, §7º, da CF/1988, C/ red . da EC 103/2019, C/C Arts . 4°, 6° e 19, da LC 64/2002, com redação da LC 156/2020, 
benefícios de pensão por morte a:

Nº Benefício Instituidor Beneficiário (s) Data de vigência Protocolo

74567-7 Diogo Celso de rezende Neiva Marcela de Matos Marinho,
valentina Marinho Neiva 14/04/2021 28/04/2021

Retificação de ato Concessório de Pensão, em cumprimento a diligência do Relatório de Auditoria 2010.1483.20 a:

Nº Benefício Instituidor Beneficiário (s)
31 .478-1 Jayme Pereira de Almeida Maria rosa Maciel Almeida
31 .552-4 Getulio Amancio da Costa Ivone Ivani dos reis

31 .557-5 Marilia Aparecida da Cunha de Paula Lucas Daniel Cunha de Paula
Pedro Daniel Cunha Paula

31336-0 Christiano Camargos Cordeiro Marcia Batista Cordeiro

32 .854-5 Adelina de Oliveira Garcia Debora Millen Garcia
Gladistono Moreira Garcia

31976 -7 Eduardo Antonio vieira Ayer Luiz Guilherme da Cunha Ayer
Maria Beatriz Passos da Cunha

45613 -6 Ary Alves Belo Marianna roza

32112 -5 Feliciano raimundo Martins
Gabriela Mendonca Martins
rafael Feliciano Mendonca Martins
rafaela Mendonca Martins
rosangela Maria Mendonca Martins

32523 -6 Marlene Nogueira rocha Cibelle Nogueira rocha
Mariana Nogueira Spindola

31969 -4 Maria rodrigues dos Santos Souza Janayna Kellen rodrigues Souza
Janssen Alan rodrigues Souza

32365 -9 Mario Fernandes

Benedicta Berenice Oliveira Fernandes
Dalva Maria dos Santos Fernandes
Diogo Fabricio Santos Fernandes
Frederico Santos Fernandes
Giselle Santos Fernandes
Juliana Santos Fernandes

34 .735-3 Paulo Caetano da Silva Marilia Aparecida rodrigues da Silva
Patrocina da Luz Silva

Retificação de Ato Inclusão de Pensão por Determinação Judicial, em cumprimento a diligência do relatório de Auditoria 2010.1483.20 A:

Nº Benefício Instituidor Beneficiário (S)
31 .557-5 Marilia Aparecida da Cunha De Paula Julio Daniel de Paula
54 .277-6 Mariana rodrigues Lopes Luiz Gonzaga Lopes
32523 -6 Marlene Nogueira rocha Ely da rocha Spindola
42609 -1 Cira ribas da Cruz Jose Paulo da Cruz
31969 -4 Maria rodrigues dos Santos Souza Jason Flores de Souza
55013 -2 Sebastiana Guimaraes Carvalho Cardoso roberto Maciel Cardoso

Torna sem efeito o a publicação do dia 21/05/2020 do benefício de pensão por morte abaixo especificado. Onde se lê: Retificação de ato Concessório 
de Pensão, em cumprimento a diligência do Relatório de Auditoria 2010.1483.20 a:, leia –se: Retificação de ato Concessório de Pensão, em cumpri-
mento a diligência do relatório de Auditoria 2010 .1483 .20 a:

Nº Benefício Instituidor Beneficiário (s)

22 .177-5 Helena rosa Soares Beatriz rosa Soares
Paulo Henrique rosa Soares

Marcus vinicius de Souza – Presidente do Ipsemg
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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 3202105220042220119.



 20 – sábado, 22 de Maio de 2021 diário do executivo Minas Gerais 
ATO DA PrESIDÊNCIA– PrOGrESSÃO

 O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, considerando o disposto na alínea “a”, do inciso, II, do § 3º, 
do art . 73 da Lei n° 22 .257, de 27/07/2016 e no inciso xvI, do art . 14, doDecreto n .º 47 .345, de 24/01/2018, CONCEDE, nos termos do art . 16, da 
Lei nº 15 .465, de 13/01/2005, Progressão em carreiras do Grupo de Atividades de Seguridade Social, aos servidores abaixo relacionados, a partir 
das vigências apontadas:

Masp-Dv Adm . Nome Situação Anterior Progressão
Carreira Nível Grau Grau vigência

14006639 1 Acacia De Sousa Paula ANSS I B C 01/01/2021
10730596 1 Adriana Da Costa Oliveira ANSS v B C 01/01/2021
10725547 1 Adriana Keller Coelho De Oliveira ANSS Iv C D 26/02/2021
10731115 1 Adriane Marri De Lima ANSS v B C 03/01/2021
14028021 1 Alessandra Cristina Da Silva Moraes ANSS I B C 01/01/2021
14010490 1 Aline Quintanilha Da Silva Carvalho ANSS I B C 01/01/2021
10723856 1 Ana Maria De Araujo Martins ANSS v B C 03/01/2021
10722023 1 Ana Paula renault Da Silva ANSS Iv A B 29/03/2021
10730521 1 Ana Silvia Diniz Makluf ANSS v B C 27/01/2021
10737559 1 Andrea Abreu Amaral ANSS v B C 06/01/2021
10731180 1 Andrea Barbosa De Seixas Martins ANSS v B C 01/01/2021
10731107 1 Andrea Maia Coelho rezende ANSS v B C 04/02/2021
10739324 1 Andrea rodrigues Campos ANSS v B C 19/03/2021
10896173 3 Anne Araujo Moreira vasconcellos ANSS III B C 01/01/2021
14005995 1 Barbara Pequeno Andrade rasslan Silva ANSS I B C 01/01/2021
14036438 1 Carine Gabriele Silva Zambalde ANSS I B C 01/01/2021
10725513 1 Carla Tropia requena ANSS v B C 14/01/2021
13991989 1 Caroline Silva Lopes ANSS I B C 01/01/2021
10741452 1 Christianne Lima Castro Ferreira ANSS v B C 17/01/2021
10734739 1 Claudia Adriane De Freitas rocha ANSS v B C 01/01/2021
10728699 1 Claudia Correa Da Silva ANSS v B C 03/01/2021
10734044 1 Cristina Maria Santiago ribeiro ANSS v B C 02/01/2021
10728020 1 Cristina Marques Capellini ANSS v B C 03/01/2021
10734663 1 Cynthia Furtado Landim Peres ANSS v B C 21/01/2021
10731636 1 Daleia Aparecida Dos Santos ANSS v B C 11/01/2021
13942214 1 Daniella Magalhaes ANSS I B C 01/01/2021
10733962 1 Danielle De Almeida Pereira ANSS v B C 01/01/2021
10736114 1 Danielle Pena Sena ANSS v B C 10/01/2021
10733954 1 Dayane De Almeida ruback ANSS v B C 01/01/2021
14010342 1 Debora Dayane Da Silva Araujo ANSS I B C 01/01/2021
10741577 1 Elizabeth De Freitas vilaca ANSS v B C 16/01/2021
10731909 1 Erika Simone Coelho Carvalho ANSS v B C 11/01/2021
10733848 1 Fernanda Grossi Nunes Albeny ANSS v B C 05/01/2021
13745864 1 Fernanda Murta Clementino ANSS I B C 01/01/2021
10738771 1 Flavia Christina Duin Fortes Sanguin ANSS III B C 01/01/2021
10728368 1 Francisca Helena Calheiros Zanin ANSS v B C 01/01/2021
14021042 1 Francy Lima Andrade ANSS I B C 01/01/2021
10734010 1 Frederico Damasio Soares ANSS v B C 05/01/2021
10725786 1 Gislene Marinho De Freitas Lima ANSS v B C 07/01/2021
10730612 1 Gizlene Peres Martins Monteiro ANSS v B C 01/01/2021
14011191 1 Hudson Henrique Caldeira Brant ANSS I B C 01/01/2021
14007926 1 Jessica Oliveira Alves ANSS I B C 01/01/2021
10734606 1 Jomar Soares Mendes ANSS v B C 15/01/2021
10731271 1 Jose Adalberto Leal ANSS v B C 04/01/2021
10742534 1 Josiane Aparecida vieira ANSS v B C 03/01/2021
10740371 1 Juliana Maia Da Silveira ANSS v B C 05/01/2021
14003412 1 Juliana Moreira Lopes ribeiro ANSS I B C 01/01/2021
10727063 1 Karla renata Santana Mendes ANSS v B C 01/01/2021
13760293 1 Kelly Cristina Almeida Machado ANSS I B C 01/01/2021
10735645 1 Lisa Paula Esteves Pardini ANSS v B C 01/01/2021
10740322 1 Lorena Melgaco De Castro ANSS v B C 17/01/2021
13874821 2 Lucelia Assis De Oliveira ANSS I B C 01/01/2021
10058121 3 Lucia Marina De Andrade ANSS v B C 29/01/2021
14054217 1 Luciane Andrade renna Camacho ANSS I B C 30/01/2021
10737534 1 Luciene Aparecida Silva ANSS v B C 01/01/2021
10738904 1 Luiz Felipe Bretas De Castro ANSS v B C 08/01/2021
14039192 1 Marcela Coelho Ferreira ANSS I B C 01/01/2021
13991484 1 Marcos robson De Souza ANSS I B C 01/01/2021
10728285 1 Maria Cristina Fernandes Moreira ANSS III B C 02/01/2021
10965341 1 Maria Do rosario Monteiro ANSS III B C 11/01/2021
10734028 1 Maria Eliza Medeiros Groberio ANSS v B C 03/01/2021
8800930 3 Maria vitoria Soares ANSS v B C 02/01/2021
13990361 1 Melissa Oliveira De Aquino ANSS I B C 01/01/2021
14036339 1 Millena Drumond Bicalho ANSS I B C 01/01/2021
10738474 1 Monica Maria Dos Santos Nogueira ANSS v B C 25/01/2021
14006704 1 Morgana Caroline Cayres Gomes ANSS I B C 01/01/2021
10727758 1 Nadir Jose Da Silva Monteiro ANSS v B C 09/01/2021
14006035 1 Natalia De Aguiar Batista ANSS I B C 01/01/2021
10731867 1 Neymar reggiani Faria ANSS v B C 02/01/2021
10731628 1 Patricia Guimaraes Couto De Melo Afonso ANSS v B C 05/01/2021
10731883 1 rafaela Cosenza Prado ANSS v B C 12/01/2021
10739126 1 rafaela Pereira Da Costa ANSS III D E 09/02/2021
10740132 1 renata Caram Monteiro ANSS v B C 08/01/2021
10732790 1 renata Nascimento Silva Sander ANSS v B C 09/01/2021
10545077 2 rodrigo Otavio Moreira Marinho ANSS v B C 13/01/2021
10717866 1 rogerio Machado De Freitas ANSS III G H 01/01/2021
14007892 1 roland David Batista Torres ANSS I B C 01/01/2021
10741569 1 rosaline Schaper Leitao ANSS v B C 03/01/2021
10734911 1 rosane Maria Meirelles Carvalho ANSS v B C 01/01/2021
10730588 1 Sandra Eliemar rocha ANSS III B C 04/02/2021
8659559 3 Sandra Maria Da Silva ANSS I B C 01/01/2021

10729804 1 Sarah Buzato De Souza Motta ANSS v B C 05/01/2021
10735934 1 Silvana Maria Lenti Maciel ANSS v B C 06/01/2021
10734903 1 Simone Machado Nunes ANSS v B C 07/01/2021
13777149 1 Simone Oliveira Cardoso Goncalves ANSS I B C 01/01/2021
13679980 2 Solange vicentina De Araujo ANSS I B C 01/01/2021
10739258 1 Soraia Martins De Araujo ANSS v B C 04/02/2021
10728251 1 Tatiana Helga Da Silva ANSS v B C 02/01/2021
10728277 1 valeria Braga Teixeira ANSS v B C 03/01/2021
13652078 1 vanda Lucia Da Silva rosa ANSS I B C 01/01/2021
10731891 1 vera Cristina Alvarenga Magalhaes Etrusco ANSS v B C 03/01/2021
10731461 1 vera Lucia vieira Martins ANSS v B C 07/01/2021
14003727 1 veronica Cristina Oliveira Da Cunha ANSS I B C 01/01/2021
10735819 1 Walcelina Queiroz De Almeida ANSS v B C 02/01/2021
10725794 1 Acacia Maria Da Silva AuSS v D E 22/01/2021
10732196 1 Adailton Silva AuSS vI B C 01/01/2021
10719797 1 Adriana Caldeira Brant Cortes AuSS vI B C 03/03/2021
10715332 1 Adriano Alex Moreira vertelo AuSS vI B C 01/01/2021
10729309 1 Alessandra Albuquerque rodrigues Andrade AuSS vI B C 01/01/2021
10728657 1 Alexandra Da Silva Ferreira Carvalho AuSS vI B C 01/01/2021
10729317 1 Aline Kellen Moreira rodrigues AuSS vI B C 16/01/2021
10728590 1 Ana Celia Nunes Barroso AuSS Iv B C 01/01/2021
10731776 1 Ana Leticia Lambertucci Machado AuSS Iv B C 07/01/2021
10736940 1 Ana Lucia De Ascencao Silveira AuSS v C D 11/01/2021
10723963 1 Anair Nasciacao De Araujo AuSS vI B C 01/01/2021
10725083 1 Andrea Lucia Melo Macedo AuSS Iv E F 02/01/2021
10849339 1 Andreia Cristina Cirilo Alexandre AuSS Iv B C 07/02/2021
10728343 1 Andressa Aparecida Teixeira AuSS vI B C 26/01/2021
10729325 1 Andreza Pereira De Oliveira AuSS Iv B C 19/01/2021
10736668 1 Anelio rodrigues Filho AuSS vI B C 06/01/2021
10717585 1 Angela Da Conceicao Lopes Prates AuSS vI B C 13/01/2021
10723989 1 Angela Maria De Oliveira AuSS Iv G H 10/02/2021
10729788 1 Angela Marta De Oliveira AuSS vI B C 16/01/2021
10729333 1 Antonia De Abreu Oliveira ribeiro AuSS vI B C 31/01/2021
10735140 1 Antonia De Oliveira Frois AuSS vI B C 07/02/2021
10690048 1 Antonio Nunes romoaldo AuSS v H I 01/01/2021
10741445 1 Aparecida Da Conceicao Pereira AuSS vI B C 01/01/2021
10737484 1 Arlete ramos Dias AuSS vI B C 14/02/2021
10735744 1 Catia Costa Barreiros AuSS Iv A B 22/03/2021
10715779 1 Cesar Soares De Pinho AuSS vI A B 01/01/2021
10702751 1 Ciro rubens Ornelas Guimaraes AuSS v G H 01/01/2021
10713436 1 Claudia Helena Diniz veado AuSS Iv L M 21/01/2021
10737740 1 Clea Cristiane Cabral AuSS vI B C 28/02/2021

10734747 1 Cleunice rocha Dos Santos AuSS vI A B 19/02/2021
10732329 1 Creonice rodrigues Miranda AuSS vI B C 19/01/2021
10729366 1 Cristiane Amorim venturini AuSS vI B C 14/02/2021
10741429 1 Cristiane Oliveira reis AuSS vI B C 08/01/2021
10727790 1 Cynthia Maria Maciel Pinto AuSS vI C D 02/01/2021
10740736 1 Daniela Goncalves renan AuSS vI C D 01/01/2021
10740306 1 Debora Soares Figueiredo AuSS Iv B C 02/01/2021
10740926 1 Denise Aparecida vicente AuSS vI B C 26/02/2021
10734770 1 Denise Jubert AuSS Iv B C 01/01/2021
10731982 1 Edelweiss Cristina De Meneses AuSS Iv A B 01/01/2021
10736437 1 Elaine Cristina Da Silva Madeira AuSS vI B C 24/01/2021
10719102 1 Elenice Fernando Pereira Lourenco AuSS vI B C 01/01/2021
10735355 1 Eliana Maria Dias AuSS vI B C 01/01/2021
10737468 1 Elisangela Soares De Souza Pinheiro AuSS vI B C 01/01/2021
10735249 1 Elizangela Mara Fidelis De Assis Mata AuSS v D E 06/01/2021
3532637 2 Elizete Maria De Almeida AuSS vI B C 04/01/2021

10733236 1 Elizete Soares De Souza AuSS vI B C 16/01/2021
10725802 1 Elza Maria Pereira AuSS Iv D E 01/01/2021
10738169 1 Emanuelle Dos Santos Flaviano AuSS vI B C 05/01/2021
10731297 1 Eucilene Magela ribeiro Dias AuSS vI B C 04/01/2021
10731420 1 Fabio Henrique Peres AuSS Iv B C 27/01/2021
10723583 1 Fidelcino Antonio Das virgens AuSS II G H 01/01/2021
10734226 1 Flavia Araujo Santos AuSS vI B C 22/03/2021
10709996 1 Flavia Cristina Lana Devita AuSS vI C D 01/01/2021
10738789 1 Flavia Cristina Soares Lopes AuSS vI B C 11/01/2021
10732147 1 Francisca Maria Oliveira Linhares AuSS vI B C 01/01/2021
10709723 1 Gastao Da Silva roque Junior AuSS vI C D 01/01/2021
10737898 1 Geralda Gomes Teixeira AuSS vI B C 13/01/2021
10736254 1 Gislene Teixeira Nunes AuSS vI B C 26/03/2021
10732253 1 Heloisa Lobato Queiroz Drummond Diniz AuSS vI C D 01/01/2021
10729473 1 Heloiza rezende vilela Luiz AuSS vI A B 02/01/2021
10738839 1 Iara Antonia Pedrosa AuSS vI B C 02/01/2021
10725752 1 Iraides Silverio Lima AuSS Iv D E 10/01/2021
10727022 1 Iranice Dos Santos AuSS vI B C 06/01/2021
10735785 1 Isabel Barbosa Dos Santos AuSS Iv B C 21/01/2021
10736478 1 Ivonete Cassiano Da Silva AuSS vI B C 02/01/2021
10731818 1 Jack Araujo Gomes AuSS vI B C 02/01/2021
10713279 1 Jairo Jose Monteiro AuSS v D E 01/01/2021
3760543 4 Jamilis Beatriz Brito AuSS Iv B C 06/01/2021

10732816 1 Janaina Helena Pereira AuSS vI A B 23/03/2021
10733723 1 Jefferson rodrigues Da Silva AuSS vI A B 18/03/2021
10736528 1 Joao Da Cruz Araujo AuSS vI B C 18/03/2021
10740421 1 Jorge Luiz Barbosa AuSS v D E 01/01/2021
3651833 2 Jose Claudio De Aguilar AuSS vI B C 01/01/2021

10709236 1 Jose Gontijo Ferreira AuSS Iv J L 01/01/2021
10727204 1 Josia Coelho Moreno AuSS vI B C 02/01/2021
10724912 1 Jucane Chaves Araujo AuSS vI C D 01/01/2021
10722346 1 Juliana Santos Miranda Matos AuSS vI B C 01/01/2021
10849818 1 Junia Mariza Estanislau De Freitas AuSS Iv B C 19/01/2021
10741023 1 Karla Barbosa Campra Goncalves AuSS vI B C 01/01/2021
10729085 1 Karoline De Carvalho Silva AuSS vI C D 09/02/2021
10734838 1 Katcilane De Oliveira Almeida AuSS vI B C 26/01/2021
10735561 1 Katia Arlean Siqueira viera AuSS v D E 01/01/2021
10737039 1 Kelly Matos Antunes AuSS vI B C 06/01/2021
10719078 1 Leticia Dos Anjos viana AuSS vI B C 05/01/2021
10717247 1 Lilian Moreira Amaral Pacheco AuSS vI B C 01/01/2021
10732568 1 Liliane Gomes rodrigues AuSS Iv B C 04/01/2021
10897718 2 Luana Fatima Gonzaga Ferreira AuSS vI B C 22/01/2021
11006434 1 Lucia Maria Braga AuSS Iv B C 10/01/2021
10729275 1 Lucianna vanucci Da Fonseca AuSS Iv B C 11/01/2021
10737518 1 Luciano Soares Da Cunha AuSS Iv B C 19/01/2021
10728962 1 Lucilene Merces Luiz Neves AuSS vI B C 01/01/2021
10736049 1 Lucimar Flavia Dos Santos Martins AuSS v D E 10/01/2021
10723369 1 Luiz Carlos xavier Dias AuSS v D E 04/01/2019
10734853 1 Luzia Aparecida Pereira Cassimiro Silva Araujo AuSS vI C D 01/01/2021
10742450 1 Magali Do Carmo Freitas AuSS vI B C 04/02/2021
10741015 1 Magaly Fonseca Lopes raidan AuSS Iv B C 09/02/2021
10857944 1 Mara Lucia Do Carmo Badaro AuSS Iv B C 08/01/2021
10720076 1 Marci Moratti Cardoso Anselmo AuSS vI C D 01/01/2021
10729184 1 Marcia Correa Abreu AuSS v D E 10/01/2021
10718641 1 Marcia rodrigues vasconcelos AuSS Iv I J 01/01/2021
10728756 1 Marcia vieira De Melo AuSS vI B C 15/02/2021
10710929 1 Marcio Antonio Gomes De rezende AuSS v E F 01/01/2021
10711182 1 Marco Aurelio Correa De Abreu AuSS vI B C 02/01/2021
10733319 1 Marcondes Geraldo Leao AuSS Iv B C 17/01/2021
10727014 1 Maria Aparecida Da Silva Fagundes AuSS vI B C 30/03/2021
10713246 1 Maria Aparecida De Farias ramos AuSS Iv L M 17/03/2021
10737328 1 Maria Aparecida De Oliveira AuSS vI B C 16/01/2021
10696318 1 Maria Auxiliadora Da Costa Fonseca AuSS Iv L M 01/01/2021
9769068 2 Maria Cenira De Souza AuSS vI B C 01/01/2021

10735397 1 Maria Da Conceicao Aparecida Costa AuSS Iv B C 28/03/2021
10721124 1 Maria Da Gloria De Oliveira Santos AuSS II E F 11/01/2021
10726891 1 Maria Das Gracas Franca Lana AuSS vI B C 01/01/2021
10901577 2 Maria Derci vieira De Souza AuSS Iv B C 05/01/2021
10734424 1 Maria Do Carmo Diniz AuSS vI A B 11/02/2021
8713661 3 Maria Do Carmo Martins Buccini AuSS vI B C 14/01/2021

10721900 1 Maria Do rosario Lima Araujo AuSS vI B C 01/01/2021
10737179 1 Maria Gomes Martins AuSS vI B C 28/01/2021
10728624 1 Maria Helena Da Silva Barbosa AuSS vI B C 03/02/2021
10713295 1 Maria Helena De Freitas AuSS Iv L M 04/01/2021
10742500 1 Maria Helena De Oliveira Batista AuSS vI B C 01/01/2021
10722080 1 Maria Luci Da Silva Hybiak AuSS III A B 09/02/2021
10850501 1 Maria Lucia De Oliveira Neves AuSS vI B C 03/02/2021
10739472 1 Marilia regina Aniceto AuSS vI B C 04/01/2021
10734325 1 Mario Jose Pinto AuSS Iv B C 04/01/2021
10729549 1 Mariudes rosa rodrigues AuSS vI B C 01/01/2021
10733194 1 Marli Aparecida Maia AuSS v C D 25/01/2021
10724839 1 Marta Aparecida De Oliveira AuSS Iv C D 19/01/2021
10732527 1 Monica Emilia Moreira AuSS vI B C 20/01/2021
10739035 1 Morgana Dos Santos Pimenta AuSS vI B C 02/01/2021
6452320 2 Nadia Alves Barbosa AuSS vI B C 21/01/2021

10521235 2 Nadir Aparecida Goncalves Da Silva AuSS vI B C 20/01/2021
10730125 1 Natalia Moreira Peres AuSS vI B C 01/01/2021
10731537 1 Nazare Lima Monteiro AuSS vI B C 01/01/2021
10732733 1 Patricia Barboza De Oliveira AuSS vI B C 21/02/2021
10737054 1 Patricia Yula Nogueira De Oliveira AuSS vI A B 05/01/2021
10730992 1 Paula Fernanda Silva Da Paixao Campos AuSS vI B C 01/01/2021
10740827 1 Paulo Adolfo Carvalho AuSS v D E 01/01/2021
10737443 1 Pedro Augusto Guimaraes Pinto AuSS v D E 01/01/2021
10728764 1 rafael Murta Luz AuSS vI B C 12/01/2021
10740009 1 raquel Dos Santos Pereira AuSS vI B C 22/03/2021
10732592 1 rejane Nogueira Lino AuSS v D E 03/01/2021
10740025 1 renata Da Conceicao Santos AuSS vI B C 02/01/2021
9369265 2 renata Junia Pereira Bahia Cardoso AuSS vI B C 01/01/2021

10740033 1 renata Macieira De Aguiar Tavares AuSS vI C D 08/01/2021
10730687 1 renata regina De Queiroz Fernandes rocha AuSS vI B C 20/03/2021
10736320 1 renata Soraia Duarte Sodre AuSS vI B C 15/01/2021
10730216 1 rita De Cassia Araujo Motta AuSS v D E 01/01/2021
10712040 1 rodrigo Barbosa Aleixo AuSS Iv L M 02/01/2021
10738227 1 rodrigo Lisboa Fernandes AuSS vI B C 13/01/2021
10715415 1 rogerio Lana E Silva AuSS vI C D 01/01/2021
10724565 1 rosangela Andre Bacelar AuSS Iv G H 09/01/2021
10694420 1 rosangela Batista Chamone AuSS v H I 01/01/2021
10850972 1 rosimary Da Silva Barbosa AuSS vI B C 12/01/2021
10722601 1 Sandra Gregorio De Alvarenga AuSS Iv I J 01/01/2021
7527815 1 Sergio Onofre AuSS Iv J L 01/01/2021

10724748 1 Shirlene Da Fonseca AuSS Iv G H 07/01/2021
10857639 1 Shirlene Moreira Dos Santos AuSS vI B C 09/02/2021
10727105 1 Silvania Aguiar rocha AuSS vI B C 09/02/2021

 
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 3202105220042220120.
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10729101 1 Silvania Maria Silva AuSS Iv B C 06/01/2021
10734432 1 Sirlene Gomes De Aguiar AuSS vI B C 14/01/2021
10719250 1 Tania Maria Cordeiro Dos Santos AuSS Iv D E 13/01/2021
5981287 2 Tania Maria Do Carmo Perotti AuSS vI B C 01/01/2021
10730117 1 Tathiane De Lima Carmo AuSS vI B C 02/01/2021
10715837 1 Terezinha De Cassia M Avila Peixoto AuSS vI B C 01/01/2021
10728715 1 valdo Simoes Filho AuSS Iv C D 26/01/2021
10728061 1 valeria Cassia De Souza Brito AuSS vI B C 04/01/2021
10731842 1 valeria Laubert De Matos AuSS vI B C 01/01/2021
10719482 1 valeria Martins Botinha rocha AuSS vI B C 01/01/2021
10741312 1 vanderlai Henrique De Barros rocha AuSS vI B C 17/02/2021
10730729 1 vania Terezinha Faria De Souza AuSS vI B C 03/01/2021
10735348 1 vanilda Gomes De Oliveira AuSS vI B C 28/01/2021
10727337 1 Wania Lucia De Miranda Procnov AuSS vI B C 29/01/2021
10740801 1 William rodrigues Coelho AuSS vI B C 03/01/2021
10723476 1 Zaltair Julio De Almeida AuSS Iv I J 01/01/2021
10738136 1 Zilma Ferreira De Castro Lino AuSS vI B C 27/03/2021
10733384 1 Adriana Helena Bortolus MEDSS v B C 01/01/2021
10731370 1 Alessandra Lucia Lima Andrade Machado MEDSS v B C 01/01/2021
10731016 1 Alexandre Amaral Yung MEDSS v B C 03/02/2019
10733467 1 Alexandre resende Fraga MEDSS v B C 02/01/2021
10999969 1 Alexandre Simoes Barbosa MEDSS III B C 10/03/2021
10730513 1 Alisson ramos Peixoto MEDSS v B C 12/01/2021
10724672 1 Ana Paula Scalia Carneiro MEDSS v B C 01/01/2021
10736304 1 Anderson De Souza Bruno MEDSS v B C 03/01/2021
10733749 1 Andre Guimaraes De Carvalho Kopke MEDSS v B C 04/01/2021
10733780 1 Andre Luis Canuto MEDSS v B C 12/01/2021
10740561 1 Andre Luis Procopio Pontes MEDSS v B C 17/01/2021
10735058 1 Andrea Briaca Sena MEDSS v B C 08/01/2021
10730943 1 Annamaria Massahud rodrigues Dos Santos MEDSS v B C 07/01/2021
10740975 1 Antonio Carlos Neves Ferreira MEDSS v B C 03/01/2021
3499191 3 Antonio De Padua rocha Guimaraes MEDSS v B C 05/01/2021

10741346 1 Arnaldo Jose Pontello Neves MEDSS v B C 17/01/2021
10724292 1 Arnaldo Schainberg MEDSS v B C 01/01/2021
10882702 2 Beatriz Cristina De Almeida MEDSS III B C 29/01/2021
3501673 3 Beatriz Miarelli Piedade MEDSS v B C 15/01/2021

10724649 1 Benedito Maciel Araujo Junior MEDSS v B C 01/01/2021
10999449 1 Bruno Duarte Foscarini MEDSS III B C 06/01/2021
12154332 3 Bruno Luis Fonseca De Menezes MEDSS III B C 01/01/2021
10740314 1 Carlos Batista Alves De Souza Filho MEDSS v B C 27/01/2021
10740504 1 Charles Coutinho MEDSS v B C 01/01/2021
10732832 1 Christiane Cota vieira MEDSS v B C 05/01/2021
10727840 1 Cintia Maria Mendes Barros MEDSS v B C 06/01/2021
10735256 1 Claudia Avila Ferreira Drumond Americo MEDSS v B C 01/01/2021
9070699 2 Claudia Maria resende vorcaro MEDSS v B C 08/01/2021

10740983 1 Claudio De Araujo Lima Ferreira MEDSS v B C 01/01/2021
10738631 1 Cristovao Pinheiro Barros MEDSS v B C 01/01/2021
10401412 2 Daphnis Dos Santos Junior MEDSS v B C 01/01/2021
11004181 1 Deborah Aguiar Mendonca Assuncao MEDSS III B C 01/01/2021
10726297 1 Diva Novy Barbosa Chaves Nagem MEDSS v B C 01/01/2021
10734804 1 Eduardo villa ramos MEDSS v B C 03/01/2021
10741684 1 Eliana Lopes Pires MEDSS III B C 24/01/2021
10733533 1 Emerson ramos Lopes MEDSS v B C 01/01/2021
10723872 1 Ewaldo Bayao Junior MEDSS v B C 01/01/2021
10735652 1 Faber Gontijo Santos MEDSS v B C 13/01/2021
10734614 1 Fabiane Scalabrini Pinto MEDSS v B C 02/03/2021
10741395 1 Fabiano Barros Bottaro MEDSS v B C 01/01/2021
10726263 1 Fabio Lopes De Queiroz MEDSS v B C 04/01/2021
10403145 2 Fabio Lopes rocha MEDSS v B C 01/01/2021
10723765 1 Fani Schwartz Bilman MEDSS v B C 10/02/2021
10740942 1 Flavio Gomes Carvalho MEDSS v B C 01/01/2021
10733392 1 Flavio vieira Marques MEDSS v A B 08/01/2021
3820982 2 Francisco ricardo Gomes Bueno MEDSS v B C 01/01/2021

10733368 1 Frederico Alvares Da Silva Salgado MEDSS v B C 11/01/2021
14025811 1 Gabriela Franco Mourao MEDSS III B C 27/03/2021
3859956 2 Gilberto Silva Lemos MEDSS v B C 06/01/2021

10726347 1 Gilce Moura rodrigues De Olive MEDSS v B C 01/01/2021
10726339 1 Giovanna Prado Franco Araujo MEDSS v B C 01/01/2021
10727709 1 Guilherme Augusto Dos Santos Cerqueira MEDSS v B C 07/01/2021
10733657 1 Guilherme Chaves viana MEDSS v B C 30/01/2021
11071586 2 Guilherme Hermont Loures valle MEDSS III B C 01/01/2021
10726321 1 Guilherme Santiago Mendes MEDSS v B C 03/01/2021
10731362 1 Gustavo Ambrosi Evangelista MEDSS v B C 01/01/2021
11004124 1 Gustavo Heleno De Albuquerque Temponi MEDSS III B C 18/03/2021
10742609 1 Herika Glayce De Oliveira Bueno MEDSS v B C 01/01/2021
10469914 3 Iessa vieira ramos Soares MEDSS v B C 08/01/2021
13568043 1 Isabella Belo Brandao MEDSS III B C 01/01/2021
10910172 2 Isaura Lucia Costa MEDSS v B C 03/01/2021
10727733 1 Joao Carlos Lima Souza MEDSS v B C 14/01/2021
10730653 1 Joao Marcos De vasconcellos Santos MEDSS v B C 04/01/2021
10735025 1 Jorge Antonio Nassar Filho MEDSS v B C 03/01/2021
10724136 1 Jose Mauro Nogueira MEDSS v B C 21/01/2021
10999944 1 Katia Heloisa Goncalves MEDSS III B C 08/01/2021
10736312 1 Leonardo Ghizoni Bez MEDSS v B C 04/01/2021
10733665 1 Leonardo Mourao Cerqueira MEDSS v B C 05/01/2021
10724235 1 Luiz Antonio De Almeida Lima MEDSS v B C 01/01/2021
10723914 1 Luiz Celio De Lana Marzano MEDSS v B C 01/01/2021
10722049 1 Luiz Fernando Abrahao reis MEDSS v B C 08/01/2021
10733541 1 Luiz Hermano rugani Brandao MEDSS v B C 19/01/2021
10735439 1 Luiz renato Drumond Americo MEDSS v B C 01/01/2021
10740520 1 Manoel Augusto Baptista Esteves MEDSS v B C 12/01/2021
10734879 1 Marcela rosa Dias MEDSS III B C 31/01/2021
10742351 1 Marcelo Alves Brittes MEDSS v B C 02/01/2021
10996247 1 Marcelo vieira Machado Pereira MEDSS III B C 08/01/2021
11006483 1 Marcia Prates Silveira Dias Coelho MEDSS III B C 26/01/2021
10733731 1 Marcus vinicius Fernandes Lages MEDSS v B C 08/01/2021
10734887 1 Margarete Alves Da Silva MEDSS v B C 01/01/2021
10733756 1 Maria Amelia Carvalho Novaes MEDSS v B C 01/01/2021
3916400 2 Maria Cristina Motta E Silva MEDSS v A B 01/01/2021

10723898 1 Marilena De Cerqueira Moreira MEDSS v B C 02/01/2021
10731925 1 Marilia Cristini Benevenuto MEDSS v B C 04/01/2021
10731966 1 Mauricio Helvio victor Leite MEDSS v B C 07/01/2021
10727774 1 Miriam Fabiola Studart Gurgel Mendes MEDSS v B C 07/02/2021
10739431 1 Mussi Sadi MEDSS v B C 01/01/2021
10725398 1 Nadia Guimaraes Carvalho MEDSS v B C 16/01/2021
14052021 1 Natalia Lima Duarte MEDSS III B C 01/01/2021
12154456 3 Nicole Machado rossi Monteiro MEDSS III B C 01/01/2021
10739845 1 Nilson Barbosa Dos Santos Junior MEDSS v B C 08/01/2021
10724607 1 Paulo Eduardo De Oliveira Albarez MEDSS v B C 27/01/2021
10724847 1 Paulo Jose ribeiro Teixeira MEDSS v B C 02/01/2021
10734895 1 Paulo roberto Maia Lopes MEDSS v B C 03/01/2021
10730836 1 rachid Guimaraes Nagem MEDSS v B C 01/01/2021
10741619 1 rafael Da Silveira De Castilho Jacob MEDSS v B C 15/02/2021
10740835 1 raquel Aparecida Antunes Leao MEDSS v B C 03/01/2021
10731214 1 renata rosa Barros MEDSS v B C 06/01/2021
10730455 1 ricardo Alencar Joviano Dos Santos MEDSS v B C 08/01/2021
10727832 1 roberto Cardoso Bessa Junior MEDSS v B C 01/01/2021
10733707 1 rodrigo D Alessandro De Macedo MEDSS v B C 04/01/2021
10731230 1 rodrigo De Andrade Pereira MEDSS v B C 05/01/2021
10740876 1 rodrigo Pinheiro Lanna MEDSS v B C 01/01/2021
10726248 2 rodrigo romualdo Pereira MEDSS v B C 02/01/2021
10724383 1 ronaldo De Mendonca Badaro MEDSS v B C 21/01/2021
10919223 1 Sandra Peres Felippe MEDSS III B C 04/01/2021
10726198 1 Saulo roberto Lage Leao MEDSS v B C 09/01/2021
3677564 1 Sergio Aparecido vital MEDSS v B C 14/02/2021

10726271 1 Sergio Schusterschitz Da Silva Araujo MEDSS v B C 16/01/2021
10724375 1 Silvia Frossard urbano MEDSS v B C 01/01/2021
10731008 1 Silvio Fernandes Timponi MEDSS v B C 28/01/2021
10740587 1 Simone Soares Lacerda MEDSS v B C 01/01/2021

10740603 1 Solange Aparecida Pacheco MEDSS v B C 11/03/2021
10734978 1 Tarik De Almeida Isbele MEDSS v A B 16/01/2021
10741494 1 Tulio Canella Bezerra Carneiro MEDSS v B C 01/01/2021
10994465 1 Tulio reis Hannas MEDSS III B C 17/01/2021
2757367 2 ulisses roberto Dos Santos MEDSS v B C 09/02/2021

10730075 1 vanessa Patricia Do valle Gusmao MEDSS v B C 08/01/2021
10730927 1 vania Abadia Soares Lino MEDSS v B C 01/01/2021
10733798 1 viviane Maria viana Gerken Figueiredo MEDSS v B C 03/01/2021
10739779 1 viviane xavier De Faria Alves MEDSS v B C 01/01/2021
10735033 1 Wagner Castelo Branco De Lima MEDSS v B C 01/01/2021
10724243 1 Yorghos Lage Michalaros MEDSS v B C 21/01/2021
13995972 1 Alexandra Da Silva TSS I B C 01/01/2021
11251543 2 Alexsandra Maria vieira Fernandes TSS I B C 01/01/2021
13997226 1 Ana Claudia Fraga De Oliveira TSS I B C 01/01/2021
13794896 1 Ana Paula Pinheiro De Oliveira TSS I B C 01/01/2021
14006076 1 Anderson De Jesus Manoel TSS I B C 01/01/2021
14047518 1 Andreia Correia De Azevedo TSS I B C 01/01/2021
14006738 1 Brenda Jardim De Paula rocha TSS I B C 14/01/2021
13793229 1 Celma Nizia Mariano TSS I B C 01/01/2021
10719219 1 Celso De Oliveira Santos TSS III E F 01/01/2021
11400587 4 Claudilana Maria Da Silva TSS I B C 01/01/2021
13072855 2 Cristiana Marques Pereira Menezes TSS I B C 01/01/2021
14006274 1 Daniela Dos Santos Lopes TSS I B C 01/01/2021
14003388 1 Danielle Maira De Sousa Fernandes TSS I B C 01/01/2021
13759071 1 Diega Dayane Ferreira Souza Campolino TSS I B C 01/01/2021
13997168 1 Dulcilane Auxiliadora Maximo Arcanjo TSS I B C 02/03/2021
10741601 1 Eliene Pereira Da Anunciacao TSS v B C 21/01/2021
13921861 1 Elisabeth Marta Siqueira TSS I B C 01/01/2021
14027387 1 Elzo vital Da Silva TSS I B C 01/01/2021
10890150 3 Fabricia Lourdes De Oliveira TSS I B C 01/01/2021
13795778 1 Fernanda Oliveira Felipe TSS I B C 01/01/2021
10724086 1 Gilson rodrigues Costa TSS v D E 01/01/2021
14022842 1 Irilda Rufino Dos Santos Moura TSS I B C 01/01/2021
13775622 1 Joao Evangelista vidal TSS I B C 01/01/2021
13779400 1 Joscenir rodrigues Brito Silva TSS I B C 01/01/2021
10737450 1 Jose Agnaldo Luiz Moreira TSS vI B C 10/03/2021
10722700 1 Jose Alonso Dias TSS III E F 02/01/2021
10891265 3 Jose Barbosa Da Silva TSS I B C 01/01/2021
14006621 1 Jucelia De Souza vieira TSS I B C 01/01/2021
13999305 1 Juciene Aparecida Gomes Dos Santos TSS I B C 01/01/2021
12258950 4 Kelli Cristina De Souza Assis TSS I B C 01/01/2021
14027551 1 Leildes Da Silva Santos De Assis TSS I B C 28/02/2021
14007330 1 Luciene Da Silva Augusto TSS I B C 01/01/2021
12826483 2 Lucinara Mendes De Carvalho TSS I B C 01/01/2021
14002604 1 Maiuza Antunes Costa TSS I B C 01/01/2021
14025761 1 Marcia Martins Bento Carneiro TSS I B C 01/01/2021
13997143 1 Maria Aparecida Biano TSS I B C 01/01/2021
12536207 2 Maria Aparecida Do Nascimento TSS I B C 01/01/2021
14048623 1 Maria Aparecida Soares De Moura TSS I B C 01/01/2021
10723294 1 Maria Da Conceicao Moreira Novaes TSS v B C 02/01/2021
11254984 5 Maria De Fatima rodrigues TSS I B C 01/01/2021
14041610 1 Maria Nazareth Goncalves TSS I B C 01/01/2021
11480563 4 Maria roseli Teixeira TSS I B C 01/01/2021
14025381 1 Marilda Da Silva TSS I B C 01/01/2021
14011381 1 Mariza Da Conceicao Dias Nolasco TSS I B C 11/01/2021
14012041 1 Milene Magalhaes De Paula Araujo TSS I B C 01/01/2021
13777396 1 Patricia De Souza Paulino TSS I B C 01/01/2021
14006597 1 Pollyanne Carla Dos Santos Duarte TSS I B C 01/01/2021
14006829 1 rita Soares Pereira TSS I B C 01/01/2021
14026660 1 robson Pereira De Sousa TSS I B C 01/01/2021
14022750 1 roneide Nunes Da Silva TSS I B C 01/01/2021
12493078 2 roselaine Lucia Ianini TSS I B C 01/01/2021
10742591 1 rosilene Da Silva ribeiro TSS v B C 05/02/2021
11941887 4 Shirlei rosemeire De Souza Magalhaes TSS I B C 01/01/2021
14007843 1 Suellen Sabrina Silva Ferreira TSS I B C 01/01/2021
10894343 3 Terezinha Marques Da Silva TSS I B C 01/01/2021
14047278 1 vilma Aparecida Chaves TSS I B C 01/01/2021
12008819 3 Waldilaine Maria vizerra TSS I B C 01/01/2021
12892469 2 Wania De Araujo Freitas TSS I B C 01/01/2021
13777198 1 Wania Guimaraes Santos TSS I B C 01/01/2021
13801790 1 Wladimir Goncalves Nicacio TSS I B C 01/01/2021

 (Processo SEI n .º 2010 .01 .0040989/2021-55) 
Marcus vinícius de Souza – Presidente
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ATOS DA GErENTE DE BENEFÍCIOS - PENSÃO POr MOrTE
Indefere o recurso, uma vez que as alegações não estão em conformidade com o art . 24 da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 
2019, e não houve apresentação de nenhum fato novo capaz de alterar a decisão anterior:

Nº Benefício Instituidor(a) requerente(s)
73 .956-1 João Jarbas Fagundes da Silva Heladir Josefina Saraiva e Silva

ATOS DA GErENTE DE BENEFÍCIOS – SEGurO E PECÚLIO
Indefere por falta de amparo legal requerimento(s) de pecúlio por morte a:

Instituidor(a) requerente(s)
raimunda Pereira de Freitas Dirce da Luz Freitas e outros

Indefere por falta de amparo legal requerimento(s) de seguro coletivo por morte a:
Instituidor(a) requerente(s)

Glaucia Maria Faleiros Lemos Mundim Ana Carolina Faleiros Mundim

 Eliane rocha de Araújo Andrade - Gerente de Benefícios
21 1484704 - 1

ATOS DA PrESIDÊNCIA – APOSENTADOrIA
Ato n .º 135 - Declara aposentado, com proventos integrais e com direito 
à paridade, a partir de 22/03/2021, nos termos do artigo 3º, da Emenda à 
Constituição Federal nº 47, de 05/07/2005, combinado com o art . 144, 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 
Estadual de 1989, acrescentado pelo art . 5º, da Emenda à Constitui-
ção Estadual n .º 104, de 14/09/2020, ANTONIO BONIFACIO DIAS, 
MASP 1070821-2, CPF 292 .508 .386-20, ocupante do cargo efetivo 
de Auxiliar de Seguridade Social/Auxiliar de Serviços Hospitalar e 
Odontológico,nível II, grau L (SEI 2010 .01 .0019695/2021-74) . 

Marcus vinicius de Souza – Presidente

Ato n .º 146 – Declara aposentado, com proventos integrais e com direito 
à paridade, a partir de 08/02/2021, nos termos do artigo 3º, da Emenda à 
Constituição Federal nº 47, de 05/07/2005, combinado com o art . 144, 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 
Estadual de 1989, acrescentado pelo art . 5º, da Emenda à Constitui-
ção Estadual n .º 104, de 14/09/2020, MArCELO rIBEIrO DA LuZ, 
MASP 1070968-1, CPF 428 .244 .436-34, ocupante do cargo efetivo de 
Técnico de Seguridade Social/Técnico de Contabilidade, nível vI, grau 
A, com direito adquirido a continuidade de percepção dos vencimentos 
do cargo em comissão de Coordenador Administrativo, classe C-23, 
conforme Título Declaratório expedito pela SEPLAG e publicado no 
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais - DOE do dia 23/10/2010 
(SEI 2010 .01 .0003504/2021-52) . 

Marcus vinicius de Souza – Presidente

Ato n .º 153 - Declara aposentado, com proventos integrais e com direito 
à paridade, a partir de 03/05/2021, nos termos do artigo 6º, da Emenda 
à Constituição Federal nº 41, de 19/12/2003, combinado com o art . 
144, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Consti-
tuição Estadual de 1989, acrescentado pelo art . 5º, da Emenda à Cons-
tituição Estadual n .º 104, de 14/09/2020, MANOEL COrrEA NETO, 
MASP 1072316-1, CPF 650 .839 .386-34, ocupante do cargo efetivo 
de Auxiliar de Seguridade Social/Servente, nível II, grau G 2010 (SEI 
2010 .01 .0029431/2021-72) . 

Marcus vinicius de Souza – Presidente
21 1484695 - 1

ATOS DA GErÊNCIA DE rECurSOS HuMANOS – 
CONvErSÃO DE FÉrIAS PrÊMIO EM ESPÉCIE

Defere a conversão de férias prêmio em espécie, nos termos do art . 
117 do ADCT da CE/1989, acrescido pela ECE n .º 57, de 15/07/2003 
e alterado pela ECE n .º 98, de 17/12/2018, em virtude de aposentado-
ria, aos servidores:
- Antonio Bonifacio Dias, Masp 1070821-2, referente ao saldo de 90 
(noventa), a partir de 22/03/2021;
- Manoel Correa Neto, Masp 1072316-1, referente ao saldo de 180 
(cento e oitenta), a partir de 03/05/2021;
- Marcelo ribeiro Da Luz, Masp 1070968-1, referente ao saldo de 180 
(cento e oitenta), a partir de 08/02/2021 .
Maria das Dores Mendes dos Santos – Gerente de recursos Humanos

21 1484696 - 1

PrOCESSOS DE AuxÍLIOS NATALIDADE –INDEFErIDOS
Segurados: Isabella Maria Silva Seabra recém Nascida Maria Hellena 
Elias Seabra, Franciely De Oliveira Avelar Ferreira recém Nascido 
rafael Avelar Ferreira, Poliana Da Silva Cardoso recém Nascido ravi 
Saad Silva Dos Santos, Camila Cunha De Paula recém Nascida Iara 
Cunha Santos 

Marcus vinicius De Souza – Presidente Do Ipsemg .

PrOCESSOS DE AuxÍLIOS FuNErAL –INDEFErIDOS
requerentes: Suelen Do Carmo rodrigues Óbito Do Segurado 
30/03/2021, Jackson Geraldo De Faria Óbito Do Segurado 08/04/2021, 
Maria De Fatima Almeida Murta Óbito Do Segurado 12/10/2020, 
Adriana Pereira De Souza Silva Óbito Do Segurado 05/03/2021, Edu-
ardo Silva Ladeira Óbito Do Segurado 13/02/2021, Osmar Fonseca 
rezende Óbito Do Segurado 26/03/2021, rejane Marcia De Paula 
rodrigues Óbito Do Segurado 24/03/2021, ruslaini Flavia Da Silva 
Aguiar Óbito Do Segurado 04/03/2021 , Maria Marilac Figueiredo Gon-
çalves Óbito Do Segurado 01/12/2020, Edneusa Da Silva Costa Óbito 
Do Segurado 26/03/2021, Izabela Nunes Carpanez Óbito Do Segurado 
17/03/2021, Agda Silveira Machado Óbito Do Segurado 28/05/2020, 
Isabela De Oliveira Guedes Óbito Do Segurado 05/02/2021, Kathleen 
Lorrayne Saraiva Dos Santos Óbito Do Segurado 10/04/2021, Andre 

 
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 3202105220042220121.



 22 – sábado, 22 de Maio de 2021 diário do executivo Minas Gerais 
Macedo Tertuliano Óbito Do Segurado 01/04/2021, Flavia regina 
Nicolau De Carvalho Óbito Do Segurado 07/01/2017, Maria Alice 
Do Carmo ruela Martins Óbito Do Segurado 15/04/2021, Joao Emi-
dio Da Silva Óbito Do Segurado 11/04/2021, Julio Pompeo De vas-
concellos Diana Óbito Do Segurado 28/03/2021, Donizetti De Abreu 
Bueno Óbito Do Segurado 08/04/2021, Osmar Fonseca rezende Óbito 
Do Segurado 26/03/2021, Lane Aparecida Da Silva Óbito Do Segu-
rado 26/02/2021, Maria Lucia ribeiro De Jesus Óbito Do Segurado 
20/03/2021, Suzana Amorim Castro Óbito Do Segurado 07/04/2021, 
Carmen Alexandrina Santos Batista Óbito Do Segurado 23/04/2021, 
Fernando Antonio romanelli Óbito Do Segurado 04/05/2021, Osni 
Cirino Campos Óbito Do Segurado 29/03/2021, Antonio Rufino Filho 
Óbito Do Segurado 28/01/2021 

Marcus vinicius De Souza- Presidente Do Ipsemg .

PrOCESSOS DE rEEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPI-
TALArES – INDEFErIDOS
Islei Maria Lemes, Mizael Oliveira Lopes, Marina Ambrosio Pereira, 
Oscarina Garcia, Godofredo Jose Caldeira reis, Silvana Aparecida 
Noveti Oliveira, Jane valeria Goncalves Caixeta rodrigues, Leila 
Maria Chagas Demetrio, Zivaldo Barbosa ribeiro, Maria Aparecida 
Costa Lucca, Marineia Angela De Melo, Luiza Araujo De vivei-
ros, Marcilia Dias Sena, Jose Aparecido ruas De Brito, Benedita De 
Fatima Silva Goncalves, Cleusa Maria De Oliveira Santos, Fernanda 
Paula Pimenta Silva, ronilda Esteves Luiz Santos, Marliete Barcelos 
Guimaraes, vera Lucia resende, Janaina Aparecida Jacinta Da Silva 
Diniz, Elaine Aparecida De Jesus, Maria Elilian Souza Flores, Efige-
nia Fonseca Maia, renato Silva De Oliveira, rosa Maria De Oliveira, 
Dayse Oliveira rosa Santana, Geny Silveira Filha, Jose Mendes Dos 
Santos, rivalda Magalhaes De Lima, Luzia Milene ramos Pereira, 
rafael Dos Santos Silva

Marcus vinicius De Souza- Presidente Do Ipsemg .
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- 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 organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes;
- a Lei Federal nº 8 .142, de 28 de dezembro de 1990, 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;
- a Lei Complementar nº 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 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 regulamenta 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; e
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .416, de 19 de maio de 2021, que aprova as diretrizes para organização do Programa rede resposta às urgências 
e Emergências no âmbito da Política de Atenção Hospitalar de Minas Gerais – valora Minas .
rESOLvE:
Art . 1º - Estabelecer as diretrizes para organização do Programa rede resposta às urgências e Emergências das Macrorregiões de Saúde do Estado 
de Minas Gerais face à Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais – valora Minas .
Art. 2º - O Programa Rede Resposta às Urgências e Emergências tem por objetivo ampliar o acesso e a atenção qualificada dos usuários em suas 
demandas de urgência e emergência hospitalares nos pontos de atenção condizentes com as necessidades apresentadas .
Parágrafo único - São objetos do Programa as linhas de cuidado prioritárias (Cerebrovascular, com ênfase no AvC, Cardiovascular, com ênfase no IAM 
e Trauma-ortopedia) e especialidades de média complexidade (clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, ortopedia, neurologia e cardiologia) .
Art . 3º - As instituições hospitalares de referência do Programa rede de Atenção às urgências e Emergências, a depender da estrutura física, recursos 
tecnológicos e equipe disponíveis, função, fluxos assistenciais, habilitações e necessidades locais, deverão ser tipificadas como:
I – Hospital Nível Iv;
II – Hospital Nível III;
III – Hospital Nível II;
Iv – Hospital Especializado do Trauma Nível I;
v – Hospital Especializado das Doenças Cardiovasculares Nível I; e
vI – Hospital Especializado do Acidente vascular Cerebral (AvC) Nível I .
§ 1º - Os Hospitais podem acumular duas ou mais tipologias, a depender do fluxo assistencial do território e do cumprimento das exigências 
necessárias;
§ 2º - As tipologias do Programa rede resposta às urgências e Emergências, rede de Atenção às urgências (Plano de Ação regional) e valora 
Minas são vinculados da seguinte forma:

rede resposta às 
urgências e Emergências 

(Estadual)
rede de Atenção às urgências (Federal) valora Minas (Estadual)

Hospital Nível Iv Sala de Estabilização - Hospitais Plataforma – Hospitais de Apoio à rede de ueE
Hospital Nível III Hospital Geral Microrregional/Microrregional complementar

Hospital Nível II Hospital Geral/ Hospital Especializado (Tipo I ou Tipo II) Microrregional/Microrregional Complementar/Macrorregio-
nal/ Macrorregional Complementar

Hospital Nível I Hospital Especializado (Tipo I ou Tipo II) Microrregional/Microrregional Complementar/Macrorregio-
nal/ Macrorregional Complementar/Estadual

§ 3º - Os Hospitais Nível Iv, correspondentes ao Hospital Apoio à rede de urgência e Emergência (Hospital Plataforma), garantem estrutura de 
atendimento durante 24 (vinte e quatro) horas nos 7 (sete) dias da semana, para demanda espontânea e referenciada para atendimento às necessidades 
assistenciais de usuários graves/críticos, em municípios de grandes distâncias e/ou isolamento geográfico, bem como lugares de difícil acesso consi-
derados como vazios assistenciais para a urgência e emergência e deverão se organizar de forma articulada, regionalizada e em rede .
§ 4º - Os Hospitais Nível III, correspondentes aos Hospitais Microrregionais, garantem estrutura de atendimento durante 24 (vinte e quatro) horas 
nos 7 (sete) dias da semana para demanda espontânea e referenciada referentes, minimamente, às seguintes especialidades de média complexidade: 
clínica médica, pediatria, cirurgia geral e ortopedia, cujos procedimentos são predominantemente elencados na Categoria 2 (Elencos de Serviços 
conforme Níveis de Atenção da Assistência Hospitalar MCH1, MCH2, MCHB - Anexo III) .
§ 5º - Os Hospitais Nível II, correspondentes aos Hospitais Microrregionais e/ou Macrorregionais, garantem estrutura de atendimento durante 24 
(vinte e quatro) horas nos 7 (sete) dias da semana para demanda espontânea e referenciada referentes, minimamente, às seguintes especialidades de 
média complexidade: clínica médica, pediatria, cirurgia geral, ortopedia, neurologia e cardiologia, com procedimentos elencados nas Categorias 1 e 
2 (Elencos de Serviços conforme Níveis de Atenção da Assistência Hospitalar AC/MCHE-1, AC/MCHE-2MCH1, MCH2, MCHB – Anexo III) . Os 
hospitais tipificados no Nível II serão fomentados para habilitação como Centros de Atendimento de Urgência aos pacientes com AVC – Tipo I.
§ 6º - Os Hospitais Nível I, correspondentes aos Hospitais Microrregionais e/ou Macrorregionais e/ou Estadual, garantem estrutura de atendimento 
durante 24 (vinte e quatro) horas nos 7 (sete) dias da semana para as demandas espontâneas de urgência e emergência, em especial aquelas vincula-
das às linhas de cuidado na qual está inserido e referenciada, conforme fluxos assistenciais pactuados. Obrigatoriamente são hospitais habilitados nas 
linhas de cuidado correlatas ou que apresentam notória contribuição para a resolubilidade na(s) linha(s) de cuidado prioritária(s), nas macrorregiões 
onde não há habilitação na alta complexidade para as linhas de cuidado em questão. Os hospitais tipificados no Nível I que não possuem habilitação 
serão fomentados para que possam pleiteá-la .
§ 7º - Os Hospitais inseridos no Programa rede resposta às urgências e Emergências, seguindo os princípios organizativos da rede de Atenção às 
Urgências e Emergências, devem atender às demandas espontâneas e referenciadas conforme fluxos assistenciais pactuados no território.
§ 8º - Os Hospitais Nível II e III são referência para urgências obstétricas, em especial aqueles vinculados à rede de Atenção ao Parto e Nascimento, 
e conforme resolução específica e fluxos assistenciais pactuados.
§ 9º - As urgências relacionadas a Saúde Mental, Álcool e outras Drogas devem ser atendidas conforme legislação específica e fluxos assistenciais 
pactuados .
Art . 4º - São as funções dos Hospitais inseridos no Programa rede resposta:
I – hospital Nível Iv: ser resolutivo nas demandas vinculadas à Categoria Básica (Elencos de Serviços conforme Níveis de Atenção da Assistência 
Hospitalar MCHB) nas especialidades: clínica médica, pediátrica e obstetrícia e cardiologia, conforme Anexo III . Além de garantir a estabilização 
dos pacientes até sua transferência responsável para o ponto de atenção condizente com sua demanda, no que couber . Devem atender às demandas 
espontâneas e referenciadas em conformidade com os fluxos assistenciais pactuados no território.
II – hospital Nível III: ser referência para a microrregião na qual está inserido e ser resolutivo na Categoria 2 das especialidades de clínica médica, 
pediatria, ortopedia e cirurgia geral, conforme Anexo III, contribuindo efetivamente para a resolubilidade do território nas especialidades elencadas . 
Devem atender às demandas espontâneas e referenciadas em conformidade com os fluxos assistenciais pactuados no território.
III – hospital Nível II: ser referência Micro/Macrorregional na qual está inserido e ser resolutivo nas Categorias 1 e 2 das especialidades de clínica 
médica, pediatria, ortopedia, cirurgia geral, cardiologia e neurologia, conforme Anexo III, contribuindo efetivamente para a resolubilidade do terri-
tório nas especialidades elencadas. Devem atender às demandas espontâneas e referenciadas em conformidade com os fluxos assistenciais pactuados 
no território; e
Iv – hospital Especializado Nível I: ser referência para a macrorregião na qual está inserido, nas linhas de cuidados prioritárias da qual faz parte, con-
tribuindo efetivamente para a resolubilidade do território. Além de ser referência para a expansão, qualificação e consolidação das linhas prioritárias, 
a partir da cooperação técnica entre serviço, municípios e Estado .
§ 1º - Para os casos em que é identificado que a demanda apresentada não corrobora com a infraestrutura e recursos locais ou identificação de que a 
demanda pode ser atendida em pontos de atenção de menor complexidade, é preciso que o Hospital garanta a assistência do paciente até sua transfe-
rência responsável para o ponto de atenção adequado, conforme fluxos assistenciais pactuados e Sistema Estadual de Regulação.
§ 2º - Os Hospitais tipificados no Programa Rede Resposta às Urgências e Emergências fazem parte da Rede de Atenção à Rede de Urgência e Emer-
gência, conforme resolução SES/MG nº 7 .520, de 19 de maio de 2021, a qual dispõe sobre a atualização da rede de urgência e Emergência, no 
Estado de Minas Gerais . Desta forma, os demais pontos de atenção como a Promoção, Prevenção e vigilância à Saúde, Atenção Primária em Saúde, 
Serviço de Atendimento Móvel de urgência (SAMu 192) e suas Centrais de regulação Médica das urgências, Suporte Aéreo Avançado de vida 
(SAAv), unidades de Pronto Atendimento (uPA 24h) e o conjunto de serviços de urgência 24 horas, Hospitais de Transição, Leitos de retaguarda 
da rede de Atenção às urgências e Emergências, Atenção Domiciliar, Comitê Gestor regional das urgências e Emergências, Grupo Condutor Esta-
dual da rede de Atenção às urgências, Complexo regulador da Assistência; Linhas de Cuidado Prioritários (Cerebrovascular, com ênfase no AvC, 
Cardiovascular, com ênfase no IAM e Traumatológica) no que couber, devem ser considerados para a definição/organização dos fluxos assistenciais 
visando a integração desses pontos de atenção e organização em rede .
Art. 5º - Para o cumprimento das funções dispostas no Art. 4º são previstos requisitos mínimos que versam sobre equipe multiprofissional mínima e 
recursos tecnológicos compatíveis com a assistência, especificados conforme disposto no Anexo I, desta Resolução.
§ 1º - Especificamente em relação às equipes médica, para municípios que identificam que há 02 (dois) ou mais estabelecimentos a serem tipificados 
no Programa rede resposta às urgências e Emergências, independentemente de sua tipologia, as equipes poderão ser organizadas de forma excep-
cional e complementar, desde que não haja prejuízo na assistência, de acordo com o perfil de cada instituição e considerando a Rede Regional de 
urgência e Emergência, podendo ser considerada as tipologias equivalentes ou não .
§ 2º - A aprovação das equipes assistenciais excepcionais e os fluxos assistenciais da Rede de Urgência e Emergência deverão ser discutidos e pac-
tuados pelo âmbito do Comitê Gestor regional das urgências, CIB Macro e CIB-SuS/MG .
Art. 6º - São critérios para tipificação de Hospitais Nível IV no Programa Rede Resposta às Urgências e Emergências:
I - não ser contemplado pelo módulo valor em Saúde da Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais – valora Minas;
II - ser público ou filantrópico (destinar minimamente 60% dos leitos para o SUS);
III - estar situado em município que tenha cobertura mínima de 70% da população pela APS ou comprometer-se a ampliar a cobertura para, no 
mínimo 70%, no prazo de 12 meses;
IV - possuir minimamente um médico plantonista e equipe de enfermagem com um enfermeiro exclusivo para o Acolhimento com Classificação de 
risco de forma ininterrupta (24 horas por dia, 7 dias por semana);
V – constar nos fluxos assistenciais da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião e Microrregião nas quais está inserido; e
vI - estar localizado em um município com tempo-resposta >60 minutos; ou
vII - estar em Município que ocupe posição estratégica em relação à rede de Atenção às urgências, objetivando menor tempo-resposta para muni-
cípios de referência para os atendimentos de urgência e encaminhamento aos demais serviços de saúde, desde que satisfaça os critérios dispostos 
nos incisos de I a v .
§ 1º - Na existência de dois ou mais hospitais, em um mesmo município, que satisfaçam os critérios, deverá ser selecionado aquele com maior número 
de leitos SuS efetivamente ocupados – considerado como o produto da multiplicação do número de leitos SuS e a taxa de ocupação observada nos 
últimos 6 meses .
§ 2º - É facultada a inclusão de estabelecimentos como Hospital Nível Iv que não cumprem com os critérios dispostos nos itens v e vI do  caput  
deste artigo, nas seguintes situações:
I – comprovação, pelo gestor municipal, da dificuldade de acesso da população aos serviços de saúde de urgência e emergência (terrestre, aéreo, 
fluvial ou populações específicas – quilombola, ribeirinha, indígena, cigana, fronteira, entre outras) atestada pelo Comitê Gestor de Urgência e Emer-
gência e aprovação do Grupo Condutor da Atenção Hospitalar e Grupo Condutor de urgência e Emergência; e
II – estar localizado em microrregiões em que o hospital de relevância microrregional acumule função de hospital macrorregional nos termos do 
módulo valor em Saúde  .
Art. 7º - São critérios para tipificação de Hospitais Nível III no Programa Rede Resposta às Urgências e Emergências:
I – cumprir com os critérios dos Hospitais Microrregionais do Módulo valor em Saúde da Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais 
– valora Minas;
II – ser referência para às urgências e emergências da microrregião na qual está localizado, nas especialidades clínica médica, pediatria, ortopedia e 
cirurgia geral, conforme contribuição para a resolubilidade observada;
III – possuir equipe mínima e recursos tecnológicos mínimos previstos no Anexo I;
IV – constar nos fluxos assistenciais da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião e Microrregião nas quais está inserido; e
V – responder ao Complexo Regulador da Macrorregião de Saúde, de acordo com a rede estabelecida e os fluxos pactuados.
Art. 8º - São critérios para tipificação de Hospitais Nível II no Programa rede resposta às urgências e Emergências:
I – cumprir com os critérios dos Hospitais Microrregionais ou Macrorregional do Módulo valor em Saúde da Política de Atenção Hospitalar do 
Estado de Minas Gerais – valora Minas;
II – ser referência para às urgências e emergências da microrregião/macrorregião na qual está localizado, nas especialidades clínica médica, pediatria, 
ortopedia, cirurgia geral neurologia e cardiologia, conforme contribuição para a resolubilidade observada;
III – possuir equipe mínima e recursos tecnológicos mínimos previstos no Anexo I;
IV – constar nos fluxos assistenciais da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião e Microrregião nas quais está inserido; e
V – responder ao Complexo Regulador da Macrorregião de Saúde, de acordo com a rede estabelecida e os fluxos pactuados.
Art. 9º - São critérios para tipificação de Hospitais Nível I no Programa Rede Resposta às Urgências e Emergências:
I – cumprir com os critérios dos Hospitais Microrregionais ou Macrorregional ou Estadual do Módulo valor em Saúde da Política de Atenção Hos-
pitalar do Estado de Minas Gerais – valora Minas;
II – ser referência para às urgências e emergências da microrregião na qual está localizado, na(s) especialidade(s) da linha de cuidado a qual pertence, 
conforme contribuição para a resolubilidade observada;
III – possuir equipe mínima e recursos tecnológicos mínimos previstos no Anexo I;
IV – constar nos fluxos assistenciais da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião e Microrregião nas quais está inserido; e
V – responder ao Complexo Regulador da Macrorregião de Saúde, de acordo com a rede estabelecida e os fluxos pactuados.

Secretaria de Estado de Saúde
Secretário: Fábio Baccheretti vitor

Expediente
ExPEDIENTE DA DIrETOrIA DE ADMINISTrAÇÃO DE PESSOAL

CONCEDE QUINQUÊNIO, nos termos do artigo 112, do ADCT, da CE/1989, cujo pagamento se dará a partir de 01/01/2022, sem efeitos financeiros 
retroativos, nos termos da Lei Complementar Federal nº 173/2020 e considerando o teor dos Pareceres Jurídicos de nos 16 .247/2020, e 16 .244/2020, 
aprovados pelo Advogado-Geral do Estado, à servidora:

Masp Nome Cargo Quinquênio/ref . vigência
0357180/9 Fernando ribeiro Andrade EPGS/v-C 8º 12/10/2020
0358696/3 José Mendes Neto TAS/v-C 8º 27/04/2021
0367603/8 Waldete Brandão de Carvalho Miranda EPGS/Iv-D 6º 13/04/2021
0377547/5 Consuelo da Silva Fernandes TAS/III-B 8º 07/02/2021
0914327/2 José Natal França MAGAS/v-B 7º 10/03/2021
0919436/6 José Eustáquio de resende MAGAS/v-B 6º 27/07/2020

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, 
a:

Masp Nome Cargo vigência
0367603/8 Waldete Brandão de Carvalho Miranda EPGS/Iv-D 13/04/2021
0919436/6 José Eustáquio de resende MAGAS/v-B 27/07/2020
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DELIBErAÇÃO CIB-SuS/MG Nº 3 .416, DE 19 DE MAIO DE 2021 .
Aprova as diretrizes para organização do Programa rede resposta às urgências e Emergências no âmbito da Política de Atenção Hospitalar de 
Minas Gerais – valora Minas .
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 setembro 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 organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes;
- a Lei Federal nº 8 .142, de 28 de dezembro de 1990, 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;
- a Lei Complementar nº 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 nº 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 regulamenta 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;
- a Portaria GM/MS nº 2 .048, de 05 de novembro de 2002, que aprova o regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de urgência e Emergência;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 826, de 14 de junho de 2011, que aprova a adesão do Estado de Minas Gerais e de seus municípios na rede Cegonha 
e na rede de Atenção às urgências/Emergências conforme normatização do Ministério da Saúde;
- 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 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;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 2 .933, de 17 de abril de 2019, que atualiza as regras gerais e as regras de concessão, execução, acompanhamento, 
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;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 2 .934, de 17 de abril de 2019, que aprova a atualização das regras gerais para implantação e implementação das 
redes regionais de urgência e Emergência, no Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .013, de 23 de outubro de 2019, que aprova o Ajuste/2019 do Plano Diretor de regionalização PDr/SuS-MG e 
dá outras providências;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .030, de 13 de novembro de 2019, que aprova o regimento Interno da Comissão Intergestores Bipartite do Sistema 
Único de Saúde do Estado de Minas Gerais (CIB-SuS/MG), das Comissões Intergestores Bipartite Macrorregionais (CIB Macro) e das Comissões 
Intergestores Bipartite Microrregionais (CIB Micro) do Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .063, de 04 de dezembro de 2019, que aprova a reformulação do Grupo Condutor da Estadual da rede de Aten-
ção às urgências;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .213, de 16 de setembro de 2020, que aprova a Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais - valora 
Minas, estabelece os seus módulos e dá outras providências;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .214, de 16 de setembro de 2020, que aprova as normas gerais, as regras, os critérios de elegibilidade e a sistemá-
tica de monitoramento para o Módulo valor em Saúde, da Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais – valora Minas;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .215, de 16 de setembro de 2020, que aprova as normas gerais, as regras e os critérios de elegibilidade para o 
Módulo Hospitais Plataforma, da Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais – valora Minas;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .216, de 16 de setembro de 2020, que institui os Comitês Gestores regionais de Atenção Hospitalar, no âmbito do 
Estado de Minas Gerais, e aprova seu regimento Interno;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .217, de 16 de setembro de 2020, que aprova a instituição do Grupo Condutor Estadual de Atenção Hospitalar no 
âmbito do Estado de Minas Gerais e dá outras providências;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .243, de 21 de outubro de 2020, que altera o Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .030, de 13 de novem-
bro de 2019, que aprova o regimento Interno da Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Estado de Minas Gerais (CIB-SuS/
MG), das Comissões Intergestores Bipartite Macrorregionais (CIB Macro) e das Comissões Intergestores Bipartite Microrregionais (CIB Micro) do 
Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .414, de 19 de maio de 2021, que dispõe sobre a atualização da rede de urgência e Emergência, no Estado de 
Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.411, de 19 de maio de 2021, que aprova metodologia de alocação de incentivo financeiro do módulo Valor em 
Saúde da Política de Atenção Hospitalar de Minas Gerais – valora Minas nos hospitais de relevância microrregional e macrorregional, conforme 
Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .214/2020;
- a resolução SES/MG n° 6 .502, de 13 de novembro de 2018, que aprova a atualização das regras de concessão, execução, acompanhamento, con-
trole 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;
- a resolução SES/MG n° 6 .683, de 20 de março de 2019, que altera o Anexo Único da resolução SES/MG n° 6 .502, de 13 de novembro de 2018, 
que estabelece a atualização das regras gerais de concessão, execução, acompanhamento, controle e avaliação do incentivo financeiro complementar 
de custeio das equipes de urgência e Emergência das entidades que compõem a rede de resposta às urgências e Emergências das regiões Amplia-
das de Saúde, do Estado de Minas Gerais;
- a resolução SES/MG nº 7 .520, de 19 de maio de 2021, que dispõe sobre a atualização da rede de urgência e Emergência, no Estado de Minas 
Gerais;
- a Resolução SES/MG nº 7.518, de 19 de maio de 2021, que aprova metodologia de alocação de incentivo financeiro do módulo Valor em Saúde da 
Política de Atenção Hospitalar de Minas Gerais – valora Minas nos hospitais de relevância microrregional e macrorregional, conforme Deliberação 
CIB-SuS/MG nº 3 .214/2020;
- a necessidade de expansão do Programa rede resposta às urgências e Emergências em todo território de Minas Gerais;
- a necessidade de vinculação do Programa rede resposta às urgências e Emergências com a rede de Atenção às urgências e Emergências (Plano 
de Ação regional) e a Política de Atenção Hospitalar de Minas Gerais - valora Minas;
- a aprovação do Grupo Condutor em reunião realizada no dia 23 de abril de 2021; e
- a aprovação da CIB-SuS/MG em sua 274ª reunião Ordinária, ocorrida em 19 de maio de 2021 .
DELIBErA:

Art . 1º - Aprova as diretrizes de organização do Programa rede resposta às urgências e Emergências no âmbito da Política de Atenção Hospitalar 
do Estado de Minas Gerais – valora Minas .
Art. 2º - As diretrizes dispostas deverão ser consideradas para a realização das oficinas territoriais do Valora Minas.
Parágrafo único - Todos os estabelecimentos hospitalares, com notória contribuição para o território, devem ser avaliados quanto sua função para a 
rede de Atenção às urgências e Emergências locorregional, conforme diretrizes propostas .
Art . 3º - A Deliberação CIB-SuS/MG n° 2 .933, de 17 de abril de 2019 e Deliberação CIB-SuS/MG n° 2 .842, de 05 de dezembro de 2018, serão 
revogadas após finalização das oficinas territoriais do Valora Minas e publicação de deliberação correlata para fins de adequação às diretrizes dis-
postas nesta deliberação .
Art . 4º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 19 de maio de 2021 .
FáBIO BACCHErETTI vITOr

SECrETárIO DE ESTADO DE SAÚDE E
COOrDENADOr DA CIB-SuS/MG

ANExO ÚNICO DA DELIBErAÇÃO CIB-SuS/MG Nº 3 .416, DE 19 DE MAIO DE 2021 (disponível no sítio eletrônico www .saude .mg .gov .br/
cib) .

rESOLuÇÃO SES/MG Nº 7 .521, DE 19 DE MAIO DE 2021 .
Estabelece as diretrizes para organização do Programa rede resposta às urgências e Emergências no âmbito da Política de Atenção Hospitalar do 
Estado de Minas Gerais – valora Minas .
O SECrETárIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições 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 promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes;
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Art . 10 – Excepcionalmente, caso o estabelecimento hospitalar não possua porta de entrada própria para atendimento às urgências e emergências, 
mas possua em suas dependências ou em anexo, serviços equivalentes que desenvolvem o papel de porta de urgência e emergência, poderá ser con-
siderado elegível para o Programa rede resposta às urgências e Emergências .
§ 1º – A alocação da equipe assistencial nos dois componentes deverá ser pactuada no âmbito do Comitê Gestor regional das urgências, CIB Macro 
e CIB-SuS/MG .
§ 2º – É imprescindível que os pontos equivalentes que prestam serviços de urgência e emergência tenham acesso direto e imediato aos recursos 
tecnológicos, recursos materiais e recursos humanos especializados dos pontos de atenção hospitalar classificados que cumpram as legislações sani-
tárias vigentes .
§ 3º – Os casos excepcionais deverão submeter-se à avaliação e aprovação no âmbito do Comitê Gestor regional das urgências, CIB Macro, Coor-
denação Estadual de Atenção às urgências e Emergências, Grupo Condutor Estadual da rede de Atenção às urgências e CIB-SuS/MG .
§ 4° - Os serviços equivalentes aos pontos de atenção hospitalares de urgência e emergência deverão atender em caráter complementar aos requisitos 
mínimos do beneficiário ao qual encontra-se anexo.
§ 5º – As unidades de Pronto Atendimento – uPA 24h habilitadas pelo Ministério da Saúde não serão consideradas pontos equivalentes .
Art. 11 – Os Hospitais tipificados, além do cumprimento das funções dispostas no Art. 4º e requisitos mínimos previstos no Anexo I desta Resolução, 
deverão assumir os seguintes compromissos:
I - realizar o Acolhimento com Classificação de Risco, para todos os pacientes, pelo Protocolo de Manchester, que deverá estar atualizado por órgãos 
competentes, conformidade com o Anexo II da resolução SES/MG nº 7 .520, de 19 de maio de 2021, a qual dispõe sobre a atualização da rede de 
urgência e Emergência, no Estado de Minas Gerais . Os Hospitais deverão encaminhar quadrimestralmente à unidade regional de Saúde o relatório 
do percentual de atendimento, considerando a classificação de risco individualmente realizada, conforme orientações descritas no Anexo IV desta 
resolução;
II - realizar ações de Educação Permanente em Saúde e Educação Continuada para a equipe multiprofissional;
III - contar com protocolos assistenciais, baseados em evidências científicas, considerando as Linhas de Cuidado;
Iv - utilizar a metodologia Fast Track, de acordo com o Anexo I da resolução SES/MG nº 7 .520, de 19 de maio de 2021, a qual dispõe sobre a atu-
alização da rede de urgência e Emergência, no Estado de Minas Gerais; e
V - assegurar que o tempo entre a chegada do paciente ao serviço e a Classificação de Risco não seja maior que 10 (dez) minutos e que os tempos 
alvos preconizados pelo Protocolo de Manchester para a primeira avaliação médica estejam sendo cumpridos, de acordo com a gravidade clínica 
do paciente .
Art . 12 - As diretrizes para alocação de recursos do valora Minas que constam na resolução SES/MG nº 7 .518, de 19 de maio de 2021, a qual aprova 
metodologia de alocação de incentivo financeiro do módulo Valor em Saúde da Política de Atenção Hospitalar de Minas Gerais – Valora Minas nos 
hospitais de relevância microrregional e macrorregional, conforme Deliberação 3214/2020; e dá outras providências . Para a alocação de recursos vin-
culadas às especialidades elencadas nesta resolução (clínica médica, pediatria, ortopedia, cirurgia geral, neurologia, cardiologia e linhas de cuidado 
prioritárias) deverá ser observada as tipologias do hospital no Programa rede resposta às urgências e Emergências .
§ 1° - Os valores a serem recebidos por cada estabelecimento tipificado conforme critérios dispostos nesta resolução, será em função do valor alocado 
nas microrregiões e macrorregiões de origem (Anexo Iv da resolução SES/MG nº 7 .224, de 16 de setembro de 2020), para os casos, bem como os 
serviços realizados (alocação dos recursos conforme pactuações nos territórios);
§ 2° - Especificamente para os Hospitais Nível IV, será repassado recurso global de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) ou R$ 70.000,00/mês (setenta 
mil reais), conforme disposto no Art . 15 da resolução SES/MG nº 7 .225, de 16 de setembro de 2020 .
Art. 13 - Os incentivos financeiros vinculados às linhas prioritárias e especialidades objeto do Programa Rede Resposta às Urgências e Emergências 
deverão ser destinados preferencialmente, de forma complementar, ao custeio das equipes assistenciais que prestam atendimento direto às urgên-
cias e Emergências .
Art . 14 – A metodologia de repasse de recursos, conforme disposto na Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .213, de 16 de setembro de 2020, será realizada 
no âmbito da Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais – valora Minas .
Art . 15 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 19 de maio de 2021 .
FáBIO BACCHErETTI vITOr

SECrETárIO DE ESTADO DE SAÚDE

ANExOS I, II, III E Iv DA rESOLuÇÃO SES/MG Nº 7 .521, DE 19 DE MAIO DE 2021 (disponível no sítio eletrônico www .saude .mg .gov .br) .
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- a diferença de habilitação entre os prestadores de Montes Claros e Juiz 
de Fora, sendo o Hospital Dilson Godinho habilitado pelas diretrizes da 
Portaria MS nº 1.278, de 20 de outubro de 1999 com financiamento da 
cirurgia de implante coclear pelo Teto de Média e Alta Complexidade e 
o Hospital Evandro ribeiro habilitado pelas diretrizes da Portaria MS 
nº 2.776, de 18 de dezembro de 2018, com financiamento pelo Fundo 
de Ações Estratégicas e Compensação; e
- a aprovação da CIB-SuS/MG em sua 274ª reunião Ordinária, ocor-
rida em 19 de maio de de 2021 .
DELIBErA:
Art . 1° - Fica alterado o parágrafo único do artigo 1º da Deliberação 
CIB-SuS/MG nº 3 .000, de 18 de setembro de 2019, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:
“Art . 1º - ( . . .)
Parágrafo único – A autorização disposta no  caput  deste artigo refe-
re-se preferencialmente aos procedimentos executados para munícipes 
das Macrorregiões Norte, Noroeste, Triângulo Norte e Triângulo Sul .” 
(nr)
Art . 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 19 de maio de 2021 .
FáBIO BACCHErETTI vITOr

SECrETárIO DE ESTADO DE SAÚDE E
COOrDENADOr DA CIB-SuS/MG
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DELIBErAÇÃO CIB-SuS/MG Nº 3 .413, DE 19 DE MAIO DE 2021 .
 Aprova a alteração do Anexo Único da 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, execução, acompanhamento, 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 .
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;
- a Portaria GM/MS nº 2 .048, de 05 de novembro de 2002, que 
aprova o regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de urgência e 
Emergência;
- a Portaria GM/MS nº 764, de 30 de abril de 2019, que aprova o Com-
ponente Hospitalar do Plano de Ação regional da rede de Atenção às 
urgências e Emergências e estabelece recurso do Bloco de Custeio das 
Ações e Serviços Públicos de Saúde a serem incorporados ao Grupo de 
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - 
MAC do Estado e Municípios de Minas Gerais;
- a Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017, que Con-
solida das normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a 
organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;
- a Portaria de Consolidação nº 3, de 28 de setembro de 2017, que con-
solida as normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde;
- a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, que-
consolidadas normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema 
Único de Saúde;
- a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, 
que consolida das normas sobre o financiamento e a transferência dos 
recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único 
de Saúde;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 826, de 13 de novembro de 2019, que 
aprova a adesão do Estado de Minas Gerais e de seus municípios na 
rede Cegonha e na rede de Atenção às urgências/Emergências con-
forme normatização do Ministério da Saúde;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .243, de 21 de outubro de 2020, que 
altera o Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .030, de 13 
de novembro de 2019, que aprova o regimento Interno da Comissão 
Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Estado de Minas 
Gerais (CIB-SuS/MG), das Comissões Intergestores Bipartite Macror-
regionais (CIB Macro) e das Comissões Intergestores Bipartite Micror-
regionais (CIB Micro) do Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 2 .934, de 17 de abril de 2019, que 
aprova a atualização das regras gerais para implantação e implemen-
tação das redes regionais de urgência e Emergência, no Estado de 
Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 2 .969, de 17 de julho de 2019, que 
altera o Anexo Único da 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, execução, acompanhamento, 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;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .013, de 23 de outubro de 2019, 
que aprova o Ajuste/2019 do Plano Diretor de regionalização PDr/
SuS-MG e dá outras providências;
- a Deliberação CIB-SuS/MG n° 3 .029, de 13 de novembro de 2019, 
que institui as regiões de Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SuS) para o Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .063, de 04 de dezembro de 2019, 
que aprova a reformulação do Grupo Condutor Estadual da rede de 
Atenção às urgências;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .135, de 17 de março de 2020, que-
aprova a alteração do Anexo Único da 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, execução, acompanhamento, 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;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .245, de 21 de outubro de 2020, que 
aprova a alteração do Anexo Único da 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, execução, acompanhamento, 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;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .124, de 13 de fevereiro de 2020, que 
aprova a alteração do Anexo Único da 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, execução, acompanhamento, 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;
- aresolução SES/MG nº 6 .713, de 17 de abril de 2019, que esta-
belece a atualização das regras geraise das regras de concessão, 
execução,acompanhamento, controle e avaliação doincentivo financeiro 
complementar doPrograma rede de resposta às urgênciase Emergên-
cias das regiões Ampliadas deSaúde do Estado de Minas Gerais;
- a resolução SES/MG nº 6 .714, de 17 de abril de 2019, quedispõe 
sobre a atualização das regras gerais para implantação e implementação 
das redes regionais de urgência e Emergência, no Estado de Minas 
Gerais;
- a resolução SES/MG nº 7 .033, de 13 de fevereiro de 2020, que altera 
os Anexos I e vII da resolução SES/MG nº 6 .713, de 17 de abril de 
2019, que dispõe sobre a atualização das regras gerais e a das regras 
de concessão, execução, acompanhamento, 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, e dá outras providências;
 -a resolução SES/MG nº 7 .060, de 17 de março de 2020, que altera os 
Anexos II e v da resolução SES/MG nº 6 .713, de 17 de abril de 2019, 
que dispõe sobre a atualização das regras gerais e a das regras de con-
cessão, execução, acompanhamento, 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, e dá outras providências;
 -a resolução SES/MG nº 7 .267, de 21 de outubro de 2020, quealtera 
o Anexo v da resolução SES/MG nº 6 .713, de 17 de abril de 2019, 
que dispõe sobre a atualização das regras gerais e a das regras de con-
cessão, execução, acompanhamento, 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, e dá outras providências;
 -a Nota Técnica nº 01, 26 de janeiro de 2021, cujo assunto é alteração 
da tipologia do HospitalNossa Senhora do Brasil do município de Bam-
buí de Nível Iv para Nível III na rede de urgência e Emergência;
- a Nota Técnica nº 02, 15 de abril de 2021, cujo assunto éa alteração 
da tipologia do Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (CNES: 
2153084) no Programa rede resposta para:Hospital Geral de urgência 
Nível II e Hospital de referência ao AvC Nível Ina rede de urgência 
e Emergência;
- a Nota Técnica nº 03, 21 de abril de 2021, que aprova a alteração 
da tipologia da Santa Casa de Misericórdia de Lima Duarte no Pro-
grama rede resposta AS urgências e Emergências de Hospital Geral 
de urgência Nível IIIpara Hospital Geral de urgência Nível Iv;
 -a Nota Técnica nº 24, 19 de abril de 2021, que aprova a Inclusão/
retorno do Hospital Jaques Gonçalves Pereirado município de Belo 
Oriente, no Programa rede de resposta as urgências e Emergências 
como Hospital Geral de urgência Nível III;
- a Pactuação da Comissão Intergestores CIB Macrorregião Sudeste nº 
534, de 03 de dezembro de 2020,que aprova a alteração da tipologia da 
Santa Casa de Misericórdia de Lima Duarte no Programa rede res-
posta AS urgências e Emergências de Hospital Geral de urgência Nível 
IIIpara Hospital Geral de urgência Nível Iv;
- aPactuação da CIB MacroOeste n° 211, de 02 de fevereiro de 2021, 
que aprovou amudança da tipologia do Hospital Nossa Senhora do 
Brasil,no município de Bambuí,para nível III no Programa Estadual 
rede resposta– Macrorregiãode Saúde Oeste;
- aPactuação da CIB Macro Sudesten° 539, de 08 de abril de 2021, que 
aprovou aalteração da tipologia do Hospital e Maternidade Therezinha 
de Jesus (CNES: 2153084),no município de Juiz de Fora,para Hospital 
Geral de urgência Nível II e Hospital de referência ao AvC Nível Ina 
rede de urgência e Emergência;
- a Pactuação da CIB Macro vale do Aço nº 11, de 07 de abril de 
2021,que aprova a inclusão/retorno do Hospital Jaques Gonçalves 
Pereirado municípioBelo Oriente, no Programa rede resposta AS 
urgências e Emergências de Hospital Geral de urgência Nível III;e
- a aprovação da CIB-SuS/MG em sua 274ª reunião Ordinária, ocor-
rida em 19 de maio de 2021 .
DELIBErA:
Art . 1º – Fica aprovada a alteração do Anexo Único da Deliberação 
CIB-SuS/MG nº 2 .933, de17 de abril de 2019, que aprova a atualiza-
ção das regras gerais e a das regras de concessão,execução, acompa-
nhamento, controle e avaliação do incentivo financeiro complementar 
doPrograma rede de resposta às urgências e Emergências das regiões 
Ampliadas de Saúde doEstado de Minas Gerais .
Art . 2º – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 19 de maio de 2021 . 
FáBIO BACCHErETTI vITOr

SECrETárIO DE ESTADO DE SAÚDE E
COOrDENADOr DA CIB-SuS/MG

ANExO ÚNICO DA DELIBErAÇÃO CIB-SuS/MG Nº 3 .413, DE 
19 DE MAIO DE 2021 (disponível no sítio eletrônico www .saude .
mg .gov .br/cib ) .

rESOLuÇÃO SES/MG Nº 7 .519, DE 19 DE MAIO DE 2021 .
 Altera os Anexos II, v, xII da resolução SES/MG nº 6 .713, de 17 de 
abril de 2019, e dá outras providências .
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;
 - 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; e
 - a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .413, de 19 de maio de 2021, que 
aprova a alteração do Anexo Único da 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, execução, acompanhamento, 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 .
rESOLvE:
 Art . 1º – Alterar o Anexo II da resolução SES/MG nº 6 .713, de 17 
de abril de 2019, que passam a vigorar conforme Anexo I desta 
resolução .
 Art . 2º – Alterar o Anexo v da resolução SES/MG nº 6 .713, de 
17 de abril de 2019, que passam a vigorar conforme Anexo II desta 
resolução .
 Art . 3º – Alterar o Anexo xII da resolução SES/MG nº 6 .713, de 
17 de abril de 2019, que passam a vigorar conforme Anexo III desta 
resolução .
 Parágrafo único - A alteração de que trata o  caput  deste artigo corres-
ponde às seguintes alterações referentes ao Programa rede de resposta 
às urgências e Emergências:
I - aprovar a alteração da Tipologia do Hospital Nossa Senhora do Bra-
sil, domunicípio de Bambuí, de Hospital Geral de urgência Nível Iv 
para Hospital Geral de urgência Nível III .
II - aprovar a alteração da tipologia da Santa Casa de Misericórdia de 
Lima Duarte no Programa rede resposta AS urgências e Emergências 
de Hospital Geral de urgência Nível IIIpara Hospital Geral de urgên-
cia Nível Iv;
III - aprovar aalteração da tipologia do Hospital e Maternidade The-
rezinha de Jesus (CNES: 2153084),no município de Juiz de Fora,para 
Hospital Geral de urgência Nível II e Hospital de referência ao AvC 
Nível Ina rede de urgência e Emergência; e
 Iv - a vinculação do Hospital Jaques Gonçalves Pereira, do município 
de Belo Oriente, como Hospital Geral Nível III .
 Art . 4º –O Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, do município 
deJuiz de Fora, a Santa Casa de Misericórdia de Lima Duartedo muni-
cípio deLima Duartee o Hospital Nossa Senhora do Brasil, domunicípio 
de Bambuí, terão o valor do incentivo mensal ajustado a partir daassina-
tura do Termo Aditivo ao Termo de Compromisso vigente .
Art . 5º - Hospital Jaques Gonçalves Pereira, do município de Belo 
Oriente,fará jus aoincentivo mensal a partir da assinatura do Termo de 
Compromisso .
 Art . 6º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

 Belo Horizonte, 19 de maio de 2021 . 
FáBIO BACCHErETTI vITOr

SECrETárIO DE ESTADO DE SAÚDE

ANExOS I, II E III DA rESOLuÇÃO SES/MG Nº 7 .519, DE 19 DE 
MAIO DE 2021 (disponível no sítio eletrônico www .saude .mg .gov .br) .
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DELIBErAÇÃO CIB-SuS/MG Nº 3 .418, DE 19 DE MAIO DE 2021 .
Aprova o fluxo a ser seguido para efetivação de encontro de contas via 
Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade no caso de incor-
reção na programação de recurso federal de Média e Alta Complexi-
dade (MAC) .
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 regulamenta 
a Lei nº 8 .080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organi-
zação do Sistema Único de Saúde - SuS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa;
- a Portaria de Consolidação GM/MS nº 06, de 28 de setembro de 2017, 
que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a trans-
ferência dos recursos federais para as ações e serviços de saúde do Sis-
tema Único de Saúde, no Título III, regulamenta o financiamento e a 
transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, 
na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento 
e controle;
- a Portaria GM/MS n° 3 .992, de 28 de dezembro de 2017, que altera 
a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, 
para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos fede-
rais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único 
de Saúde;
- o Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade é mensalmente 
aprovado pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB);
- o princípio da legalidade, um dos pilares fundamentais da Adminis-
tração Pública, que obriga a estrita observação das normas para o exer-
cício de suas funções;
- o princípio da eficiência, que impõe à administração pública a perse-
cução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de 
modo transparente, primando pela adoção dos critérios legais e morais 
necessários para melhor utilização possível dos recursos públicos;
- o princípio da autotutela, segundo o qual é poder-dever da Adminis-
tração Pública exercer o controle de seus atos, anulando aqueles que 
possam estar eivados de vícios que os tornem ilegais ou firam o inte-
resse público;
- a necessidade de correção de inconsistência na programação e/ou 
transferência financeira de recurso de custeio federal pela Secretaria 
de Estado de Saúde; e
- a aprovação da CIB-SuS/MG em sua 274ª reunião Ordinária, ocor-
rida em 19 de maio de 2021 .
DELIBErA:
Art. 1º - Fica aprovado o fluxo a ser seguido para efetivação de encontro 
de contas via Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade no caso 
de incorreção na programação de recurso federal de Média e Alta Com-
plexidade (MAC) no âmbito do Fundo Estadual de Saúde de Minas 
Gerais (FES/MG) .
§ 1º – O regramento visa normatizar a conduta a ser seguida pelas áreas 
técnicas da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) para regulariza-
ção de inconsistências na programação e/ou transferência de recurso 
federal .
§ 2º – O encontro de contas será operacionalizado por meio de remane-
jamento de recursos entre os Fundos Municipais e Estadual de Saúde, 
no âmbito do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade .
§ 3º – As incorreções a serem realizadas via encontro de contas apli-
ca-se, especialmente, nas situações de adequação do tipo de gestão e 
nas falhas de programação, processamento e/ou pagamento .
Art. 2º - O fluxo de que trata esta Deliberação compreende:
I – a área técnica elabora nota técnica que explicita a incorreção, deta-
lhando, minimamente, o município, a motivação do equívoco, a(s) 
competência(s) na(is) qual(is) ocorreu(ram) o equívoco e montante 
financeiro a ser considerado;
II – a área técnica define como se dará a correção via remanejamento 
dos tetos municipais na Programação Pactuada e Integrada (PPI/MG), 
explicitando o quantitativo, o valor de cada parcela e a Forma de Orga-
nização da PPI/MG em que se dará a programação;
III – a área técnica juntamente com a unidade regional de Saúde enca-
minha para o município o Termo de Notificação explicitando o fato e 
dando ciência de como se dará a correção, nos casos em que se tratar de 
devolução/desconto de recurso no Teto MAC do município;
Iv – o município apresenta esclarecimentos/questionamentos que se 
fizerem necessários, em até 5 dias corridos da data de recebimento, se 
for o caso; e
v – a área técnica encaminha para a Diretoria de Programação Pactuada 
Integrada (DPPI) a documentação listada nos incisos I, II e III para rea-
lização do remanejamento no Teto MAC para correção .

§ 1º – Caso a incorreção enseje decréscimo no valor do Teto MAC do 
município, o desconto deverá ocorrer de forma fracionada, sendo que 
cada parcela não deve ultrapassar o valor máximo de até 10% do valor 
mensal do teto total (1/12 da programação anual) ou em outro formato 
de comum acordo entre as partes .
§ 2º – Caso a incorreção enseje acréscimo no valor do Teto MAC do 
município, o ressarcimento deverá ocorrer em parcela única ou parce-
lado, a ser combinado entre as partes, em conformidade com disponibi-
lidade de saldo no Teto MAC do Estado (IBGE 310000) .
§ 3º – Conforme inciso Iv, caso o município discorde da proposta apre-
sentada, cabe à área técnica, com o apoio da Superintendência de Pla-
nejamento e Finanças (SuBSILS/SPF), proceder com o rito formal de 
devolução de recursos federais mediante DAE para o Fundo Estadual 
de Saúde, observada a legislação vigente .
§ 4º – Os acréscimo e/ou decréscimo serão realizados em relação ao 
valor integral identificado, sem correção monetária, tendo como pre-
missa que o recurso independente da situação encontra-se aplicado em 
ações e serviços de saúde .
§ 5º – Caso a DPPI seja acionada até o dia 15 do mês, com a documen-
tação completa que consta nesse processo, a correção será realizada no 
Teto MAC da próxima competência da PPI, cujo efetivo repasse finan-
ceiro se dará na parcela subsequente à competência de programação, e, 
se após essa data, em duas competências seguintes .
Art . 3º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, 
para incorreções identificadas a partir da competência de publicação.

Belo Horizonte, 19 de maio de 2021 . 
FáBIO BACCHErETTI vITOr

SECrETárIO DE ESTADO DE SAÚDE E
COOrDENADOr DA CIB-SuS/MG
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DELIBErAÇÃO CIB-SuS/MG Nº 3 .412, DE 19 DE MAIO DE 2021 .
Altera a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .000, de 18 de setembro de 
2019, que autoriza o município de Juiz de Fora a utilizar recurso pro-
veniente de remanejamento do Teto de Média e Alta Complexidade de 
Montes Claros para execução de procedimentos de implante coclear .
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;
- a Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de 28 de setembro de 2017, 
que consolida normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 1 .222, de 21 de agosto de 2012, que 
define as metas físicas/cotas mensais de adaptação de Aparelho de 
Amplificação Sonora Individual e Implante Coclear e cotas anuais 
de Avaliação Audiológica Básica e Terapia Fonoaudiológica Indivi-
dual, na rede Estadual de Saúde Auditiva de Minas Gerais e dá outras 
providências;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 2 .779, de 19 de setembro de 2018, 
que aprova a alteração da Deliberação CIB-SuS/MG nº 1 .222, de 21 de 
agosto de 2012, que define as metas físicas/cotas mensais de adaptação 
de Aparelho de Amplificação Sonora Individual e Implante Coclear e 
cotas anuais de Avaliação Audiológica Básica e Terapia Fonoaudioló-
gica Individual, na rede Estadual de Saúde Auditiva de Minas Gerais 
e dá outras providências;
- o Ofício DExE – 000 095, de 28 de novembro de 2016, que escla-
rece sobre a impossibilidade de continuação dos serviços de Implante 
Coclear da Fundação de Saúde Dilson Godinho;
- o Ofício nº 265/GAB/SMS/2017, de 15 de maio de 2017, onde a Secre-
taria Municipal de saúde de Montes Claros informa esta de acordo com 
o descredenciamento do Hospital Dilson Godinho e ressalta a impor-
tância de novo credenciamento junto ao Ministério da Saúde;
- o Oficio SMS/Juiz de Fora s/n, de 22 de fevereiro de 2018, que aceita 
receber a transferência do recurso financeiro disponível ao Implante 
Coclear de Montes Claros se tornando referência para a região de 
saúde;
- o Ofício s/n Hospital Evandro ribeiro, de 09 de março de 2018, que 
informa sua capacidade operacional em receber as regiões de Montes 
Claros, Patos de Minas, uberlândia e uberaba aos procedimentos de 
Implantes Coclear;
- a suspenção temporária dos atendimentos em implante coclear pelo 
município de Montes Claros financiados com recurso alocado no Teto 
de Média e Alta Complexidade;

 
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 3202105220042220123.



 24 – sábado, 22 de Maio de 2021 diário do executivo Minas Gerais 
DELIBErAÇÃO CIB-SuS/MG Nº 3 .415, DE 19 DE MAIO DE 2021 .
 Aprova a habilitação dos Centros de Atendimento de urgência aos 
pacientes com Acidente vascular Cerebral (AvC) para a Macrorregião 
de Saúde Oeste .
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;
- a Portaria GM/MS nº 2 .048, de 05 de novembro de 2002, que 
aprova o regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de urgência e 
Emergência;
- a Portaria de Consolidação nº 3, de 28 de setembro de 2017, que con-
solida as normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .233, de 09 de outubro de 2020, que 
aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG n° 
2 .777, de 19 de setembro de 2018, que aprova a rede de urgência e 
Emergência da região Ampliada de Saúde Oeste, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde do Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 2 .777, de 19 de setembro de 2018, 
que aprova a rede de urgência e Emergência da região Ampliada de 
Saúde Oeste, no âmbito do Sistema Único de Saúde do Estado de Minas 
Gerais, observado o disposto na Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, 
de 28 de setembro de 2017;
- a Pactuação CB Macro Oeste nº 212, de 06 de abril de 2021, que trata 
da pactuação aHabilitação da unidade de AvC tipo III, com 10 leitos, 
no Hospital São Judas Tadeu do município de Oliveira;
- a Pactuação CB Macro Oeste nº 213, de 06 de abril de 2021, que trata 
da pactuação aHabilitação da unidade de AvC tipo III, com 10 leitos, 
no Hospital São João de Deus de Divinópolis;
- o déficit de leitos em Centro de Atendimento de Urgência aos pacien-
tes com Acidente vascular Cerebral (AvC) na Macrorregião Oeste; e
- a aprovação da CIB-SuS/MG em sua 274ª reunião Ordinária, ocor-
rida em 19 de maio de 2021 .
DELIBErA:
Art . 1º – Fica aprovada a habilitação dos seguintes Centros de Aten-
dimento de urgência aos pacientes com Acidente vascular Cerebral 
(AvC) para a Macrorregião de Saúde Oeste, nos termos do Capítulo I, 
Título vIII, Livro II, do Anexo III, da Portaria de Consolidação nº 03, 
de 28 de setembro de 2017:
I - Centro de Atendimento de urgência aos pacientes com Acidente 
vascular Cerebral (AvC) - Tipo III, com 10 (dez) leitos para o Hospital 
São Judas Tadeu (CNES 2144298) Município de Oliveira; e
II - Centro de Atendimento de urgência aos pacientes com Acidente 
vascular Cerebral (AvC) - Tipo III, para o Hospital São João de Deus 
(CNES 2159252), Município de Divinópolis .
Art . 2º – O custeio referente à habilitação dos Leitos de retaguarda para 
a rede de Atenção às urgências, em Centro de Atendimento de urgên-
cia aos Pacientes com Acidente vascular Cerebral Tipo III, deverá ser 
realizado com fonte federal, após publicação de Portaria específica do 
Ministério da Saúde .
Art . 3º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 19 de maio de 2021 .
FáBIO BACCHErETTI vITOr

SECrETárIO DE ESTADO DE SAÚDE E
COOrDENADOr DA CIB-SuS/MG
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DELIBErAÇÃO CIB-SuS/MG Nº 3 .414, DE 19 DE MAIO DE 2021 .
Dispõe sobre a atualização da rede de urgência e Emergência, no 
Estado de Minas Gerais .
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;
- a Portaria GM/MS nº 2 .048, de 05 de novembro de 2002, que 
aprova o regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de urgência e 
Emergência;
- a Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017, que Con-
solida das normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a 
organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;
- a Portaria de Consolidação nº 3, de 28 de setembro de 2017, que con-
solida as normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde;
- a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, que-
consolidadas normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema 
Único de Saúde;
- a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, 
que consolida das normas
sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as 
ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 826, de 14 de junho de 2011, que 
aprova a adesão do Estado de Minas  Gerais  e  de  seus  municípios  
na  rede  Cegonha  e  na rede  de  Atenção  às urgências/Emergências 
conforme normatização do Ministério da Saúde;
- 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 atu-
aliza as regras gerais e as 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;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 2 .934, de 17 de abril de 2019, que 
aprova a atualização das regras gerais para implantação e implemen-
tação das redes regionais de urgência e Emergência, no Estado de 
Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .013, de 23 de outubro de 2019, 
que aprova o Ajuste/2019 do Plano Diretor de regionalização PDr/
SuS-MG e dá outras providências;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .030, de 13 de novembro de 2019, 
que aprova o regimento Interno da Comissão Intergestores Bipartite do 
Sistema Único de Saúde do Estado de Minas Gerais (CIB-SuS/MG), 
das Comissões Intergestores Bipartite Macrorregionais (CIB Macro) e 
das Comissões Intergestores Bipartite Microrregionais (CIB Micro) do 
Estado de Minas Gerais;

- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .063, de 04 de dezembro de 2019, 
que aprova a reformulação do Grupo Condutor Estadual da rede de 
Atenção às urgências;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .213, de 16 de setembro de 2020, que 
aprova a Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 
valora Minas, estabelece os seus módulos e dá outras providências;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .214, de 16 de setembro de 2020, que 
aprova as normas gerais, as regras, os critérios de elegibilidade e a siste-
mática de monitoramento para o Módulo valor em Saúde, da Política de 
Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais – valora Minas;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .215, de 16 de setembro de 2020, que 
aprova as normas gerais, as regras e os critérios de elegibilidade para 
o Módulo Hospitais Plataforma, da Política de Atenção Hospitalar do 
Estado de Minas Gerais – valora Minas;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .216, de 16 de setembro de 2020, que 
institui os Comitês Gestores
regionais de Atenção Hospitalar, no âmbito do Estado de Minas Gerais, 
e aprova seu regimento Interno;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .217, de 16 de setembro de 2020, que 
aprova a instituição do Grupo Condutor Estadual de Atenção Hospitalar 
no âmbito do Estado de Minas Gerais e dá outras providências;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .243, de 21 de outubro de 2020, que 
altera o Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .030, de 13 
de novembro de 2019, que aprova o regimento Interno da Comissão 
Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Estado de Minas 
Gerais (CIB-SuS/MG), das Comissões Intergestores Bipartite Macror-
regionais (CIB Macro) e das Comissões Intergestores Bipartite Micror-
regionais (CIB Micro) do Estado de Minas Gerais;
- a resolução SES/MG n° 6 .683, de 20 de março de 2019, que altera o 
Anexo Único da resolução SES/MG n° 6 .502, de 13 de novembro de 
2018, que estabelece a atualização das regras gerais de concessão, exe-
cução, acompanhamento, controle e avaliação do incentivo financeiro 
complementar de custeio das equipes de urgência e Emergência das 
entidades que compõem a rede de resposta às urgências e Emergên-
cias das regiões Ampliadas de Saúde, do Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .278, de 10 de dezembro de 2020, 
que aprova a atualização das regras gerais para implantação, execução, 
acompanhamento, controle e avaliação do Programa uPA 24 horas do 
Estado de Minas Gerais;
- a necessidade de reorganizar a rede de Atenção às urgências e Emer-
gências considerando a Política de Atenção Hospitalar de Minas Gerais 
- valora Minas;
- a aprovação do Grupo Condutor em reunião extraordinária realizada 
no dia 23 de abril de 2021; e
- a aprovação da CIB-SuS/MG em sua 274ª reunião Ordinária, ocor-
rida em 19 de maio de 2021 .
DELIBErA:
Art .1º - Fica aprovada a atualização da rede de urgência e Emergên-
cia, no Estado de Minas Gerais, nos termos do Anexo Único desta 
Deliberação .
Art . 2º - Fica revogada a Deliberação CIB-SuS/MG n° 2 .934, de 17 
de abril de 2019 .
Art .3º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 19 de maio de 2021 .
FáBIO BACCHErETTI vITOr

SECrETárIO DE ESTADO DE SAÚDE E
COOrDENADOr DA CIB-SuS/MG

ANExO ÚNICO DA DELIBErAÇÃO CIB-SuS/MG Nº 3 .414, DE 
19 DE MAIO DE 2021 (disponível no sítio eletrônico www .saude .m 
g .gov .br/cib) .

rESOLuÇÃO SES/MG Nº 7 .520 , DE 19 DE MAIO DE 2021 .
Dispõe sobre a atualização das regras gerais da rede de urgência e 
Emergência, no Estado de Minas Gerais .
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 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 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 .414, de 19 de maio de 2021, que dis-
põe sobre a atualização da rede de urgência e Emergência, no Estado 
de Minas Gerais .
rESOLvE:
Art . 1º - Estabelecer as regras gerais das redes de urgência e Emergên-
cia, no Estado de Minas Gerais .
Art . 2º - A rede de urgência e Emergência no Estado de Minas Gerais, 
em consonância com o Ministério da Saúde, é composta por:
I - Promoção, Prevenção e vigilância à Saúde;
II – Atenção Básica em Saúde;
III - Leitos de retaguarda da rede de Atenção às urgências e 
Emergências;
Iv - Atenção Domiciliar;
v - Centrais Macrorregionais de regulação Assistencial;
vI - Serviço de Atendimento Móvel de urgência (SAMu 192) e suas 
Centrais de regulação Médica das urgências;
vII - Suporte Aéreo Avançado de vida - SAAv;
vIII - unidades de Pronto Atendimento (uPA 24h) e o conjunto de ser-
viços de urgência 24 horas;
IX - Unidades Hospitalares (Pontos de atenção hospitalar classificados 
de acordo com sua tipologia e função na rede);
x - Hospitais de Transição, Hospitais de Cuidados Prolongados (HCP) 
e unidades de Cuidados Prolongados (uCP);
xI - Comitê Gestor regional das urgências e Emergências e Grupo 
Condutor Estadual das urgências e Emergências; e
xII - Linhas de Cuidado Prioritárias (Cerebrovascular, com ênfase no 
AvC, Cardiovascular e Traumatológica) .
§ 1º – A rede de urgência e Emergência terá abrangência Macrorregio-
nal de acordo com o Plano Diretor regional (PDr) vigente, podendo 
apresentar variações de acordo com especificidades regionais e de 
acordo com a oferta de ações e serviços de saúde .
§ 2º – Os componentes descritos nos incisos Iv em diante serão objeto 
de regulamentação específica.
Art . 3º - O modelo para a abordagem inicial na atenção das condições 
agudas nos serviços de urgência e emergência é o Acolhimento Com 
Classificação de Risco (ACCR).
§ 1º – O Protocolo de Manchester, atualizado por órgãos competentes, 
deverá ser utilizado como linguagem única em todos os pontos de aten-
ção da rede de urgência e Emergência .
§ 2º - O protocolo de ACCr em obstetrícia deverá ser utilizado para o 
Acolhimento nas urgências e Emergências Obstétricas .
Art . 4º - O Componente unidades de Pronto Atendimento (uPA 24h) e 
o conjunto de serviços de urgência 24 horas está assim constituído:
I - a unidade de Pronto Atendimento (uPA 24h) é o estabelecimento 
de saúde de complexidade intermediária entre as unidades Básicas de 
Saúde/Saúde da Família e o Complexo Hospitalar, devendo compor 
uma rede organizada de atenção às urgências;
II - o conjunto de Serviços de urgência 24 Horas não hospitalares com-
preende as unidades de pronto atendimento que prestam ações e servi-
ços de urgência e Emergência e não são contempladas pelo programa 
Ministerial uPA 24hrs;e
III - a unidade de Pronto Atendimento (uPA 24h) e os Serviços de 
Urgência 24 Horas devem prestar atendimento resolutivo e qualificado 
aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de natu-
reza clínica e prestar primeiro atendimento aos casos de natureza cirúr-
gica ou de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a investiga-
ção diagnóstica inicial, definindo, em todos os casos, a necessidade ou 
não, de encaminhamento a serviços hospitalares de maior complexi-
dade ou acompanhamento nas unidades Básicas de Saúde .

Art . 5º - O Componente Atenção Domiciliar é compreendido pela Aten-
ção Domiciliar e Serviço de Atenção Domiciliar:
I - Atenção Domiciliar (AD): modalidade de atenção à saúde integrada 
à rede de Atenção à Saúde, caracterizada por um conjunto de ações que 
envolvem a prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação 
e promoção à saúde, prestadas em domicílio, garantindo continuidade 
de cuidados; e
II - Serviço de Atenção Domiciliar (SAD): serviço complementar aos 
cuidados realizados nos diferentes pontos de atenção da rede de Aten-
ção, substitutivo ou complementar à internação hospitalar, responsável 
pelo gerenciamento e operacionalização das Equipes Multiprofissionais 
responsáveis pelo cuidado no domicílio .
Art . 6º - O Programa rede resposta às urgências e Emergências, se 
configura como uma iniciativa Estadual com o objetivo de fortalecer 
as Portas de urgência e Emergência no âmbito da Política de Atenção 
Hospitalar - valora Minas .
Parágrafo único - São objetos do Programa rede resposta às linhas de 
cuidado prioritárias (AvC, IAM e Trauma-ortopedia) e as especialida-
des de clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, ortopedia, neurologia 
e cardiologia .
Art . 7º - O Componente Hospitalar da rede de urgência e Emergência 
será constituído por:
I - Programa Estadual rede resposta às urgências e Emergências: con-
figura-se iniciativa do Estado de Minas Gerais que tem por objetivo 
contribuir para o fortalecimento da assistência hospitalar às urgências 
e emergências de forma regionalizada e condizente com as deman-
das da população, em conformidade com a legislação específica do 
Programa;
II – Programa Federal Portas de Entrada Hospitalares de urgência: 
são serviços instalados em uma unidade hospitalar para prestar atendi-
mento ininterrupto (24 Horas por dia/7 dias por semana) ao conjunto de 
demandas espontâneas e referenciadas de urgências clínicas, pediátri-
cas, cirúrgicas e/ou traumatológicas, cardiovasculares e cerebrovascu-
lar . São Hospitais habilitados pelo Ministério da Saúde;
III - Leitos de retaguarda: São leitos habilitados pelo Ministério da 
Saúde, que visam proporcionar a retaguarda e continuidade do cuidado 
aos pacientes oriundos dos serviços de urgência e emergência . São 
Leitos de Enfermaria Clínica, Leitos de uTI Adulto e uTI Pediátrica, 
Leitos de Cuidados Prolongados (uCP/HCP), Leitos de unidade Coro-
nariana (uCO) e Leitos em Centros de Atendimento de urgência aos 
usuários com AvC (Leitos em unidade de AvC);
Iv - Linhas de Cuidado Prioritárias: Cardiovascular (com ênfase no 
Infarto Agudo do Miocárdio/IAM), Cerebrovascular (com ênfase no 
Acidente vascular Cerebral/AvC) e Traumatológica);
v - Hospitais de Transição: Módulo dos Hospitais Plataforma da Polí-
tica de Atenção Hospitalar – valora Minas . Os hospitais de transição 
são instituições que promovem a assistência em cuidados paliativos, 
cuidados crônicos, reabilitação e são retaguarda de hospitais de maior 
complexidade e têm por objetivo completar o período de convalescença 
e recuperação, além de otimizar a capacidade funcional do paciente, 
realizando atendimento multidisciplinar 24 horas por dia; e
vI - Hospitais/unidades de Cuidados Prolongados: constituem em uma 
estratégia de cuidado intermediária entre os cuidados hospitalares de 
caráter agudo e crônico reagudizado e a atenção básica, inclusive a 
atenção domiciliar, prévia ao retorno do usuário ao domicílio .
Art . 8º - O Componente Serviço de Atendimento Móvel de urgência 
(SAMu 192) tem como objetivo chegar precocemente à vítima após 
ter ocorrido um agravo à sua saúde (de natureza clínica, cirúrgica trau-
mática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras) que possa levar 
a sofrimento, sequelas ou mesmo à morte, sendo necessário, garantir 
atendimento e/ou transporte adequado de urgência para um serviço de 
saúde devidamente hierarquizado e integrado ao SuS .
Parágrafo único - As Centrais de regulação de urgência (Cru) através 
do trabalho integrado às Centrais Macrorregionais de regulação Assis-
tencial constitui-se como a estruturaordenadora e orientadora dos Siste-
mas Estaduais de urgência e Emergência . As Centrais, estruturadas nos 
níveis estadual, regional e/ou municipal, organizam a relação entre os 
vários serviços, qualificando o fluxo dos pacientes no Sistema, através 
da qual as solicitações são recebidas, avaliadas e direcionadas .
Art . 9º - O Serviço de Suporte Aéreo Avançado de vida (SAAv) cons-
titui-se como unidades aeromédicas do componente SAMu 192 da 
rede de Atenção às urgências e Emergências com o intuito de auxi-
liar a execução dos atendimentos aéreos de urgências e emergências 
nos transportes pré-hospitalar, inter-hospitalar (atendimento secundá-
rio), além do órgãos e tecidos para transplantes, bem como a equipe 
responsável e apoio à Força Estadual de Saúde em casos de calami-
dade pública em conformidade com as políticas de saúde adotadas no 
âmbito da SES-MG e Ministério da Saúde . Constitui-se com os seguin-
tes objetivos:
I - compor o Componente SAMu 192 da rede de urgência e Emer-
gência do SuS-MG;
II - realização de transporte pré-hospitalar regulado pelo SuS quando a 
gravidade do quadro clínico do paciente exigir uma intervenção rápida 
e as condições de trânsito tornem o transporte terrestre muito demorado 
ou transporte em grandes distâncias em um intervalo de tempo aceitável 
considerando as condições clínicas do paciente;
III - viabilizar o transporte inter-hospitalar alinhado às diretrizes do Sis-
tema Estadual de regulação no âmbito do SuS-MG;
Iv - reduzir o tempo-resposta nas situações de urgência e emergência 
em saúde;
v - reduzir as mortes e complicações evitáveis;
vI - aperfeiçoar o serviço de atendimento pré-hospitalar no âmbito do 
componente SAMu 192; e
vII - viabilizar o transporte de órgãos, tecidos e equipes alinhados ao 
Sistema Estadual de Transplantes .
Art . 10 – De acordo com o Projeto Estadual de regulação do Estado, 
aprovado por meio da Deliberação CIB-SuS/MG nº 318, de 07 de 
dezembro de 2006, o Governo do Estado de Minas Gerais, objetivando 
atender as demandas relacionadas à Saúde no estado e provendo a assis-
tência qualificada e em tempo oportuno, principalmente nas situações 
de urgência, definiu, como uma das prioridades de sua gestão, a implan-
tação de um Sistema Estadual de regulação
Assistencial, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) .
§ 1º - O Sistema Estadual de regulação Assistencial foi operacionali-
zado pela criação das Centrais regionais de regulação Assistencial, 
que utilizam como sua principal ferramenta o software de regulação do 
acesso SuSfácilMG para realizar a regulação das urgências e emergên-
cias, bem como dos procedimentos eletivos .
§ 2º - As Centrais regionais de regulação Assistencial (Cr’s) são 
estruturas operacionais criadas e mantidas pelo Estado de Minas Gerais 
para administrar a constante tensão entre a demanda por medidas hospi-
talares e a oferta dos serviços que estão na cobertura do SuS . realizam 
essa espécie de providência, de modo a priorizar o atendimento dos 
casos que chegam à urgência/Emergência da rede Pública de Saúde, 
como o intuito de garantir o acesso ao recurso necessário ao quadro clí-
nico no menor tempo possível .
§ 3º - No Estado, existem 13 Centrais regionais de regulação Assis-
tencial, implantadas entre janeiro de 2006 e junho de 2017, com cir-
cunscrições territoriais de atuação nas Macrorregiões de Saúde deste 
Estado, cuja localização das mesmas estão apresentadas na tabela I:
Tabela I ― Centrais Macrorregionais de Regulação Assistencial do 
Estado de Minas Gerais

CENTrAIS MACrOrrEGIONAIS DE 
rEGuLAÇÃO ASSISTENCIAL

CIDADE DE 
LOCALIZAÇÃO

CIrCuNSCrIÇÃO TErrITOrIAL 
DE ATuAÇÃO

(MACrOrrEGIÃO)
(1) Montes Claros Norte

(2) Teófilo Otoni Nordeste
Jequitinhonha

(3) Alfenas Sul
(4) Barbacena Centro-Sul
(5) Belo Horizonte Centro
(6) Divinópolis Oeste
(7) Governador valadares Leste
(8) Ipatinga vale do Aço
(9) Juiz de Fora Sudeste
(10) Patos de Minas Noroeste
(11) Ponte Nova Leste do Sul
(12) uberaba Triângulo do Sul
(13) uberlândia Triângulo do Norte

Fonte: Diretoria de regulação de urgência e Emergência - Secretaria 
de Estado de Saúde de Minas Gerais .
Art . 11 – A implantação e respectivas atualizações das redes de urgên-
cias e Emergências no Estado de Minas Gerais poderá ser feira por 
componente .
Parágrafo único - Para o rede resposta às urgências e Emergências 
seguirá a metodologia do Plano de Ação regional (PAr) e Política de 
Atenção Hospitalar atendendo os critérios específicos da Política.
Art . 12 – O monitoramento dos Programas da rede de urgência e 
Emergência é de responsabilidade:
I - da Secretaria Municipal de Saúde/SMS;
II - da Coordenação Estadual de Atenção às urgências e Emergências/
SrAS/SESMG;
III - da Coordenação Estadual dos Serviços Móveis de urgência e 
Emergência/SrAS/SES-MG;
Iv - da Subsecretaria de regulação em Saúde/SuBrEG/SES-MG;
v - das Comissões de Acompanhamento da reunião regional de CIB 
Macro, conforme legislação vigente;
vI - do Comitê Gestor regional das urgências;
vII - do Grupo Condutor Estadual;
vIII - da CIB Macro;
Ix - do Grupo Condutor Estadual de Atenção Hospitalar no âmbito do 
Estado de Minas Gerais;e
x - dos Comitês Gestores regionais de Atenção Hospitalar .
Art . 13 – Compete às Secretarias Municipais de Saúde/SMS:
I – planejar e implantar, em conjunto com o Comitê Gestor regional 
às urgências, as ações e políticas da rede de Atenção às urgências e 
Emergências;
II – monitorar a efetividade da grade assistencial de referência e promo-
ver a discussão no âmbito do Comitê Gestor regional;
III - formalizar instrumento contratual com a SES-MG, no que couber;
IV – garantir a contrapartida financeira municipal;
V - especificamente em relação ao SAMU 192, o município sede de 
base descentralizada deve garantir o custeio desta unidade;
vI - participar dos espaços de discussão e pactuação dos componentes 
da rede de urgência;
VII - articular junto à SES os pleitos para habilitação/financiamento dos 
componentes da rede de urgência e Emergência; e
vIII - participar ativamente do transporte interunidades dos pacientes 
que estiverem fora do escopo de atuação das Centrais de regulação das 
urgências e das Centrais Macrorregionais de regulação Assistencial .
Art . 14 – Compete às SMS sede do Estabelecimento de Saúde do Pro-
grama da rede de urgência e Emergência:
I – formalizar termo contratual com o estabelecimento de saúde benefi-
ciário do programa, no que couber;
II – repassar os recursos financeiros à entidade participante do pro-
grama em prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do repasse 
da SES;
III – não substituir fonte de financiamento;e
Iv – enviar, mensalmente, a planilha de relatório de acompanhamento 
do SAMu 192 Municipal .
Art . 15 – São obrigações dos Consórcios Gerenciadores do SAMu 192 
regionais:
I - garantir a prestação de serviços adequados nos termos do contrato 
celebrado com a SES/MG e da legislação aplicável em observância às 
prioridades, objetivos e condições determinadas pela SES-MG;
II -buscar continuamente o aperfeiçoamento da qualidade dos serviços, 
de acordo com a legislação atual e superveniente;
III - operar e manter as unidades e serviços que compõem a estrutura 
operacional do SAMu 192 em conformidade com o previsto nas legis-
lações vigentes;
Iv – adotar tecnologia adequada e empregar materiais, equipamentos, 
instalações e
métodos operativos que, atendidas as normas técnicas permanentes, 
garantam a prestação de serviço
adequado ao pleno atendimento à população;
v – realizar o gerenciamento do SAMu 192, garantindo a manutenção 
continua do serviço de forma satisfatória, levando o atendimento ágil e 
de qualidade à população, obedecendo
as normas previstas em contrato e nas legislações vigentes;
vI - executar ações que objetivem a manutenção e conservação dos 
equipamentos e instalações;
VII - aceitar, sem restrições, a fiscalização da SES/MG, no que diz 
respeito ao fiel cumprimento das condições e cláusulas pactuadas em 
contrato;
vIII - disponibilizar à SES-MG, de forma ágil e diligente, sempre que 
solicitado, documentos e informações pertinentes ao serviço prestado;
IX - informar à SES-MG sobre qualquer operação financeira ou judicial 
em que faça recair garantia sobre os bens vinculados à prestação dos 
serviços e/ou que possam comprometer a operacionalização e a conti-
nuidade da prestação dos serviços;
x - possibilitar o acesso de membros dos Conselhos Municipais de 
Saúde dos municípios consorciados e do Conselho Estadual de Saúde 
de Minas Gerais (CES/MG) a documentos, informações e serviços 
objetos deste contrato;
xI - apresentar, conforme regras estabelecidas por contrato vigente, 
o ‘relatório Contábil-Financeiro’ ao Comitê Gestor e ao Fiscal do 
Contrato;
xII - encaminhar, mensalmente, conforme regras estabelecidas em con-
trato e demais legislações, o ‘relatório de Acompanhamento de Medi-
ção dos Indicadores’ ao Gestor do Contrato e, simultaneamente, à(s) 
unidade(s) regional(is) de Saúde (urS) vinculada(s) à área de atuação 
do CONSÓrCIO;
xIII - prover banco de dados e estatísticas atualizados, referentes aos 
atendimentos de urgência, dados médicos e dados de situações de crise 
bem como os dados de transferência pré hospitalar e inter-hospitalar 
de urgência;
xIv - disponibilizar para as à(s) unidade(s) regional(is) de Saúde 
(urS) vinculada(s) à área de atuação do CONSÓrCIO os dados da 
produção assistencial vinculada ao objeto deste Contrato de Prestação 
de Serviços nos subsistemas de informação do DATASuS; e
xv - disponibilizar para à(s) unidade(s) regional(is) de Saúde (urS) 
vinculada(s) à área de atuação do CONSÓrCIO as informações atuali-
zadas para o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 
e Sistema de Informação Ambulatorial (SIA);
Art . 16 – Compete à Coordenação Estadual de Atenção às urgências e 
Emergências, sediada no nível central da SES-MG em parceria com a 
Coordenação de Atenção à Saúde, no nível regional da SES-MG:
I –  planejar, implantar  as  ações  e  políticas  do  rede resposta  às 
urgências e Emergências;
II – autorizar o repasse dos recursos financeiros aos Fundos Munici-
pais de Saúde;
III – monitorar as metas e compromissos qualitativos e quantitativos 
preconizadas em legislação específica de cada programa; e
Iv - acompanhar a execução dos Termos a serem celebrados com os 
Municípios e entidade com fundamento nesta resolução, por meio 
do Sistema Eletrônico SiG-rES ou outro sistema vigente, conforme 
Decreto nº 45 .468/2010 .
Art . 17 - Compete à Coordenação Estadual de Serviços Móveis de 
urgência e Emergência, sediada no nível central da SES-MG, em par-
ceria com a Coordenação de Atenção à Saúde, no nível regional da 
SES-MG:
I –  planejar, implantar  as  ações  e  políticas  do Programa SAMu 
192;
II – monitorar os compromissos, indicadores e metas previstos em 
legislação específica do programa;
III – monitorar o repasse dos recursos financeiros aos Fundos Munici-
pais de Saúde e/ou conta específica;
Iv - acompanhar a execução dos Termos a serem celebrados com 
os Municípios, por meio do Sistema Eletrônico SiG-rES, conforme 
Decreto nº 45 .468/2010;
v – acompanhar a execução do instrumento contratual a ser celebrado 
conforme previsto nas normativas específicas com o co-gestor das uni-
dades aeromédicas do serviço de urgência e emergência;
vI - acompanhar a execução dos Contratos a serem celebrados com os 
Consórcios gerenciadores do SAMu 192 regional conforme previsto 
nas normativas específicas; e
vII – instruir e acompanhar ações relacionadas ao SAMu 192junto ao 
Ministério da Saúde .
Art . 18 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 19 de maio de 2021 .
 FáBIO BACCHErETTI vITOr

SECrETárIO DE ESTADO DE SAÚDE

ANExOS I, II, III E Iv DA rESOLuÇÃO SES/MG Nº 7 .520, DE 
19 DE MAIO DE 2021 (disponível no sítio eletrônico www .saude .
mg .gov .br) .
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DELIBErAÇÃO CIB-SuS/MG Nº 3 .421, DE 19 DE MAIO DE 2021 .
Aprova o Encontro de Contas da Média Complexidade Hospitalar para 
o período de janeiro a dezembro de 2020 .
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 outrasprovidências;
- a Lei Federal nº 13 .992, de 22 de abril de 2020, que suspende por 120 
(cento e vinte) dias, a contar de 1º de março do corrente ano, a obriga-
toriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contra-
tualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SuS);
- a Lei Federal nº 14 .061, de 23 de setembro de 2020, que prorroga até 
30 de setembro de 2020 a suspensão da obrigatoriedade da manutenção 
das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestado-
res de serviço de saúde, de qualquer natureza, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SuS), estabelecida na Lei nº 13 .992, de 22 de abril de 
2020; e dá outras providências;
- a Lei Federal nº 14 .123, de 10 de marco 2021, que altera a Lei nº 
13 .650, de 11 de abril de 2018, e prorroga até 31 de dezembro de 2020 
a suspensão da obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas 
e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SuS) estabelecida pelo art . 1º da 
Lei nº 13 .992, de 22 de abril de 2020;
- 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 organi-
zação do Sistema Único de Saúde - SuS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 2 .857, de 05 de dezembro de 2018, 
que aprova a pactuação, a reprogramação, os parâmetros, a carteira de 
SADT, as regras de transição e as linhas gerais do encontro de contas 
para a Média Complexidade Hospitalar na PPI Assistencial/MG e dá 
outras providências;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 2 .884, de 21 de dezembro de 2018, 
que altera o Anexo vIII da Deliberação CIBSuS/MG nº 2 .857, de 05 
de dezembro de 2018;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 2 .896, de 20 de fevereiro de 2019, 
que aprova a alteração da Deliberação CIB-SuS/MG nº 2 .857, de 05 de 
dezembro de 2018, e a inclusão de novas diretrizes para a Média Com-
plexidade Hospitalar e dá outras providências;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 2 .911, de 20 de março de 2019, que 
aprova a alteração do art . 5º da Deliberação CIB-SuS/MG nº 2 .896, 
de 20 de fevereiro de 2019, que aprova a alteração da Deliberação 
CIB-SuS/MG nº 2 .857, de 5 de dezembro de 2018, e a inclusão de 
novas diretrizes para a Média Complexidade Hospitalar e dá outras 
providências;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 2 .918, de 22 de março de 2019, que 
aprova a alteração do Anexo II da Deliberação CIB-SuS/MG nº 2 .857, 
de 5 de dezembro de 2018, que aprova a pactuação, a reprogramação, 
os parâmetros, a carteira de SADT, as regras de transição e as linhas 
gerais do encontro de contas para a Média Complexidade Hospitalar na 
PPI Assistencial/MG e dá outras providências;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .070, de 04 de dezembro de 2019, 
que aprova as regras para os encontros de contas, a efetivação dos 
remanejamentos ocorridos em 2019 e a divulgação das informações 
sobre a execução da programação da Média Complexidade Hospitalar 
pelos municípios de atendimento no período de janeiro a junhode 2019, 
no âmbito da Programação Pactuada Integrada de Minas Gerais; e
- a aprovação da CIB-SuS/MG em sua 274ª reunião Ordinária, ocor-
rida em 19 de maio de 2021 .
DELIBErA:
Art . 1º - Fica aprovado o encontro de contas da Média Complexidade 
Hospitalar para o período de janeiro a dezembro de 2020 .
§ 1º - Considerando que a partir da competência março/2020 tem-se a 
publicação de Lei Federal que suspende até dezembro/2020 a obriga-
toriedade da manutenção das metas quantitativas e qualitativas contra-
tualizadas pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS), define-se por não aplicar o regramento para 
apuração do Encontro de Contas .
§ 2º - Diante da suspensão de regras, define-se que a análise consiste 
no cálculo da diferença financeira entre valor programado na PPI/MG 
e valor produzido no ano de 2020, por município de atendimento, não 
cabendo desconto no caso de sobra financeira por não execução.
Art . 2º - As informações sobre a execução da programação da Média 
Complexidade Hospitalar, pelos municípios de atendimento, no ano de 
2020, estão divulgadas no Anexo I desta Deliberação .
Art . 3º - O valor apurado neste encontro de contas perfaz o montante de 
r$ 13 .172 .569,34 (treze milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos 
e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos), sendo:
 I - r$ 4 .784 .521,28 (quatro milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, 
quinhentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos) referente a tabela 
diferenciada adotada sobre a produção aprovada para a Clínica Cirúr-
gica Eletiva e Procedimentos de Média Complexidade com CID Onco-
lógico, com financiamento de recursos da Média e Alta Complexidade 
(MAC), a serem pagos com recursos do tesouro estadual, conforme 
regras de resolução SES/MG a ser publicada .
II - r$ 8 .388 .048,06 (oito milhões, trezentos e oitenta e oito mil, qua-
renta e oito reais e seis centavos) referente ao extrapolamento apurado 
pelos municípios de atendimento no período, a serem pagos com recur-
sos federais, conforme a seguir:
a) r$ 3 .188 .945,25 (três milhões, cento e oitenta e oito mil, novecentos 
e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) proveniente de recur-
sos alocados no atendimento Estado de Minas Gerais;
b) r$ 5 .199 .102,81 (cinco milhões, cento e noventa e nove mil, cento e 
dois reais e oitenta e um centavos) proveniente do saldo disponível na 
conta do Fundo Estadual de Saúde para pagamento do extrapolamento 
apurado para os prestadores sob gestão do estado .
§ 1º - A comparação entre valor programado na PPI/MG e valor 
produzido no ano de 2020, por município de atendimento e catego-
ria de programação/subgrupo, estão discriminados no Anexo II desta 
Deliberação .
§ 2º - O saldo da programação da clínica cirúrgica eletiva e procedimen-
tos de média complexidade hospitalar com CID oncológico, no mon-
tante de r$ 16 .493 .598,18 (dezesseis milhões, quatrocentos e noventa 
e três mil, quinhentos e noventa e oito reais e dezoito centavos), dis-
ponível no teto do município de atendimento após análise entre valor 
programado e valor produzido em 2020, foi utilizado para cômputo da 
tabela diferenciada dos procedimentos cirúrgicos eletivos .
§ 3º - O previsto no § 2º do art. 2º desta Deliberação configura como 
compensação financeira dentro do próprio teto do município, por defi-
nição metodológica, devendo o município atentar para o disposto no 
art . 1140 da Portaria de Consolidação nº 6/2017 .
§ 4º - A apuração consolidada dos valores da tabela diferenciada, a 
serem pagos aos municípios de atendimento com recursos estaduais, 
está disposta no Anexo III desta Deliberação .
§ 5º - Os valores a serem ressarcidos, por município de atendimento, 
com recurso de fonte federal, estão discriminados no Anexo Iv desta 
Deliberação .
Art . 4º - O pagamento dos ressarcimentos para os municípios de atendi-
mento que apresentaram extrapolamento serão efetivados por meio dos 
movimentos financeiros na forma de organização 090641 – Encontro de 
Contas do SIH-MC, em três parcelas, a partir da programação da PPI 
competência junho (parcela 7) .
Parágrafo único – A movimentação financeira relativa aos ressarcimen-
tos a ser realizada na PPI/MG será apenas para os municípios com ges-
tão dos prestadores, uma vez que para os prestadores sob gestão do 
estado o ressarcimento será pago via saldo de recurso federal em conta 
do Fundo Estadual de Saúde, em parcela única .
Art . 5º - Considerando a assunção da gestão dos prestadores por parte 
de alguns municípios no decorrer do ano de 2020 e 2021, tem-se 6 (seis) 
municípios beneficiários do encontro de contas de 2020, que assumiram 
a gestão dos prestadores a partir de janeiro de 2020, a saber:

Município Mudança 
de gestão Situação

Araporã 11/2020 ressarcimento e Incremento
Nova Lima 05/2020 Incremento
Oliveira 02/2021 ressarcimento e Incremento
Santo Antônio do Monte 03/2020 Incremento
São João Evangelista 08/2020 Incremento
Serra do Salitre 03/2020 Incremento

§ 1º - Os municípios que fazem jus ao extrapolamento e/ou incremento 
deverão repassar aos prestadores o valor a ser recebido, indenizando-os 
caso não houvesse instrumento contratual formalizado à época da pres-
tação dos serviços .
§ 2º - No caso de mais de um prestador por município de atendimento, 
cabe o município realizar a distribuição entre os prestadores, observada 
a legislação e os instrumentos de repasse vigentes, sendo possível acio-
nar a SES/MG para suporte nesta análise .
Art . 6º - O encontro de contas referente ao ano de 2021, devido a situa-
ção de pandemia, será anual, realizado em 2022 .
Art . 7º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos financeiros na PPI/MG a partir da competência junho de 
2021, parcela 7 .

Belo Horizonte, 19 de maio de 2021 .
FáBIO BACCHErETTI vITOr

SECrETárIO DE ESTADO DE SAÚDE E
COOrDENADOr DA CIB-SuS/MG

ANExOS I, II, III e Iv DA DELIBErAÇÃO CIB-SuS/MG Nº 3 .421, 
DE 19 DE MAIO DE 2021 (disponível no sítio eletrônico www .saude .
mg .gov .br/cib) .
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DELIBErAÇÃO CIB-SuS/MG Nº 3 .422, DE 19 DE MAIO DE 2021 .
 Aprova as Declarações de Comando Único dos municípios de Itabiri-
nha e Juatuba que assumirão a gestão de seus prestadores .
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;
- a Portaria de Consolidação GM/MS nº 01, de 28 de setembro de 2017, 
que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da 
saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;
- a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de Setembro de 2017, 
que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos 
recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único 
de Saúde;
- a resolução CIT nº 4, de 19 de julho de 2012, que dispõe sobre a pac-
tuação tripartite acerca das regras relativas às responsabilidades sanitá-
rias no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), para fins de transição 
entre os processos operacionais do Pacto pela Saúde e a sistemática do 
Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP);
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .349, de 17 de março de 2021, que 
aprova as regras gerais a serem observadas pelos municípios que dese-
jarem assumir a gestão dos seus prestadores;
- a Nota Técnica nº 5/SES/SuBrEG-SCP-DPPI/2021, que tem o obje-
tivo de orientar sobre a operacionalização do processo de pleito de 
municípios de acordo com a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .349, de 
17 de março de 2021, que aprova as regras gerais a serem observadas 
pelos municípios que desejarem assumir a gestão dos seus prestadores;
- o Termo de Ciência nº 63/2021da CIB Micro Mantena, de 05 de maio 
de 2021, referente ao município de Itabirinha;
- o Termo de Ciência nº 09 da CIB Micro Betim, de 04 de maio de 2021, 
referente ao município de Juatuba; e
- a aprovação da CIB-SuS/MG, em sua 274ª reunião Ordinária, ocor-
rida em 19 de maio de 2021 .

DELIBErA:
Art . 1º - Ficam aprovadas as Declarações de Comando Único dos 
municípios de Itabirinha e Juatuba que assumirão a gestão de seus 
prestadores .
 Parágrafo único - A gestão de que trata o  caput  deste artigo implica, 
ao respectivo município, assumir as responsabilidades relativas à sele-
ção, cadastramento, contratação, regulação, controle, avaliação e paga-
mento dos prestadores utilizando os recursos financeiros de média e alta 
complexidade (MAC) .
Art . 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos financeiros a partir de 01 de setembro de 2021, parcela 10.

Belo Horizonte, 19 de maio de 2021 . 
FáBIO BACCHErETTI vITOr

SECrETárIO DE ESTADO DE SAÚDE E
COOrDENADOr DA CIB-SuS/MG

21 1484668 - 1

ExPEDIENTE DA DIrETOrIA DE 
ADMINISTrAÇÃO DE PESSOAL

rEGISTrA AFASTAMENTO POr MOTIvO DE LuTO, nos termos 
da alínea “b”, do art . 201 da Lei 869, de 5/7/1952, por oito dias dos ser-
vidores: MASP . 375679-8, FrANCISCO MArTINS DE ALMEIDA 
, a partir de 12/05/2021; MASP . 349005-9, MArIANE ALvES 
MOrEIrA, a partir de 29/04/2021 .

21 1484775 - 1

DELIBErAÇÃO CIB-SuS/MG Nº 3 .417, DE 19 DE MAIO DE 2021 .
Aprova a adequação na Programação Pactuada Integrada de Minas 
Gerais (PPI/MG) para suprir o déficit no Limite Financeiro da Média e 
Alta Complexidade do Estado de Minas Gerais .
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 outrasprovidências;
- 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 organi-
zação do Sistema Único de Saúde - SuS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulaçãointerfederativa;
- a necessidade de adequação do Limite Financeiro da Média e Alta 
Complexidade do Estado de Minas Gerais ao banco do Sistema de Con-
trole do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (SISMAC);
- o valor negativo programado para o atendimento Estado de Minas 
Gerais (EMG) e alguns municípios na Forma de Organização 90615 – 
recursos disponíveis para futuras programações;

- a não incorporação do recurso de fonte estadual na PPI/MG pre-
visto na Deliberação CIB-SuS/MG nº 461, de 19 de junho de 2008 e a 
decisão de utilizar o recurso federal destinado ao HEMOMINAS para 
cobrir esse déficit na PPI/MG até que haja incorporação de novos recur-
sos federais para os serviços prestados pelo HEMOMINAS;
- os déficits gerados pelos impactos dos remanejamentos de cotas físi-
cas e, consequentemente, financeira, realizados na PPI/MG ao longo 
dos anos;
- a necessidade de dar transparência ao valor real previsto na PPI/MG 
para os municípios de atendimento;
- a proibição por parte do Ministério da Saúde de envio do “Quadro 
02 – PPI Assistencial - Detalhamento dos valores programados na SES 
(valores anuais)” com valores negativos;
- as discussões realizadas no âmbito do Grupo Gestor da PPI/MG;
- a Nota Técnica nº 6/SES/SuBrEG-SCP-DPPI/2021, que trata da reor-
ganização na Programação Pactuada Integrada (PPI/MG) dos recursos 
vinculados às portarias ministeriais programadas nos subgrupos 990, 
991, Portaria nº 3 .777/2020 e Forma de Organização 904255; e
- a aprovação da CIB-SuS/MG em sua 274ª reunião Ordinária, ocor-
rida em 19 de maio de 2021 .
DELIBErA:
Art . 1º - Fica aprovada a adequação na Programação Pactuada Inte-
grada de Minas Gerais (PPI/MG) para suprir o déficit no Limite Finan-
ceiro da Média e Alta Complexidade do Estado de Minas Gerais .
Parágrafo único – A adequação de que trata o  caput  deste artigo refe-
re-se à ajustes financeiros na PPI/MG para zerar o valor negativo pro-
gramado para o atendimento Estado de Minas Gerais (EMG) e alguns 
municípios na Forma de Organização 090615 - recursos disponíveis 
para futuras programaçõesna PPI/MG .
Art. 2º - O valor utilizado para suprir o déficit financeiro corresponde ao 
montante anual de r$ 3 .939 .007,70 (três milhões, novecentos e trinta 
e nove mil, sete reais e setenta centavos), considerando o valor nega-
tivo identificado na Forma de Organização 90615 – Recursos dispo-
níveis para futuras programações, competência abril/2021, conforme 
previsto no Anexo I .
§ 1º - O montante financeiro para o ajuste de que trata esta Deliberação 
é oriundo de diferentes Formas de Organização, sendo:
I – r$ 1 .000 .000,00 (um milhão de reais) oriundo da Forma de Organi-
zação 90645 - reserva Técnica/remanejamentos;
II – r$ 47 .313,48 (quarenta e sete mil, trezentos e treze reais e quarenta 
e oito centavos) oriundo da Forma de Organização 99127 Portaria nº 
2 .466, de 16 de setembro de 2019 - Ajuste de Tabela; e
III – r$ 2 .891 .694,22 (dois milhões, oitocentos e noventa e um mil, 
seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos) oriundo da 
Forma de Organização 990123 Portaria GM n° 3 .163/2011 - rede de 
Atenção às urgências .
§ 2º - A metodologia utilizada encontra-se descrita no Anexo II desta 
Deliberação .
Art . 3º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos financeiros na PPI/MG a partir da competência junho de 
2021, parcela 7 .

Belo Horizonte, 19 de maio de 2021 .
FáBIO BACCHErETTI vITOr

SECrETárIO DE ESTADO DE SAÚDE E
COOrDENADOr DA CIB-SuS/MG

ANExOS I e II DA DELIBErAÇÃO CIB-SuS/MG Nº 3 .417, DE 19 
DE MAIO DE 2021 (disponível no sítio eletrônico www .saude .mg .gov .
br/cib) .
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DELIBErAÇÃO CIB-SuS/MG Nº 3 .424, DE 19 DE MAIO DE 2021 .
 Homologa a implantação do Centro de referência em Saúde do Traba-
lhador (CErEST) regional Manhumirim que menciona .
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;
- a Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, que 
dispõe sobre a Consolidação das normas sobre as políticas nacionais 
de saúde do Sistema Único de Saúde - Anexo xv: Política Nacional 
de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (Origem: PrT MS/GM 
1823/2012);
- a Portaria de Consolidação nº 3, de 28 de setembro de 2017, que dis-
põe sobre a Consolidação das normas sobre as redes do Sistema Único 
de Saúde - Anexo x – rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do 
Trabalhador (rENAST) (Origem: PrT MS/GM 1679/2002 e PrT MS/
GM 2728/2009);
- a Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017, que trata 
da Consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência de 
recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único 
de Saúde. Capítulo V – Do financiamento da Rede Nacional de Aten-
ção Integral à Saúde do Trabalhador (rENAST) (Origem: PrT MS/GM 
2728/2006) e Título III: do custeio da atenção de média e alta complexi-
dade ambulatorial e hospitalar (Origem: PrT MS/GM 204/2007);
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 2 .803, de 13 de novembro de 2018, 
que homologa a desabilitação dos Centros de referência em Saúde do 
Trabalhador que menciona;
- a pactuação CIr Manhuaçu nº 601, de 12 de dezembro de 2019 – 
Pactuação da implantação do Cerest regional no município de Manhu-
mirim (região de Manhuaçu) e do Projeto de Trabalho para o seu 
funcionamento;
- a resolução CES/MG nº 72, de 14 de dezembro de 2020 . Dispõe 
sobre aprovação do Plano Estadual de Saúde de Minas Gerais para o 
quadriênio 2020-2023; e
- a aprovação da CIB-SuS/MG em sua 274ª reunião Ordinária, ocor-
rida em 19 de maio de 2021 .
DELIBErA:
Art . 1º – Homologar a implantação do Centro de referência em Saúde 
do Trabalhador (CErEST) de abrangência regional, no Município de 
Manhumirim, no âmbito da rede Nacional de Atenção Integral à Saúde 
do Trabalhador (rENAST) .
Art . 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 19 de maio de 2021 .
FáBIO BACCHErETTI vITOr

SECrETárIO DE ESTADO DE SAÚDE E 
COOrDENADOr DA CIB-SuS/MG 
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DELIBErAÇÃO CIB-SuS/MG Nº 3 .409, DE 19 DE MAIO DE 2021 .
 Aprova a alteração da Deliberação CIB-SuS/MG n° 2 .962, de 17 de 
julho de 2019, que aprova as regras de custeio complementar, por meio 
de ressarcimento de antifúngicos, aos estabelecimentos de Saúde do 
Estado de Minas Gerais, habilitados no Sistema Único de Saúde (SuS) 
como unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia 
(uNACON) e Centros de Assistência de Alta Complexidade em Onco-
logia (CACON), e aos estabelecimentos autorizados a realizar trans-
plantes pelo SuS, e dá outras providências .
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 03 (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;
- a Lei Estadual nº 13 .317, de 24 de setembro de 1999, que contém o 
Código de Saúde do Estado de Miner Gerais;
- 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 organi-
zação do Sistema Único de Saúde - SuS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulação interfederativa;
- o Decreto Estadual nº 45 .468, de 13 de setembro de 2010, que dispõe 
sobre as normas de transferência, controle e avaliação das contas de 
recursos financeiros repassados pelo Fundo Estadual de Saúde;
- a Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, conso-
lidação das normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema 
Único de Saúde;
- a Portaria MS/SAS nº 1 .399, de 17 de dezembro de 2019, que rede-
fine os critérios e parâmetros referenciais para a habilitação de esta-
belecimentos de saúde na alta complexidade em oncologia no âmbito 
do SuS;
- a Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de Setembro de 2017, con-
solidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema 
Único de Saúde;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 2 .846, de 05 de dezembro de 2018, 
que aprova o Plano da rede de Atenção em Oncologia - Diagnóstico e 
Diretrizes - para o Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG n° 2 .962, de 17 de julho de 2019, que 
aprova as regras de custeio complementar, por meio de ressarcimento 
de antifúngicos, aos estabelecimentos de Saúde do Estado de Minas 
Gerais, habilitados no Sistema Único de Saúde (SuS) como unidades 
de Assistência de Alta Complexidade (uNACON) e Centros de Assis-
tência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), e aos estabe-
lecimentos autorizados a realizar transplantes pelo SuS, e dá outras 
providências;
- a resolução SES/MG nº 6 .784, de 17 de julho de 2019, que dispõe 
sobre as regras de custeio complementar, por meio de ressarcimento 
de antifúngicos, aos estabelecimentos de Saúde do Estado de Minas 
Gerais, habilitados no Sistema Único de Saúde (SuS) como unidades 
de Assistência de Alta Complexidade (uNACON) e Centros de Assis-
tência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), e aos estabe-
lecimentos autorizados a realizar transplantes pelo SuS, e dá outras 
providências;
- a necessidade de alternativas de financiamento que promova o acesso 
ao tratamento e a redução da mortalidade por complicações relaciona-
das por infeções fúngicas em usuários em tratamento em onco-hema-
tologia e devido à intercorrências clínicas pós-transplantes de medula 
óssea e órgãos sólidos; e
- a aprovação da CIB-SuS/MG em sua 274 ª reunião Ordinária, ocor-
rida em 19 de maio de 2021 .
DELIBErA:
Art . 1º - Fica aprovada a alteração da Deliberação CIB-SuS/MG n° 
2 .962, de 17 de julho de 2019, que passa a vigorar nos termos do Anexo 
Único desta Deliberação .
Art . 2º – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação .

 Belo Horizonte, 19 de maio de 2021 .
FáBIO BACHErETTI vITOr

SECrETárIO DE ESTADO DE SAÚDE E
COOrDENADOr DA CIB-SuS/MG

ANExO ÚNICO DA DELIBErAÇÃO CIB-SuS/MG Nº 3 .409, DE 
19 DE MAIO DE 2021 (disponível no sítio eletrônico www .saude .
mg .gov .br/cib ) .

rESOLuÇÃO SES/MG Nº 7 .517, DE 19 DE MAIO DE 2021 .
 Altera a resolução SES/MG nº 6 .784, de 17 de julho de 2019, que 
dispõe sobre as regras de custeio complementar, por meio de ressar-
cimento de antifúngicos, aos estabelecimentos de Saúde do Estado de 
Minas Gerais, habilitados no Sistema Único de Saúde (SuS) como 
unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (uNA-
CON) e Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia 
(CACON), e aos estabelecimentos autorizados a realizar transplantes 
pelo SuS, e dá outras providências;
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;
 - 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; e
 - a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .409, de 19 de maio de 2021, que 
aprova a alteração da Deliberação CIB-SuS/MG n° 2 .962, de 17 de 
julho de 2019, que aprova as regras de custeio complementar, por meio 
de ressarcimento de antifúngicos, aos estabelecimentos de Saúde do 
Estado de Minas Gerais, habilitados no Sistema Único de Saúde (SuS) 
como unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia 
(uNACON) e Centros de Assistência de Alta Complexidade em Onco-
logia (CACON), e aos estabelecimentos autorizados a realizar trans-
plantes pelo SuS, e dá outras providências .
rESOLvE:
Art . 1º – Alterar o item 7 .3 - Fluxo para ressarcimento, do Anexo I da 
resolução SES/MG nº 6 .784, de 17 de julho de 2019, que passa a vigo-
rar com a redação disposta no Anexo Único dessa resolução .
 Art . 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 19 de maio de 2021 .
FáBIO BACHErETTI vITOr

SECrETárIO DE ESTADO DE SAÚDE

ANExO ÚNICO DA rESOLuÇÃO SES/MG Nº 7 .517, DE 19 DE 
MAIO DE 2021 (disponível no sítio eletrônico www .saude .mg .gov .
br ) .
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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 349415-0, rILDO AFONSO NEvES, publicado 
em 23/01/2021, por 3 mês (es) referente (s) ao 6º quinquênio a partir 
de 28/08/2021 .

21 1484774 - 1

DELIBErAÇÃO CIB-SuS/MG Nº 3 .419, DE 19 DE MAIO DE 2021 .
Aprova o desbloqueio de metas na programação da média complexi-
dade hospitalar na Programação Pactuada Integrada de Minas Gerais 
(PPI/MG) .
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;
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 26 – sábado, 22 de Maio de 2021 diário do executivo Minas Gerais 
- 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 dasaúde;
- 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 outrasprovidências;
- 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 organi-
zação do Sistema Único de Saúde - SuS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulaçãointerfederativa;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .280, de 10 de dezembro de 2020, 
que aprova a reprogramação da Média Complexidade Hospitalar na 
Programação Pactuada Integrada de Minas Gerais (PPI/MG) e dá outras 
providências;
- a programação de recurso registrados como não mapeado relativo à 
rede de Atenção às urgências e Emergências, conforme consta na Nota 
Técnica nº 11/SES/SUBREG-SCP-DPPI/2021, devendo a sobra finan-
ceira ser utilizada na programação físico/financeira da média comple-
xidade hospitalar;
- as discussões realizadas no âmbito do Grupo Gestor da PPI acerca da 
necessidade de se operacionalizar o desbloqueio de metas físicas/finan-
ceiras na programação de média complexidade hospitalar, bloqueadas 
na reprogramação realizada a partir da competência janeiro/2021 – par-
cela 2/2021, ao identificar recurso financeiro federal disponível na PPI/
MG para esta finalidade; e
- a aprovação da CIB-SuS/MG em sua 274ª reunião Ordinária, ocor-
rida em 19 de maio de 2021 .
DELIBErA:
Art . 1º - Fica aprovado o desbloqueio de metas na programação da 
média complexidade hospitalar na Programação Pactuada Integrada de 
Minas Gerais (PPI/MG) .
Parágrafo único – O desbloqueio de que trata o  caput  do artigo refe-
re-se às metas físicas/financeiras, vinculadas à categoria de programa-
ção de urgência, Subgrupo 908 - SIH-MC - urgência/Cirúrgico, For-
mas de Organização 90801 - Cirurgia Geral, 90802 – Ginecologia e 
90803 - Neurocirurgia, que encontram-se bloqueadas na reprogramação 
da média complexidade hospitalar realizada a partir da competência 
janeiro/2021 .
Art . 2º - O valor utilizado para o desbloqueio de metas de que trata esta 
Deliberação corresponde ao montante anual de r$ 1 .556 .285,06 (um 
milhão, quinhentos e cinquenta e seis mil, duzentos e oitenta e cinco 
reais e seis centavos), sendo:
I - r$ 1 .551 .250,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e um mil, 
duzentos e cinquenta reais) oriundo da sobra de recurso financeiro 
identificada após a programação de recursos que encontravam-se como 
não mapeados na Forma de Organização 90540 - urgência e Emergên-
cia para os municípios de vespasiano e Ibirité, referente aos Leitos de 
Enfermaria Clínica de retaguarda; e
II – r$ 5 .035,06 (cinco mil, trinta e cinco reais e seis centavos) oriundo 
da Forma de Organização 90645 - reserva Técnica/remanejamentos .
Parágrafo único – A metodologia utilizada encontra-se descrita no 
Anexo Único desta Deliberação .
Art . 3º - O detalhamento das metas desbloqueadas por município de 
origem e o consolidado por atendimento estará disposto em planilha de 
excel no sítio eletrônico da PPI/MG, no ícone “Documentos Técnicos”, 
pasta “Consolidados” .
Art . 4º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos financeiros na PPI/MG a partir da competência setembro 
de 2021, parcela 10 .

Belo Horizonte, 19 de maio de 2021 .
FáBIO BACCHErETTI vITOr

SECrETárIO DE ESTADO DE SAÚDE E
COOrDENADOr DA CIB-SuS/MG

ANExO ÚNICO DA DELIBErAÇÃO CIB-SuS/MG Nº 3 .419, DE 
19 DE MAIO DE 2021 (disponível no sítio eletrônico www .saude .
mg .gov .br/cib) .

21 1484664 - 1

PrOCESSO ADMINISTrATIvO - CONCLuSÃO
A DIrETOrA DE ADMINISTrAÇÃO DE PESSOAL conclui 
processo administrativo instaurado pela SGP/DAP/CCCT SEI Nº 
1320 .01 .0119179/2020-46 e publicado no MG de 10/12/2020 refe-
rente à servidora Doroti Dias Sales, Masp: 382514-8, determinando 
providenciar apenas as retificaçõesdas vigências dos 1°, 2°, 3°, 4° e 
5°quinquênios, e concedero 6º quinquênio e adicional trintenário, con-
cluindoo processo administrativo .

PrOCESSO ADMINISTrATIvO - CONCLuSÃO
A DIrETOrA DE ADMINISTrAÇÃO DE PESSOAL conclui 
processo administrativo instaurado pela SGP/DAP/CCCT SEI Nº 
1320 .01 .0120577/2020-33 e publicado no MG de 10/12/2020 referente 
ao servidor Osvaldo Baccarini Costa,Masp 913783-7, determinando 
providenciar apenas as retificaçõesas retificaçõesdas vigências dos 1°, 
2°, 3°, 4° e 5°quinquênios, e conceder o6º quinquênio e adicional trin-
tenário, concluindoo processo administrativo .

PrOCESSO ADMINISTrATIvO - INSTAurAÇÃO
A Diretora de Administração de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde 
instaura o Processo Administrativo SEI nº 1320 .01 .0036869/2021-46, 
nos termos da lei nº 14 .184, de 31 de janeiro de 2002 e da resolução 
SEPLAG nº 37/2005, para apurar a concessão indevida de vantagens e 
benefícios a servidora Alceste Lopes Da Silva, Masp391549-3 .

PrOCESSO ADMINISTrATIvO - INSTAurAÇÃO
A Diretora de Administração de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde 
instaura o Processo Administrativo SEI nº 1320 .01 .0045657/2021-32, 
nos termos da lei nº 14 .184, de 31 de janeiro de 2002 e da resolu-
ção SEPLAG nº 37/2005, para apurar a concessão indevida de vanta-
gens e benefícios a servidora regina de Fátima de Morais rocha, Masp 
272770-9 admissão II .

21 1484618 - 1

DELIBErAÇÃO CIB-SuS/MG Nº 3 .411, DE 19 DE MAIO DE 2021 .
Aprova metodologia de alocação de incentivo financeiro do módulo 
valor em Saúde da Política de Atenção Hospitalar de Minas Gerais – 
valora Minas nos hospitais de relevância microrregional e macrorregio-
nal, conforme Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .214/2020 .
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 Estadual nº 45 .468, de 13 de setembro de 2010, que dispõe 
sobre as normas de transferência, controle e avaliação das contas de 
recursos financeiros repassados pelo Fundo Estadual de Saúde;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 2 .857, de 05 de dezembro de 2018, 
que aprova a pactuação, a reprogramação, os parâmetros, a carteira de 
SADT, as regras de transição e as linhas gerais do encontro de contas 
para a Média Complexidade Hospitalar na PPI Assistencial/MG e dá 
outras providências;

- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 2 .985, de 21 de agosto de 2019, que 
aprova a redefinição das diretrizes de custeio diferenciado do compo-
nente Parto e Nascimento do Programa rede Cegonha, no âmbito do 
Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .002, de 18 de setembro de 2019, 
que aprova as normas gerais para adesão, execução e monitoramento 
do processo de concessão do incentivo financeiro para os serviços de 
assistência odontológica hospitalar de média complexidade e alta com-
plexidade no Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .213, de 16 de setembro de 2020, que 
aprova a Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 
valora Minas, estabelece os seus módulos e dá outras providências;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .214, de 16 de setembro de 2020, que 
aprova as normas gerais, as regras, os critérios de elegibilidade e a siste-
mática de monitoramento para o Módulo valor em Saúde, da Política de 
Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais – valora Minas;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .217, de 16 de setembro de 2020, que 
aprova a instituição do Grupo Condutor Estadual de Atenção Hospitalar 
no âmbito do Estado de Minas Gerais e dá outras providências;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .222, de 16 de setembro de 2020, que 
aprova as diretrizes, parâmetros e etapas para organização da rede de 
Atenção ao Parto e Nascimento do Sistema Único de Saúde de Minas 
Gerais (SuS-MG) e para revisão dos Planos de Ação regionais da 
rede Cegonha no estado;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .416, de 19 de maio de 2021, que 
aprova as diretrizes para organização do Programa rede resposta às 
urgências e Emergências no âmbito da Política de Atenção Hospitalar 
de Minas Gerais – valora Minas;
- a resolução SES/MG nº 7 .521, de 19 de maio de 2021, que Estabelece 
as diretrizes para organização do Programa rede resposta às urgências 
e Emergências no âmbito da Política de Atenção Hospitalar do Estado 
de Minas Gerais – valora Minas;
- a transparência na alocação de recursos entre os beneficiários;
- a distribuição equitativa dos incentivos financeiros no âmbito do 
valora Minas;
- a premissa que o incentivo acompanhe a assistência prestada na rede 
de Atenção;
- as diretrizes gerais de alocação de recursos no âmbito do módulo 
valor em Saúde;
- a necessidade de reforçar e desenvolver o SuS no Estado de Minas 
Gerais;
- a eminência de realização das oficinas territoriais de implantação do 
valora Minas;
- as reuniões do Grupo de Trabalho da Política de Atenção Hospita-
lar; e
- a aprovação da CIB-SuS/MG em sua 274ª reunião Ordinária, ocor-
rida em 19 de maio de 2021 .
DELIBErA:
Art. 1º – Ficam aprovadas as diretrizes de alocação de incentivo finan-
ceiro do módulo valor em Saúde da Política de Atenção Hospitalar 
de Minas Gerais – valora Minas nos hospitais de relevância micror-
regional e macrorregional, conforme Deliberação CIB-SuS/MG n° 
3 .214/2020, nos termos do Anexo Único desta Deliberação .
Art . 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, 19 de maio de 2021 .

FáBIO BACCHErETTI vITOr
SECrETárIO DE ESTADO DE SAÚDE E

COOrDENADOr DA CIB-SuS/MG

ANExO ÚNICO DA DELIBErAÇÃO CIB-SuS/MG Nº 3 .411, DE 
19 DE MAIO DE 2021 (disponível no sítio eletrônico www .saude .
mg .gov .br/cib) .

rESOLuÇÃO SES/MG Nº 7 .518, DE 19 DE MAIO DE 2021 .
Estabelece as diretrizes de alocação de incentivo financeiro do módulo 
valor em Saúde da Política de Atenção Hospitalar de Minas Gerais – 
valora Minas nos hospitais de relevância microrregional e macrorregio-
nal, conforme Deliberação CIB-SuS/MG n° 3 .214/2020 .
O SECrETárIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso das suas atribui-
ções legais, que lhe conferem o inciso III do §1º do art . 93 da Constitui-
ção Estadual, e os incisos I e II, do artigo 46, da Lei Estadual n .º 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;
- 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 .411, de 19 de maio de 2021, que 
aprova metodologia de alocação de incentivo financeiro do módulo 
valor em Saúde da Política de Atenção Hospitalar de Minas Gerais – 
valora Minas nos hospitais de relevância microrregional e macrorregio-
nal, conforme Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .214/2020 .
rESOLvE:
Art. 1º - Estabelecer as diretrizes de alocação de incentivo financeiro 
do módulo valor em Saúde da Política de Atenção Hospitalar de Minas 
Gerais – valora Minas nos hospitais de relevância microrregional e 
macrorregional, conforme Deliberação CIB-SuS/MG n° 3 .214/2020 .
§ 1º - Esta resolução visa dispor sobre as diretrizes de alocação de 
recursos financeiros das microrregiões e macrorregiões de origem 
relativos ao Módulo Valor em Saúde nos potenciais beneficiários do 
módulo, em conformidade com o Anexo Iv da resolução SES/MG nº 
7 .224, de 16 de setembro de 2020 .
§ 2º - Tais diretrizes deverão ser observadas na realização das oficinas 
territoriais de implantação do valora Minas e em futuras normativas 
que apresentarão a relação de beneficiários e valores atrelados.
Art . 2º - As disposições desta resolução se aplicamaos hospitais públi-
cos, entidades sem fins lucrativos ou universitários considerados de 
relevância Microrregional e Macrorregional, conforme os critérios de 
elegibilidade estabelecidos na Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .214, de 
16 de setembro de 2020 .
Parágrafo único - As diretrizes para a alocação dos recursos vinculados 
aos hospitais de relevância estadual contam no Anexo Iv da resolução 
SES/MG nº 7 .224, de 16 de setembro de 2020 .
Art . 3º - A metodologia de alocação de recursos considera os recur-
sos microrregionais e macrorregionais alocados, respectivamente, nas 
microrregiões e macrorregiões de origem, conforme Anexo Iv da reso-
lução SES/MG nº 7 .224, de 16 de setembro de 2020 .
Capítulo I
recursos Previstos nas Microrregiões de Saúde de Origem
Art. 4º - Para definição da metodologia de alocação dos recursos pre-
vistos nas Microrregiões de origem, os montantes foram estratificados 
por especialidade, elenco de serviços de saúde e categoria, conforme 
as etapas que seguem:
I - estratificação dos recursos das microrregiões por especialidade: os 
recursos alocados nas microrregiões foram estratificados por especia-
lidade de média complexidade (em conformidade com a Deliberação 
CIB-SuS/MG nº 2 .857/2018, com exceção da oftalmologia), conside-
rando o padrão de distribuição dos valores totais das internações rea-
lizadas em Minas Gerais no ano base 2019 para residentes de Minas 
Gerais conforme disposto no Anexo I desta resolução;
II - estratificação de cada uma das especialidades de média complexi-
dade por Elencos de Serviços conforme Níveis de Atenção da Assis-
tência Hospitalar e por Categoria conforme disposto no Anexo II desta 
resolução .
a) após o descrito acima, a produção (valor total das AIHs) por espe-
cialidade foi estratificada por Elencos de Serviços conforme Níveis de 
Atenção da Assistência Hospitalar (Carteira de Serviços Hospitalares) 
– Anexo II (Tabela 1) desta resolução; e
b) os cinco Elencos de Serviços conforme Níveis de Atenção da Assis-
tência Hospitalar foram agrupados em duas Categorias – Anexo II 
(Quadro 1) .
III - aplicação do padrão observado em Minas Gerais aos recursos 
alocados nas Microrregiões de origem, conforme consta no Anexo III 
desta resolução; e

Iv - construção de matriz de origem (população residente na microrre-
gião de saúde) e destino (hospital em que os residentes são atendidos) 
que será enviada aos territórios para a preparação e realização das ofi-
cinas territoriais .
Parágrafo único - A matriz de origem e destino consiste no mapea-
mento dos fluxos assistenciais de média complexidade por especiali-
dade e Categoria .
 Art. 5º - De posse da matriz de origem e destino relativas ao fluxo assis-
tencial das especialidades de média complexidade, para organização e 
realização das oficinas é necessário:
I - identificação dos potenciais beneficiários que cumprem com os cri-
térios de elegibilidade estabelecidos na Deliberação CIB-SuS/MG nº 
3 .214, de 16 de setembro de 2020 e respectivas grades de serviços; e
II - identificação de qual(is) estabelecimento(s) possui(em) as maiores 
participações relativas da produção para os residentes da microrregião 
em análise em até 80% da produção apresentada (em cada especiali-
dade e categoria) .
§ 1º - Caso identificado que a maior participação relativa da produção 
para os munícipes da microrregião em estudo seja observada em hos-
pital classificado como “Estadual”, o recurso deve ser alocado no(s) 
próximo(s) estabelecimento(s), desde que cumpra com os critérios de 
elegibilidade do módulo valor em Saúde .
§ 2º - Nos casos em que dois ou mais hospitais apresentem a mesma 
participação relativa na produção para os munícipes da microrregião 
em estudo e ultrapassado os 80% que trata o §2º, deve-se optar pelo 
hospital que cumpre com os critérios para relevância de Hospital 
Microrregional, com preferência para aquele que se encontra dentro do 
território em análise .
§ 3º - Os recursos relativos a especialidade oncologia deverão ser vin-
culados aos Hospitais da rede de Alta Complexidade de Oncologia .
§ 4º - Caso as maiores participações relativas de uma especialidade 
específica for apresentada por um hospital que não cumpre com os cri-
térios de elegibilidade para o módulo valor em Saúde, deve ser consi-
derado os demais hospitais com maior participação relativa que cumpra 
com os critérios elencados acima .
§ 5º - Para a distribuição dos recursos relacionados a obstetrícia, deve-
rão ser observadas as diretrizes da organização da rede de Atenção ao 
Parto e Nascimento .
§ 6º - Para os hospitais qualificados na Rede Cegonha, fica resguar-
dado o percentual previsto na Portaria de Consolidação nº 06, de 28 de 
setembro de 2017, conforme disposto na Deliberação CIB-SuS/MG nº 
3 .214, de 16 de setembro de 2020 .
§ 7º - Para a distribuição dos recursos relacionados às especialidades 
às especialidades afetas a rede de urgência e Emergência do Estado, 
deverá ser observado as diretrizes da organização da Deliberação CIB-
SuS/MG nº 3 .416, de 19 de maio de 2021 .
Capítulo II
recursos Previstos Nas Macrorregiões de Saúde de Origem
Art . 6º - Para a orientação quanto a alocação dos recursos previstos nas 
Macrorregiões de origem, os recursos foram estratificados em especia-
lidade, elenco de serviços de saúde e categoria conforme o disposto 
neste Capítulo .
§ 1º - A definição das especialidades que irão compor o recurso vincu-
lado às macrorregiões de saúde, os procedimentos de média complexi-
dade hospitalar com sinalização de uso de uTI e os procedimentos de 
alta complexidade compuseram as seguintes especialidades:
I - Bucomaxilofacial;
II - Cardiologia;
III - Cirurgia Geral;
Iv - Cirurgia pediátrica;
v - Ginecologia/mastologia;
vI - Nefrologia;
vII - Neurocirurgia;
vIII - Neurologia;
Ix - Obstetrícia;
x - Oncologia;
xI - Ortopedia;
xII - Otorrino;
xIII - Pediatria;
xIv - Plástica;
xv - Torácica;
xvI - Transplante;
xvII - urologia; e
xvIII - vascular .
§ 2º - A tabela com a relação de procedimentos e respectivas especiali-
dades será publicizada no sítio eletrônico da SES-MG .
§ 3º - Para a estratificação dos recursos das macrorregiões pelas espe-
cialidades descritas no §1º do Art, 6º, desta resolução, os recursos 
alocados nas macrorregiões foram estratificados pelas especialidades 
listadas, considerando o padrão de distribuição dos valores totais das 
internações realizadas em Minas Gerais no ano base 2019 para residen-
tes de Minas Gerais conforme disposto no Anexo Iv .
§ 4º - A estratificação de cada uma das especialidades listadas será rea-
lizada por Elencos de Serviços, conforme Níveis de Atenção da Assis-
tência Hospitalar, e por Categoria, conforme disposto no Anexo v desta 
resolução .
§ 5º - Após a estratificação disposta no parágrafo anterior, a produção 
(valor total das AIHs) por especialidade foi estratificada por Elencos de 
Serviços conforme Níveis de Atenção da Assistência Hospitalar (Car-
teira de Serviços Hospitalares) – Anexo v (Tabela 1) desta resolução .
§ 6º - Os cinco Elencos de Serviços conforme Níveis de Atenção da 
Assistência Hospitalar foram agrupados em duas Categorias – Anexo II 
(Quadro 1) desta resolução .
§ 7º - A aplicação do padrão observado em Minas Gerais aos recur-
sos alocados nas Macrorregiões de origem, está detalhada no Anexo 
vI desta resolução .
§ 8º - A construção de matriz de origem (população residente na 
macrorregião de saúde) e destino (hospital em que os residentes são 
atendidos) será enviada aos territórios para a preparação e realização 
das oficinas territoriais.
§ 9º - A matriz de origem e destino consiste no mapeamento dos fluxos 
assistenciais de média complexidade por especialidade e Categoria .
Art. 7º - De posse da matriz de origem e destino relativas ao fluxo assis-
tencial das especialidades objeto dos recursos macrorregionais, para a 
organização e realização das oficinas é necessário:
I - identificação dos potenciais beneficiários e respectivas grades de 
serviços; e
II - identificação de qual(is) estabelecimento(s) possui(em) as maiores 
participações relativas da produção para os residentes da microrregião 
em análise em até 80% da produção apresentada (em cada especiali-
dade e categoria) .
§ 1º - Caso identificado que a maior participação relativa da produção 
para os munícipes da microrregião em estudo for observada em hospital 
classificado como “Estadual”, o recurso deve ser alocado no próximo 
estabelecimento, desde que cumpra com os critérios de elegibilidade do 
módulo valor em Saúde .
§ 2º - Nos casos em que dois ou mais hospitais apresentem a mesma 
participação relativa na produção para os munícipes da microrregião 
em estudo e ultrapassado os 80% que trata o §2º, deve-se optar pelo 
hospital que cumpre com os critérios para relevância de Hospital 
Macrorregional, com preferência para aquele que se encontra dentro 
do território em análise .
§ 3º - Os recursos relativos a especialidade oncologia deverão ser vin-
culados aos Hospitais da rede de Alta Complexidade de Oncologia .
§ 4º - Caso as maiores participações relativas de uma especialidade 
específica for apresentada por um hospital que não cumpre com os cri-
térios de elegibilidade para o módulo valor em Saúde, deve ser consi-
derado os demais hospitais com maior participação relativa que cumpra 
com os critérios elencados acima .
§ 5º - Para a distribuição dos recursos relacionados a obstetrícia, deverá 
ser observado as diretrizes da organização da rede de Atenção ao Parto 
e Nascimento .
§ 6º - Para os hospitais habilitados na Rede Cegonha, fica resguardado o 
percentual previsto na Portaria de Consolidação nº 06, de 28 de setem-
bro de 2017, conforme disposto na Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .214, 
de 16 de setembro de 2020 .
§ 7º - Para a distribuição dos recursos relacionados às especialidades 
às especialidades afetas a rede de urgência e Emergência do Estado, 
deverão ser observadas as diretrizes da organização da Deliberação 
CIB-SuS/MG nº 3 .416, de 19 de maio de 2021 .
Capitulo III
Das Orientações Comuns aos recursos Previstos nas Microrregiões e 
Macrorregiões de Saúde de Origem
Art . 8º - Os recursos vinculados às microrregionais e macrorregionais 
de saúde devem ser distribuídos proporcionalmente entre os beneficiá-
rios elegíveis em conformidade com o Art . 5 e Art . 7 desta resolução .
Art . 9 – Os recursos vinculados às microrregiões de origem podem ser 
alocados em estabelecimentos hospitalares que cumprem com os crité-
rios de hospitais macrorregionais, bem como os recursos vinculados às 
macrorregiões de origem podem ser alocados em estabelecimentos hos-
pitalares que cumprem com os critérios de hospitais microrregionais, de 
acordo com o fluxo assistencial de cada região.

Art. 10 - A fim de contribuir com o cômputo dos valores a seres destina-
dos aos beneficiários, será enviado instrumento com a operacionaliza-
ção da alocação de recursos às regiões que auxiliará na operacionaliza-
ção da distribuição, a partir das informações inseridas .
Art . 11 – Casos excepcionais, não previsto nesta resolução, devem 
ser discutidos no Comitê Gestor da Política de Atenção Hospitalar e 
urgência e Emergência e submetidos à avaliação do Grupo Condutor 
da Atenção Hospitalar .
Art . 12 – Considerando o disposto na Deliberação CIB-SuS/MG nº 
1 .022, de 07 de dezembro de 2011, as tratativas referentes ao Hospital 
risoleta Tolentino Neves serão objeto de discussão entre a SES-MG, 
COSEMS e Município de Belo Horizonte .
Art . 13 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 19 de maio de 2021 .
 FáBIO BACCHErETTI vITOr

SECrETárIO DE ESTADO DE SAÚDE

ANExOS I, II, III, Iv, v E vI DA rESOLuÇÃO SES/MG Nº 7 .518, 
DE 19 DE MAIO DE 2021 (disponível no sítio eletrônico www .saude .
mg .gov .br) .
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DELIBErAÇÃO CIB-SuS/MG Nº 3 .410, DE 19 DE MAIO DE 2021 .
Aprova as estratégias de fortalecimento da Linha de Cuidado do Aci-
dente vascular Cerebral (AvC) no âmbito da rede de Atenção às 
urgências e Emergências do Estado de Minas Gerais .
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;
- a Portaria GM/MS nº 2 .048, de 05 de novembro de 2002, que 
aprova o regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de urgência e 
Emergência;
- a Portaria GM/MS nº 664, de 12 de abril de 2012, que aprova o Proto-
colo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - Trombólise no Acidente vascu-
lar Cerebral Isquêmico Agudo;
- a Portaria de Consolidação nº 3, de 28 de setembro de 2017, que con-
solida as normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde; 
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .013, de 23 de outubro de 2019, 
que aprova o Ajuste/2019 do Plano Diretor de regionalização PDr/
SuS-MG e dá outras providências;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .030, de 13 de novembro de 2019, 
que aprova o regimento Interno da Comissão Intergestores Bipartite do 
Sistema Único de Saúde do Estado de Minas Gerais (CIB-SuS/MG), 
das Comissões Intergestores Bipartite Macrorregionais (CIB Macro) e 
das Comissões Intergestores Bipartite Microrregionais (CIB Micro) do 
Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .063, de 04 de dezembro de 2019, 
que aprova a reformulação do Grupo Condutor da Estadual da rede de 
Atenção às urgências; 
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .213, de 16 de setembro de 2020, que 
aprova a Política de Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 
valora Minas, estabelece os seus módulos e dá outras providências;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .214, de 16 de setembro de 2020, que 
aprova as normas gerais, as regras, os critérios de elegibilidade e a siste-
mática de monitoramento para o Módulo valor em Saúde, da Política de 
Atenção Hospitalar do Estado de Minas Gerais – valora Minas;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .215, de 16 de setembro de 2020, que 
aprova as normas gerais, as regras e os critérios de elegibilidade para 
o Módulo Hospitais Plataforma, da Política de Atenção Hospitalar do 
Estado de Minas Gerais – valora Minas;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .216, de 16 de setembro de 2020, 
que institui os Comitês Gestores regionais de Atenção Hospitalar, no 
âmbito do Estado de Minas Gerais, e aprova seu regimento Interno;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .217, de 16 de setembro de 2020, que 
aprova a instituição do Grupo Condutor Estadual de Atenção Hospitalar 
no âmbito do Estado de Minas Gerais e dá outras providências;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .243, de 21 de outubro de 2020, que 
altera o Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .030, de 13 
de novembro de 2019, que aprova o regimento Interno da Comissão 
Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Estado de Minas 
Gerais (CIB-SuS/MG), das Comissões Intergestores Bipartite Macror-
regionais (CIB Macro) e das Comissões Intergestores Bipartite Micror-
regionais (CIB Micro) do Estado de Minas Gerais;
- a necessidade de fomentar a Linha de Cuidado do AvC, considerando 
a Política de Atenção Hospitalar de Minas Gerais - valora Minas e as 
diretrizes do Ministério da Saúde;
- a situação epidemiológica e assistencial das doenças cerebrovascula-
res no Estado de Minas Gerais; 
-  os anos de vida de qualidade perdidos em virtude de sequelas do 
AvC;
- perspectiva de aumento da incidência e internações de AvC em vir-
tude da mudança da estrutura etária da população;
- necessidade de orientação da população quanto mecanismos de pre-
venção e detecção precoce de sinais e sintomas do AvC;
- a necessidade das portas de urgência e emergência prestarem servi-
ços condizentes com a demanda, possibilitando a resolução integral da 
demanda ou transferindo;
- a, responsavelmente, para um serviço de maior complexidade, quando 
necessário, dentro de um sistema hierarquizado e regulado;
- a aprovação do Grupo Condutor em reunião realizada no dia 23 de 
abril de 2021; e
- a aprovação da CIB-SuS/MG em sua 274ª reunião Ordinária, ocor-
rida em 19 de maio de 2021 .
DELIBErA:
Art .  1º - Aprova as estratégias de fortalecimento da Linha de Cuidado 
do Acidente vascular Cerebral (AvC) no âmbito da rede de Atenção às 
urgências e Emergências do Estado de Minas Gerais .
Art .  2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 19 de maio de 2021 .
FáBIO BACCHErETTI vITOr

SECrETárIO DE ESTADO DE SAÚDE E 
COOrDENADOr DA CIB-SuS/MG

ANExO ÚNICO DA DELIBErAÇÃO CIB-SuS/MG Nº 3 .410, DE 
19 DE MAIO DE 2021 (disponível no sítio eletrônico www .saude .
mg .gov .br/cib) .

rESOLuÇÃO SES/MG Nº 7 .522, DE 19 DE MAIO DE 2021 .
Dispõe sobre as estratégias de fortalecimento da da Linha de Cuidado 
do Acidente vascular Cerebral (AvC) no âmbito da rede de Atenção às 
urgências e Emergências do Estado de Minas Gerais .
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 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 
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Minas Gerais  diário do executivo sábado, 22 de Maio de 2021 – 27 
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 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 .410, de 19 de maio de 2021, que 
aprova as estratégias de fortalecimento da Linha de Cuidado do Aci-
dente vascular Cerebral (AvC) no âmbito da rede de Atenção às 
urgências e Emergências do Estado de Minas Gerais . 
rESOLvE:
Art . 1º - Estabelecer as estratégias de fortalecimento da Linha de Cui-
dado do Acidente vascular Cerebral (AvC) no âmbito da rede de Aten-
ção às urgências e Emergências do Estado de Minas Gerais .
Art. 2º - Configuram-se como as estratégicas de fortalecimento da 
Linha de Cuidado do Acidente vascular Cerebral (AvC):
I - comunicação social com foco na população para identificação de 
sinais e sintomas do Acidade vascular Cerebral (AvC);
II - fomento a ampliação das habilitações ministeriais de Centro 
de Atendimento de urgência aos Pacientes com Acidente vascular 
Cerebral;
III - definição/pactuação dos fluxos assistenciais para atendimento 
de pacientes com sinais e sintomas característicos Acidente vascular 
Cerebral vistas a alcançar menor tempo-resposta, assistência adequada 
e local condizente com a demanda; e
Iv - subsídios para tratamento farmacológico do Acidente vascular 
Isquêmico (AvCi) com alteplase na fase aguda, dentro de uma estreita 
janela terapêutica após o início dos sinais e sintomas clínicos .
Art . 3º - O eixo relativo à comunicação social tem por objetivo divulgar 
informações relativas a prevenção dos fatores de risco, identificação 
das manifestações clínicas e orientar a procura de serviços de saúde .
Art . 4º - O eixo relativo ao fomento às habilitações contempla:
I -  dimensionamento do quantitativo de serviços necessários, conside-
rando os parâmetros populacionais e assistenciais vinculados às porta-
rias ministeriais correlatas; 
II - identificação dos estabelecimentos hospitalares que, mesmo não 
habilitados pelo Ministério da Saúde, desempenham papel assistencial 
relevante para a linha de cuidado do Acidente vascular Cerebral e cum-
prem parcialmente os critérios estipulados para a habilitação;
III -  orientação aos gestores/prestadores quanto ao fluxo de habilitação 
e adequações necessárias;
Iv -  repasse de recursos vinculados a Deliberação CIB/SuS nº 3 .193, 
de 20 de julho de 2020, que aprova o repasse de parcela excepcional de 
incentivo financeiro para apoio e fortalecimento da Rede de Urgência e 
Emergência no Estado de Minas Gerais (rede de resposta às urgências 
e Emergências, PrOurGE e uPA 24h); e
v -  acompanhamento sistemático dos indicadores e ações assistenciais 
e com vistas a aprimorar a qualidade assistencial .
Art. 5º - A definição/pactuação dos fluxos assistenciais nas microrregi-
ões/macrorregiões de saúde para atendimento de pacientes com sinais e 
sintomas característicos Acidente vascular Cerebral deve considerar:
I -  identificação das portas de urgência e emergência e sua 
abrangência;
II - definição das unidades hospitalares referência para atendimento de 
pacientes com sinais e sintomas sugestivos de Acidente vascular Cere-
bral, considerando a infraestrutura, insumos e equipe multiprofissio-
nal, bem como a abrangência do serviço (municípios/microrregiões de 
referência);
III -  definição das unidades hospitalares responsáveis pela continui-
dade do cuidado, preparados para atender as necessidades de usuá-
rios que, durante algumas semanas ou meses, necessitam de cuidados 
e atendimento multidisciplinar 24 horas por dia, mas não carecem de 
uma infraestrutura hospitalar de maior complexidade; e
IV -  definição do protocolo básico de avaliação dos pacientes com 
sinais e sintomas sugestivos de Acidente vascular Cerebral nos diferen-
tes pontos de atenção (unidades de Pronto Atendimento, SAMu 192, 
transporte de urgência e unidades Hospitalares de referência) .
Art. 6º - O subsídio financeiro estadual para tratamento farmacológico 
do Acidente vascular Isquêmico (AvCi) com alteplase na fase aguda, 
consiste na implementação do credenciamento estadual de unidades 
hospitalares como unidades de AvC Estadual (u-AvCE) que, mediante 
fluxo estabelecido em Resolução específica, farão jus ao pagamento do 
medicamento trombolítico utilizado em pacientes com CID-10 vincula-
dos ao AvCi e com indicação clínica de utilização do trombolítico . 
§ 1º - O credenciamento será realizado mediante orientações descritas 
no Anexo I, e posteriormente publicada resolução com o rol de bene-
ficiários aprovados.
§ 2º - Após seis meses do conhecimento do comportamento dos benefi-
ciários quanto a execução do serviço e demanda assistencial, a metodo-
logia de repasse de recursos será reavaliada .
Art . 7º - São critérios de elegibilidade para credenciamento de unida-
des de AvC Estadual (u-AvCE) no Programa rede resposta às urgên-
cias e Emergências: 
I – cumprir com os critérios dos Hospitais Microrregionais ou Macror-
regional do Módulo valor em Saúde da Política de Atenção Hospitalar 
do Estado de Minas Gerais – valora Minas; 
II – ser contemplado como Hospital Nível II ou como Hospital Especia-
lizado do Acidente vascular Cerebral (AvC) Nível I do Programa rede 
resposta às urgências e Emergências;
III – possuir equipe mínima e recursos tecnológicos mínimos previstos 
no Anexo II desta resolução; e
Iv – responder ao Complexo regulador da Macrorregião de Saúde, de 
acordo com a rede estabelecida e os fluxos pactuados. 
Art . 8º - requisitos para credenciamento de Hospitais como unidade de 
AvC Estadual (u-AvCE):
I - realizar atendimento de urgência vinte e quatro horas por dia, todos 
os dias da semana, inclusive finais de semana;
II - realizar exame de tomografia computadorizada de crânio nas vinte 
e quatro horas do dia; 
III - dispor de equipe treinada em urgência para atendimento aos 
pacientes com AvC, composta por médico, enfermeiro, técnicos de 
enfermagem e coordenada por neurologista com título de especialista 
em neurologia reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) 
ou Conselho regional de Medicina (CrM) ou residência médica em 
Neurologia reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC); 
Iv - disponibilizar protocolos clínicos e assistenciais escritos; 
v - possuir leitos monitorados para o atendimento ao AvC agudo, 
com médico vinte e quatro horas por dia e equipe treinada para o 
atendimento;
vI - possuir unidade de Tratamento Intensivo (uTI); 
vII - realizar serviço de laboratório clínico em tempo integral;
vIII - fornecer cobertura de atendimento neurológico, disponível em 
até 30 (trinta) minutos da admissão do paciente (plantão presencial, 
sobreaviso à distância ou suporte neurológico especializado por meio 
da telemedicina/telessaúde); e
Ix - dispor de equipe neurocirúrgica 24 (vinte e quatro) horas/dia, seja 
ela própria, presencial ou disponível em até duas horas, ou referen-
ciada, disponível em até duas horas .
§ 1º - O Hospital deve apresentar ao Comitê Gestor regional da rede 
de urgência a proposta de credenciamento, comprovando os itens 
dispostos nos incisos desse Artigo, em conformidade com o Anexo I 
desta resolução . A proposta deve ser pactuada em CIB Macro e CIB/
SuS-MG, com posterior publicação de resolução SES/MG com os 
Hospitais credenciados . 
§ 2º - Entende-se por telemedicina/telessaúde para tratamento agudo do 
AvC a utilização de sistemas de comunicação ou teleconferência que 
incluam ou não o compartilhamento de vídeo, som e dados de neuroi-
magem, permitindo a avaliação remota de um paciente com suspeita 
de AvC por um neurologista com experiência em AvC, preferencial-
mente vinculado a um Centro de Atendimento de urgência aos Pacien-
tes com AvC .
§ 3º - Na avaliação referida no § 2º do art . 8º, o sistema de comunicação 
ou teleconferência deve permitir que o neurologista realize:  checagem 
da história clínica e do exame neurológico, se necessário, do referido 
paciente, conversando ou visualizando e, sobretudo, interagindo em 
tempo real com o paciente e a equipe médica à distância para o cuidado 
ao paciente com AvC;  deve-se avaliar, em tempo real, a neuroimagem 
realizada logo após sua realização no equipamento remoto (tomogra-
fia computadorizada ou ressonância magnética de crânio), através de 
um software de transmissão de imagem, com visualizador que tenha 
ajuste do centro e largura da janela da imagem e transferência de dados 
segura; e todo o cuidado ao paciente com AvC para redução da morbi-
dade e sequelas, considerando seus riscos .
Art . 9º – Os Hospitais credenciados como unidade de AvC Estadual 
(u-AvCE), além do cumprimento dos critérios de elegibilidade pre-
vistos no Art . 7º e dos e requisitos mínimos estabelecidos no Art . 8º, 
deverão assumir os seguintes compromissos: 

I – apresentar em seis meses após o credenciamento o monitoramento e 
registro da mortalidade hospitalar, visando redução da mesma;
II – garantir em até seis meses após o credenciamento o tempo porta-
tomografia < 25 minutos;
III – solicitar ao Ministério da Saúde a Habilitação como Centro de 
Atendimento de urgência aos pacientes com AvC (Tipo I ou Tipo II ou 
Tipo III) em até seis meses após o credenciamento; e
Iv – contar com Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) - 
Trombólise no Acidente vascular Cerebral Isquêmico Agudo, que con-
têm o conceito geral do acidente vascular cerebral isquêmico agudo, 
critérios de diagnóstico, critérios de inclusão e de exclusão, tratamento 
e mecanismos de regulação, controle e avaliação .
 Art . 10 – Os Hospitais habilitados pelo Ministério da Saúde como Cen-
tro de Atendimento de urgência aos pacientes com AvC (Tipo I ou Tipo 
II ou Tipo III) são inelegíveis para credenciamento como unidade de 
AvC Estadual (u-AvCE) . 
Parágrafo único – A medida que os Hospitais forem habilitados pelo 
Ministério da Saúde como Centro de Atendimento de urgência aos 
pacientes com AvC (Tipo I ou Tipo II ou Tipo III), os mesmos serão 
descredenciados da unidade de AvC Estadual (u-AvCE) . 
Art. 11 - Configuram-se como funções dos pontos de atenção vinculado 
à linha de cuidado do Acidente vascular Cerebral:
I - unidades de Atenção Básica à Saúde (uBS): na abordagem do 
evento agudo, quando o usuário procura a unidade com queixas suges-
tivas de AvC, a equipe deve realizar o primeiro atendimento, avaliar 
sinais vitais e glicemia capilar, realizar exame neurológico sucinto e 
entrar em contato com o SAMu 192 ou Hospital de referência para 
o município;
II - Componente Móvel de urgência (SAMu-192 e outros serviços 
móveis de urgência e emergência): configura como o principal dire-
cionador do fluxo (regulador) logo após o início dos sintomas. Deve 
utilizar protocolo unificado de avaliação e cuidados pré-hospitalares 
conforme as diretrizes clínico-assistenciais definidas pelo Ministério 
da Saúde; 
III - unidades de Pronto Atendimento (uPA 24h)/serviços congêneres, 
Hospitais Nível Iv e III do Programa rede resposta às urgências e 
Emergências: Devem atender somente demandas espontâneas de usuá-
rios com suspeita de AvC agudo . Devem realizar o atendimento inicial, 
estabilizar o paciente e encaminhá-lo para o Hospital referência para o 
atendimento agudo do AvC, em conformidade com o Fluxo Assisten-
cial pactuado no território;
Iv - Hospital Nível II: São Hospitais de referência para o atendimento 
agudo aos pacientes acometidos por AvC isquêmico . Para os casos de 
AvC hemorrágico, esses hospitais devem estabilizar o paciente e enca-
minhá-los para o Hospital de referência, conforme fluxo pactuado. Toda 
a assistência deve ser prestada com qualidade e resolutividade, em con-
formidade com os protocolos vigentes;
v -  Hospital Especializado do Acidente vascular Cerebral (AvC) Nível 
I: São Hospitais de referência para o atendimento agudo e integral do 
AvC isquêmico e hemorrágico . Toda a assistência deve ser prestada 
com qualidade e resolutividade, em conformidade com os protocolos 
vigentes;
vI - hospitais com habilitação em Centro de Atendimento de urgên-
cia Tipo I, Tipo II ou Tipo III aos Pacientes com Acidente vascular 
Cerebral: São Hospitais habilitados para prestar atendimento às deman-
das espontâneas e referenciadas aos casos agudos de AvC agudo e 
integral;
vII -  hospitais credenciados como unidade de AvC Estadual 
(u-AvCE): São referência para a Microrregião ou Macrorregião na 
qual está inserido, na linha de cuidado do AvC, contribuindo efetiva-
mente para a resolubilidade do território . Além de ser referência para 
a expansão, qualificação e consolidação da referida linha prioritária, a 
partir da cooperação técnica entre serviço, municípios e Estado;
 vIII - Serviço de Atenção Domiciliar: modalidade de atenção à saúde 
integrada às redes de Atenção à Saúde, caracterizada por um conjunto 
de ações de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação 
e promoção à saúde, prestadas em domicílio, garantindo continuidade 
de cuidados; e
IX - Hospitais de Transição (Plataforma): classificados como Tipo I e 
Tipo II, são espaços totalmente preparados para atender as necessida-
des de usuários que, durante algumas semanas ou meses, necessitam 
de cuidados e atendimento multidisciplinar 24 horas por dia, mas não 
carecem de uma infraestrutura hospitalar de maior complexidade, nos 
seguintes termos: 
a) Tipo II (reabilitação físico-funcional, cuidados crônicos e paliati-
vos): São hospitais que desenvolvem ações e serviços de saúde vincula-
dos à reabilitação físico-funcional, cuidados crônicos e paliativos . Este 
módulo é precursor da habilitação Ministerial como unidade/Hospital 
de Cuidados Prolongados ou Hospital de Cuidados Prolongados (uCP/
HCP) e atendem usuários provenientes de Hospitais de relevância 
Estadual, Macro e Microrregional como referência para continuidade 
da assistência; e
b) Tipo I (cuidados crônicos e paliativos): Este módulo é composto por 
instituições que atendam usuários provenientes de Hospitais de rele-
vância Estadual, Macro e Microrregional como referência para conti-
nuidade da assistência, sendo desejável que os hospitais elegíveis para 
o módulo atendam aos critérios de habilitação Ministerial como uni-
dade/Hospital de Cuidados Prolongados ou Hospital de Cuidados Pro-
longados (uCP/HCP) .
Art . 12 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 19 de maio de 2021 .
FáBIO BACCHErETTI vITOr

SECrETárIO DE ESTADO DE SAÚDE

ANExOS I, II, III E Iv DA rESOLuÇÃO SES/MG Nº 7 .522, DE 
19 DE MAIO DE 2021 (disponível no sítio eletrônico www .saude .
mg .gov .br) .
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DELIBErAÇÃO CIB-SuS/MG Nº 3 .420, DE 19 DE MAIO DE 2021 .
Divulga os atos operacionais para fins de programação dos incentivos 
federais na Programação Pactuada Integrada (PPI/MG) .
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 dasaúde;
- 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 outrasprovidências;
- 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 organi-
zação do Sistema Único de Saúde - SuS, o planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a articulaçãointerfederativa;
- a Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017, que trata 
da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência 
dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema 
Único de Saúde;
- o Manual de Financiamento dos Incentivos Financeiros Permanentes 
de Custeio do SuS, 2014, emitido pelo Departamento de regulação, 
Avaliação e Controle de Sistemas(DrAC) do Ministério da Saúde;
- o fato de que em inúmeras situações o ato normativo que trata da 
transferência do recurso não explicita claramente sua composição, 
cabendo análise específica para a correta programação na PPI/MG;
- as discussões realizadas no âmbito do Grupo Gestor da PPI/MG; e
- a aprovação da CIB-SuS/MG em sua 274ª reunião Ordinária, ocor-
rida em 19 de maio de 2021 .
DELIBErA:
Art. 1º - Ficam aprovados os atos operacionais para fins de programa-
ção dos incentivos federais na Programação Pactuada Integrada (PPI/
MG) .
Parágrafo único - Tais atos operacionais detalham como se dará a 
programação dos incentivos permanentes de custeio que compõem o 
Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade na PPI/MG, conhe-
cido como Teto MAC .

Art . 2º - Diante da publicação de portaria ministerial relativa a incorpo-
ração de recursos caracterizados como incentivos federais, a Diretoria 
de Programação Pactuada e Integrada (DPPI) irá operacionalizar a pro-
gramação dos recursos no Limite Financeiro da Média e Alta Comple-
xidade do Estado, sendo possível a transparência via site da PPI/MG .
§ 1º - A programação será realizada após registro do ato normativo no 
Sistema de Controle de Limite Financeiro da Média e Alta Comple-
xidade (SISMAC), em consonância com o previsto no Plano de Ação 
regional (PAr) da rede em questão, quando for o caso, respeitando o 
regramento da composição dos recursos federais .
§ 2º - Após a programação do recurso, cabe as áreas assistenciais acom-
panhar e validar as informações incluídas e publicizadas na PPI/MG .
§ 3º - No caso de identificação de programação equivocada, após notifi-
cação para a DPPI, as medidas serão adotadas para adequações .
§ 4º - Apesar da programação dos recursos na PPI ser por município, a 
DPPI mapeará os recursos de incentivos por prestador a fim de contri-
buir com a melhor gestão dos recursos .
Art . 3º - A composição dos recursos federais de que trata desta Deli-
beração está embasada em normativas ministeriais e/ou estaduais que 
definem os recursos e será detalhada, conforme segue:
I – rede Cegonha: os incentivos encontram-se programados na Forma 
de Organização 90550 – Cegonha;
II – rede de urgência e Emergência: os incentivos encontram-se pro-
gramados na Forma de Organização 90540 – urgência e Emergência;
III - rede de Atenção Psicossocial (rAPS): os incentivos encontram-se 
programados na Forma de Organização 90530 – rAPS - rede de Aten-
ção Psicossocial;
Iv - rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador 
(rENAST): o incentivo encontra-se programado na Forma de Organi-
zação 90509 - Saúde do Trabalhador;
V – Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência: os incentivos encon-
tram-se programados na Forma de Organização 90570 - reabilitação;
vI –Incentivos Hospitalares: o incentivo encontra-se programado na 
Forma de Organização: 90580 - Incentivos Hospitalares;
vII - Organizações de Procura de Órgãos e Tecidos (OPO): o incentivo 
encontra-se programado na Forma de Organização 90523 - Incentivo 
OPO - MG Transplantes, sendo o valo fixo anual de R$ 240.000,00 por 
quantidade de OPO;
vIII – Linha de Cuidado ao Idoso das Casas de Saúde da FHEMIG: 
o incentivo encontra-se programado na Forma de Organização 90525 
- Cuidado ao Idoso das Casas de Saúde da FHEMIG e refere-se ao pre-
visto na Deliberação CIB-SuS/MG nº 2 .468, de 22 de março de 2017;
Ix - Incentivo de Cardiopediatria (grupo A e grupo B): o incentivo 
encontra-se programado na Forma de Organização 090526 - Incentivo 
de cardiopediatria e refere-se ao previsto na Deliberação CIB-SuS/MG 
nº 2 .522, de 25 de julho de 2017;
x – Central de regulação: o incentivo encontra-se programado na 
Forma de Organização 90528 – regulação e refere-se ao previsto na 
Portaria nº 197, de 6 de fevereiro de 2019, que divulga os montantes 
anuais alocados aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados 
ao cofinanciamento das ações e serviços públicos de saúde no Grupo 
de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 
(Teto MAC); e
xI - Incentivo para a Atenção Especializada aos Povos Indígenas 
(IAE-PI): o incentivo encontra-se programado na Forma de Organiza-
ção 90529 - Saúde Indígena e os valores diferem por tipo de estabele-
cimento de saúde .
§ 1º - As definições contidas nesta Deliberação considera os atos nor-
mativos e sistematiza as definições realizadas em várias discussões do 
Grupo Gestor da PPI ao longo dos anos .
§ 2º - O incremento ligado à Saúde Bucal, atualmente previsto no sub-
grupo 916 e previsto na Deliberação CIB-SuS/MG nº 2 .849/2018, terá 
a programação adequada na PPI/MG em ato normativo específico.
§ 3º - A Diretoria de Programação Pactuada Integrada (DPPI) irá ade-
quar, se for o caso, o banco de dados de programação ao previsto nesta 
Deliberação, cujos ajustes serão publicizados por meio de Nota Técnica 
Conjunta entre as subsecretarias envolvidas .
§ 4º - O detalhamento da composição dos recursos de que trata esta 
Deliberação será objeto de Nota Informativa a ser disponibilizada no 
sitio eletrônico da PPI/MG, no ícone “Documentos Técnicos” .
Art . 4º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 19 de maio de 2021 .
FáBIO BACCHErETTI vITOr

SECrETárIO DE ESTADO DE SAÚDE E
COOrDENADOr DA CIB-SuS/MG
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DELIBErAÇÃO CIB-SuS/MG Nº 3 .425, DE 21 DE MAIO DE 2021 .
Aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG nº 
3 .168, de 4 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência da 
Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COvID- 19, cau-
sada pelo agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais .
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;
- a Lei Federal nº 13 .979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto 
de 2019;
- 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 Estadual nº 47 .886, de 15 de março de 2020, que dis-
põe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e 
contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da epidemia de 
doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronaví-
rus (COvID-19), institui o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e 
Contingenciamento em Saúde do COvID-19 Comitê Extraordinário 
COvID-19 e dá outras providências;
- o Decreto Estadual 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);
- o Decreto Estadual nº 48 .102, de 29 de dezembro de 2020, que pror-
roga o prazo de vigência do estado de calamidade pública de que trata 
o art . 1º doDecreto nº 47 .891, de 20 de março de 2020, no âmbito de 
todo o território do Estado;
- a Portaria GM/MS nº 454, de 20 de março de 2020, que declara, em 
todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do Coro-
navírus (covid-19);
- a Deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 nº 8, de 19 de 
março de 2020, que dispõe sobre medidas emergenciais a serem adota-
das pelo Estado e municípios enquanto durar a situação de emergência 
em saúde pública no Estado;
- 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 coti-
dianos, enquanto durar o estado de calamidade pública em decorrência 
da pandemia Coronavírus COvID-19, em todo o território do Estado;
- a Deliberação do Comitê Extraordinário COvID-19 nº 19, de 22 de 
março de 2020, que dispõe sobre as medidas adotadas no âmbito do 
Sistema Estadual de Saúde, enquanto durar o estado de em decorrência 
da pandemia causada pelo agente Coronavírus COvID-19, em todo o 
território do Estado;

- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .168, de 04 de junho de 2020, que 
aprova o Plano de Contingência da Grade Hospitalar para enfrenta-
mento da pandemia de COvID-19, causada pelo agente novo Corona-
vírus, no Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .173, de 26 de junho de 2020, que 
aprova a alteração do Anexo Único a Deliberação CIB-SuS/MG nº 
3 .168, de 04 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência da 
Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COvID-19, cau-
sada pelo agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .205, de 14 de agosto de 2020, que 
aprova a alteração do Anexo Único a Deliberação CIB-SuS/MG nº 
3 .168, de 04 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência da 
Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COvID-19, cau-
sada pelo agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .229, de 06 de outubro de 2020, que 
aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG nº 
3 .168, de 04 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência da 
Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COvID-19, cau-
sada pelo agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .256, de 29 de outubro de 2020, que 
aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG nº 
3 .168, de 4 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência da 
Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COvID-19, cau-
sada pelo agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .264, de 20 de novembro de 2020, 
que aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG 
nº 3 .168, de 4 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência da 
Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COvID- 19, cau-
sada pelo agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .268, de 27 de novembro de 2020, 
que aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG 
nº 3 .168, de 04 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência 
da Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COvID- 19, 
causada pelo agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .272, de 04 de dezembro de 2020, 
que aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG 
nº 3 .168, de 4 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência da 
Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COvID- 19, cau-
sada pelo agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .273, de 09 de dezembro de 2020, 
que aprova a alteração do art . 1º da Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .264, 
de 20 de novembro de 2020, que alterou a o Anexo Único da Delibera-
ção CIB-SuS/MG nº 3 .168, de 4 de junho de 2020, que aprova o Plano 
de Contingência da Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia 
de COvID- 19, causada pelo agente novo Coronavírus, no Estado de 
Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .286, de 11 de dezembro de 2020, 
que aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG 
nº 3 .168, de 4 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência da 
Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COvID- 19, cau-
sada pelo agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .292, de 23 de dezembro de 2020, 
que aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG 
nº 3 .168, de 4 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência da 
Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COvID- 19, cau-
sada pelo agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .301, de 30 de dezembro de 2020, 
que aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG 
nº 3 .168, de 4 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência da 
Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COvID- 19, cau-
sada pelo agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .307, de 08 de janeiro de 2021, que 
aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG nº 
3 .168, de 04 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência da 
Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COvID- 19, cau-
sada pelo agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .310, de 25 de janeiro de 2021, que 
aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG nº 
3 .168, de 4 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência da 
Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COvID- 19, cau-
sada pelo agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .313, de 29 de janeiro de 2021, que 
aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG nº 
3 .168, de 4 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência da 
Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COvID- 19, cau-
sada pelo agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .317, de 05 de fevereiro de 2021, que 
aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG nº 
3 .168, de 4 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência da 
Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COvID- 19, cau-
sada pelo agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .320, de 12 de fevereiro de 2021, que 
aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG nº 
3 .168, de 4 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência da 
Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COvID- 19, cau-
sada pelo agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .336, de 19 de fevereiro de 2021, que 
aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG nº 
3 .168, de 4 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência da 
Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COvID- 19, cau-
sada pelo agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .345, de 05 de março de 2021, que 
aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG nº 
3 .168, de 4 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência da 
Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COvID- 19, cau-
sada pelo agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .348, de 15 de março de 2021, que 
aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG nº 
3 .168, de 4 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência da 
Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COvID- 19, cau-
sada pelo agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB- SuS/MG nº 3 .361, de 19 de março de 2021, que 
aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG nº 
3 .168, de 4 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência da 
Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COvID- 19, cau-
sada pelo agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .363, de 26 março de 2021, que 
aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG nº 
3 .168, de 4 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência da 
Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COvID- 19, cau-
sada pelo agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .366, de 30 março de 2021, que 
aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG nº 
3 .168, de 4 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência da 
Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COvID- 19, cau-
sada pelo agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .371, de 09 abril de 2021, que aprova 
a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .168, de 
4 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência da Grade Hos-
pitalar para enfrentamento da pandemia de COvID- 19, causada pelo 
agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .377, de 16 abril de 2021, que aprova 
a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .168, de 
4 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência da Grade Hos-
pitalar para enfrentamento da pandemia de COvID- 19, causada pelo 
agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .393, de 23 abril de 2021, que aprova 
a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .168, de 
4 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência da Grade Hos-
pitalar para enfrentamento da pandemia de COvID- 19, causada pelo 
agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .396, de 30 abril de 2021, que aprova 
a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .168, de 
4 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência da Grade Hos-
pitalar para enfrentamento da pandemia de COvID- 19, causada pelo 
agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .403, de 07 maio de 2021, que aprova 
a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .168, de 
4 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência da Grade Hos-
pitalar para enfrentamento da pandemia de COvID- 19, causada pelo 
agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .405, de 14 de maio de 2021, que 
aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG nº 
3 .168, de 4 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência da 
Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COvID- 19, cau-
sada pelo agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais;
- a Nota Informativa Nº 190/2020-CGAHD/DAHu/SAES/MS, que 
visa elucidar questões relacionadas a leitos clínicos COvID/SrAG; 
habilitação de leitos de uTI e letos de suporte ventilatório (LSvP) para 
SrAG/COvID-19;

 
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 3202105220042220127.



 28 – sábado, 22 de Maio de 2021 diário do executivo Minas Gerais 
- os Planos de Contingência Macrorregional do Estado de Minas 
Gerais;
- a necessidade de estruturar a rede hospitalar do Estado de Minas 
Gerais para o enfrentamento do COvID-19, com a disponibilização de 
leitos clínicos e leitos de uTI;
- a necessidade de atualizar os Planos de Contingência Macrorregio-
nais, considerado que os mesmos são dinâmicos para prover o enfrenta-
mento da pandemia e garantir a assistência da população;
- os ajustes nos Planos de Contingência Macrorregionais, seguindo as 
premissas do documento orientador “redimensionamento de Leitos de 
uTI COvID”, aprovada pelo COES em 19/10/2020, para redução do 
número de leitos de uTI COvID nos territórios, considerando a dimi-
nuição nas taxas de ocupação dos leitos de uTI das macrorregiões;
- os documentos inseridos nos processos SEI relacionados aos Planos 
de Contingência das Grades Hospitalares das Macrorregiões de Saúde 
de Minas Gerais;
- o Ofício nº 124/2021, de 20 de maio de 2021, 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 do Sistema Único de Saúde do Estado de Minas Gerais (CIB-
SuS/MG), das Comissões Intergestores Bipartite Macrorregionais 
(CIB Macro) e das Comissões Intergestores Bipartite Microrregionais 
(CIB Micro) do Estado de Minas Gerais .
DELIBErA:
Art . 1º - Fica alterado o Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG 
nº 3 .168, de 4 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência 
da Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de COvID-19, 
causada pelo agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais, que 
passa a vigorar nos termos do Anexo Único desta Deliberação .
Parágrafo único – A alteração de que trata o  caput  deste artigo se refere 
aos ajustes nos Planos de Contingência Macrorregionais, de acordo 
com o cenário epidemiológico atual .
Art. 2º - O reconhecimento dos leitos, por parte da SES/MG, para fins 
de pagamento, será feito a partir da disponibilização dos mesmos no 
SuSfácilMG .
Art . 3º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 21 de maio de 2021 .
FáBIO BACCHErETTIvITOr

SECrETárIO DE ESTADO DE SAÚDE E
COOrDENADOr DA CIB-SuS/MG

ANExO ÚNICO DA DELIBErAÇÃO CIB-SuS/MG Nº 3 .425, DE 21 
DEMAIO DE 2021 (disponível no sítio eletrônico www .saude .mg .gov .
br/cib) . 
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DELIBErAÇÃO CIB-SuS/MG Nº 3 .423, DE 19 DE MAIO DE 2021 .
Aprova a alteração na Deliberação CIB-SuS/MG nº 2 .706, de 18 de 
abril de 2018 que institui o Comitê Estadual de Enfrentamento da Han-
seníase no âmbito do Estado de Minas Gerais – SES/MG .
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;
- a Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, que 
consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema 
Único de Saúde;
- a Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 2017, que con-
solida as normas sobre os sistemas e subsistemas do Sistema Único 
de Saúde;
- a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, que 
consolida as normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema 
Único de Saúde;
- a Portaria de Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017, que con-
solida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recur-
sos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único 
de Saúde;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 2 .706, de 18 de abril de 2018, que ins-
titui o Comitê Estadual de Enfrentamento da Hanseníase no âmbito da 
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais - SES/MG;

- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 2 .810, de 13 de novembro de 2018, 
que aprova a alteração do art . 3º da Deliberação CIB-SuS/MG nº 2 .706, 
de 18 de abril de 2018, que institui o Comitê Estadual de Enfrentamento 
da Hanseníase, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Minas 
Gerais – SES/MG;
- o documento “Estratégia Nacional para Enfrentamento da Hanseníase 
2019-2022” . Ministério da Saúde, 2019;
- a resolução CES 072/2020 nº 72, de 14 de dezembro de 2020, que 
dispõe sobre a aprovação do Plano Estadual de Saúde de Minas Gerais 
para o quadriênio 2020-2023 (PES); e
- a aprovação da CIB-SuS/MG em sua 274ª reunião Ordinária, ocor-
rida em 19 de maio de 2021 .
DELIBErA:
Art . 1º - Aprovar a alteração dos artigos 2º e 3º da Deliberação CIB-
SuS/MG nº 2 .706, de 18 de abril de 2018, que institui o Comitê Esta-
dual de Enfrentamento da Hanseníase no âmbito da Secretaria de 
Estado de Saúde de Minas Gerais, que passará a vigorar com a seguinte 
redação:
Art . 2º - O Comitê Estadual de Enfrentamento da Hanseníase tem como 
objetivos:
I - Propor estratégias de enfrentamento da Hanseníase em Minas 
Gerais;
II - Discutir e fomentar compromissos políticos do estado e municí-
pios no desenvolvimento e implementação de ações baseadas no forta-
lecimento da rede de atenção à Hanseníase, vigilância Epidemiológica, 
Gestão, Educação em Saúde, Mobilização e Inclusão Social;
III – Discutir estratégias para fomentar e fortalecer o diagnóstico pre-
coce, tratamento oportuno e a prevenção de incapacidades;
Iv – Fomentar o desenvolvimento de estratégias de promoção à saúde e 
inclusão social visando a melhoria das condições e modos de viver dos 
indivíduos e comunidades acometidos pela Hanseníase;
v - Construir processos de educação em saúde, mobilização, comu-
nicação social em Hanseníase, visando a redução do estigma e da 
discriminação;
vI - Articular junto as instituições participantes a atuação de forma inte-
grada, contribuindo para o fortalecimento das ações em Minas Gerais;
vII - Propor e acompanhar estudos e pesquisas sobre a Hanseníase, 
gerando conhecimento para auxiliar na tomada de decisão por parte 
dos gestores;
vIII - Promover articulação das ações e parcerias governamentais e não 
governamentais para promoção, vigilância, prevenção e atenção aos 
portadores de Hanseníase;
Ix – Estabelecer estratégias e cooperar na captação de recursos, com o 
objetivo de executar ações programadas e discutidas pelo Comitê; e
x – Monitorar, avaliar e revisar o Plano de Enfrentamento à Hanseníase 
no Estado de Minas Gerais .
Art . 3º - O Comitê Estadual de Enfrentamento da Hanseníase é inter-
setorial, tem caráter consultivo e é composto por um membro titular e 
um suplente das seguintes unidades administrativas da SES-MG, outros 
órgãos e Sociedade Civil, sob à coordenação da primeira:
I – Coordenação de Hanseníase/SES-MG;
II – Superintendência de Atenção Primária à Saúde/SES-MG;
III – Superintendência de redes de Atenção à Saúde/SES-MG;
Iv – Superintendência de Assistência Farmacêutica/SES-MG;
v – Assessoria de Comunicação Social/SES-MG;
vI – unidade regional de Saúde/SES-MG;
vII – Secretaria de Estado de Educação/SEE-MG;
vIII – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e 
Cidadania/SEDPAC-MG;
Ix – Casas de Saúde/Fundação Hospitalar do Estado de Minas Geras 
– FHEMIG;
x - Fundação Ezequiel Dias – FuNED;
xI - Escola de Saúde Pública de Minas Gerais – ESP;
xII – Faculdade de Enfermagem/universidade Federal de Minas 
Gerais - uFMG;
xIII – Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais CES-MG;
xIv - Movimento de reintegração das Pessoas Atingidas pela Han-
seníase – Morhan;
xv - Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais 
– COSEMS-MG;
xvI - Centro de referência Nacional em Hanseníase e Dermatologia 
Sanitária/ universidade Federal de uberlândia/CrEDESH - uFu;
xvII - Hospital Eduardo de Menezes/HEM - FHEMIG;
xvIII – Hospital das Clínicas/universidade Federal de Minas Gerais/
HC – uFMG;
xIx – Secretaria Municipal de Saúde de Governador valadares; e
xx – Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte .
§ 1º - Compete ao titular das unidades indicar seus representantes à 
Coordenação de Hanseníase/SES-MG no prazo de 30 (trinta) dias após 
a publicação desta resolução;
§ 2º - Para a definição do representante das Unidades Regionais de 
Saúde, será utilizado critério epidemiológico para definir quais serão as 
unidades regionais titular e suplente; e
§ 3º - Poderão ser convidados participantes de outros setores da 
SES-MG e de outras instituições para as reuniões do Comitê Estadual 
de Enfrentamento da Hanseníase conforme a matéria a ser apreciada, 
como “colaborador convidado” .
Art . 4º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 19 de maio de 2021 .
FáBIO BACCHErETTI vITOr

SECrETárIO DE ESTADO DE SAÚDE E
COOrDENADOr DA CIB-SuS/MG
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 DESPACHO DE JuLGAMENTO
O Diretor Hospitalar da Casa de Saúde Santa Izabel,no uso da compe-
tência que lhe confere a Portaria Presidencial FHEMIG n° 1670 de 21 
de fevereiro de 2020, considerando o que consta do Processo Adminis-
trativo Disciplinar, instaurado pela Ordem de Serviço de Instauração/
FHEMIG/CSSINº 07/2016, com extrato publicado no Diário Oficial 
de 24/11/2016, determina oArQuIvAMENTO dos autos,em razão da 
consumação da prescrição da pretensão punitiva do Estadoconforme 
consta no Parecer n° 2270 .030 .2021 .
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O DIrETOr DE GESTÃO DE PESSOAS DA FuNDAÇÃO HOSPI-
TALAr DO ESTADO DE MINAS GErAIS - FHEMIG no uso das atri-
buições que lhe confere a Portaria Presidencial Nº 1479 de 24/08/2018, 
publicada em 25/08/2018, rETIFICA o ato de CONCEDE GrATIFI-
CAÇÃO POr rISCO á SAÚDE - GrS, GrAu MÉDIO, publicado 
em 27/04/2021, do servidor Nilson Jose ribeiro, MASP 11041852:
 Onde se lê: HrB JA, leia-se: CHPB .
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O DIrETOr DE GESTÃO DE PESSOAS DA FuNDAÇÃO HOS-
PITALAr DO ESTADO DE MINAS GErAIS - FHEMIGno uso 
das atribuições que lhe confere a Portaria Presidencial Nº Nº . 1479 
de 24/08/2018, publicada em 25/08/2018,CONCEDE rEvISÃODE 
GrATIFICAÇÃO POr rISCO À SAÚDE, de GrAu MEDIO PArA 
GrAu MAxIMOnos 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 
- GSST, dos servidores:
 Aline Ferreira Da Silva Coutinho, MASP 12860961, lotado no HJK, 
tec . de enfermagem, a partir de 18/03/2020, adm . 1 .
 Daiana Aparecida De Aguiar Silva, MASP 14679120, lotado no HrJP, 
tec . de enfermagem, a 22/06/2020, adm . 1 . 
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O DIrETOr 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, CONCEDE GrATIFICAÇÃO 
POr rISCO á SAÚDE - GrS, GrAu MáxIMO, 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 - GSST, dos servidores:
 Aristarco De Pinho Ferreira Junior, MASP 14909071, lotado no HGv, 
medico, a partir de 28/08/2020 a 03/03/2021, adm .1 .
 Wilton Agnes rodrigues, MASP 12422234, lotado no HrAD, enfer-
meiro, a partir de 14/07/2020, adm . 2 .
 rejane Da Costa Strehie Almeida, MASP 14890453, lotado no HrJP, 
tec . de enfermagem, a partir de 17/04/2020, adm .1 .
 Priscilla De Souza Pina, MASP 14890438, lotado no HrJP, enfer-
meiro, a partir de 20/04/2020, adm . 1 .
 Paola De Oliveira Fernandes, MASP 14897771, lotado no HrJP, tec . 
de enfermagem, a partir de 15/06/2020, adm . 1 .
 Dalilla Magna Da Silva Camargos, MASP 14637805, lotado no HJK, 
tec . de enfermagem, a partir de 11/04/2018, adm . 1 .
 Sibele Aryadne Da Silva, MASP 14900385, lotado no HJK, bioquí-
mico, a partir de 08/07/2020, adm . 1 .
 vera Dos reis Machado, MASP 11499167, lotado no HrAD, enfer-
meiro, a partir de 16/08/2020, adm . 3 .
 valdete Batista Leal, MASP 11489549, lotado no HrAD, enfermeiro, 
a partir de 14/07/2020, adm . 4 .
 Edilaine Martins rosa Oliveira, MASP 14904254, lotado no HrAD, 
tec . de enfermagem, a partir de 27/07/2020, adm . 1 .
 Ana Paula Da Silva, MASP 12696589, lotado no HJK, tec . de farmácia, 
a partir de 06/07/2020, adm . 2 .
 rogerio Garcia vieira De Almeida, MASP 14627665, lotado no HJK, 
médico, a partir de 06/12/2020, adm . 3 .
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O DIrETOr 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, CONCEDE GrATIFICAÇÃO 
POr rISCO á SAÚDE - GrS, GrAu MáxIMO, 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 - GSST, dos servidores:
 Barbara rita Maciel, MASP 14896344, lotado no HrBJA, tec . de 
enfermagem, 01/06/2020 até 15/10/2020, adm . 1 .
 Gabriela De Oliveira Abrantes Souza, MASP 14896377, lotado no 
HrBJA, tec de enfermagem, de 01/06/2020 a 15/10/2020, adm . 1
 Julia rosa Pinto, MASP 14896401, lotado no HrBJA, tec . de enferma-
gem, de 01/06/2020 a 15/10/2020, adm . 1 .

O DIrETOr 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, CONCEDE 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 - GSST, dos servidores:
 Barbara rita Maciel, MASP 14896344, lotado no HrB Já, tec . de 
enfermagem, a partir de 16/10/2020, adm . 1 .
 Gabriela De Oliveira Abrantes Souza, MASP 14896377, lotado no 
HrBJA, tec . de enfermagem, a partir de 16/10/2020, adm . 1
 Julia rosa Pinto, MASP 14896401, lotado no HrBJA, tec . de enferma-
gem, a partir de 16/10/2020, adm . 1 .
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O DIrETOr DE GESTÃO DE PESSOAS DA FuNDAÇÃO HOSPI-
TALAr DO ESTADO DE MINAS GErAIS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Portaria Presidencial Nº . 1479 de 24/08/2018 
torna público: 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: Masp Nome Período Início 
Artigo uNIDADE ADC: 12236717 Alessandra Lana Alves 1 11/05/21 
158 .I . uNIDADE CSSI: 11038403 Dione Carla Oliveira de Almeida 5 
07/05/21 158 .I . uNIDADE HAC: 12846036 Bruna Lima Alves 3 
28/04/21 158 .I . 11914967 Claudia Pereira da Silva 1 06/05/21 158 .I . 
13085220 Fabiane Silva dos Santos 9 03/05/21 158 .I . 12489423 Glei-
ciane Aparecida Andrade rodrigues 14 10/05/21 158 .I . 12700969 
Mychael Marques Sousa Alves 5 30/04/21 158 .I . 14012181 Natalia 
Norbim Prado Cunha 1 29/04/21 158 .I (contrato) . 11004900 roberto 
Henrique Maia 1 10/05/21 158 .I . 11052677 Silvia Ferreira da Silva 37 
28/02/21 158 .I . 13131834 Thais Marilyn Mateus rezende 5 11/05/21 
158 .I . uNIDADE HCM: 12956322 Alexandra de Oliveira ramos 10 
09/05/21 158 .I . 10996726 Carlos Antonio Suski Torres 6 27/04/21 
158 .I . 10996726 Carlos Antonio Suski Torres 10 04/05/21 158 .I . 
13674718 Daniele Alvarenga de Melo 4 28/01/20 158 .I . 14637789 
Danielle Cristina e Silva 1 07/05/21 158 .I (contrato) . 13935721 Elaine 
Maciel Martins de Oliveira 1 10/05/21 158 .I . 13935721 Elaine Maciel 
Martins de Oliveira 1 06/05/21 158 .I . 12337317 Elisangela ubaldo 
Pereira 1 09/05/21 158 .I . 10863546 Geraldo Mateus Inocencio 1 
10/05/21 158 .I (contrato) . 14317432 Gracielle Seibert Amorim Pimen-
tel 2 12/05/21 158 .I (contrato) . 13065727 Iranilza Dias da Silva 15 
11/05/21 158 .I . 11497310 Isabela Martins de Souza 3 10/05/21 158 .I . 
12642807 Jacqueline da Conceicao dos Santos 30 24/09/20 158 .I . 
10902047 Jose Maria de Jesus 7 24/04/21 158 .I . 10902047 Jose Maria 
de Jesus 2 01/05/21 158 .I . 13105556 Leonardo Brasil Oliveira Costa 5 
07/05/21 158 .I . 12203220 Marilda das Gracas Silva de Oliveira 4 
05/05/21 158 .I . 11996113 Monica Pimenta de Almeida 1 26/01/21 
158 .I (contrato) . 13497995 rejane Martins da Silva 5 05/05/21 158 .I . 
13277900 rodrigo ramalho Torta 1 12/05/21 158 .I . uNIDADE HEM: 
11804069 Hassen Iussif de Salles 6 21/04/21 158 .I . 11804069 Hassen 
Iussif de Salles 3 28/04/21 158 .I . 11804069 Hassen Iussif de Salles 5 
05/05/21 158 .I . 11804069 Hassen Iussif de Salles 3 28/04/21 158 .I . 
11804069 Hassen Iussif de Salles 5 04/05/21 158 .I . 13080452 Janaina 
de Queiroz Teixeira 13 17/03/20 158 .I . 13080452 Janaina de Queiroz 
Teixeira 1 17/01/20 158 .I . 13080452 Janaina de Queiroz Teixeira 1 
14/01/20 158 .I . 13080452 Janaina de Queiroz Teixeira 1 08/01/21 
158 .I . 14435465 renata Silva Lima 5 31/05/20 158 .I (contrato) . uNI-
DADE HGv: 14912935 Aline Julia Alvarenga 6 11/05/21 158 .I 

(contrato) . uNIDADE HIJPII: 12158267 Adeir Benedito Lemos Junior 
3 15/02/21 172 . 12968269 Adriana da Conceicao Damas 2 11/05/21 
158 .I . 10883056 Adriana ramos Pereira 5 28/03/21 158 .I . 10883056 
Adriana ramos Pereira 7 11/04/21 158 .I . 12944955 Ana Lucia Silva 
Ferreira 10 27/03/21 158 .I . 12224697 Andre Luiz Ferreira de Bastos 60 
14/05/21 158 .I . 12561221 Angrety Fatima de Carvalho 7 04/05/21 
158 .I . 12428280 Barbara Araujo Marques 7 29/04/21 158 .I . 12716635 
Bianca do Nascimento ulysses 15 05/05/21 158 .I . 13083068 Bruna 
Batista Pereira 1 01/02/21 158 .I . 11985637 Carla Lilian Jensen Murta 1 
27/04/21 158 .I . 13663729 Claudiane Marques Nicolau 2 27/04/21 
158 .I . 12208591 Daniela Carolina Soares Mendes do valle 45 11/05/21 
158 .II . 14018550 Denise Gomes resende 7 08/05/21 158 .I . 14608467 
Eduardo ramos Santos 9 23/04/21 158 .I . 12996930 Erika de Olveira 
Coutinho 7 26/04/21 158 .I . 11304995 Flavia Izabel Fonseca 12 
10/05/21 158 .I . 11989944 Gislene Maria de Carvalho Silva 3 30/04/21 
158 .I . 14513923 Gislene Oliveira dos reis 15 29/04/21 158 .I (con-
trato) . 14568521 Julita rodrigues de Sousa Mascarenhas 5 07/05/21 
158 .I (contrato) . 10904720 Karla Barbosa da Silva 3 27/04/21 158 .I 
(contrato) . 13684931 Kelly dos Santos Costa 10 29/04/21 158 .I . 
13658224 Lilia vasconcelos ribeiro Lage 15 22/04/21 158 .I . 12697207 
Lucineia Moreira do Carmo 1 08/04/21 158 .I . 12697207 Lucineia 
Moreira do Carmo 3 09/04/21 158 .I . 12831129 Luiza Silva vieira Iza-
bel 1 22/04/21 158 .I . 10727436 Luzia Maria dos Santos 8 19/04/21 
158 .I . 14668230 Marcela Brito viana 1 19/04/21 158 .I (contrato) . 
10530632 Maria Aparecida Santos 6 31/03/21 158 .I . 14334338 Maria 
da Penha Barcelos Nascimento 1 07/05/21 158 .I (contrato) . 13854575 
Mariana Sales Costa Jaffar 5 15/02/21 158 .I . 13628656 Marilza Fer-
reira da Silva 8 16/02/21 158 .I . 13702584 Mateus Leandro Jacinto 9 
03/05/21 158 .I . 13452214 Monica Tostes Teixeira da Silva 6 06/05/21 
158 .I . 14701734 Patucia da Mata Souza 1 27/04/21 158 .I (contrato) . 
12969739 Priscila Marciano Muniz 2 23/03/20 158 .I . 13292008 Pris-
cilla Stephanie dos Santos rosa 5 01/05/21 158 .I . 13292008 Priscilla 
Stephanie dos Santos rosa 7 19/04/21 158 .I . 11080041 raquel dos 
Santos Malheiros 3 05/05/21 158 .I . 12832622 renata Maria das Cha-
gas 1 27/02/20 158 .I . 12832622 renata Maria das Chagas 1 25/02/20 
158 .I . 11673225 risolia Teles da Cruz de Andrades Pereir 1 11/01/21 
158 .I . 10412518 ronaldo Marques Ferreira 7 23/04/21 158 .II . 
10879674 rosana Souza Franco 1 06/05/21 158 .I . 13685573 Silvania 
Costa de Novais 21 10/03/21 158 .I . 14570329 Simone Cristina dos 
Santos violante 9 29/04/21 158 .I (contrato) . 13601463 Simone Lucas 
Moreira 8 07/05/21 158 .I . 14823140 Sonia Aparecida Neves Cunha 
ribeiro 6 26/04/21 158 .I (contrato) . uNIDADE HJK: 10904209 Alzira 
Lucia Piteira 10 11/05/21 158 .I . 14812846 Amanda Priscila de Oliveira 
Mota 4 10/05/21 158 .I (contrato) . 13191234 Ana Paula de Souza Mar-
tins 5 10/05/21 158 .I . 13191234 Ana Paula de Souza Martins 5 10/05/21 
158 .I (contrato) . 14892947 Ana Paula Soares Moreira 10 10/05/21 
158 .I (contrato) . 12643151 Andre Michel vitor e Silva 4 06/05/21 158 .I 
(contrato) . 12866901 Aparecida Goncalves de Oliveira 5 23/04/21 
158 .I (contrato) . 10898351 Aparecida Lima da Silva 1 12/05/21 158 .I . 
14709885 Bruna Laiza Silva Pacheco Magalhaes 3 03/05/21 158 .I 
(contrato) . 12175147 Cinara Luiza de Oliveira Moreira 4 07/05/21 
158 .I . 12893160 Claudia Marcia Pereira de Figueiredo 5 07/05/21 
158 .I . 10524270 Conceicao Aparecida roque 30 07/05/21 158 .I . 
12997029 Consuelita Almeida da Silva 1 13/08/20 158 .I . 12997029 
Consuelita Almeida da Silva 6 04/05/21 158 .I . 13215157 Cristina 
Gomes dos Santos 3 07/05/21 158 .I . 10869626 Dalva Terezinha da 
Silva 5 09/05/21 158 .I . 11225091 Danielle Dutra Otoni Pereira 1 
07/05/21 158 .I . 13649298 Denise Silva dos Santos 1 10/05/21 158 .I . 
13649298 Denise Silva dos Santos 1 10/05/21 158 .I (contrato) . 
12949392 Edelzia Geni Pinto 1 12/05/21 158 .I . 11360802 Edineia Lana 
Davia 2 08/05/21 158 .I (contrato) . 12845889 Elaine Amaral de Andrade 
1 03/05/21 158 .I . 11727864 Elen Cristina Cordeiro dos Santos 4 
05/05/21 158 .I . 09189028 Eliana Goncalves da Silva Lima 5 11/05/21 
158 .I . 14314165 Elisabeth Damasceno Pereira 4 10/05/21 158 .I (con-
trato) . 10901734 Erica Divina de Moraes Dias 1 30/04/21 158 .I . 
12963229 Georgia Marcia Marcelino de Moura 1 07/05/21 158 .I . 
14900435 Gilcilea rezende Santos 2 27/04/21 158 .I (contrato) . 
10822989 Henrique Timo Luz 40 08/05/21 158 .I . 11489606 Isabela 
Miranda Octaviano de Alvarenga 2 07/05/21 158 .I (contrato) . 09777046 
Jucelio Alves Torres 2 07/05/21 158 .I (contrato) . 13637541 Julia Bran-
dao Pinto 7 05/05/21 158 .I (contrato) . 11146487 Juliana Lopes Masca-
renhas Dalle 8 14/05/21 158 .I (contrato) . 11011962 Juliana Palhares 
Baeta 3 30/04/21 158 .I . 12867974 Juliana rocha Pereira 5 11/05/21 
158 .I . 13104518 Jussara Cristina Batista Diniz 3 08/05/21 158 .I . 
14638399 Kamila da Costa Pereira Monteiro 8 13/05/21 158 .I (con-
trato) . 11295482 Katia regina Araujo Moreira 4 08/05/21 158 .I . 
13565692 Leandro Cardoso Pereira 60 12/04/21 158 .I . 12893327 
Lilian Erica Goncalves 1 05/05/21 158 .I . 12969416 Liza Alves 4 
05/05/21 158 .I . 13676275 Lucinete dos Santos Silva Pinho 5 10/05/21 
158 .I . 13047683 Lyse Anne de Oliveira Marinho Marotta 10 18/03/20 
158 .I (contrato) . 13061288 Mariana Peixoto Calijorne 3 05/05/21 
158 .I . 10753713 Marilia Millard rocha 1 08/05/21 158 .I . 14925366 
Marina Barbosa Cordeiro 2 04/05/21 158 .I (contrato) . 12723649 
Michelle Fiuza Costa Freitas 7 08/05/21 158 .I . 14558456 Milton de 
Castro Silva 9 07/05/21 158 .I (contrato) . 13169164 Monica Cristiane 
Ferreira 10 05/05/21 158 .I . 14539902 Monique de Carvalho Paiva 2 
09/10/20 158 .I . 11604527 Neimy ramos de Oliveira 7 05/05/21 158 .I . 
10414605 Neuza Alves de Oliveira 16 16/05/21 172 . 12869426 Patricia 
vanessa Gomes vargas Martins 60 17/05/21 158 .I . 13090899 Patrick 
Alberto Dias 2 10/09/20 158 .I . 13372818 rondilannia de Oliveira 
Miranda Leite 4 10/05/21 158 .I (contrato) . 12864989 rosilaine rodri-
gues 7 07/05/21 158 .I . 14643662 Silvania Estevan de Souza 10 
08/05/21 158 .I (contrato) . 13104773 Simone do Carmo Neves 1 
06/05/21 158 .I . 10874212 Soely Alves da Silva 7 04/05/21 158 .I . 
10874212 Soely Alves da Silva 1 08/07/20 158 .I . 14900377 Soraya dos 
reis Alves 2 08/04/21 158 .I (contrato) . 11040342 Tatiana Amelia San-
tos de Lima 15 10/05/21 158 .I . 12996997 vania Mendes de Oliveira 7 
13/05/21 158 .I . 12864922 viviane dos Santos roberto 14 05/05/21 
158 .I . 14919096 Wilson Pereira da Costa Junior 5 05/05/21 158 .I (con-
trato) . 11057064 Zeila rosa de Castro 9 14/02/21 158 .I . uNIDADE 
HJxxIII: 10899227 Adriana Mara Pereira da Silva 1 10/05/21 158 .I . 
13060785 Adriano Inacio de Carvalho 4 01/05/21 158 .I . 12265294 
Alessandra de Sena ribeiro 7 06/05/21 158 .I . 13640545 Alessandra 
Mendes El Hariri 28 08/05/21 158 .I . 13061205 Anna Carolina Scalzo 3 
05/02/21 158 .I . 10411163 Aparecida das Gracas Silva 15 05/03/21 
158 .I . 14590467 Bruno Martins Braga 7 24/04/21 158 .I (contrato) . 
13004973 Camila Alexandra vilaca ramos 5 10/05/21 158 .I . 14678882 
Candice Aparecida viana Timoteo 10 08/04/21 158 .I (contrato) . 
10376853 Carlos Henrique Sena do Amaral 4 04/05/21 158 .I . 10911238 
Carolina de Araujo Affonseca 9 30/04/21 158 .I . 13453238 Carolina 
Drumond Costa 7 01/05/21 158 .I . 13718903 Cassiana vaz da Silva 1 
28/04/21 158 .I . 13045943 Cibele Pereira da Silva 1 04/05/21 158 .I . 
10426286 Cleia Sonia ramos de Oliveira 3 10/05/21 158 .I . 12941704 
Clemilda Calixta Almeida 7 03/03/21 158 .I . 10889764 Clotildes Tei-
xeira de Oliveira Dias 1 04/05/21 158 .I . 13068424 Cristiane Meire 
Costa 5 03/05/21 158 .I . 12699260 Cristiano da Silva viana 1 07/05/21 
158 .I . 13595988 Cynthia Cayres de Oliveira 5 28/04/21 158 .I . 
13595988 Cynthia Cayres de Oliveira 1 26/04/21 158 .I . 13061080 
Dalva Diniz Duarte 4 07/05/21 158 .I . 13004577 Dayane do Nasci-
mento Baldow 4 11/01/21 158 .I . 10397511 Dayse Puff 15 06/05/21 
158 .I . 13553060 Debora Pinheiro Silva Milhomens 1 05/05/21 158 .I . 
11037421 Deisiane Fatima Lima 30 12/05/21 158 .I . 13679733 Diana 
Parreiras Miranda 14 05/05/21 158 .I . 12968665 Divania Maria viana 
de Miranda 5 09/05/21 158 .I . 13660915 Eliene da Conceicao ribeiro 
Dias 4 08/05/21 158 .I . 13030440 Elisangela Ferreira da Silva 15 
09/04/21 158 .I . 12941878 Elisangela Paula Ferreira da Silva 6 03/05/21 
158 .I . 13032560 Elizabeth rocha Dias Soares 7 06/04/21 158 .I . 
14541395 Elizangela Oliveira de Souza 15 04/05/21 158 .I (contrato) . 
12864914 Eliziane Batista Alves Martins 5 03/05/21 158 .I . 12824108 
Erica Santos Pereira 10 25/04/21 158 .I . 14901821 Fernanda de Matos 
Garcia 10 10/05/21 158 .I (contrato) . 13005038 Fernanda Eduarda 
Gomes Diogo 4 06/05/21 158 .I . 12831616 Flavia Aparecida vaz Silva 
5 10/05/21 158 .I . 13520689 Flaviana Aparecida de Paula 15 07/04/21 
158 .I . 11003993 Gema Galgani ribeiro 2 27/04/21 158 .I . 10884666 
Genilda Aparecida ricardo Braga 17 08/05/21 158 .I . 10884666 Genilda 
Aparecida ricardo Braga 29 09/04/21 158 .I . 10393437 Geraldo Magela 
de Jesus 4 02/03/21 158 .I . 14053441 Giovani Luiz de Moura 1 30/04/21 
158 .I (contrato) . 13682315 Glaucia Cristina Marques da Silva rosa 4 
11/05/21 158 .I . 14701205 Gracielle Gomes da Silva 1 23/04/21 158 .I 
(contrato) . 14701205 Gracielle Gomes da Silva 1 20/04/21 158 .I (con-
trato) . 14701205 Gracielle Gomes da Silva 4 30/12/20 158 .I (contrato) . 
12864120 Guilherme Geraldo Martins Felicio 1 02/05/21 158 .I . 
12383139 Gustavo Henrique Dumont Kleinsorge 15 28/04/21 158 .I . 
13033139 Helenice Teles Miranda 2 05/05/21 158 .I . 14514004 Iara 
Cristina Amaral Magalhaes 1 03/05/21 158 .I (contrato) . 13640321 
Indiorany Augusto Barbosa dos Santos Ferreira 18 27/03/21 172 . 
12568887 Izabel Ferreira 7 12/04/21 158 .I . 12994513 Izabela Almeida 
Loureiro 5 28/04/21 158 .I (contrato) . 13602370 Jane Izidoro Guima-
raes 8 06/05/21 158 .I . 12749271 Joana Ines Pereira ribeiro 3 31/01/21 
158 .I . 13642749 Josy Oliveira Lima Lavalle Cruz 2 05/05/21 158 .I . 
08936163 Jussara Elisa Damas rodrigues 3 29/03/21 158 .I . 14314579 

Fundação Hospitalar do Estado de minas Gerais - FHEmiG
Presidente: renata Ferreira Leles Dias

O DIrETOr DE GESTÃO DE PESSOAS DA FuNDAÇÃO HOSPITALAr DO ESTADO DE MINAS GErAIS - FHEMIG no uso das atribuições 
que lhe confere a Portaria Presidencial Nº 1 .479 de 24/08/2018, publicada em 25/08/2018: rETIFICA o ato de CONCESSÃO de FÉrIAS PrEMIO 
daservidora:

unidade Masp Admissão Servidor Publicado em Onde se lê Leia-se
CEPAI 1040037/2 1 Fatima Maria Souza rodrigues 15/05/2021 5 qq 6º qq

Leonan Felipe dos Santos
Diretor de Gestão de Pessoas/FHEMIG

MASP1387776/6
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DESPACHO DE JuLGAMENTO
A Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 
– Fhemig, no uso de suas atribuições legais, procede-se à análise da 
regularidade das apurações realizadas ao término dos trabalhos da 
Comissão Sindicante da Administração Central (ADC) designada pela 
Portaria Presidencial nº 1619/2019, publicada no Diário do Executivo 
de 20/08/2019, e, acatando o Parecer nº 2270 .037 .2021 (26587759), 
determina: O arquivamento da Sindicância Administrativa Investigató-
ria instaurada por meio da Portaria Presidencial nº 1 .619/2019, publi-
cada no Diário do Executivo de 20/08/2019, e a instauração de Processo 
Administrativo Disciplinar .
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O DIrETOr 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, CONCEDE 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 - GSST, dos servidores:
 Patricia Malta Pinto, MASP 13061130, lotado no IrS, enfermeiro, a 
partir de 16/10/2020, adm . 1 .
 Lidiane Marques Inocente Clemente, MASP 10892040, lotado no 
HCM, a partir de 18/02/2021, adm . 02 .
 Flavia Cristina De Oliveira Batista Teixeira, MAPS 12585113, lotado 
no HCM, tec . de enfermagem, a partir de 27/11/2020, adm . 02 .
 Karen Da Silva Correa, MASP 14912810, lotado no HCM, tec . de 
enfermagem, a partir de 19/10/2020, adm .1 .

 Agatha Alexandrino Castilho Tavares, MASP 12257564, lotado na 
MOv, enfermeiro, a partir de 02/03/2021, adm .3 .
 Amanda Moreira Machado, MASP 14755383, lotado na MOv, médico, 
a partir de 19/12/2020, adm . 3 .
 Camila Gomes De Paula, MASP 14938369, lotado na MOv, enfer-
meiro, a partir de 17/03/2021, adm . 1 .
 Cibele Goncalves Garrido, MASP 14915888, lotado no MOv, enfer-
meiro, a partir de 07/12/2020, adm . 1 .
 Barbara Akemy Barbosa Cruz, MASP 14823421, lotado no HAC, 
medico, a partir de 23/11/2020, adm . 2 .
 Fabio De Freitas Luz, MASP 12043147, lotado no HrAD, medico, a 
partir de 04/06/2019, adm . 4 .
 Debora Luiza Da Silva Amaral, MASP 14479570, lotado no HrAD, 
medico, a partir de 18/05/2017, adm . 1 .
 Aline Caixeta ribeiro, MASP 13006028, lotado no HrAD, medico, a 
partir de 05/12/2017, adm . 2 .
 Larissa Mariana Silva, MASP 14909295, lotado no HrAD, tec . de 
enfermagem, a partir de 05/08/2020, adm .1 .
 Juliane Pereira Da Silva Lucas, MASP 12589248, lotado no HrAD, 
auxiliar administrativo, a partir de 03/07/2020, adm .2 .
 rosalina Pereira Da Silva, MASP 14904544, lotado no HrAD, auxi-
liar administrativo, a partir de 15/07/2020, adm . 1 .
 Marcelo Matta De Castro, MASP 10427508, lotado no HrAD, psicó-
logo, a partir de 08/08/2017, adm . 1 .
 rozana Lisboa Gomes, MASP 12046074, lotado no HrJP, medico, a 
partir de 24/09/2020, adm .3
 raphaela Pena e Carvalho, MASP 14894059, lotada no HAC, a partir 
de 16/04/2020, adm .1 e adm .2 . 
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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 3202105220042220128.



Minas Gerais  diário do executivo sábado, 22 de Maio de 2021 – 29 
Karla Moniz de Almeida 3 06/05/21 158 .I (contrato) . 12148300 Karla 
Shana Beloni 5 05/05/21 158 .I (contrato) . 12868865 Kelly Cristina 
Pereira de Souza 7 05/05/21 158 .I . 12998696 Leonardo Batista de Oli-
veira 4 08/05/21 158 .I . 12165741 Leonardo rodrigues Farnezi 6 
09/05/21 158 .I . 10869642 Leontina Camargo Gomes 15 09/05/21 158 .I 
(contrato) . 11498292 Liliane Batista de Oliveira 5 07/05/21 158 .I . 
10427425 Lina Marcia de Araujo Herval 15 05/01/21 158 .I . 13110341 
Livia Arruda Costa 3 28/04/21 158 .I . 13670088 Lucineia de Oliveira 
Souza 4 09/05/21 158 .I . 10090009 Lucineia rodrigues de Oliveira 20 
23/04/21 158 .I . 13704077 Ludmilla Diniz Oliveira Andrade 1 12/04/21 
158 .I . 13704077 Ludmilla Diniz Oliveira Andrade 1 13/04/21 158 .I . 
13087440 Luiz Felipe Lanza Cairo 2 23/03/20 158 .I . 10875557 Luzia 
Emiliana rodrigues 8 26/03/21 158 .I . 13002282 Maira ricarda rodri-
gues de Oliveira 3 17/08/20 158 .I . 10423960 Marcia Helena de Jesus T 
de Souza 7 03/05/21 158 .I . 13674502 Maria Clara Santos Mayrink 1 
13/03/20 158 .I . 12923728 Marilda Angelica de Souza Martins 7 
24/04/21 158 .I . 10886141 Mario Sergio Alves Pereira 7 02/02/21 158 .I . 
14593354 Mayane Silva Marques 8 12/04/21 158 .I (contrato) . 
14661375 Milene Gomes da Silva 1 30/04/21 158 .I (contrato) . 
11914470 Mileny Galvao Silva 1 27/07/20 158 .I . 14661383 Miriam 
Geralda Nogueira 10 11/05/21 158 .I (contrato) . 12591061 Mirian 
Enauria Nazario 2 29/04/21 158 .I . 12923769 Mislene Cristina Barbosa 
1 07/05/21 158 .I . 12878740 Monica Alves ramos Sousa 1 26/02/21 
158 .I . 13705587 Nadir Ferreira da rocha 9 14/04/21 158 .I . 13705587 
Nadir Ferreira da rocha 20 23/04/21 158 .I . 12536231 Nisia Cristiane 
Goncalves 9 07/05/21 158 .I . 14340665 Otavio Bellavinha Thomazi 1 
29/04/20 158 .I (contrato) . 13645577 Patricia Aparecida Alves Fraga 7 
11/05/21 158 .I . 14802102 Pericles ulisses Samir Fraga 8 24/12/20 
158 .I (contrato) . 11870227 renata Alessandra Evangelista dos Santos 6 
27/04/21 158 .I . 13000070 renata Batista Lelis 1 07/05/21 158 .I . 
11970126 renata Cambraia de Mendonca vianna 14 01/03/21 158 .I . 
14514863 renata de Figueiredo Ferreira ribeiro 8 06/03/21 158 .I (con-
trato) . 12747168 renata Gabrich viana Guitti 1 26/04/21 158 .I . 
12947271 renato Bruno Colen Mendes 7 08/05/21 158 .I . 14758577 
Rhafir Goncalves Silva 1 01/05/21 158.I (contrato). 12942561 Rita de 
Cassia do Nascimento 3 07/05/21 158 .I . 11487519 rita de Cassia 
Moraes Lima 1 10/05/21 158 .I . 13069349 roberto Fernandes Maciel 8 
29/04/21 158 .I . 12333829 rogilberto Couto Crescencio 2 03/05/21 
158 .I . 10870533 rosane de Jesus Alves Souza 7 04/10/20 158 .I . 
12900148 rosane Kelen Silva 6 09/03/21 158 .I . 10424653 rosania de 
Lima Noronha 10 04/05/21 158 .I . 03497146 roselene Batista Pereira 
vileforte 1 06/05/21 158 .I . 13710546 roseli Goncalves da Silva Alves 
5 07/05/21 158 .I . 10511178 rosemary Andre Martins 1 27/04/21 158 .I . 
12827903 rozeneia Dalca de Souza 5 13/04/21 158 .I . 12124285 
Samira Santos Coelho 8 08/04/21 158 .I . 12200911 Sandra Sueli de 
Souza Alves 1 07/05/21 158 .I . 11963741 Sarah raquel Ferreira Martins 
10 11/05/21 158 .I . 10870558 Sheila Aparecida das Neves Ferreira 30 
10/05/21 158 .I . 13622006 Sheila Cristiane da Silveira 6 01/03/21 158 .I . 
12817714 Silvana Tofani 7 04/05/21 158 .I . 11038551 Silvia Leticia de 
Freitas 5 04/05/21 158 .I . 13193941 Telma Aparecida Ferreira 5 
01/05/21 158 .I . 10905156 vagner Antonio vieitas Marques 8 15/04/21 
158 .I . 11005568 valeria de Souza Queiroz 15 06/05/21 158 .I . 13716402 
vanessa Aparecida Costa 4 10/05/21 158 .I . 13674627 vania Matias dos 
Santos 1 08/05/21 158 .I . 13004247 vanuvia rosaria Pereira Emiliano 5 
03/05/21 158 .I . 13004247 vanuvia rosaria Pereira Emiliano 3 23/04/21 
158 .I . 10417905 vera Lucia Miranda Alves 10 05/05/21 158 .I . 
12057972 Wasley de Souza Novaes 15 13/05/21 158 .I . uNIDADE 
HMAL: 13672951 Janaina Cristina Goncalves rodrigues 1 13/05/21 
158 .I . 10882504 renata Heloisa Diniz Araujo 2 20/04/21 158 .I . 
10882504 renata Heloisa Diniz Araujo 1 10/05/21 158 .I . uNIDADE 
HrAD: 14889315 Patricia Ferreira de Sousa 10 08/04/21 158 .I (con-
trato) . uNIDADE HrBJA: 13633425 Ana Claudia Alexandrino 10 
28/03/21 158 .I . uNIDADE HrJP: 12080966 virginia Melcon 2 
01/12/20 158 .I . 12080966 virginia Melcon 3 09/11/20 158 .I . uNI-
DADE IrS: 10411221 Daisy Lisboa Januario 9 28/04/21 158 .I . 
10878502 Denilson Soares Moreira 1 06/05/21 158 .I . 11037801 Luzia 
Bassani Emerique 30 22/05/21 158 .II . 12119228 Maria Clara Marques 
Braga 1 26/06/20 158 .I (contrato) . 10917607 Socrates de Matos Silva 7 
30/04/21 158 .I . uNIDADE MOv: 12821005 Adilson Sergio de Faria 1 
22/04/21 158 .I . 12059390 Adriana Aparecida Inacio 15 07/05/21 158 .I . 
14439780 Adriana de Fatima 5 30/04/21 158 .I (contrato) . 12257564 
Agatha Alexandrino Castilho Tavares 4 12/05/21 158 .I . 11044922 
Alcione Soares Batista 11 22/04/21 158 .I . 13699756 Ana Carolina 

vilas Boas Guimaraes 1 01/05/21 158 .I . 12531521 Ana Emilia Martins 
de Melo 1 23/02/21 158 .I . 12531521 Ana Emilia Martins de Melo 1 
30/04/21 158 .I . 12991592 Ana Paula Lima Andrade de Oliveira 5 
06/05/21 158 .I . 10424935 Celmira de Jesus Guimaraes 10 16/04/21 
158 .I . 14613442 Claudilene da Silva 7 30/04/21 158 .I (contrato) . 
10510600 Daniela Marcia Cyrino Mesquita 10 16/04/21 158 .I . 
14053250 Daniele Ferreira dos Santos Nicomedes 3 16/04/21 158 .I 
(contrato) . 10416436 Danuza Eustaquia de Almeida 1 04/05/21 158 .I . 
10416030 Dehonara de Almeida Silveira 5 03/05/21 158 .I . 10416030 
Dehonara de Almeida Silveira 1 10/05/21 158 .I . 12946349 Eneida 
Mara Garcias 1 05/05/21 158 .I . 12946349 Eneida Mara Garcias 30 
10/05/21 172 . 06026355 Erika de Oliveira Santos 7 05/05/21 158 .I . 
13652102 Fernanda Borges Sada 9 03/05/21 158 .I . 13682117 Girlaine 
Pereira Marcelino 1 01/05/21 158 .I . 13078720 Gislaine Gomes Fernan-
des 4 03/05/21 158 .I . 13047501 Gislaine Goncalves 8 01/05/21 158 .I . 
13631130 Helen Cristina Silviano xavier 1 05/05/21 158 .I . 14662654 
Icaro Airon Santos 7 19/04/21 158 .I (contrato) . 14662654 Icaro Airon 
Santos 5 26/04/21 158 .I (contrato) . 08705121 Ione dos Santos Silva 1 
10/04/21 158 .I . 13700711 Isabel Fernanda de Sousa Duarte 30 12/05/21 
158 .I . 13700711 Isabel Fernanda de Sousa Duarte 1 07/05/21 158 .I . 
13700760 Ivanilda ribeiro do Nascimento Passos 1 04/05/21 158 .I . 
10510592 Joana ribeiro dos Santos 10 10/05/21 158 .I . 10422632 Jose 
Andre rosa do Nascimento 15 03/05/21 158 .I . 13700919 Jucelma 
Alves da Silva 3 05/05/21 158 .I . 13767835 Juciene Gomes Cardoso 4 
03/05/21 158 .I . 11037934 Juliana Eustaquia Alves Mendes 15 04/05/21 
158 .I . 10665156 Juliana Gomes Molica Faleiro 8 07/03/21 158 .I . 
10665156 Juliana Gomes Molica Faleiro 5 15/03/21 158 .I . 13562103 
Juliana rodrigues Soares 14 05/04/21 158 .I . 13531512 Karoline Zanitti 
Penoni 8 28/04/21 158 .I . 12990040 Kenia Janaina Campos Lopes Gal-
vao 1 29/04/21 158 .I . 08655441 Kenia Luciana Silva 2 23/04/21 158 .I 
(contrato) . 13624267 Laudisseia Neves Goncalves 13 14/04/21 158 .I . 
12890117 Liria de Moura Freitas 7 12/04/21 158 .I . 14627186 Lucia 
Aparecida vianna 8 26/04/21 158 .I (contrato) . 12200804 Luciana Cal-
deira Castro Silvamendicino 2 28/04/21 158 .I (contrato) . 13631973 
Luciana ribeiro da Silva dos reis 10 05/04/21 158 .I . 14580583 
Mariana Cardoso Leal 7 29/04/21 158 .I (contrato) . 12940995 Mariana 
Machado Azeredo 3 26/04/21 158 .I . 11038122 Marly Alvim Dutra 7 
15/04/21 158 .I . 10890325 Natalia Casarim Schettini 10 12/04/21 158 .I . 
10875185 Nivian Ascencao Fonseca 5 11/05/21 158 .I . 13297676 Paola 
Augusta Batista Gonzaga 10 29/04/21 158 .I . 11553864 Poliana Carina 
de Moura vasconcelos 9 05/05/21 158 .I . 12700985 Poliana dos Santos 
Marques 4 11/05/21 158 .I . 12989570 raquel Tavares vilas Boas Cor-
deiro 3 04/05/21 158 .I . 11814697 roberta Kelly Ferreira Batista 2 
01/05/21 158 .I . 13714167 romeire Franca Damasceno dos Santos 30 
10/05/21 158 .I . 13781968 Silvana Fatima Kinsman Silva 3 28/04/21 
158 .I . 13781968 Silvana Fatima Kinsman Silva 3 05/05/21 158 .I . 
12851580 Silvia Marinho D Avila Gomide 60 06/05/21 158 .I . 12992038 
Simone de Oliveira Silva 10 28/04/21 158 .I . 12900817 Tatiana Silva 
Ferreira 7 23/04/21 158 .I . 12844213 Thais Andre Santos de Britto 45 
10/04/21 158 .I . 10918035 vanuzia Guedes 3 23/04/21 158 .I . 11034352 
Wanderley Dutra Camargo 5 27/04/21 158 .I .
LICENÇAS NEGADAS, 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 afas-
tamentos do trabalho por motivo de Saúde nos termos da resolução 
SEPLAG nº 119/2013: Masp Nome Período Início uNIDADE HIJPII: 
10412393 Antonio de Freitas Monteiro 1 21/04/21  . uNIDADE HJK: 
12131082 raissa Cerqueira rodrigues Bernini 5 03/05/21  . 14904452 
Silvia Alves ribeiro 1 08/05/21 (contrato) . uNIDADE HJxxIII: 
10878932 Adriana Pereira de Moura 10 01/05/21 (contrato) . 13538509 
Ana Carolina Oliveira de Moraes 2 24/04/21 . uNIDADE HMAL: 
10882504 renata Heloisa Diniz Araujo 3 03/05/21 . uNIDADE MOv: 
10416493 Maria de Fatima de Araujo Oliveira 4 02/02/21  . 14580583 
Mariana Cardoso Leal 1 27/04/21 (contrato) .
ACIDENTE DO TrABALHO SEM AFASTAMENTO, 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: Masp Nome Data uNI-
DADE HIJPII: 10201093 Luciana Cristina Torres Alvares em 12/04/21 . 
uNIDADE HJK: 12957304 rosemirya Aparecida Bento em 26/02/21 . 
uNIDADE HJxxIII: 12887519 Antonia Paula Guimaraes Toledo em 
01/03/21 . 14716401 Susana Orellana Coca em 23/04/21 (contrato) .
rETIFICA o Ato de Licença Médica Concedida do(a) servidor(a) 
Janaina Cristiene Costa Braga, MASP 13624341, lotado(a) no(a) HAC, 

Secretaria de Estado de Educação
Secretária: Julia Figueiredo Goytacaz Sant’Anna

Expediente
 POrTArIA NuCAD/SEE Nº 85/2021– rECONDuÇÃO DA COMISSÃO

O Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Educação, no uso da competência delegada por meio da resolução CGE-SEE n° 01/2018, e com 
base nos artigos 218 e 219 da Lei Estadual nº 869, de 5-7-1952, tendo em vista os motivos apresentados pelos atuais presidentes dos processos admi-
nistrativos disciplinares instaurados pelas portarias abaixo indicadas, rESOLvE reconduzir as comissões processantes vigentes pelo prazo de 60 
(sessenta) dias a partir do término do prazo fixado no último ato de prorrogação/recondução da Comissão.

Portaria de Instauração Última recondução unidade
Portaria NuCAD/SEE nº 01/2021, publicada em 16/01/2021 Portaria NuCAD/SEE n° 81/2021, publicada em 15/05/2021 SrE Caratinga

 Secretaria de Estado de Educação, Belo Horizonte, 20 de maio de 2021 .
(a) Gustavo Oliveira Braga de Souza

Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Educação

 POrTArIA NuCAD/SEE Nº 86/2021– rECONDuÇÃO DA COMISSÃO
O Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Educação, no uso da competência delegada por meio da resolução CGE-SEE n° 01/2018, e com 
base nos artigos 218 e 219 da Lei Estadual nº 869, de 5-7-1952, tendo em vista os motivos apresentados pelos atuais presidentes dos processos admi-
nistrativos disciplinares instaurados pelas portarias abaixo indicadas, rESOLvE reconduzir as comissões processantes vigentes pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, contados a partir da data de publicação desta Portaria .

Portaria de Instauração Última Prorrogação/recondução unidade
Portaria NuCAD/SEE Nº 125/2018, publicada em 28/11/2018 Portaria NuCAD/SEE Nº 06/2021, publicada em 27/01/2021 SrE Divinópolis

 Secretaria de Estado de Educação, Belo Horizonte, 20 de maio de 2021 .
(a) Gustavo Oliveira Braga de Souza

Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Educação

 POrTArIA NuCAD/SEE Nº 87/2021- SuBSTITuIÇÃO DE MEMBrOS DA COMISSÃO
O Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Educação, no uso da competência delegada por meio da resolução Conjunta CGE-SEE n° 01/2018, 
e com base nos artigos 218 e 219 da Lei Estadual nº 869, de 5-7-1952, rESOLvE substituirNívea Maria Teixeira Girardi porrogério romualdo Pires 
de Paula, na Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instituída pelas seguintes Portarias:
- Portaria NuCAD/SEE n° 34/2019, publicada em 29/06/2019, alterada pela Portaria NuCAD/SEE n° 107/2019, publicada em 05/07/2019;
- Portaria NuCAD/SEE n° 28/2020, publicada em 29/08/2020;

 Secretaria de Estado de Educação, Belo Horizonte, 20 de maio de 2021 .
(a) Gustavo Oliveira Braga de Souza

Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Educação

 POrTArIA NuCAD/SEE Nº 88/2021- SuBSTITuIÇÃO DE MEMBrOS DA COMISSÃO
O Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Educação, no uso da competência delegada por meio da resolução Conjunta CGE-SEE n° 01/2018, e 
com base nos artigos 218 e 219 da Lei Estadual nº 869, de 5-7-1952, rESOLvE substituirDarlan Oliveira da Silva porKelly Fonseca Campos, na con-
dição de presidente,na Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instituída pela Portaria NuCAD/SEE n° 27/2020, publicada em 02/09/2020, 
alterada pelasPortaria NuCAD/SEE n° 67/2020, publicada em 15/09/2020 e Portaria NuCAD/SEE n° 36/2021, publicada em 05/03/2021, para pros-
seguirem os trabalhos até sua conclusão .

 Secretaria de Estado de Educação, Belo Horizonte, 20 de maio de 2021 .
(a) Gustavo Oliveira Braga de Souza

Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Educação 
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publicado no Minas Gerais em 06/02/21 . Onde se lê: 04 09/01/2021 
158 .I; Leia-se: 04 05/01/2021 158 .I . rETIFICA o Ato de LICENÇA 
MÉDICA CONCEDIDA da servidora Ana Lucia Silva Ferreira, MASP 
12944955, lotada no HIJPII, publicado no Minas Gerais em 06/02/2021 . 
Onde se lê: 2 11/11/2020; Leia-se: 4 11/11/2020 . rETIFICA o Ato de 
LICENÇA MÉDICA CONCEDIDA da servidora Ana Lucia Silva 
Ferreira, MASP 12944955, lotada no HIJPII, publicado no Minas 
Gerais em 06/02/2021 . Onde se lê: 2 11/11/20; Leia-se: 4 11/11/20 . 
rETIFICA o Ato de LICENÇA MÉDICA CONCEDIDA da servidora 
LuIZA SILvA vIEIrA IZABEL, MASP 12831129, lotada no HIJPII, 
publicado no Minas Gerais em 11/03/2021 . Onde se lê 4 18/01/2021; 

Leia-se 11 14/01/2021 rETIFICA o Ato de Licença Médica Conce-
dida do(a) servidor(a) Elisangela Ferreira Amador, MASP 14791909, 
lotado(a) no(a) HJK, publicado no Minas Gerais em 19/05/21 . Onde 
se lê: 09 03/05/21 158 .I; Leia-se: 08 03/05/21 158 .I . rETIFICA o 
Ato de LICENÇA MÉDICA CONCEDIDA da servidora JuLIANA 
MEDEIrOS DA SILvA, MASP 12895686, lotada na MOv, publicado 
no Minas Gerais em 14/04/2021 . Onde se lê: 5 22/03/2021; Leia-se: 
5 22/03/2020 . TOrNA SEM EFEITO o Ato de LICENÇA MÉDICA 
CONCEDIDA da servidora LuIZA SILvA vIEIrA IZABEL, MASP 
12831129, lotada no HIJPII, 2 22/01/21, publicado no Minas Gerais em 
11/03/2021, por motivo de licença concomitante .
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Superintendência de Desenvolvimento e Avaliação
DESIGNAÇÃO PArA O CArGO EM COMISSÃO DE SECrETárIO DE ESCOLA - ATO Nº 811/2021
A Secretária de Estado de Educação, no uso da competência que lhe atribui o inciso vI do artigo 93 da Constituição do Estado, designa, a contar da publicação, para exercer o cargo em comissão de Secretário de Escola de que trata o inciso II do artigo 26 da Lei nº 15 .293 de 05/08/2004, os servidores:

 SrE Município Localidade Código Escola Símbolo 
Cargo Masp Nome

Cargo vinculado ao 
Cargo Comissionado
Cargo adm

ArACuAI ruBELITA ruBELITA 92631 EE ruI BArBOSA SE-vI 443157-3 LuCIANA CAvALCANTE rODrIGuES COSTA ATB 2
BArBACENA BArBACENA BArBACENA 356905 EE DE ENSINO FuNDAMENTAL E MEDIO SE-Iv 841988-9 DArA rAQuEL DE FrEITAS FOLLY ATB 1
CAMPO BELO CAMPO BELO CAMPO BELO 202321 EE MIGuEL rOGANA SE-Iv 1311250-3 rAQuEL FLOrIANO BErNArDES PEB 3
CAMPO BELO CAMPO BELO CAMPO BELO 202193 EE PE ALBErTO FuGEr SE-III 1011303-3 CLEIDE CONCEICAO CHANAvAT OLIvEIrA ATB 3
GuANHAES GuANHAES COrrENTINHO 43681 EE TEN JOSE COELHO DA rOCHA SE-v 1468089-6 KArEN rAQuEL SILvA MELO PEB 1
JANuArIA SAO JOAO DAS MISSOES SAO JOAO DAS MISSOES 338753 EE INDIGENA MAMBuKA SE-v 1195467-4 SINEIDE FErrEIrA DE SOuSA PEB 2
MANHuACu MANHuACu MANHuACu 75094 EE SAO vICENTE DE PAuLO SE-v 877261-8 HASLANS HOTH ATB 1
METrOPOLITANA A SABArA SABArA 10383 EE PrES EurICO GASPAr DuTrA SE-vI 974593-6 CrISTIANE APArECIDA TEIxEIrA GONCALvES ATB 3
MONTE CArMELO MONTE CArMELO MONTE CArMELO 200654 EE PrOF vICENTE LOPES PErEZ SE-I 970745-6 CLEONIDES SOuZA ALvES ATB 3
MONTES CLArOS CrISTALIA CrISTALIA 351067 EE DE ENSINO FuNDAMENTAL E MEDIO SE-vI 1255085-1 LILIAN FErNANDA DE OLIvEIrA PEB 3
POuSO ALEGrE CAMANDuCAIA CAMANDuCAIA 54666 CESEC PrOF CLOTArIO G MACEDO SE-III 1188020-0 KArINA rOMANO DA SILvA DIAS ATB 3

Julia Sant’Anna
Secretária de Estado de Educação

DISPENSA DO CArGO EM COMISSÃO DE SECrETárIO DE ESCOLA - ATO Nº 812/2021 
A Secretária de Estado de Educação, no uso da competência que lhe atribui o inciso vI do artigo 93 da Constituição do Estado, dispensa os servidores do exercício do cargo em comissão de Secretário de Escola:

SrE Município Localidade Código Escola Símbolo 
Cargo Masp Nome

Cargo vinculado ao Cargo Comissionado
vigência

Cargo adm
ArACuAI ruBELITA ruBELITA 92631 EE ruI BArBOSA SE-vI 1293879-1 CLEIDIANA FErrEIrA GONCALvES PEB 3 A CONTAr DE 15/05/2021
CAMPO BELO CAMPO BELO CAMPO BELO 202321 EE MIGuEL rOGANA SE-Iv 1011303-3 CLEIDE CONCEICAO CHANAvAT OLIvEIrA ATB 3 A CONTAr DA PuBLICAÇÃO
MONTE CArMELO MONTE CArMELO MONTE CArMELO 200654 EE PrOF vICENTE LOPES PErEZ SE-I 859898-9 rOSEMArY NAvES DA SILvA PErEIrA ATB 1 A CONTAr DE 08/04/2021
PATOS DE MINAS PATOS DE MINAS PATOS DE MINAS 118842 EE CONEGO GETuLIO SE-III 317915-7 ELIANE DE PAuLA SILvA E SILvEIrA ATB 2 A CONTAr DE 12/04/2021

Julia Sant’Anna
Secretária de Estado de Educação

TOrNA SEM EFEITO DISPENSA DO CArGO EM COMISSÃO DE SECrETárIO DE ESCOLA - ATO Nº 813/2021 
A Secretária de Estado de Educação torna sem efeito no ATO Nº 316/2021 de dispensa do cargo em comissão de Secretário de Escola, publicado no “Minas Gerais” de 06/03/2021, a parte referente a servidora abaixo:

SrE Município Código Escola Símbolo Cargo Masp Nome Cargo vinculado ao Cargo Comissionado
Cargo adm

uBA GuIDOvAL 181102 EE CEL JOAQuIM MArTINS SE-vI 9588658 MArTA SCHIAvON GONCALvES ASB 2

Julia Sant’Anna
Secretária de Estado de Educação

DISPENSA DO CArGO EM COMISSÃO DE SECrETárIO DE ESCOLA - ATO Nº 814/2021
A Secretária de Estado de Educação, no uso da competência que lhe atribui o inciso vI do artigo 93 da Constituição do Estado, dispensa a servidora do exercício do cargo em comissão de Secretário de Escola:

 SrE Município Localidade Código Escola Símbolo Cargo Masp Nome Cargo vinculado ao Cargo Comissionado vigênciaCargo adm
uBA GuIDOvAL GuIDOvAL 181102 EE CEL JOAQuIM MArTINS SE-vI 958865-8 MArTA SCHIAvON GONCALvES ASB 2 A CONTAr DE 01/03/2021

Julia Sant’Anna
Secretária de Estado de Educação

DESIGNAÇÃO PArA O CArGO EM COMISSÃO DE SECrETárIO DE ESCOLA - ATO Nº 815/2021 
A Secretária de Estado de Educação, no uso da competência que lhe atribui o inciso vI do artigo 93 da Constituição do Estado, designa, a contar da publicação, para exercer o cargo em comissão de Secretário de Escola de que trata o inciso II do artigo 26 da Lei nº 15 .293 de 05/08/2004, o servidor:

SrE Município Localidade Código Escola Símbolo Cargo Masp Nome Cargo vinculado ao Cargo Comissionado
Cargo adm

uBA GuIDOvAL GuIDOvAL 181102 EE CEL JOAQuIM MArTINS SE-v 1261712-2 GLEIDSON PINHEIrO BArrOS ATB 2

Julia Sant’Anna
Secretária de Estado de Educação

 
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 3202105220042220129.



 30 – sábado, 22 de Maio de 2021 diário do executivo Minas Gerais 
rETIFICAÇÃO DESIGNAÇÃO SECrETárIO DE ESCOLA - ATO Nº 817/2021 
A Secretária de Estado de Educação retifica, no Ato de Designação para o cargo em comissão de Secretário de Escola, a parte referente aos servidores abaixo relacionados: 

Ato Nº Data de Publicação SrE Município Localidade Código Escola Símbolo 
Cargo Masp Nome

Cargo vinculado ao 
Cargo Comissionado Onde se lê Leia-se
Cargo Adm .

555/2016 12/03/2016 ITAJuBA CONCEICAO DOS 
OurOS

C O N C E I C A O 
DOS OurOS 54836 EE JOAO rIBEIrO DE 

CArvALHO SE-II 613911-7 MArIA APArECIDA DA 
SILvA ATB 3 ASBDIA ADMISSÃO 3

ASB - ADMISSÃO 3, DE 
11/03/2016 A 14/02/2018;
E
ATB - ADMISSÃO 3, A 
CONTAr DE 15/02/2018
 

555/2016 12/03/2016 ITAJuBA ITAJuBA ITAJuBA 55361 EE COrONEL CASIMIrO 
OSOrIO SE-Iv 737611-4 DEYSE APArECIDA DOS 

SANTOS SOuZA ATB 2 ASBDIA ADMISSÃO 2

ASB - ADMISSÃO 2, DE 
11/03/2016 A 05/02/2017;
E
ATB - ADMISSÃO 2, A 
CONTAr DE 06/02/2017

555/2016 12/03/2016 ITAJuBA ITAJuBA ITAJuBA 310778 CEP CENTrO DE EDuCACAO 
PrOFISSIONAL DE ITAJuBA SE-Iv 1095403-0 FABIANA BATISTA ATB 2 ASBDIA ADMISSÃO 2

ASB - ADMISSÃO 2, DE 
11/03/2016 A 05/02/2017;
E
ATB - ADMISSÃO 2, A 
CONTAr DE 06/02/2017 

555/2016 12/03/2016 ITAJuBA ITAJuBA ITAJuBA 55514 EE WENCESLAu BrAZ SE-v 1143130-1 rOBErTA MICHELLI DE 
MELO SILvA ATB 2 ASBDIA ADMISSÃO 2

ASB - ADMISSÃO 2, DE 
11/03/2016 A 05/02/2017;
E
ATB - ADMISSÃO 2, A 
CONTAr DE 06/02/2017

588/2016 15/03/2016 E rETIFICAÇÃO 
EM 24/07/2018 METrOPOLITANA B BETIM BETIM 7901 EE JuSCELINO KuBITSCHEK 

DE OLIvEIrA SE-II 860844-0 SILvIA EMILE DE CAr-
vALHO CuNHA ATB 2 ASBDIA ADMISSÃO 2

ASB - ADMISSÃO 2, DE 
15/03/2016 A 14/02/2018;
E
ATB - ADMISSÃO 2, A 
CONTAr DE 15/02/2018 

588/2016 15/03/2016 METrOPOLITANA C BELO HOrIZONTE vENDA NOvA 2313 EE ArI DA FrANCA SE-I 893613-0 FABIOLA TErEZINHA 
AuGuSTA DE MENEZES ATB 3 ATBIA ADMISSÃO 1 ATB ADMISSÃO 3

1043/2016 24/05/2016 NOvA ErA ITABIrA ITABIrA 103098 EE ANTONIO LINHArES 
GuErrA SE-II 954923-9 MArIA APArECIDA DIAS 

DE OLIvEIrA ATB 2 ASBDIA ADMISSÃO 2

ASB - ADMISSÃO 2, DE 
24/05/2016 A 31/01/12017;
E
ATB - ADMISSÃO 2, A 
CONTAr DE 01/02/2017 

555/2016 12/03/2016 PArACATu PArACATu PArACATu 108821 EE TEMISTOCLES rOCHA SE-Iv 978757-3 MurIA SOArES ENEIAS ATB 2 PEBSIA ADMISSÃO 2

PEB - ADMISSÃO 2, DE 
11/03/2016 A 05/02/2017;
E
ATB - ADMISSÃO 2, A 
CONTAr DE 06/02/2017 

 Julia Sant’Anna
Secretária de Estado de Educação

DESIGNAÇÃO PArA O CArGO EM COMISSÃO DE SECrETárIO DE ESCOLA - ATO Nº 818/2021 
A Secretária de Estado de Educação, no uso da competência que lhe atribui o inciso vI do artigo 93 da Constituição do Estado, designa, a contar da publicação, para exercer o cargo em comissão de Secretário de Escola de que trata o inciso II do artigo 26 da Lei nº 15 .293 de 05/08/2004, os servidores:

SrE Município Localidade Código Escola Símbolo 
Cargo Masp Nome Cargo vinculado ao Cargo Comissionado

Cargo adm
ITAJuBA CONCEICAO DOS OurOS CONCEICAO DOS OurOS 54836 EE JOAO rIBEIrO DE CArvALHO SE-II 646182-6 LuIZ ANTONIO DE ALMEIDA ArEAS ATB 2
ITAJuBA ITAJuBA ITAJuBA 55361 EE CEL CASIMIrO OSOrIO SE-Iv 1422245-9 JOICY MArTINS FLAuZINO ATB 1
ITAJuBA ITAJuBA ITAJuBA 310778 CEP C EDuC PrOF DE ITAJuBA SE-Iv 1433139-1 LuCIMArA DO CArMO TEODOrO ATB 1
ITAJuBA ITAJuBA ITAJuBA 55514 EE WENCESLAu BrAZ SE-v 1422692-2 CArOLINE TrIBST PErrONE DA SILvA ATB 1
METrOPOLITANA B BETIM BETIM 7901 EE JuSCELINO K DE OLIvEIrA SE-II 975338-5 rOSELANE AMArAL DE ANDrADE CArvALHO ATB 3
NOvA ErA ITABIrA ITABIrA 103098 EE ANTONIO LINHArES GuErrA SE-II 1346223-9 MArCIA CrISTINA DIAS COSTA ATB 2
PArACATu PArACATu PArACATu 108821 EE TEMISTOCLES rOCHA SE-Iv 978757-3 MurIA SOArES ENEIAS PEB 2

    Julia Sant’Anna
Secretária de Estado de Educação

rETIFICAÇÃO DISPENSA SECrETárIO DE ESCOLA - ATO Nº 819/2021
A Secretária de Estado de Educação retifica no Ato Nº 660/2021 de dispensa do cargo em comissão de Secretário de Escola, publicado no “MG” de 04/05/2021, por motivo de alteração na vigência, na parte referente a:

SrE Município Localidade Código Escola Símbolo 
Cargo Masp Nome

Cargo vinculado ao 
Cargo Comissionado Onde se lê Leia-se
Cargo Adm .

DIvINOPOLIS OLIvEIrA OLIvEIrA 203343 EE MArIO CAMPOS E SILvA SE-II 380130-5  LAZArA ELIZABETE PIMENTA ATB 1 A CONTAr DE 21/03/2021 A CONTAr DE 22/03/2021

Julia Sant’Anna
Secretária de Estado de Educação

DISPENSA DO CArGO EM COMISSÃO DE SECrETárIO DE ESCOLA - ATO Nº 820/2021
A Secretária de Estado de Educação, no uso da competência que lhe atribui o inciso vI do artigo 93 da Constituição do Estado, dispensa a servidora do exercício do cargo em comissão de Secretário de Escola:

SrE Município Localidade Código Escola Símbolo Cargo Masp Nome Cargo vinculado ao Cargo Comissionado vigênciaCargo adm
vArGINHA ELOI MENDES ELOI MENDES 319198 EE SAO LuIZ GONZAGA SE-III 370964-9 GILCEIA MArIA DE OLIvEIrA rIBEIrO ATB 1 A CONTAr DE 08/02/2021

Julia Sant’Anna
Secretária de Estado de Educação

DESIGNAÇÃO PArA O CArGO EM COMISSÃO DE SECrETárIO DE ESCOLA - ATO Nº 821/2021 
A Secretária de Estado de Educação, no uso da competência que lhe atribui o inciso vI do artigo 93 da Constituição do Estado, designa, a contar da publicação, para exercer o cargo em comissão de Secretário de Escola de que trata o inciso II do artigo 26 da Lei nº 15 .293 de 05/08/2004, os servidores:

SrE Município Localidade Código Escola Símbolo 
Cargo Masp Nome Cargo vinculado ao Cargo Comissionado

Cargo adm
ArACuAI INDAIABIrA BArrA DE ALEGrIA 276898 EE ANTONIO MIrANDA SE-vI 1459283-6 LuCIANA PErEIrA DA SILvA PEB 2
ArACuAI MEDINA MEDINA 185183 EE JOAO FrANCISCO COSTA SE-v 1181203-9 rAQuEL SANTOS GuSMAO PEB 3
ArACuAI MEDINA MEDINA 311944 CESEC NANETE ANTuNES GuIMArAES SE-v 1346107-4 MILEIDE COSTA SIrQuEIrA PEB 1
DIAMANTINA COuTO DE MAGALHAES DE MINAS COuTO DE MAGALHAES DE MINAS 23655 EE JErONIMO PONTELLO SE-v 802824-3 MArIA DA CONCEICAO MEIrA SILvA ATB 2
JANAuBA ESPINOSA ESPINOSA 362484 EE ALvACY DE FrEITAS SE-v 1229399-9 JOSELIA FrANCISCA DOS SANTOS PEB 1
MANHuACu MuTuM OCIDENTE 75655 EE FrANCISCO CArLOS HuBNEr SE-v 1380463-8 LEIDIANE rAMOS LOPES ATB 1

METrOPOLITANA A rAPOSOS rAPOSOS 9857 EE HELENA vIEIrA GONCALvES SE-v 1381685-5 MArIA ANGELA MAGNA DOS SANTOS 
ALvES ATB 1

METrOPOLITANA B BELO HOrIZONTE BELO HOrIZONTE 1031 EE N SrA DO BELO rAMO SE-Iv 538649-5 JuCELIA SIMONE DE ASSIS PEB 3
METrOPOLITANA B BELO HOrIZONTE BELO HOrIZONTE 621 EE PrOF ALCINDO vIEIrA SE-v 1176825-6 LuCINEIA MArIA DOS SANTOS BArONI PEB 2
vArGINHA ELOI MENDES ELOI MENDES 319198 EE SAO LuIZ GONZAGA SE-Iv 1381771-3 rEGIANA OLIvIA rABELO ATB 1

Julia Sant’Anna
Secretária de Estado de Educação
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DESIGNAÇÃO DIrETOr-ATO Nº 822/2021
A Secretária de Estado de Educação, no uso da competência que lhe 
atribui inciso vI do artigo 93, da Constituição do Estado, o artigo 28 
do Decreto nº 33 .336, de 23 de janeiro de 1992 e considerando a reso-
lução SEE nº 4127, de 23de abril de 2019,designa servidor/função 
pública do quadro de magistério (PEB ou EEB) para exercer as funções 
do cargo em comissão de Diretor de Escola Estadual:
SRE Teófilo Otoni
NOvO OrIENTE DE MINAS
148385 – EE Paulo Pinheiro Chagas
MASP 364064-6, Aparecida ramalho dos Santos, DIII, em prorroga-
ção até 05/07/2021, em substituição ao MASP 640257-2, Ione Moreira 
Costa de Paula, afastada em Licença para Tratamento de Saúde .
DESIGNAÇÃO DIrETOr - ATO Nº 823/2021
A Secretária de Estado de Educação, no uso da competência que lhe 
atribui o inciso vI do artigo 93, da Constituição do Estado, o artigo 
28 do Decreto nº 33 .336, de 23 de janeiro de 1992 e considerando a 
resolução SEE nº 4127, de 23de abril de 2019,designa servidor/função 
pública do quadro de magistério (PEB ou EEB) para exercer as funções 
do cargo em comissão de Diretor de Escola Estadual:
SrE Janaúba
rIO PArDO DE MINAS
82244 – EE da Fazenda Palmeiras
MASP 967743-6, Mayla Danielly Almeida Silva e Souza, DvI, a con-
tar da publicação .
DISPENSA vICE-DIrETOr - ATO Nº 824/2021
A Secretária de Estado de Educação, no uso da competência que lhe 
atribui o inciso vI do artigo 93 da Constituição do Estado e conside-
rando a resolução SEE nº 4127, de 23de abril de 2019,dispensa do 
exercício da função de vice-diretor de Escola Estadual:
SrE Juiz de Fora
JuIZ DE FOrA
68438 - EE Estevão de Oliveira
MASP 300282-1, Maria das Graças do Nascimento ribeiro Pereira, 
PEBIIIP- admissão 1, a contar de 15/03/2021 .
DESIGNAÇÃO vICE-DIrETOr – ATO Nº 825/2021
A Secretária de Estado de Educação, no uso da competência que lhe 
atribui o inciso vI do artigo 93, da Constituição do Estado e consi-
derando a resolução SEE nº 4127, de 23de abril de 2019,designa 

servidor/função pública do quadro de magistério (PEB ou EEB) para o 
exercício da função de vice-diretor de Escola Estadual:
SrE Barbacena
BArBACENA
15237 – EE São Miguel
MASP 1210371-9,Denise Aparecida de Assis Weimar,a contar da 
publicaçãoaté 13/06/2021, em substituição ao MASP 1381571-7, Natá-
lia Cristina de Oliveira Neto, afastada para assumir adireçãoda escola .
DESIGNAÇÃO vICE-DIrETOr – ATO Nº 826/2021
A Secretáriade Estado de Educação,no uso da competência que lhe atri-
bui o inciso vI do artigo 93, da Constituição do Estado e considerando 
a resolução SEE nº 4127, de 23de abril de 2019,designa servidor/fun-
ção pública do quadro de magistério (PEB ou EEB) para o exercício da 
função de vice-diretor de Escola Estadual:
SrE São Sebastião do Paraíso
GuAxuPÉ
137278 - EE Nossa Senhora Aparecida
MASP 1109920-7, Fabrício Menezes Netto da Silva, a contar da 
publicação .
DESIGNAÇÃO vICE-DIrETOr – ATO Nº 827/2021
A Secretáriade Estado de Educação,no uso da competência que lhe atri-
bui o inciso vI do artigo 93, da Constituição do Estado e considerando 
a resolução SEE nº 4127, de 23de abril de 2019,designa servidor/fun-
ção pública do quadro de magistério (PEB ou EEB) para o exercício da 
função de vice-diretor de Escola Estadual:
SrE Montes Claros
SÃO JOÃO DO PArAÍSO
319074 - EE Mário Coelho
MASP 1296447-4, Nislene Caroba Batista, a contar da publicação .
DESIGNAÇÃO DIrETOr - ATO Nº 828/2021
A Secretária de Estado de Educação, no uso da competência que lhe 
atribui o inciso vI do artigo 93, da Constituição do Estado, o artigo 28 
do Decreto nº 33 .336, de 23 de janeiro de 1992 e considerando a reso-
lução SEE nº 4129, de 03 de maio de 2019,designa servidor/função 
pública do quadro de magistério (PEB ou EEB) para exercer as funções 
do cargo em comissão de Diretor de Escola Estadual:
SRE Teófilo Otoni
BErTÓPOLIS
269867 – EE Indígena Capitãozinho Maxakali
MASP 903376-2, Nilson Ferreira dos Santos, Dv, a contar da 
publicação .

DISPENSA DIrETOr - ATO Nº 829/2021
A Secretáriade Estado de Educação, no uso da competência que lhe atri-
bui o inciso vI do artigo 93 da Constituição do Estado e a resolução 
SEE Nº 4127, de 23 de abril de 2019, dispensa do cargo em comissão 
de Diretor de Escola Estadual:
SrE Araçuaí
ruBELITA
92631 - EE rui Barbosa
MASP 1053818-9, Gilvan Batista de Morais, EEBDIA-admissão 3, 
Dv, a contar de 15/05/2021 .
DESIGNAÇÃO vICE-DIrETOr – ATO Nº 830/2021
A Secretáriade Estado de Educação,no uso da competência que lhe atri-
bui o inciso vI do artigo 93, da Constituição do Estado e considerando 
a resolução SEE nº 4127, de 23de abril de 2019,designa servidor/fun-
ção pública do quadro de magistério (PEB ou EEB) para o exercício da 
função de vice-diretor de Escola Estadual:
SrE Metropolitana C
BELO HOrIZONTE
2411- EE Deputado Manoel Costa
MASP 1473948-6, Maria José Soares de Oliveira, a contar da 
publicação .
DISPENSA vICE-DIrETOr - ATO Nº 831/2021
A Secretária de Estado de Educação, no uso da competência que lhe 
atribui o inciso vI do artigo 93 da Constituição do Estado e conside-
rando a resolução SEE nº 4127, de 23de abril de 2019,dispensa, a 
pedido, do exercício da função de vice-diretor de Escola Estadual:
SrE Passos
CAPITÓLIO
317462 - EE Coronel Lourenço Belo
MASP 268469-4, Maria Márcia Leite veloso, PEBIIIN - admissão 2, a 
contar de 01/03/2021 .
DESIGNAÇÃO vICE-DIrETOr – ATO Nº 832/2021
A Secretáriade Estado de Educação,no uso da competência que lhe atri-
bui o inciso vI do artigo 93, da Constituição do Estado e considerando 
a resolução SEE nº 4127, de 23de abril de 2019,designa servidor/fun-
ção pública do quadro de magistério (PEB ou EEB) para o exercício da 
função de vice-diretor de Escola Estadual:
SrE Passos
CAPITÓLIO
317462 - EE Coronel Lourenço Belo
MASP 1192287-9, raquel Goulart Miranda, a contar da publicação .

DESIGNAÇÃO DIrETOr - ATO Nº 833/2021
A Secretária de Estado de Educação, no uso da competência que lhe 
atribui o inciso vI do artigo 93, da Constituição do Estado, o artigo 
28 do Decreto nº 33 .336, de 23 de janeiro de 1992 e considerando a 
resolução SEE nº 4127, de 23de abril de 2019,designa servidor/função 
pública do quadro de magistério (PEB ou EEB) para exercer as funções 
do cargo em comissão de Diretor de Escola Estadual:
SrE uberaba
FruTAL
158887 - EE Geralda Carvalho de Souza
MASP 1367297-7, Clayton Luiz vigorito da Silva, DIv, a contar da 
publicação .
DISPENSA vICE-DIrETOr - ATO Nº 834/2021
A Secretária de Estado de Educação, no uso da competência que lhe 
atribui o inciso vI do artigo 93 da Constituição do Estado e conside-
rando a resolução SEE nº 4127, de 23de abril de 2019,dispensa, a 
pedido, do exercício da função de vice-diretor de Escola Estadual:
SrE uberaba
FruTAL
158887 - EE Geralda Carvalho de Souza
MASP 1367297-7, Clayton Luiz vigorito da Silva,PEBIB - admissão 
2, a contar da publicação .

Julia Sant’Anna
Secretária de Estado de Educação
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Superintendência de Gestão 
de Pessoas e Normas

ATO Nº 43/2021
AFASTAMENTO POr MOTIvO DE CASAMENTO
rEGISTrA AFASTAMENTO POr MOTIvO DE CASAMENTO, 
nos termos da alínea “a” do art . 201 da Lei nº 869, de 05/07/1952, por 
até oito dias consecutivos, aoservidor: MASP 1 .168 .796-9, HELBErT 
BArBOSA CuNHA, ANE I D, adm . 02, a partir de 06/05/2021 .

 
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 3202105220042220130.



Minas Gerais  diário do executivo sábado, 22 de Maio de 2021 – 31 
ATO Nº 44/2021

FÉrIAS-PrÊMIO - AFASTAMENTO
AuTOrIZA AFASTAMENTO PArA GOZO DE FÉrIAS-PrÊ-
MIO, nos termos da resolução Conjunta SEPLAG/SEE nº 9865, de 
03/07/2018, aos servidores:MASP 1 .002 .617-7, THIENE FErrEIrA 
DE LOurDES CArNEIrO, PEB II G, adm . 01, por 01 (um) mês, refe-
rente ao 1º (primeiro) quinquênio de exercício, a partir de 01/06/2021; 
MASP 1 .059 .240-0, KEILA AMArANTE DE MELO FArIA, ANEIII 
G, adm . 01, por 01 (um) mês, referente ao 2º (segundo) quinquênio de 
exercício, a partir de 16/06/2021; MASP 1 .062 .914-5, rITA DE CAS-
SIA uLHOA LEITE, TDE III H, adm . 01, por 01 (um) mês, referente 
ao 3º (terceiro) quinquênio de exercício, a partir de 14/06/2021 .

ATO Nº 45/2021
FÉrIAS-PrÊMIO - CONCESSÃO
CONCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIO, nos termos do 
§4º do art . 31 da CE/1989, aos servidores:MASP 814 .279-6, LuZIA 
AuxILIADOrA DE FrEITAS MAGALHAES, ANE III G, adm . 
01, referenteao 3º (terceiro) quinquênio de exercício, a partir de 
26/02/2020; MASP 963 .413-0, MArILDA CALIL BArrOSO, TDE 
III J, adm . 01, referenteao 5º (quinto) quinquênio de exercício, a partir 
de 22/04/2021;MASP 1 .405 .098-3, PHILLIPE GuSTAvO DA CruZ 
vELOSO, TDEI B, adm . 01, referenteao 1º (primeiro) quinquênio 
de exercício, a partir de 04/01/2021;MASP 1 .420 .799-7, ADrIANA 
DE JESuS SOuZA BArrETO, ANE I B, adm . 01, referenteao 1º 
(primeiro) quinquênio de exercício, a partir de 16/04/2021;MASP 
1 .421 .276-5, JESSICA GIESBrECHT ANDrADE, TDEI B, adm . 
01, referenteao 1º (primeiro) quinquênio de exercício, a partir de 
24/04/2021;MASP 1 .421 .299-7, vADISLENE rICE rODrIGuES 
LEMOS, TDEI B, adm . 01, referenteao 1º (primeiro) quinquênio de 
exercício, a partir de 27/04/2021, que poderão ser usufruídos, a critério 
da Administração, a partir de 01/01/2022, nos termos da Lei Comple-
mentar Federal nº 173/2020 e considerando o teor dos Pareceres Jurídi-
cos de nº 16 .247, de 22 de julho de 2020, e nº 16 .244, de 14 de julho de 
2020, aprovados pelo Advogado-Geral do Estado .

ATO Nº 46/2021
LICENÇA À GESTANTE
CONCEDE LICENÇA À GESTANTE, nos termos do inciso xvIII do 
art . 7º da CF/1988, por 120 dias, com prorrogação por mais 60 dias, con-
forme Lei nº 18 .879, de 27/05/2010, à servidora: MASP 1 .254 .281-7, 
CArOLINA LOBAO vErAS DOS SANTOS, PEB I B, adm . 03, a 
partir de 15/05/2021 .

ATO Nº 47/2021
LICENÇA PATErNIDADE
CONCEDE LICENÇA PATErNIDADE, nos termos do inciso xIx do 
art . 7º, c/c o §3º do art . 39 da CF/1988 e §1º do art . 10 do ADCT da 
CF/1988, por cinco dias consecutivos, ao servidor: MASP 1 .269 .274-5, 
TIAGO vIEIrA LIMA, ANE I D, adm . 03, a partir de 16/05/2021 .
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SuPErINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS E NOrMAS 
ABONO PErMANÊNCIA - ATO GTAP N .º 17/2021
CONCEDE ABONO DE PErMANÊNCIA, nos termos do § 20 do art . 
36 da CE/ 1989, do(s) servidor (es): Belo Horizonte, Órgão Central, 
MASP 963 .413-0, MArILDA CALIL BArrOSO, TDE II G, adm . 01, 
a partir de 03/05/2021, data do protocolo do requerimento, nos termos 
do art . 151 do ADCT da CE/89, combinado com art . 147 do ADCT, 
acrescentado pela EC 104/2020 .
AFASTAMENTO PrELIMINAr À APOSENTADOrIA - ATO GTAP 
N .º 10/2021
rEGISTrA AFASTAMENTO PrELIMINAr À APOSENTADOrIA 
vOLuNTárIA, nos termos do §24 do artigo 36 da CE/89 e artigo 9º 
da LCE 64, de 2002 , redação dada pela LCE nº 156, de 2020, do(s) 
servidor (es): Belo Horizonte, Órgão Central, MaSP 824 .916-1, Mari-
lene Franca Santos Barcelos, a partir de 11/05/2021, referente ao TDE 
v L, adm . 01, à vista de requerimento de aposentadoria pelo art . 144 da 
ADCT da CE/89, incluído pela EC nº 104/2020 c/c com art .6º da EC 
nº41/03, com direito à remuneração integral, com paridade .

 Diretor: Tarcísio de Castro Monteiro
 Superintendência de Gestão de Pessoas e Normas
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Assessoria de inspeção Escolar
SuBSECrETArIA DE ArTICuLAÇÃO EDuCACIONAL

ASSESSOrIA DE INSPEÇÃO ESCOLAr

POrTArIA N .º285/2021
Nos termos do artigo 12 da resolução SEE nº4 .548, de 27 de abril de 
2021, do artigo 72 da resolução CEE nº 449, de 1º de agosto de 2002, 
fica autorizada, a partir do início do ano letivo de 2020, a extensão 
dos anos iniciais do Ensino Fundamental, na Escola Municipal Ota-
viano Alvarenga, de Ensino Fundamental (anos finais), situada na R. 
Coronel Joaquim Francisco, 38, Centro, em Perdões, pelo prazo de 5 
(cinco) anos .
O citado estabelecimento passa a identificar-se como Escola Municipal 
Otaviano Alvarenga, de Ensino Fundamental .
SrE – Campo Belo

POrTArIA N .º 286/2021
Nos termos do artigo 12 da resolução SEE nº 4 .548, de 27 de abril de 
2021, do artigo 69 da resolução CEE nº 449, de 1º de agosto de 2002, 
e considerando a solicitação do representante da entidade mantenedora, 
ficam encerradas, a partir de 21 de agosto de 2010, as atividades do 
estabelecimento MESTrA – Centro Educacional Mestra Joana Lopes, 
autorizado pela Portaria SEE nº 1438, de 12 de dezembro de 2009, situ-
ado na rua da Glória, 152, Centro, em Diamantina .
Ficam revogados os atos de autorização concedidos ao 
estabelecimento .
SrE – Diamantina

POrTArIA N .º 287/2021
Nos termos do artigo 12 da resolução SEE n .º 4 .548, de 27 de abril de 
2021, do artigo 16 da resolução CEE n .º 449, de 1º de agosto de 2002, 
do Decreto Federal nº 5154, de 23 de julho de 2004, fica autorizado, a 
partir de 8 de março de 2021, o funcionamento do curso Técnico em 
Administração, na Escola Estadual Técnico Industrial Professor Fontes, 
situada no município de Belo Horizonte .
SrE – Metropolitana A

POrTArIA N .º 288/2021
Nos termos do artigo 12 da resolução SEE nº4 .548, de 27 de abril de 
2021, 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 4 de julho de 2016, as atividades docurso 
Técnico em Mineração, autorizado pela Portaria SEE nº 698, de 14 de 
junho de 2013, ministrado pelo estabelecimento ECOTEC, situado na 
r . Professor Osvaldo Franco, 90, 8º andar, Centro, em Betim .
 Ficam revogados os atos de autorização concedidos ao referido curso .
SrE – Metropolitana B

POrTArIA N .º 289/2021
Nos termos do artigo 12 da resolução SEE n .º 4 .548, de 27 de abril de 
2021, do artigo 16 da resolução CEE n .º 449, de 1º de agosto de 2002, 
do Decreto Federal nº 5154, de 23 de julho de 2004, fica autorizado, a 
partir de 8 de março de 2021, o funcionamento do curso Técnico em 
Informática, integrado ao Ensino Médio, na Escola Estadual de Mucuri, 
situada no município de Teófilo Otoni.
SRE – Teófilo Otoni

Atos assinados pelo Subsecretário de Articulação Educacional
Igor de Alvarenga Oliveira Icassatti rojas
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Superintendências regionais 
de Ensino - SrE

SrE de caxambu
Diretora: Elenice da Silva rodrigues

FÉrIAS-PrÊMIO AFASTAMENTO – ATO Nº 15/2021 – AuTOrIZA 
AFASTAMENTO PArA GOZO DE FÉrIAS-PrÊMIO, nos termos da 
resolução Conjunta SEPLAG/SEE n° 9865, de 3 de julho de 2018, ao 
servidor: Caxambu: SrE Caxambu, masp 747 .025-5, Ana Maria dos 
Santos Barbosa, ANEI1B adm 03, por 15 dias referente ao 1º quinqu-
ênio de exercício, a partir de 24/5/2021, de acordo com o Decreto n° 
48 .173, de 08/04/2021, publicado em 09/04/2021 .
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SrE de curvelo
Diretora: Elizete Alves Matoso

 AFASTAMENTO POr MOTIvO DE CASAMENTO- ATO Nº 
01/2021- rEGISTrA AFASTAMENTO POr MOTIvO DE CASA-
MENTO, nos termos da alínea “a” do art . 201 da Lei nº 869, de 
05/07/1952, por até oito dias consecutivos ao(s) servidor(es): Três 
Marias – Escola Estadual “ Presidente Juscelino Kubitschek de Oli-
veira, MaSP 1 .178 .024-4 Karla Andréia Assis Soares, EEBIID, adm .01 
a partir de 22/04/21 .
 AFASTAMENTO POr MOTIvO DE LuTO- ATO Nº 12/2021- 
rEGISTrA AFASTAMENTO 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(s) servidor(es): Três Marias- Escola Estadual “ 
Presidente Juscelino Kubitshek de Oliveira, MaSP 1 .178 .024-4 Karla 
Andréia Assis Soares, EEBIID, adm .03 a partir de 26/04/21 .
 AFASTAMENTO POr MOTIvO DE LuTO- ATO Nº 13/2021- 
rEGISTrA AFASTAMENTO POr MOTIvO DE LuTO, nos ter-
mos 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(s) servidor(es): Curvelo- CESEC de Curvelo- 
MaSP 1 .238 .509-2 William Silva de Paula, PEBDIA, adm .01 a partir 
de 09/05/21 .
 FÉrIAS-PrÊMIO CONCESSÃO- ATO Nº 32/2021- CONCEDE 
TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIO, nos termos do § 4º do art . 31, 
da CE/1989 ao(s) servidor(es): Curvelo- Escola Estadual “ Eurípedes 
de Paula” MaSP 363 .362-5 Márcio Augusto de Sá Mendes, PEBIB, 
adm .03 referente ao 5º quinquênio de exercício a partir de 09/05/17 
data da vinculação de tempo .
 FÉrIAS-PrÊMIO/CONCESSÃO-33/2021 CONCEDE TrÊS MESES 
DE FÉrIAS-PrÊMIO , nos termos do § 4º do art . 31, da CE/1989, ao(s) 
servidor(es): Curvelo- Escola Estadual “ Eurípedes de Paula” MaSP 
363 .362-5 Márcio Augusto de Sá Mendes, PEBIB, adm .03 referente ao 
6º quinquênio de exercício a partir de 26/01/21 que poderão ser usufru-
ídos, a critério da Administração, a partir de 01/01/2022,nos termos da 
Lei Complementar Federal nº 173/2020 e considerando o teor dos Pare-
ceres Jurídicos de nº 16 .247, de 22 de julho de 2020, e nº 16 .244, de 14 
de julho de 2020, aprovados pelo Advogado-Geral do Estado .
 FÉrIAS-PrÊMIO/CONCESSÃO-34/2021 CONCEDE TrÊS MESES 
DE FÉrIAS-PrÊMIO , nos termos do § 4º do art . 31, da CE/1989, 
ao(s) servidor(es): Corinto- Escola Estadual “ Alencastro Guimarães” 
MaSP 1 .233 .092-4 Juliana Fernandes Nunes, PEBIB, adm .03 referente 
ao 1º quinquênio de exercício a partir de 16/04/21 que poderão ser usu-
fruídos, a critério da Administração, a partir de 01/01/2022,nos termos 
da Lei Complementar Federal nº 173/2020 e considerando o teor dos 
Pareceres Jurídicos de nº 16 .247, de 22 de julho de 2020, e nº 16 .244, de 
14 de julho de 2020, aprovados pelo Advogado-Geral do Estado .
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SrE de Governador valadares
Diretora: Claudia Maria de Souza Amorim Braga

AFASTAMENTO PrELIMINAr À APOSENTADOrIA vOLuN-
TárIA – COM PArIDADE/TrANSIÇÃO – POr PONTOS – Ato 
nº 19/21
rEGISTrA AFASTAMENTO PrELIMINAr À APOSENTADOrIA 
vOLuNTárIA – COM PArIDADE/
TrANSIÇÃO – POr PONTOS, nos termos do § 24 do Art . 36 da 
CE/89, ref . ao (s) servidor (es): GOvErNADOr vALADArES: “EE 
Euzébio Cabral”, Masp 266364-9, Maria Elizabeth Dantas Guimarães, 
PEB3P, 1º cargo, à vista do requerimento de aposentadoria pelo Art . 
Integral, Art . 146 do § 6º do Inciso I e § 7º do inciso I do ADCT, acres-
centado pela ECE nº 104 de 2020, regra de transição/pontos – base do 
cálculo dos proventos pela última remuneração integral, COM PArI-
DADE/ingresso em cargo efetivo até 31/12/03, com direito à remune-
ração Integral, correspondente à carga horária de 108 h/a, a/p da data 
da publicação; 

ANuLAÇÃO – Ato nº 15/21
ANuLA NO (S) ATO(S), ref . ao(s) servidor(es): GOvErNADOr 
vALADArES: “EE Manoel Byrro”, Masp 878038-9, Mersey Martins 
Fernandes, PEB2G, 2º cargo, anula no ato nº 185/12 de Biênio, public . 
em 13/06/12, por incorreção nos dados;

FÉrIAS-PrÊMIO AFASTAMENTO – Ato nº 38/21
AuTOrIZA AFASTAMENTO PArA GOZO DE FÉrIAS-PrÊMIO, 
nos termos do § 2º do Art . 3º da resolução Conjunta SEPLAG/SEE nº 
8 .656 de 02/07/12, ref . ao (s) servidor (es): CuPArAQuE: “EE José 
Ferreira Júnior”, Masp 368909-8, Marcos Póvoa Barbosa, ASE4J, 3º 
cargo, concedida pelo ato sn public . em 04/10/16, por 01 mês, ref . ao 
5º qq ., a/p de 05/06/21; GOvErNADOr vALADArES: “C . I . Dr . 
raimundo Soares de Albergaria Filho”, Masp 1056229-6, Nívea Maria 
Gomes de Oliveira, ATB5H, 1º cargo, concedida pelo ato sn public . em 
19/05/12, por 01 mês, ref . ao 2º qq ., a/p de 07/06/21; “EE Professora 
Theolinda de Souza Carmo”, Masp 1052581-4, Andréia Germana da 
Silva, PEB1B, 3º cargo, concedida pelo ato sn public . em 23/02/19, por 
02 meses, ref . ao 1º qq ., a/p de 24/05/21 a 24/07/21; “EE Professora 
Theolinda de Souza Carmo”, Masp 1052581-4, Andréia Germana da 
Silva, PEB1G, 1º cargo, concedida pelo ato sn public . em 26/08/17, por 
02 meses, ref . ao 2º qq ., a/p de 24/05/21 a 24/07/21;

FÉrIAS-PrÊMIO CONCESSÃO – Ato nº 33/21
CONCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIO, nos termos do § 4º 
do Art . 31 da CE/89, ref . ao (s) servidor (es): AÇuCENA: “EE Odete 
valadares”, Masp 552239-6, rosiane Furbino de Magalhães Barbosa, 
EEB2J, 1º cargo, a/p de 01/11/20, ref . ao 6º qq; GOvErNADOr 
vALADArES: “EE Professor Paulo Freire”, Masp 1248142-0, Fer-
nanda Nunes Costa Silva, PEB1B, 3º cargo, a/p de 15/07/20, ref . ao 
1º qq; “EE Professor Paulo Freire”, Masp 1359360-3, Elexina Timóteo 
rafael dos Santos, PEB1B, 2º cargo, a/p de 23/06/20, ref . ao 1º qq; “EE 
Professor Paulo Freire”, Masp 514946-3, Girlene Lopes de Oliveira 
Lourenço, EEB2H, 1º cargo, a/p de 03/01/18, ref . ao 5º qq; “EE Profes-
sor Paulo Freire”, Masp 954946-0, Maria Aparecida da Silva, PEB2C, 
2º cargo, a/p de 21/08/20, ref . ao 2º qq; “EE Quintino Bocaiúva”, Masp 
327049-3, Tânia Maria Caetano de Souza, EEB1B, 3º cargo, a/p de 
16/02/16, data da vinculação, ref . ao 1º qq; MArILAC: “EE Joaquim 
Monteiro”, Masp 962813-2, rejane Batista Farias Bessa, PEB3L, 1º 
cargo, a/p de 04/04/21, ref . ao 5º qq; vIrGOLÂNDIA: “EE Juven-
tino Alves Ferreira”, Masp 517672-2, Ester de Souza Leite, PEB1A, 2º 
cargo, a/p de 01/02/21, ref . ao 5º qq;

FÉrIAS-PrÊMIO CONCESSÃO – Ato nº 34/21
CONCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIO, nos termos do § 4º 
do Art . 31 da CE/89, que poderão ser usufruídas, a critério da Adminis-
tração, a/p de 01/01/22, nos termos da LCF nº 173/20 e, considerando 
o teor dos Pareceres Jurídicos de nº 16 .247 de 22 de julho de 2020 e nº 
16 .244 de 14 de julho de 2020, aprovados pelo Advogado – Geral do 
Estado, ref . ao (s) servidor (es): ENGENHEIrO CALDAS: “EE Pro-
fessora Ondina Pinto de Almeida”, Masp 449604-8, Fernando de Freitas 
Caldas, PEB1B, 3º cargo, a/p de 25/03/18, ref . ao 5º qq; “EE Professora 

Ondina Pinto de Almeida”, Masp 803325-0, Marlete Gonçalves Freire, 
PEB3J, 1º cargo, a/p de 28/03/20, ref . ao 5º qq; GOvErNADOr 
vALADArES: “EE do Bairro Jardim do Ipê”, Masp 1407720-0, Ada-
íza Fernandes dos reis, PEB1A, 1º cargo, a/p de 03/02/21, ref . ao 1º 
qq; “EE do Bairro Jardim do Ipê”, Masp 1422403-4, Fernanda Soares 
de Almeida, PEB1A, 1º cargo, a/p de 01/05/21, ref . ao 1º qq; “EE Quin-
tino Bocaiúva”, Masp 1119867-8, Leandro Costa rodrigues, PEB1B, 
3º cargo, a/p de 11/11/20, ref . ao 1º qq; “EE Quintino Bocaiúva”, Masp 
327049-3, Tânia Maria Caetano de Souza, EEB1B, 3º cargo, a/p de 
03/03/19, ref . ao 2º qq; ITANHOMI: “EE Carlota de Andrade”, Masp 
868799-8, valéria vidal Souza Botelho, ATB2D, 3º cargo, a/p de 
13/05/21, ref . ao 3º qq;

FÉrIAS-PrÊMIO CONTAGEM EM DOBrO/APOSENTADOrIA E 
ADICIONAIS – Ato nº 01/21
AuTOrIZA A CONTAGEM EM DOBrO DE FÉrIAS-PrÊMIO, nos 
termos do Art . 114, I e II do ADCT
da CE de 21/09/89, ref . ao (s) servidor (es): GOvErNADOr vALA-
DArES: “EE Euzébio Cabral”,
Masp 266364-9, Maria Elizabeth Dantas Guimarães, PEB3P, 1º cargo, 
concedida pelo(s) atos nº
21/96 e 34/12, publicados respectivamente em 23/07/96 e 25/08/12, por 
04 meses e 27 dias,
ref . ao 1º e 2º qqs ., de exercício;

QuINQuÊNIO MAGISTÉrIO – Ato nº 02/21
CONCEDE QuINQuÊNIO MAGISTÉrIO, nos termos do Art . 112 do 
ADCT da CE/89, ref . ao (s)
servidor (es): GOvErNADOr vALADArES: “EE Professor Paulo 
Freire”, Masp 514946-3, Girlene
Lopes de Oliveira Lourenço, EEB2H, 1º cargo, 1º qq ., a/p de 
13/07/07;

OPÇÃO rEMuNErATÓrIA – Ato nº 10/21
rEGISTrA A OPÇÃO rEMuNErATÓrIA, nos termos do Inciso II 
do Art . 23 da Lei nº 21710 de 2015, e Art . 28-A da Lei nº 15 .293 de 
2004, ref . ao (s) servidor (es): GOvErNADOr vALADArES: “EE 
João Wesley”, Masp 1270936-6, Olindo Barbosa Sales, ATB1B, 2º 
cargo, opta pela remuneração do cargo de provimento efetivo acrescido 
de 50% da remuneração do cargo de provimento em comissão de Secre-
tário de Escola SE - v da EE Labor Club, a/p de 04/05/21, com vincula-
ção ao cargo de adm . 02; “EE São Tarcísio”, Masp 1302409-6, Helenice 
Pereira da Silva, ATB1B, 2º cargo, opta pela remuneração do cargo de 
provimento efetivo acrescido de 50% da remuneração do cargo de pro-
vimento em comissão de Secretária de Escola SE - vI da EE São Tarcí-
sio, a/p de 11/05/21, com vinculação ao cargo de adm . 02;

AFASTAMENTO POr MOTIvO DE LuTO – Ato nº 16/21
rEGISTrA AFASTAMENTO POr MOTIvO DE LuTO, nos ter-
mos da Alínea B do Art . 201 da Lei nº 869 de 05/07/52 e Art . 19 da 
Instrução Normativa/SEPLAG/SCAP nº 01/12, por até 08 dias conse-
cutivos, ref . ao (s) servidor (es): ALPErCATA: “EE Terezinha Pinto 
Fernandes Maia”, Masp 1316173-2, Cássia Gomes Pereira, PEB1B, 2º 
cargo, a/p de 19/04/21; MATHIAS LOBATO: “EE Paulo Luiz”, Masp 
940033-4, Lucivânia de Souza Leal, ATB1F, 1º cargo, a/p de 08/05/21; 
SÃO JOÃO DO MANTENINHA: “EE Professor José Jório”, Masp 
865872-6, rogéria Márcia de Souza, PEB2J, 1º cargo, a/p de 10/02/20, 
para regularização de vida funcional;

LICENÇA À GESTANTE – Ato nº 08/21
CONCEDE LICENÇA À GESTANTE, nos termos do Inciso xvIII 
do Art . 7º da Cr/88, por 120 dias, com prorrogação por mais 60 dias, 
conforme Lei nº 18879 de 27/05/10, ref . à (s) servidora (s): GOvEr-
NADOr vALADArES: “EE Alexandre Peixoto da Silva”, Masp 
1276408-0, Luana Damasceno Ferreira, PEB1A, 3º cargo, a/p de 
24/04/21;

LOTAÇÃO – Ato nº 16/21
LOTA, nos termos do Art . 75 do Inciso I da Lei nº 7 .109 de 13/10/77, 
ref . ao (s) servidor (es): ALPErCATA: Na: “EE Terezinha Pinto Fer-
nandes Maia”, Masp 1092407-4, Leon Dênis Moreira Filho, PEB1A, 4º 
cargo, a/p de 03/03/21;
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 rETIFICAÇÃO – Ato nº 38/21
rETIFICA NO ATO DE ALTErAÇÃO DE NOMES, ref . ao (s) servi-
dor (es): GOvErNADOr vALADArES: “EE Professor Paulo Freire”, 
Masp 514946-3, Elexina Timóteo rafael dos Santos, PEB1B, 2º cargo, 
retifica no ato nº 04/16 de Alteração de Nomes, public. em 14/05/16, 
onde se lê: 1º cargo, leia-se: 2º cargo, por incorreção no cargo;

 rETIFICAÇÃO – Ato nº 39/21
rETIFICA NO ATO DE CONCESSÃO DE FÉrIAS-PrÊMIO, ref . 
ao (s) servidor (es): GOvErNADOr vALADArES: “EE Professor 
Paulo Freire”, Masp 514946-3, Girlene Lopes de Oliveira Lourenço, 
EEB2H, 1º cargo, retifica no ato nº 18/09 de Concessão de Férias-
Prêmio, public . em 09/08/09, onde se lê: a/p de 30/01/07, leia-se: a/p 
de 13/07/07, por incorreção na vigência; “EE Professor Paulo Freire”, 
Masp 514946-3, Girlene Lopes de Oliveira Lourenço, EEB2H, 1º 
cargo, retifica no ato nº 35/14 de Concessão de Férias-Prêmio, public. 
em 19/08/14, onde se lê: a/p de 29/01/12, leia-se: a/p de 11/07/12, por 
incorreção na vigência;

rETIFICAÇÃO – Ato nº 40/21
rETIFICA NO ATO DE LOTAÇÃO, ref . ao (s) servidor (es): ITA-
NHOMI: “EE Carlota de Andrade”, Masp 611647-9, raquel de Assis 
Vieira Viveiros, PEB2D, 3º cargo, retifica no ato nº 04/16 de Lotação, 
public . em 13/02/16, onde se lê: Por nomeação em 23/01/16, ato nº 
01/16, leia-se: Por mudança de lotação public . no MG em 23/01/16, 
com exercício em 01/02/16, por incorreção;
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SrE de Januária
Diretor: Antônio Francisco de Sousa

 rETIFICAÇÃO - ATO Nº 3/2021 - rETIFICA, O(S) ATO(S) de Gra-
tificação de Incentivo à Docência, referente ao(s) servidor(es): JANu-
árIA - E .E . PrOF . CLAuDEMIrO ALvES FErrEIrA - MaSP 
299650-2, Pedro Ernesto Castanha, PEB1P, admissão 1, por motivo de 
incorreção nas vigências, ato publicado em 17/03/1988, onde se lê: 1º 
bienio a contar de 14/11/86, leia-se: 1º bienio a contar de 30/01/87, data 
do exercício, ato publicado em 18/05/1989, onde se lê: 2º bienio a con-
tar de15/11/88, leia-se: 2º bienio a contar de 27/01/89, ato publicado em 
13/05/1995, onde se lê: 3º bienio a contar de 16/11/90, leia-se: 3º bienio 
a contar de 01/02/91, ato publicado em 18/11/1995, onde se lê: 4º bienio 
a contar de 15/11/92 e 5° bienio a contar de 12/01/95, leia-se: 4º bienio 
a contar de 08/02/93 e 5º bienio a contar de 08/05/95, ato nº 58/1997, 
publicado em 06/03/1997, onde se lê: 6º bienio a contar de17/01/97, 
leia-se: 6º bienio a contar de 15/05/97, ato nº 119/1999, publicado em 
10/04/1999, onde se lê: 7º bienio a contar de 12/01/99, leia-se: 7º bienio 
a contar de 29/05/99, ato nº 36/2003, publicado em 25/09/2003, onde 
se lê: 8º bienio a contar de 05/02/01 e 9º bienio a contar de 10/04/03, 
leia-se: 8º bienio a contar de 13/06/01 e 9º bienio a contar de 08/09/03, 
ato nº 3/2021, publicado em 15/05/2021, onde se lê: 10º bienio a contar 
de 08/08/05, leia-se: 10º bienio a contar de 10/09/05 .

 rETIFICAÇÃO - ATO Nº 8/2021 - rETIFICA, O(S) ATO(S) de 
Férias Prêmio Concessão, referente ao(s) servidor(es): JuvENÍLIA - 
E .E . ANTÔNIO OrTIGA - MaSP 877146-1, José Alves dos Santos, 
PEB1D, admissão 3, por motivo de Incorreção na vigência, ato nº 
48/2017, publicado em 26/09/2017, onde se lê: 03 meses referente ao 
4º quinquênio a contar de 31/05/2015, leia-se: 03 meses referente ao 4º 
quinquênio a contar de 01/06/2015 .

RETIFICAÇÃO – ATO Nº 01/2021 Retifica no Ato de Designação de 
Local de Exercício, referente à servidora: Montalvânia: EE de Mon-
tlavânia, MaSP 834683-5, Mariângele Sabino Barbosa Montalvão, 
ATB1C, adm . 03, por motivo de incorreção no nome, Ato nº 01/2021 
publicado em 15/05/2021, onde se lê: Mariângela Sabino Barbosa 
Montlavão , leia-se: Mariângele Sabino Barbosa Montalvão
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ABONO FAMÍLIA – ATO Nº 05 / 2021 CONCEDE ABONO-FAMÍ-
LIA, nos termos do inciso III art . 7º da Lei Complementar nº 121, de 
29/12/2011, a servidora: varzelândia - E .E . João Alves dos Santos - 
MaSP 1076130-2, Lidiane Borges Oliva, PEB1G, admissão 01, por 
Isabella Borges, filha, a partir de 13/05/2021 e por Moacir Oliva Neto, 
filho a partir de 13/05/2021.

OPÇÃO rEMuNErATÓrIA - ATO Nº 04/2021 rEGISTrA OPÇÃO 
rEMuNErATÓrIA, nos termos do inciso II, art . 23 da Lei nº 21710, 
de 2015, e art . 28-A da Lei nº 15293, de 2004, do servidor: São Fran-
cisco - E .E . Dr . Tarcisio Generoso - MaSP 1326055-9, Maria do Carmo 
Ferreira Almeida , ATB2B, admissão 02, pela remuneração do cargo de 
provimento efetivo acrescido de 50% (cinquenta por cento) da remu-
neração do cargo de provimento em comissão de Secretário de Escola 
SE-Iv a partir de 07/05/2021

OPÇÃO rEMuNErATÓrIA-ATO Nº 05/2021 rEGISTrA OPÇÃO 
rEMuNErATÓrIA, nos termos do inciso I, art . 23 da Lei nº 21710, 
de 2015, e art . 28-A da Lei nº 15293, de 2004, do servidor: Pedras de 
Maria da Cruz - E .E . Pedras de Maria da Cruz - MaSP1294388-2, Zico 
Barboza Pereira de Brito, ATB1B, admissão 03, cargo efetivo, pela 
remuneração do cargo de provimento efetivo acrescido de 50% (cin-
quenta por cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão 
de Secretário de Escola SE-Iv,a partir de 28/04/2021 .

 GrATIFICAÇÃO DE INCENTIvO À DOCÊNCIA - ATO Nº 4/2021 
- CONCEDE GrATIFICAÇÃO DE INCENTIvO À DOCÊNCIA - 
5%, nos termos da lei nº 8 .517, de 09/01/1984, da Lei nº 9 .831, de 
04/07/1989, e da Lei nº 9 .957, de 18/10/1989, ao(s) servidor(es): SÃO 
FrANCISCO - E .E . JACINTO DE MAGALHÃES - MaSP 369295-1, 
Marcelina Ferreira da rocha, PEB1H, admissão 2, referente ao 7º biê-
nio a partir de 26/11/2010 .
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 ANULAÇÃO - ATO Nº 3/2021 - ANULA O ATO de Gratificação de 
Incentivo à Docência referente ao(s) servidor(es): JANuárIA - E .E . 
PrOF . CLAuDEMIrO ALvES FErrEIrA - MaSP 299650-2, Pedro 
Ernesto Castanha, PEB1P, admissão 1, na parte em que retificou, do 
1º ao 9º biênio, publicado em 15/05/2021, por motivo de incorreção 
nas vigências .

 ANuLAÇÃO – ATO Nº 05/2021 ANuLA NO ATO – referente ao ser-
vidor: JANuárIA – E .E . Gustavo Freire – MaSP . 584 .747-0, Maria 
Euler Guimarães Costa, ATBI5, adm . 03, na parte que concedeu férias 
prêmio afastamento, Ato nº 40/2020, publicado em 15/08/2020, por 
motivo de desistência do servidor .

 FÉrIAS-PrÊMIO/CONCESSÃO - ATO Nº 34/2021 - CONCEDE 
TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIO, nos termos do § 4º do art . 
31, da CE/1989, ao(s) servidor(es): JuvENÍLIA, E .E . “ANTÔNIO 
OrTIGA”, Masp 590 .907-2, Alaripe Gonçalves Durães, ocupante de 
cargo efetivo de PEB3H, Admissão 03, referente ao 2º quinquênio de 
exercício, a partir de 08/08/2020, que poderão ser usufruídos, a critério 
da Administração, a partir de 01/01/2022, nos termos da Lei Comple-
mentar Federal nº 173/2020 e considerando o teor dos Pareceres Jurídi-
cos de nº 16 .247, de 22 de julho de 2020, e nº 16 .244, de 14 de julho de 
2020, aprovados pelo Advogado-Geral do Estado .

 FÉrIAS-PrÊMIO/CONCESSÃO - ATO Nº 35/2021 - CONCEDE 
TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIO, nos termos do § 4º do art . 
31, da CE/1989, ao(s) servidor(es): JuvENÍLIA, E .E . “ANTÔNIO 
OrTIGA”, Masp 874 .710-7, Luciana Oliveira de Carvalho, ocupante 
de cargo efetivo de ATB2D, Admissão 01, referente ao 5º quinquênio de 
exercício, a partir de 13/01/2021, que poderão ser usufruídos, a critério 
da Administração, a partir de 01/01/2022, nos termos da Lei Comple-
mentar Federal nº 173/2020 e considerando o teor dos Pareceres Jurídi-
cos de nº 16 .247, de 22 de julho de 2020, e nº 16 .244,
de 14 de julho de 2020, aprovados pelo Advogado-Geral do Estado .

 FÉrIAS-PrÊMIO/CONCESSÃO - ATO Nº 36/2021 - CONCEDE 
TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIO, nos termos do § 4º do art . 
31, da CE/1989, ao(s) servidor(es): JuvENÍLIA, E .E . “ANTÔNIO 
OrTIGA”, Masp 877 .146-1, José Alves dos Santos, ocupante de cargo 
efetivo de PEB1D, Admissão 03, referente ao 5º quinquênio de exer-
cício, a partir de 31/05/2020, que poderão ser usufruídos, a critério da 
Administração, a partir de 01/01/2022, nos termos da Lei Complemen-
tar Federal nº 173/2020 e considerando o teor dos Pareceres Jurídicos 
de nº 16 .247, de 22 de julho de 2020, e nº 16 .244, de 14 de julho de 
2020, aprovados pelo Advogado-Geral do Estado .

 FÉrIAS-PrÊMIO/CONCESSÃO - ATO Nº 37/2021 - CONCEDE 
TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIO, nos termos do § 4º do art . 31, 
da CE/1989, ao(s) servidor(es): JANuárIA, E .E . NOSSA SENHOrA 
DE FáTIMA, Masp 1 .159 .788-7, ávila Ferreira Alves, ocupante de 
cargo efetivo de PEB1B, Admissão 03, referente ao 1º quinquênio de 
exercício, a partir de 24/10/2020, que poderão ser usufruídos, a critério 
da Administração, a partir de 01/01/2022, nos termos da Lei Comple-
mentar Federal nº 173/2020 e considerando o teor dos Pareceres Jurídi-
cos de nº 16 .247, de 22 de julho de 2020, e nº 16 .244, de 14 de julho de 
2020, aprovados pelo Advogado-Geral do Estado .

 FÉrIAS-PrÊMIO/CONCESSÃO - ATO Nº 38/2021 - CONCEDE 
TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIO, nos termos do § 4º do art . 31, da 
CE/1989, ao(s) servidor(es): SÃO FrANCISCO, E .E . JACINTO DE 
MAGALHÃES, Masp 369 .295-1, Marcelina Ferreira da rocha, ocu-
pante de cargo efetivo de PEB1H, Admissão 02, referente ao 5º quinqu-
ênio de exercício, a partir de 05/05/2021, que poderão ser usufruídos, 
a critério da Administração, a partir de 01/01/2022, nos termos da Lei 
Complementar Federal nº 173/2020 e considerando o teor dos Parece-
res Jurídicos de nº 16 .247, de 22 de julho de 2020, e nº 16 .244, de 14 de 
julho de 2020, aprovados pelo Advogado-Geral do Estado .

 FÉrIAS-PrÊMIO - CONCESSÃO - ATO Nº 39/2021 - CONCEDE 
TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIO, nos termos do § 4º do art . 31, 
da CE/1989 ao(s) servidor(es): JANuárIA - E .E . PrOF . CLAuDE-
MIrO ALvES FErrEIrA - MaSP 299650-2, Pedro Ernesto Castanha, 
PEB1P, admissão 1, referente ao(s) 7º quinquênio(s) de exercício a par-
tir de 30/09/2020; MaSP 299650-2, Pedro Ernesto Castanha, PEB1P, 
admissão 1, referente ao(s) 6º quinquênio(s) de exercício a partir de 
01/10/2015 .

 FÉrIAS –PrÊMIO AFASTAMENTO- ATO Nº 18/2021 -AuTOrIZA 
AFASTAMENTO PArA GOZO DE FÉrIAS PrÊMIO, nos termos da 
resolução Conjunta SEPLAG/SEE Nº 9865, de 03 de julho de 2018, 
ao(s) servidor(es): JANuárIA – SrE JANuárIA – MaSP . 351 .193-8, 
Francisco Mendes de Jesus, ASB3L, adm . 01, por 01 mês, referente ao 
4º quinquênio de exercício, a partir de 20/05/2021 .

 FÉrIAS –PrÊMIO AFASTAMENTO- ATO Nº 19/2021 -AuTOrIZA 
AFASTAMENTO PArA GOZO DE FÉrIAS PrÊMIO, nos termos 
da resolução Conjunta SEPLAG/ SEE nº 8 .656, de 02/07/2012, ao(s) 
servidor(es):
 vArZELÂNDIA – E .E . Deputado Edgar Pereira- MaSP . 247 .403-9, 
Maria Mirce Mendes Gomes, PEB2N, adm . 02, por 06 meses, referente 
ao 3º quinquênio de exercício, a partir de 24/05/2021 . 

 LICENÇA PATErNIDADE - ATO Nº 3/2021 - 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 e art . 19 da 
Instrução Normativa/SEPLAG/SCAP/Nº .01/2012, por cinco dias, ao(s) 
servidor(es): JANuárIA - E .E . JOSÉ MANOEL CIrINO - MaSP 
1433068-2, Julian Derson Chaves Araújo, PEBDIA, admissão 1, a par-
tir de 26/04/2021 .

 AFASTAMENTO POr MOTIvO DE LuTO - ATO Nº 20/2021 - 
rEGISTrA AFASTAMENTO POr MOTIvO DE LuTO, nos termos 
da alínea “b” do art . 201 da lei nº 869, de 05/07/1952 e art . 19 da Ins-
trução Normativa/SEPLAG/SCAP/Nº01-2012, por até oito dias conse-
cutivos, ao(s) servidor(es): JANuárIA - E .E . FAuSTINO PACHECO 
- MaSP 1387516-6, Amanda Pereira Martins, PEBDIA, admissão 1, 
a contar de 21/03/2021; E .E . MONS . JOÃO FLOrISvAL MONTAL-
vÃO - MaSP 1222877-1, Fabrício Barbosa de Sousa, PEBDIA, admis-
são 1, a contar de 19/04/2021 .
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Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
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 32 – sábado, 22 de Maio de 2021 diário do executivo Minas Gerais 
AMPLIAÇÃO DE CArGA HOrárIA – ATO Nº 01/2021
AMPLIA A CArGA HOrárIA SEMANAL, nos termos do §3° do art . 34 da lei nº 15 .293,de 05/08/2004, com redação dada pelo art . 1º da lei nº 20 .592, de 28/12/2012, dos professores:

SrE MuNICIPIO ESCOLA MASP NOME CArGO ADM DE Nº . AuLAS SEMANAIS PArA Nº . AuLAS SEMANAIS A PArTIr DE
JANuárIA CHAPADA GAÚCHA E .E . MOACIr CÂNDIDO 1 .468365-0 Tiago Miguel Marinho PEBIA 01 10 16 03/05/2021
JANuárIA JANuárIA E .E . SIMÃO vIANNA DA CuNHA PErEIrA 1 .126715-0 viviany dos Santos Silva PEBIA 03 11 16 09/03/2021
JANuárIA JANuárIA E .E . SIMÃO vIANNA DA CuNHA PErEIrA 1 .249549-5 Mayra da Silva rodrigues PEBIC 02 07 09 09/03/2021
JANuárIA SÃO FrANCISCO E .E . ELPÍDIO FONSECA 1 .168561-7 Jaqueline Pereira do rosário PEBIA 03 13 16 08/03/2021
JANuárIA SÃO FrANCISCO E .E . ELPÍDIO FONSECA 1 .170694-2 rosimere Berto da Cruz ribeiro PEBIA 03 07 08 08/03/2021
JANuárIA vArZELÂNDIA E .E . PADrE JOSÉ SILvEIrA 1 .1898376 Diene Gonçalves de Queiroz PEBIA 04 12 16 08/03/2021
JANuárIA vArZELÂNDIA E .E . PADrE JOSÉ SILvEIrA 1 .295824-5 Daniel de Moraes rodrigues PEBIA 03 15 16 08/03/2021
JANuárIA vArZELÂNDIA E .E . PADrE JOSÉ SILvEIrA 0612858-1 Mônica rodrigues dos Santos Gonçalves PEBIA 04 06 16 08/03/2021
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SrE de Leopoldina
Diretora: Ana Paula de Moura Ferreira Dias

AMPLIAÇÃO DE CArGA HOrárIA - ATO Nº04 /2021 .
AMPLIA A CArGA HOrárIA SEMANAL, nos termos do § 3º do art . 34 da Lei nº 15 .293, de 05/08/2004, com redação dada pelo art . 1º da Lei nº 20 .592, de 28/12/2012, dos professores:

S r E MuNICÍPIO ESCOLA MASP NOME CArGO ADM . DE Nº AuLAS SEMANAIS PArA Nº AuLAS SEMANAIS A PArTIr DE
Leopoldina Cataguases E .E . Professor Clóvis Salgado 1463495-0 Gabriel Azevedo Magalhães PEBIA 03 09 11 03/05/2021
Leopoldina Cataguases E .E . Professor Quaresma 890 .679-4 regina Aparecida Esteves Garcia de Souza PEBIA 04 12 16 08/03/2021
Leopoldina Cataguases E .E . Professor Quaresma 1094132-6 Odilon José Princisval dos Santos PEBIB 03 12 16 08/03/2021
Leopoldina Cataguases E .E . Professor Quaresma 1286489-8 Júlia de Oliveira Brito PEBIB 03 14 16 08/03/2021
Leopoldina Cataguases E .E . Professor Quaresma 1437805-3 Nathália Fernandes Carvalho PEBIB 01 14 16 08/03/2021
Leopoldina Leopoldina E .E . Professor Botelho reis 664 .239-1 Luiz Alberto Montalvão Marangon PEBIB 04 07 10 08/03/2021

ANA PAuLA DE MOurA FErrEIrA DIAS
SuPErINTENDENTE DA SrE/LEOPOLDINA . 
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 AFASTAMENTO POr MOTIvO DE LuTO – ATO Nº 07/2021 .
 rEGISTrA AFASTAMENTO POr MOTIvO DE LuTO, nos ter-
mos da alínea “b” do art, 201 da Lei nº 869 de 05/07/1952, por até 
oito dias consecutivos, ref . aos servidores: Cataguases – E . E . “Marieta 
Soares Teixeira” – Masp:1 .006 .841 .9, Fernanda da Conceição rodri-
gues, PEBIB, (admissão 03) a/p de 07/05/21;Leopoldina – E . E . “Enéas 
França” – Masp:1 .121 .603-3, Paulo Marcelo Bianque, PEBIB/Dv 
(admissão 04) a/p de 23/04/21; Masp:1 .121 .603-3, Paulo Marcelo 
Bianque, PEBIB/Dv (admissão 03) a/p de 23/04/21;

 FÉrIAS PrÊMIO AFASTAMENTO – ATO Nº 05/2021 .
 AuTOrIZA AFASTAMENTO PArA GOZO DE FÉrIAS PrÊMIO, 
nos termos do § 2º do artigo3º da resolução Conjunta SEPLAG/SEE nº 
8656, de 02/07/2012, ao servidor:Pirapetinga – E . E . “Capitão Ovídio 
Lima”- Masp:175 .214-6, Orcy Teixeira Costa, ATB5I (admissão 02), 
por 01 mês ref . ao 5º quinq . de exercício a/p de 10/06/21;Santo Antonio 
do Aventureiro – E . E” .Miranda Manso”- Masp:1 .131 .067-9, Cristiane 
Lamim Garcia Cassador, PEB2F, exercendo o cargo em comissão de 
SE-v, (admissão 01) por 01 mês ref . ao 2º quinq . de exercício a/p de 
02/06/21;

 FÉrIAS PrÊMIO/CONCESSÃO - ATO Nº 12/2021 .
 CONCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS PrÊMIO, nos termos do § 
4º do art, 31, da CE/1989, ao servidor: Cataguases – E . E . “Marieta 
Soares Teixeira” – Masp:388 .556-3, Edna Cristina Matias Alves, PEBI 
I, (admissão 01), ref . Ao 4º quinq . de exercício, a/p de 31/03/21, que 
poderão ser usufruídas a critério da Administração, a/p de 01/01/22, 
nos termos da Lei Complementar Federal nº 173/2020, e considerando 
o teor dos Pareceres Jurídicos de nºs 16 .247, de 22 de julho de 2020, 
e 16 .244, de 14 de julho de 2020, aprovadas pelo Advogado-Geral do 
Estado;Masp:378 .558-1, Francisco de Assis de Sousa Machado, PEB2H 
(admissão 03), ref . ao 3º quinq . de exercício, a/p de 05/01/21,que pode-
rão ser usufruídas, a critério da Administração, a/p de 01/01/22 nos ter-
mos da Lei Complementar Federal nº 173/2020, e considerando o teor 
dos Pareceres Jurídicos de nºs 16 .247, de 22 de julho de 2020, e 16 .244, 
de 14 de julho de 2020, aprovadas pelo Advogado-Geral do Estado;E . 
E . “Guido Marliére” – Masp:1 .348 .513-1, Alyne Cristina da Silva 
Gomes Sales, PEBIB, (admissão 03) ref . ao 1º quinq . de exercício, a/p 
de 16/05/21, que poderão ser usufruídas a critério da Administração, 
a/p de 01/01/22, nos termos da Lei Complementar Federal nº 173/2020, 
e considerando o teor dos Pareceres Jurídicos de nºs 16 .247, de 22 de 
julho de 2020, e 16 .244, de 14 de julho de 2020, aprovadas pelo Advo-
gado-Geral do Estado;Masp:1 .406 .083-4, Érika Pereira de Pereira, 
PEBIB (admissão 02), ref .ao 1º quinq . de exercício, a/p de 16/05/21, 
que poderão ser usufruídas a critério da Administração, a/p de 01/01/22, 
nos termos da Lei Complementar Federal nº 173/2020, e considerando 
o teor dos Pareceres Jurídicos de nºs 16 .247, de 22 de julho de 2020, 
e 16 .244, de 14 de julho de 2020, aprovadas pelo Advogado-Geral 
do Estado .Masp:1 .101 .768-8, Christiane Ferreira ramos Mendonça, 
PEBIB (admissão 04), ref . ao 1º quinq . de exercício, a/p de 16/05/21, 
que poderão ser usufruídas a critério da Administração, a/p de 01/01/22, 
nos termos da Lei Complementar Federal nº 173/2020, e considerando 
o teor dos Pareceres Jurídicos de nºs 16 .247, de 22 de julho de 2020, 
e 16 .244, de 14 de julho de 2020, aprovadas pelo Advogado-Geral do 
Estado;Masp:1 .323 .916-5,Flávia Zocatele Machado da Silva, PEBIB , 
(admissão 02), ref . ao 1º quinq . de exercício, a/p de 16/05/21, que pode-
rão ser usufruídas a critério da Administração, a/p de 01/01/22, nos ter-
mos da Lei Complementar Federal nº 173/2020, e considerando o teor 
dos Pareceres Jurídicos de nºs 16 .247, de 22 de julho de 2020, e 16 .244, 
de 14 de julho de 2020, aprovadas pelo Advogado-Geral do Estado .
Masp: 1 .353 .037-3, Nycole xavier Cravo, PEBIB (admissão 03), ref . 
ao 1º quinq . de exercício, a/p de 16/05/21, que poderão ser usufruídas a 
critério da Administração, a/p de 01/01/22, nos termos da Lei Comple-
mentar Federal nº 173/2020, e considerando o teor dos Pareceres Jurí-
dicos de nºs 16 .247, de 22 de julho de 2020, e 16 .244, de 14 de julho de 
2020, aprovadas pelo Advogado-Geral do Estado .Masp:1 .323 .790-4, 
rita de Cassia Barbosa Borges, PEBIB,(admissão 03) ref . ao 1º quinq . 
de exercício, a/p de 16/05/2021, que poderão ser usufruídas a critério 
da Administração, a/p de 01/01/22, nos termos da Lei Complementar 
Federal nº 173/2020, e considerando o teor dos Pareceres Jurídicos de 
nºs 16 .247, de 22 de julho de 2020, e 16 .244, de 14 de julho de 2020, 
aprovadas pelo Advogado-Geral do Estado .

PrOCESSO ADMINISTrATIvO – CONCLuSÃO – ATO Nº 
04/2021 .
 CONCLuI O PrOCESSO ADMINISTrATIvO, instaurado pela Por-
taria SrE Leopoldina nº 04/2021, publicada no MG 08/05/2021, ref, ao 
servidor:recreio – Masp:337 .987-2, S .S .F .S, PEBIP (admissão 01), E 
DECIDE pela manutenção da vigência do 5º ao 8º biênios, sem repo-
sição de débito por concluir que não houve “má fé” e por ter a admi-
nistração perdido o prazo para rever seus atos com fulcro no art, 65 
da Lei 14 .184 de 31/01/2002, combinado com a resolução nº 37 de 
12/09/2005 para regularização dos registros funcionais da servidora;

ANA PAuLA DE MOurA FErrEIrA DIAS
 SuPErINTENDENTE DA SrE/LEOPOLDINA
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 rETIFICAÇÃO – ATO Nº 01/2021 .
 Retifica, NO Ato de Abono de Permanência ref. ao servidor:Pirapetinga 
– Servidor sem lotação em afastamento Preliminar à Aposentado-
ria .Masp:388 .562-1, Jacqueline Martins, PEBIP (admissão 02) . Ato 
nº 07/16 publicado em 17/05/16, por motivo de conclusão de Pro-
cesso Administrativo .Onde se lê: a/p de 25/01/2016 . Leia-se: a/p de 
23/04/2016;

 rETIFICAÇÃO – ATO Nº 02/2021 .
Retifica no ATO de Afastamento Preliminar à Aposentadoria ref. ao 
servidor:Pirapetinga – Servidor sem lotação em Afastamento Preli-
minar à Aposentadoria .Masp:388 .562-1, Jacqueline Martins, PEBIP 
(admissão 02) . Ato nº 19/2016, publicado em 03/08/2016, por conclu-
são de Processo Administrativo .Onde se lê: com direito à remuneração 
integral correspondente à carga horária de 110 h/a .Leia-se:com direito à 
remuneração integral correspondente à carga horária de 109 h/a;

 rETIFICAÇÃO – ATO Nº 04/2021 .
 RETIFICA,no Ato de Retificação de Férias Prêmio /Concessão ref. 
ao servidor: Pirapetinga – Servidor sem lotação em afastamento pre-
liminar à aposentadoria .Masp:388 .562-1, Jacqueline Martins, PEBIP 
(admissão 02), Ato nº 08/2016, publicado em 03/05/2016, por motivo 
de incorreção da data da vigência .Onde se lê:ref, ao 3º quinq . de exer-
cício a/p de 21/05/06 . Leia-se: ref . ao 3º quinq . de exercício ap/ de 
20/05/06;

 rETIFICAÇÃO – ATO Nº 05/2021 .
 RETIFICA, no ATO de Retificação de Férias Prêmio/Concessão ref. 
Ao servidor:Pirapetinga – Servidor sem lotação em afastamento pre-
liminar à aposentadoria . Masp:388 .562-1, Jacqueline Martins, PEBIP 
(admissão 02) . Ato nº 08/2016, publicado em 03/05/2016, por incorre-
ção na data da vigência . Onde se lê: ref . ao 4º quinq . de exercício a/p de 
20/05/2011 . Leia-se: ref . ao 4º quinq . de exercício a/p de 19/05/11;

 rETIFICAÇÃO – ATO Nº 01/2021 .
 rETIFICA O ATO DE Conclusão de Processo Administrativo, ref .ao 
servidor:Além Paraíba – Masp:363 .419-3, F .J .v .B, PEBIIIP (admis-
são 03), por motivo de incorreção no texto .Ato nº 15/17, publicado em 
29/06/2017 . Onde se lê: E decide pela manutenção da vigência do 9º 
biênio,Leia-se: E decide pela retificação da vigência do 9º biênio;

 rETIFICAÇÃO – ATO Nº 02/2021 .
 Retifica, NO ATO de Concessão de Férias Prêmio Afastamento ref, ao 
servidor:recreio – E . E . “Presidente Carlos Luz” – Masp: 370 .474-9, 
Márnio Guilherme Ferreira, PEBI I, (admissão 03) . Ato nº 02/21 publi-
cado em 20/03/21, por motivo de incorreção texto .Onde se lê: ref, ao 3º 
quinq . de exercício . Leia-se: ref . ao 4º quinq . de exercício;

 rETIFICAÇÃO – ATO Nº 01/2021 .
 rETIFICA NO ATO de Ampliação de Carga Horária ref . aos servido-
res: Leopoldina – E . E . “Professor Botelho reis” – Masp:1 .105 .975-5, 
Pauline Machado Moreira Poyares, PEBIA (admissão 04) . Ato nº 
02/21 publicado em 10/04/21, por motivo de incorreção na data 
da vigência .Onde se lê: a/p de 09/03/21 . Leia-se: a/p de 08/03/21 .; 
Masp:1 .416 .621-9, renata Carvalho Zacarias da Silva, PEBIA (admis-
são 03) . Ato nº 02/21 publicado em 10/04/21, por motivo de incorreção 
no número de aulas e na data da vigência . Onde se lê: De 07 para 13 
aulas semanais, a/p de 09/03/21 . Leia-se: De 07 para 12 aulas sema-
nais, a/p de 08/03/21;

ANA PAuLA DE MOurA FErrEIrA DIAS
 SuPErINTENDENTE DA SrE/LEOPOLDINA
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SrE de monte carmelo
 FÉrIAS-PrÊMIO/ CONCESSÃO ATO Nº 07/2021
 CONCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIO, nos termos do § 
4º do art . 31, da CE/1989, a servidora: ABADIA DOS DOurADOS 
– E .E . “PEDrO áLvArES CABrAL”, Masp 957 .627-3/03, Lázara 
Pereira Miranda, PEB I B, referente ao 1º quinquênio de exercício a 
partir de 30/08/2019, com aproveitamento de tempo no cargo PEBr 
2A, do qual foi dispensada; Masp 957 .627-3/03, Lázara Pereira 
Miranda, PEBr 2A, referente ao 2º quinquênio de exercício a partir de 
30/08/2019, com aproveitamento de tempo no cargo PEBr 2A, do qual 
foi dispensada; Masp 957 .627-3/03, Lázara Pereira Miranda, PEBr 
2A, referente ao 3º quinquênio de exercício a partir de 30/08/2019, com 
aproveitamento de tempo no cargo PEBr 2A, do qual foi dispensada; 
Masp 957 .627-3/03, Lázara Pereira Miranda, PEBr 2A, referente ao 4º 
quinquênio de exercício a partir de 30/08/2019, com aproveitamento de 
tempo no cargo PEBr 2A, do qual foi dispensada .

 FÉrIAS-PrÊMIO/ CONCESSÃO ATO Nº 08/2021
 CONCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIO, nos termos do § 
4º do art . 31, da CE/1989, ao servidor: MONTE CArMELO – E .E . 
“LETÍCIA CHAvES”, Masp 1 .277 .396-6/03, Tiago rodrigues Lemos, 
PEB I B, referente ao 1º quinquênio de exercício a partir de 03/07/2020, 
que poderão ser usufruídos, a critério da Administração, a partir de 
01/01/2022, nos termos da Lei Complementar Federal no 173/2020 e 
considerando o teor dos Pareceres Jurídicos de nos 16 .247, de 22 de 
julho de 2020, e 16 .244, de 14 de julho de 2020, aprovados pelo Advo-
gado-Geral do Estado .

 FÉrIAS-PrÊMIO / AFASTAMENTO – ATO Nº 06/2021
 AuTOrIZA AFASTAMENTO PArA GOZO DE FÉrIAS-PrÊMIO, 
nos termos do § 2º do artigo 3º da resolução Conjunta SEPLAG/SEE 
Nº 8 .656, de 02/07/2012 as servidoras: COrOMANDEL – DISTrITO 
DE LAGAMAr DOS COQuEIrOS – E .E . “SÃO GErALDO”, Masp 
322 .724-6/03, Silda das Graças Pereira, PEB III J, Em Ajustamento 
Funcional, por 01 mês, referente ao 4º quinquênio de exercício, a par-
tir de 16/06/2021; MONTE CArMELO – E .E . “CLArA CHAvES”, 
Masp 800 .590-2/01, rose Luce Pinto Ferreira, ATB III L, por 01 mês, 
referente ao 5º quinquênio de exercício, a partir de 07/06/2021 .

 AFASTAMENTO POr MOTIvO DE LuTO – ATO Nº 09/2021
 rEGISTrA AFASTAMENTO 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, as servidoras: ESTrELA DO SuL – E .E . “DE DOLEA-
rINA”, Masp 839 .750-7/05, Nolmeci Cecília de Araújo rosa, PEB I A, 
a partir de 23/04/2021; MONTE CArMELO – E .E . “Coronel virgílio 
rosa”, Masp 891 .453-3/05, Solange de Fátima rabelo Silva, PEB I B, 
a partir de 06/05/2021 .

 LICENÇA-MATErNIDADE – ATO Nº 04/2021
 CONCEDE LICENÇA-MATErNIDADE, nos termos do inciso xvIII 
do art . 7º da CF/1988 por 120 dias, com prorrogação por mais 60 dias, 
conforme Lei nº . 18879, de 27/05/2010, a servidora: COrOMANDEL 
– E .E . “ALÍrIO HErvAL”, Masp 1 .217 .790-3/03, Ana Flávia rodri-
gues de Oliveira Silva, EEB I B, a partir de 12/05/2021 .

DINOrá DE FáTIMA GONÇALvES MOrAES
 DIrETOrA EM ExErCÍCIO
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SrE de São João Del rei
Diretora: Fabiana Magalhães da Silva

AFASTAMENTO POr MOTIvO DE LuTO – ATO Nº 09/2021 
rEGISTrA AFASTAMENTO POr MOTIvO DE LuTO, nos ter-
mos da alínea “b” do art . 201, da Lei nº 869, de 05/07/1952, por até 
oito dias consecutivos, ao(s) servidor(es): São João del-rei, E .E . Ida-
lina Horta Galvão, MaSP 572 .553-6/03, Andreia da Fonseca Oliveira, 
PEB1B, a partir de 15/05/2021; São João del-rei, E .E . Idalina Horta 
Galvão, MaSP 1 .198 .600-7/01, Marli Alves ribeiro, PEBDIA, a par-
tir de 11/05/2021 .

FÉrIAS-PrÊMIO / AFASTAMENTO – ATO Nº 18/2021
AuTOrIZA AFASTAMENTO PArA GOZO DE FÉrIAS-PrÊMIO, 
nos termos do § 2º artigo 3º da resolução Conjunta SEPLAG/SEE nº 
8 .656 de 02/07/2012, ao servidor: Carrancas, E .E . Sara Kubitschek, 
MaSP 969 .228-6/01, Márcia Pinto Teixeira Ferreira, PEB2F, por 01 
mês, referente ao 2º quinquênio de exercício, a partir de 24/05/2021 .
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SRE de Teófilo Otoni
 AFASTAMENTO POr MOTIvO DE LuTO – ATO Nº 13/21
 AFASTA POr MOTIvO DE LuTO, nos termos do art . 201, ”b”, da 
Lei nº 869, de 05/07/1952, por 08 dias, aos servidores: CATuJI – EE 
Dr . Ciro Maciel, Masp 872858-6-02, Ludmila Carvalho de Oliveira, 
PEBDIA, a partir de 17/10/17, ato publicado para regularizar situa-
ção funcional; ITAMBACURI – EE Madre Serafina de Jesus, Masp 
336566-5-03, Anair Maria dos Anjos Gomes de Araújo, EEBIB, a partir 
de 22/04/21; TEÓFILO OTONI – EE Alfredo Sá, Masp 839429-8-01, 
Sandra vane vieira rodrigues Dias, PEBIIP, a partir de 02/01/21;

 AFASTAMENTO PrELIMINAr À APOSENTADOrIA – ATO Nº 
17/21
 rEGISTrA AFASTAMENTO PrELIMINAr À APOSENTADOrIA 
vOLuNTárIA, nos termos do § 24 do art . 36 da CE/1989 e artigo 9º 
da LCE 64, de 2002, redação dada pela LCE nº 156, de 2020, do servi-
dor: áGuAS FOrMOSAS – EE Capitão Inácio Soares, Masp 843086-
0-03, Simone Quaresma Cordeiro, a partir da data da publicação deste 
ato, referente ao cargo PEBIB, à vista de requerimento de aposenta-
doria pelo Art . 147, §§ 1º e 2º, inciso II, e § 3º, inciso II, do ADCT, 
acrescentado pela EC 104/20, com direito à remuneração integral, cor-
respondente à carga horária de 108 h/a; MACHACALIS – EE José de 
Alencar, Masp 387437-7-02, Ivete Marize Teixeira Dantas, a partir da 
data da publicação deste ato, referente ao cargo PEB3I, à vista de reque-
rimento de aposentadoria pelo Art . 147, §§ 1º e 2º, inciso I, e § 3º, 
inciso I, do ADCT, acrescentado pela EC 104/20, com direito à remu-
neração integral, correspondente à carga horária de 111 h/a, de média 
quinquenal de extensão/exigência curricular; SANTO ANTÔNIO DO 
MuCurI/MALACACHETA – EE Santo Antônio do Mucuri, Masp 
887506-4-02, verlyene Aparecida de Sales Araújo, a partir da data da 
publicação deste ato, referente ao cargo PEBIIJ, à vista de requerimento 
de aposentadoria pelo Art . 147, §§ 1º e 2º, inciso II, e § 3º, inciso II, do 
ADCT, acrescentado pela EC 104/20, com direito à remuneração inte-
gral, correspondente à carga horária de 108 h/a;

 ALTErAÇÃO DE NOME – ATO Nº 06/21
 ALTErA OS NOMES, à vista de documento apresentado, do servidor: 
NOvO CruZEIrO – EE Antônio ramos de Souza, Masp 327303-4, 
Maria de Lourdes de Bessa para Maria de Lourdes da Silva Bessa;

 FÉrIAS-PrÊMIO – AFASTAMENTO – ATO Nº 19/21
 AuTOrIZA AFASTAMENTO PArA GOZO DE FÉrIAS-PrÊ-
MIO, nos termos do art . 3º da resolução SEPLAG/SEE Nº 8656, de 
02/07/2012, aos servidores: ITAMBACURI – EE Madre Serafina de 
Jesus, Masp 882283-5-01, Márcia Cinthia do Amaral, PEBIIIH, por 02 
meses, referente ao 2º e 3º quinquênio de exercício, a partir de 27/06/21; 
Masp 882283-5-02, Márcia Cinthia do Amaral, PEB3I, por 02 meses, 
referente ao 2º e 3º quinquênio de exercício, a partir de 27/06/21; TEÓ-
FILO OTONI – EE Dr . Manoel Esteves Otoni, Masp 384763-9-01, Flá-
via Cavalcante Sathler Zappulla, ATBvL, por 01 mês, referente ao 5º 
quinquênio de exercício, a partir de 30/06/21;

 FÉrIAS-PrÊMIO – CONCESSÃO – ATO Nº 21/21
 CONCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIO, nos termos do § 4º 
do art . 31, da CE/1989, aos servidores: CArAÍ – EE de Caraí, Masp 
1424397-6-01, Maria do Socorro ribeiro dos Santos, ATBIB, referente 
ao 1º quinquênio de exercício, a partir de 28/02/21; CArLOS CHA-
GAS – EE Dr . João Beraldo, Masp 362601-7-01, valdeí Gonçalves 
viana, AEBIIN, referente ao 8º quinquênio de exercício, a partir de 
18/08/20; NOvO CruZEIrO – EE Inácio Murta, Masp 640318-2-01, 
Márcia ribeiro Soares, PEBIO, referente ao 6º quinquênio de exercí-
cio, a partir de 12/10/20;

 FÉrIAS-PrÊMIO – CONvErSÃO EM ESPÉCIE – ATO Nº 05/21
 CONvErTE FÉrIAS-PrÊMIO EM ESPÉCIE, nos termos do art . 
117, do ADCT da CE/1989, ao servidor: TEÓFILO OTONI – Masp 
937929-8-01, Elisabete Batista Salomão, referente ao saldo de 02 
meses, cargo ATBIIF;

 rEMANEJA – ATO Nº 08/21
 Nos termos do Art . 21 da resolução SEE nº 4486/21, de 22 de janeiro 
de 2021, remaneja o servidor abaixo relacionado, tendo em vista exce-
dência de pessoal: MuCurI/TEÓFILO OTONI – Masp 899124-2, 
Sandra Pereira Cardoso, PEBIB – Matemática, nº admissão 03, da 
EE de Mucuri para a EE Alberto Barreiros de Teófilo Otoni, a con-
tar de 18/05/21, com 13 aulas; TOPáZIO/TEÓFILO OTONI – Masp 
1108288-0, Jefferson Gonçalves de Souza, PEBIB – Educação Física, 
nº admissão 03, da EE Artur Bernardes para a EE Sebastião Alves da 
Cruz de Topázio/Teófilo Otoni, a contar de 03/03/21, para regularizar 
situação funcional;

21 1484626 - 1

 rETIFICAÇÃO – ATO Nº 06/21
 rETIFICA, o Ato de Ampliação de Carga Horária, referente ao ser-
vidor: ITAMBACURI – EE Madre Serafina de Jesus, Masp 1198455-
6-03, rafael Geraldo ramos dos Santos, PEBIA – História, por motivo 
de incorreção no número de aulas, ato nº 05/21, publicado em 15/05/21: 
onde se lê: de 06 para 16 aulas semanais, leia-se: de 05 para 16 aulas 
semanais;

 rETIFICAÇÃO – ATO Nº 06/21
 RETIFICA, o Ato de Gratificação de Incentivo à Docência, referente 
ao servidor: ITAMBACurI – EE vereador Júlio Lages, Masp 633136-
7-01, Sebastião Martins São Miguel, PEBIH, por motivo de incorreção 
na vigência, ato nº 28/04, publicado em 25/08/04: onde se lê: 7º quinqu-
ênio a contar de 16/02/01, leia-se: 7º quinquênio a contar de 02/11/00; 
Masp 633136-7-01, Sebastião Martins São Miguel, PEBIH, por motivo 
de incorreção na vigência, ato nº 28/04, publicado em 25/08/04: onde 
se lê: 8º quinquênio a contar de 16/02/03, leia-se: 8º quinquênio a con-
tar de 02/11/02; Masp 633136-7-01, Sebastião Martins São Miguel, 
PEBIH, por motivo de incorreção na vigência, ato nº 03/17, publicado 
em 26/07/17: onde se lê: 9º quinquênio a contar de 19/05/05, leia-se: 9º 
quinquênio a contar de 01/11/04; Masp 633136-7-01, Sebastião Mar-
tins São Miguel, PEBIH, por motivo de incorreção na vigência, ato nº 
03/17, publicado em 26/07/17: onde se lê: 10º quinquênio a contar de 
19/05/07, leia-se: 10º quinquênio a contar de 01/11/06;

 rETIFICAÇÃO – ATO Nº 05/21
rETIFICA, o Ato de Quinquênio, referente ao servidor: ITAMBA-
CurI – EE vereador Júlio Lages, Masp 633136-7-01, Sebastião Mar-
tins São Miguel, PEBIH, por motivo de incorreção na vigência, ato nº 
190/04, publicado em 22/09/04: onde se lê: 3º quinquênio a contar de 
24/12/00, leia-se: 3º quinquênio a contar de 10/12/00; Masp 633136-
7-01, Sebastião Martins São Miguel, PEBIH, por motivo de incorreção 
na vigência, ato nº 03/17, publicado em 27/06/17: onde se lê: 4º quinqu-
ênio a contar de 21/11/05, leia-se: 4º quinquênio a contar de 09/12/05; 
Masp 633136-7-01, Sebastião Martins São Miguel, PEBIH, por motivo 
de incorreção na vigência, ato nº 03/17, publicado em 27/06/17: onde 
se lê: 5º quinquênio a contar de 20/11/10, leia-se: 5º quinquênio a con-
tar de 08/12/10;
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ABONO DE PErMANÊNCIA – ATO Nº 10/21
CONCEDE ABONO DE PErMANÊNCIA, nos termos do artigo 36, § 
20 da CE, 1989, redação dada pela EC nº104, de 2020 e artigo 151 do 
ADTC da CE/89 – regras de Transição - combinado com: Artigo 147, 
§§ 1º e 2º, inciso I, e § 3º, inciso I do ADCT e EC 104/20, ao servidor: 
PAvÃO – EE Caio Nelson de Sena, Masp 348481-3-03, Antônio Wil-
son Figueira Santana, PEBIIIP, a contar de 08/03/21;

AMPLIAÇÃO DE CArGA HOrárIA – ATO Nº 06/21
AMPLIA A CArGA HOrárIA SEMANAL, nos termos do § 3º do 
art . 34 da Lei 15 .293, de 05/08/04, com redação dada pelo art . 1º da 
Lei nº 20 .592, de 28/12/2012 e art . 28 da resolução SEE nº 2 .741, 
de 20/01/2015, dos professores: BErTÓPOLIS – EE de Bertópolis, 
Masp 1207129-6-03, Magnólia Solange viana Farias, PEBIA – His-
tória, de 14 para 16 aulas semanais, a partir da publicação deste ato; 
Masp 1276563-2-03, Siderlane Dias Pereira Gomes, PEBIA – Biolo-
gia/Ciências, de 14 para 16 aulas semanais, a partir da publicação deste 
ato; Masp 967685-9-03, verônica Fontes Figueredo, PEBIA – Língua 
Portuguesa, de 12 para 16 aulas semanais, a partir da publicação deste 
ato; Masp 1354568-6-03, Welda Muniz da Silva, PEBIA – Geografia, 
de 14 para 16 aulas semanais, a partir da publicação deste ato; CAr-
LOS CHAGAS – EE Professora Antônia Bernardo rodrigues, Masp 
327044-4-01, Sônia Maria rodrigues da Silva, PEB2I – Biologia/Ciên-
cias, de 15 para 16 aulas semanais, a partir da publicação deste ato; 
JAMPruCA – EE Coronel Antônio Lopes, Masp 862591-5-03, Juelina 
Rodrigues da Silva, PEBIA – Geografia, de 12 para 16 aulas sema-
nais, a partir da publicação deste ato; MALACACHETA – EE Mes-
tra Zulmira, Masp 636564-7-04, Elizabete de Fátima Ferreira Silva, 
PEBIA – História, de 06 para 12 aulas semanais, a partir da publicação 
deste ato; Masp 1253779-1-04, Maria Aparecida Alves Soares, PEBIA 
– Inglês, de 06 para 10 aulas semanais, a partir da publicação deste 
ato; NANuQuE – EE Antônio Batista da Mota, Masp 1471280-6-01, 
Daniel Miranda de Sá Filho, PEBIA – Química, de 10 para 12 aulas 
semanais, a partir da publicação deste ato; Masp 1431681-4-03, Samuel 
Santiago dos Santos, PEBIA – Filosofia, de 11 para 14 aulas semanais, 
a partir da publicação deste ato; EE Stella Matutina, Masp 1295644-
7-03, Jamille Oliveira Santos, PEBIA – Geografia, de 10 para 16 aulas 
semanais, a partir da publicação deste ato; PAvÃO – EE do Povoado de 
Limeira, Masp 639466-2-01, Maria Dalva Pereira dos Santos, PEBIIIE 
– História, de 12 para 16 aulas semanais, a partir da publicação deste 
ato; PONTO DOS vOLANTES – EE Alonzo Barbuda, Masp 1396032-
3-03, Darlice Ferreira Santana, PEBIA – Biologia, de 13 para 16 aulas 
semanais, a partir da publicação deste ato; PALMEIrAS DO vALE/
SETuBINHA – EE Professora Leonor Esteves Lima, Masp 1110085-
6-05, Simone Coelho de Matos, PEBIA – Língua Portuguesa, de 14 
para 16 aulas semanais, a partir da publicação deste ato; uMBurA-
TIBA – EE Aparício Alves Murta, Masp 1228592-0-03, Katianne vital 
Ramalho, PEBIA – Geografia, de 08 para 16 aulas semanais, a partir da 
publicação deste ato; TEÓFILO OTONI – EE Alberto Barreiros, Masp 
1179986-3-03, Mécia Ferreira Nascimento, PEBIB – História, de 11 
para 16 aulas semanais, a partir da publicação deste ato; EE Clotilde 
Onofri de Campos, Masp 1406795-3-03, Lucas Luiz Gusmão, PEBIA 
– Química, de 10 para 16 aulas semanais, a partir da publicação deste 
ato; Masp 939756-3-03, Marcilene Lima Pessoa, PEBIB – História, de 
12 para 16 aulas semanais, a partir da publicação deste ato; EE Pas-
tor Hollerbach, Masp 1004072-3-04, raquel Ferreira dos reis Amador, 
PEBIA – Língua Estrangeira Inglês, de 08 para 16 aulas semanais, a 
partir da publicação deste ato;

GrATIFICAÇÃO DE INCENTIvO À DOCÊNCIA – 5% - ATO Nº 
10/21
CONCEDE GrATIFICAÇÃO DE INCENTIvO À DOCÊNCIA – 
5%, nos termos da Lei nº 8 .517, de 09/01/1984, da Lei nº 9 .831, de 
04/07/1989, e da Lei nº 9 .957, de 18/10/1989, a: NOvO CruZEIrO 
– EE Inácio Murta, Masp 846347-3-01, Ângela Maria Gonçalves dos 
Santos, PEBIIIN, referente ao 9º biênio, a partir de 10/04/11; TEÓ-
FILO OTONI – EE Clotilde Onofri de Campos, Masp 948223-3-01, 
Ana Maria Fiuza de Melo, PEBIIL, referente ao 7º biênio, a partir de 
10/02/11;

 
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 3202105220042220132.



Minas Gerais  diário do executivo sábado, 22 de Maio de 2021 – 33 
QuINQuÊNIO – ATO Nº 04/21
CONCEDE Quinquênio, nos termos do art . 112, do ADCT da CE/1989, 
aos servidores: CATuJI – EE Dr . Ciro Maciel, Masp 367324-1-02, 
Solange Tavares Gomes Oliveira, PEBIIL, referente ao 3º quinquênio 
de magistério, a partir de 05/07/11; NOvO CruZEIrO – EE Inácio 
Murta, Masp 640224-2-01, Maria Geralda Esteves viana Silva, PEBIG, 
referente ao 3º quinquênio de magistério, a partir de 02/01/11; PADrE 
PArAÍSO – EE Professor José Monteiro Fonseca, Masp 952280-6-01, 
Dória veiga Gomes dos Santos, PEBIJ, referente ao 3º quinquênio de 
magistério, a partir de 11/02/11; TEÓFILO OTONI – EE Clotilde Ono-
fri de Campos, Masp 948223-3-01, Ana Maria Fiuza de Melo, PEBIIL, 
referente ao 3º quinquênio de magistério, a partir de 12/12/11;
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SrE de ubá
Diretora: Josiane Almeida Segheto

AFASTAMENTO POr MOTIvO DE LuTO - ATO Nº 12/2021
rEGISTrA AFASTAMENTO 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, às servidoras: Ervália - E . E . Monsenhor rodolfo 
– 180912, MASP 1 .353 .405-2 .02, Graciene Mirian Faria, PEBIB, a 
partir de 02 .05 .21; rodeiro - E . E . Márcio Nicolato - 181528, MASP 
1 .179 .030-0 .04, Ederlara Lourenço Barreiros Bonato, PEBIA, a partir 
de 26 .04 .21; MASP 1 .262 .228-3 .03, Yngrit de Melo Brigido Nunes, 
PEBIA, a partir de 12 .03 .21 .

FÉrIAS-PrÊMIO/AFASTAMENTO – ATO Nº 12/2021
AuTOrIZA AFASTAMENTO PArA GOZO DE FÉrIAS-PrÊMIO, 
nos termos do artigo 3º da resolução Conjunta SEPLAG/SEE Nº 
8 .656, de 02/07/2012, à servidora:rodeiro - E . E . Márcio Nicolato - 
181528, MASP 335 .543-5 .02, Cláudia Ferreira Costa, EEBIID/vice-
direção, por 01 mês, referente ao 1° quinquênio, a partir de 17 .06 .21 .

FÉrIAS-PrÊMIO/CONCESSÃO ATO Nº 31/2021
CONCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIO, nos termos do § 
4º do art . 31, da CE/1989, que poderão ser usufruídas, a critério da 
Administração, a partir de 01/01/2022, nos termos da Lei Complemen-
tar Federal nº 173/2020 e considerando o teor dos Pareceres Jurídicos 
de nº 16 .247, de 22 de julho de 2020, e nº 16 .244, de 14 de julho de 
2020, aprovados pelo Advogado-Geral do Estado, aos servidores: Brás 
Pires – E .E . José Alves de Magalhães – 180785, MASP 1 .092 .224-3 .03, 
Marilene Moreira de Magalhães, ocupante do cargo efetivo de PEBIB, 
referentes ao 2° quinquênio de exercício, a partir de 17 .11 .20; Ervá-
lia - E . E . Prof . David Procópio - 180891, MASP 346 .599-4 .02, Maria 
Cristina Martins, ocupante do cargo efetivo de PEBIIIP, referentes ao 
5° quinquênio de exercício, a partir de 30 .04 .21; MASP 883 .252-9 .01, 
Maria de Fátima da Silva Araújo Mendes, ocupante do cargo efetivo de 
PEBIP, referentes ao 5° quinquênio de exercício, a partir de 17 .0521; 
São Geraldo - E . E . álvaro Giesta - 181536, MASP 960 .860-5 .01, Hilí-
dia Aparecida de Souza, ocupante do cargo efetivo de PEBIIIP, refe-
rentes ao 5° quinquênio de exercício, a partir de 25 .03 .21; ubá - E . 
E . Deputado Carlos Peixoto Filho - 181951, MASP 1 .224 .073-5 .03, 
Diego José Monteiro, ocupante do cargo efetivo de PEBIB, referentes 
ao 1° quinquênio de exercício, a partir de 27 .03 .21; MASP 897 .551-
8 .03, Emerson Lopes, ocupante do cargo efetivo de ATBIB, referentes 
ao 1° quinquênio de exercício, a partir de 30 .04 .21; MASP 1 .060 .081-
5 .03, Fernanda da Silva Teixeira, ocupante do cargo efetivo de PEBIB, 
referentes ao 1° quinquênio de exercício, a partir de 23 .04 .21; MASP 
1 .181 .530-5 .03, Luciana Maria Moreira Lopes, ocupante do cargo 
efetivo de PEBIB, referentes ao 1° quinquênio de exercício, a partir 
de 23 .04 .21; ubá - E . E . raul Soares - 182052, MASP 369 .181-3 .02, 
Dalva Maria Marco, ocupante do cargo efetivo de ATBvL, referentes 
ao 6° quinquênio de exercício, a partir de 23 .10 .20; MASP 1 .270 .207-

2 .03, Marysther Françoso Teixeira da Costa, ocupante do cargo efe-
tivo de PEBIB, referentes ao 1° quinquênio de exercício, a partir de 
20 .04 .21; ubá - E . E . São José – 182079, MASP 1 .252 .213-2 .03, Mari-
laine Aparecida Peron, ocupante do cargo efetivo de PEBIB, referentes 
ao 1° quinquênio de exercício, a partir de 11 .05 .21; S r E/ubá, MASP 
1 .144 .208-4 .01, Maria de Fátima Moretti Dias, ocupante do cargo efe-
tivo de ANEIIIF, referentes ao 3° quinquênio de exercício, a partir de 
25 .05 .21; Direção de escola de Divinésia, MASP 1 .128 .238-1 .01, Wag-
ner Neves vieira, ocupante do cargo efetivo de PEBIIIF na função DIv, 
referentes ao 3° quinquênio de exercício, a partir de 27 .01 .21 .

FÉrIAS-PrÊMIO/ CONCESSÃO – ATO Nº 32/2021
CONCEDE FÉrIAS-PrÊMIO, nos termos do § 4º do art . 31 e do art . 
290 da CE/1989, que poderão ser usufruídas, a critério da Administra-
ção, a partir de 01/01/2022, nos termos da Lei Complementar Federal 
nº 173/2020 e considerando o teor dos Pareceres Jurídicos de nº 16 .247, 
de 22 de julho de 2020, e nº 16 .244, de 14 de julho de 2020, apro-
vados pelo Advogado-Geral do Estado, ao servidor: visconde do rio 
Branco - E . E . Tenente roberto Soares de Souza Lima - 182150, MASP 
1 .398 .976-9 .02, ricardo Luiz Bicalho ribeiro, ocupante do cargo efe-
tivo de PEBIB, referentes ao 1° quinquênio de exercício, a partir de 
03 .04 .21 .

FÉrIAS-PrÊMIO/ CONCESSÃO ATO Nº 33/2021
CONCEDE FÉrIAS-PrÊMIO, nos termos do § 4º do art . 31, da 
CE/1989, à servidora: ubá - E . E . Prof . Lívio de Castro Carneiro - 
181943, MASP 1 .172 .033-1 .04, Marcelle Aparecida da Silveira Faria, 
PEBIB, referentes ao 1° quinquênio de exercício, a partir de 02 .04 .18, 
com aproveitamento de tempo do cargo do qual foi dispensada; MASP 
1 .172 .033-1 .04, Marcelle Aparecida da Silveira Faria, PEBIB, referen-
tes ao 1° quinquênio de exercício, a partir de 02 .04 .18, com aproveita-
mento de tempo do cargo do qual foi dispensada .
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rETIFICAÇÃO – ATO Nº 07/2021
rETIFICA, O ATO de Concessão de Férias-Prêmio, referente ao servi-
dor: visconde do rio Branco - C .E .M . Prof . Theodolindo José Soares 
- 182311, MASP 521 .165-1 .04, Felício rodrigues Silva Filho, PEBIA, 
referentes ao 6º quinquênio de exercício, ato 38/20, publicado em 
19 .09 .20, por motivo de incorreções . Onde se lê: a partir de 29 .01 .20, 
leia-se: a partir de 10 .07 .20 .

21 1484688 - 1

 FÉrIAS-PrÊMIO/ CONvErSÃO EM ESPÉCIE - ATO Nº 02/2021
 Nos termos do art . 117 do ADCT da CE/1989, e do art . 7º do Dec . 
Nº 30 .586, de 05/12/89, autoriza a conversão em espécie em favor do 
cônjuge sobrevivente e/ou herdeiros, em decorrência do falecimento 
de: visconde do rio Branco, MASP 379 .180-3 .01, Milene Maria Felix 
Cardoso Correa Dias, ocupante do cargo ATBvL, falecida em 23 .04 .21, 
referente ao saldo de 01 mês .

21 1484690 - 1

OPÇÃO rEMuNErATÓrIA – ATO nº 10/2021
rEGISTrA OPÇÃO rEMuNErATÓrIA, nos termos do inciso 
II, art . 23 da Lei nº 21 .710, de 2015 e art . 28-A da Lei nº 15 .293, de 
2004, pela remuneração do cargo de provimento efetivo acrescida de 
50% (cinquenta por cento) do vencimento do cargo de provimento em 
comissão de Secretário de Escola, do servidor: SrE/ubá – Tocantins, 
EE Professor João Loyola – 181757, MaSP . 1 319 968 -2, Lilian Por-
tella Diniz Santos, ATBIID, admissão 02, Secretário de Escola – SE – 
Iv, a contar de 18/05/2021 .

21 1484452 - 1

SrE de unaí
Diretora: Aurora Pires de Carvalho

 OPÇÃO rEMuNErATÓrIA – ATO Nº 04/2021
 registra Opção remuneratória, nos termos do inciso II, art . 23 
da Lei nº 21 .710, de 2015 e art . 28-A da Lei nº 15 .293, de 2004, 
do(s) servidor(es): Arinos: EE “Carmosina Durães Martins”, MaSP 
1 .126 .983-4, Sirlei Duarte Seixas da Silva, adm . 03, PEB1A e adm . 
04, PEB1A, pela remuneração do cargo de provimento efetivo, acres-
cida de 50% da remuneração do cargo de provimento em comissão de 
Secretário de Escola - SE v, a partir de 17/05/2021, com vinculação ao 
cargo de adm . 04, PEB1A .

 FÉrIAS-PrÊMIO/CONvErSÃO EM ESPÉCIE – ATO Nº 02/2021
 Converte Férias-Prêmio Em Espécie, nos termos do art . 117 do ADCT 
da CE/1989, ao(s) servidor(es): unaí: “Servidora Aposentada”, MaSP 
365 .477-9, Maria Conceição da Silveira, adm . 01, PEB1P, aposentada 
em 01/06/2017, referente ao saldo de 04 meses .

21 1484357 - 1

 LOTAÇÃO – ATO Nº 09/2021
 Lota nos termos do inciso I do art . 75 da Lei nº 7109, de 13/10/1977, 
o(s) servidor(es): unaí: CESEC “Júlio Martins Ferreira”, MaSP 
1 .112 .820-4, Ana Cristina Stringhini Basso, adm . 03, PEB1A - História, 
a contar de 03/03/2021, por mudança de lotação; MaSP 1 .315 .790-4, 
Ednéia Carolina álvares, adm . 02, PEB1A – Matemática, a contar de 
03/03/2021, por mudança de lotação; MaSP 1 .001 .548-5, Maurício 
Humberto Guimarães, adm . 02, PEB3H – Ciências/Biologia, a contar 
de 03/03/2021, por mudança de lotação .

 LOTAÇÃO – ATO Nº 10/2021
 Lota nos termos do art . 71 da Lei nº 869, de 05/07/1952, o(s) 
servidor(es): unaí: CESEC “Júlio Martins Ferreira”, MaSP 1 .253 .979-7, 
Carmen Lúcia Gonçalves Pereira Gontijo, adm . 02, ATB2C, a contar de 
12/04/2021, por designação de local de exercício .

 DESIGNAÇÃO DE LOCAL DE ExErCÍCIO – ATO Nº 04/2021
 DESIGNA, nos termos do Decreto nº 18073, de 08/09/1976, o(s) 
servidor(es) PArA: CESEC “Afonso Arinos”, MaSP 843 .998-6, regi-
naldo Antônio álvares, adm . 01, ATB4H, da EE “Garibaldina Fernan-
des valadares”, Arinos, devendo assumir o exercício no 1º dia útil após 
a publicação .

 AFASTAMENTO POr MOTIvO DE LuTO – ATO Nº 17/2021
 registra Afastamento Por Motivo de Luto, nos termos da alínea “b” 
do art . 201 da Lei nº 869, de 05/07/1952, por até oito dias consecu-
tivos, ao(s) servidor(es): riachinho: EE “Jose de Alencar”, MaSP 
893 .178-4, vânia Maria Durães Damaceno, adm . 01, PEB3P, a partir 
de 20/04/2021; MaSP 893 .178-4, vânia Maria Durães Damaceno, adm . 
04, PEB1B, a partir de 20/04/2021 .

 AFASTAMENTO POr MOTIvO DE LuTO – ATO Nº 18/2021
 registra Afastamento 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 Nor-
mativa/SEPLAG/SCAP/Nº .01/2012, por até oito dias consecutivos, 
ao(s) servidor(es): Arinos: CESEC “Afonso Arinos”, MaSP 698 .132-8, 
Marislei Alves da Silva Corrêa Martins, adm . 03, PEBD1A, a par-
tir de 03/05/2021; unaí: EE “Tancredo de Almeida Neves”, MaSP 
607 .156-7, Elizabeth Nogueira e Araújo, adm . 02, PEBD1A, a partir 
de 29/04/2021 .

 FÉrIAS-PrÊMIO/CONCESSÃO – ATO Nº 10/2021
 Concede Três Meses de Férias-Prêmio, nos termos do § 4º do art . 31, 
da CE/1989, ao(s) servidor (es): unaí: CESEC “Júlio Martins Ferreira”, 
MaSP 1 .097 .957-3, Alessandra Aparecida rosa, adm . 02, PEB2C, refe-
rente ao 1º quinquênio de exercício, a partir de 19/01/2020; EE “Dom 
Eliseu”, MaSP 1 .227 .026-0, Bruna Layze rodrigues Bessa, adm . 03, 
ATB2C, referente ao 1º quinquênio de exercício, a partir de 05/02/2020; 
MaSP 1 .243 .162-3, Evanilza Barbosa, adm . 03, ATB1B, referente ao 1º 

quinquênio de exercício, a partir de 13/02/2021, que poderão ser usu-
fruídos, a critério da Administração, a partir de 01/01/2022, nos termos 
da Lei Complementar Federal nº 173/2020 e considerando o teor dos 
Pareceres Jurídicos de nº 16 .247, de 22 de julho de 2020, e nº 16 .244, de 
14 de julho de 2020, aprovados pelo Advogado-Geral do Estado; MaSP 
860 .598-2, Geane Glaucia Aparecida Alves, adm . 03, PEB1B, referente 
ao 1º quinquênio de exercício, a partir de 27/06/2020, que poderão ser 
usufruídos, a critério da Administração, a partir de 01/01/2022, nos 
termos da Lei Complementar Federal nº 173/2020 e considerando o 
teor dos Pareceres Jurídicos de nº 16 .247, de 22 de julho de 2020, e 
nº 16 .244, de 14 de julho de 2020, aprovados pelo Advogado-Geral 
do Estado; MaSP 1 .110 .122-7, rodrigo de Melo valadão, adm . 04, 
PEB1B, referente ao 1º quinquênio de exercício, a partir de 25/05/2020; 
MaSP 1 .110 .208-2, rogério Figueredo Pacheco, adm . 03, PEB1C, refe-
rente ao 1º quinquênio de exercício, a partir de 25/05/2020 .

21 1484356 - 1

SrE metropolitana A
Diretora: Cleide Maria Martins Lopes da Costa

POrTArIA SEE - N° 03/2021
Designa integrantes da Comissão de Avaliação de Veículos Oficiais 
inservíveis, antieconômicos, ociosos e irrecuperáveis pertencentes à 
frota da Secretaria de Estado de Educação .
A SECrETárIA DE ESTADO DE EDuCAÇÃO, no uso das atri-
buições que lhe confere o art . 93, § 1º, inciso III, da Constituição do 
Estado de Minas Gerais e, considerando o disposto no Decreto Estadual 
nº 45 .242, de 11 de dezembro de 2009, no Decreto nº 47 .539, de 23 de 
novembro de 2018 e no Decreto nº 47 .622, de 15 de março de 2019,
rESOLvE: 
Art. 1º - Instituir a Comissão de Avaliação de Veículos Oficiais inserví-
veis, antieconômicos, ociosos e irrecuperáveis da Secretaria de Estado 
de Educação, no âmbito da Superintendência regional de Ensino – 
Metropolitana A, da Secretaria de Estado de Educação:
Art . 2º - Designar, para compor a Comissão a que se refere o art . 1º os 
seguintes membros:
I – Membros titulares:
1 . MArCO ANTÔNIO FErNANDES – MASP 1 .147 .364-2, desempe-
nhando a função de presidente da comissão;
2 . DENÍSIA MIrANDA SILvÉrIO – MASP 1 .323 .813-4;
3 . PATrÍCIA MOrEIrA DOS SANTOS – MASP 1 .400 .982-3 .
II – Membros suplentes dos membros titulares:
1 . HENrIQuE ALvES DE SOuZA MOurÃO – MASP 368 .032-9;
2 . ALExANDrE GuEDES DE SOuZA CruZ – MASP 1 .350 .890-2
Parágrafo Único – Ocorrendo impedimento de qualquer um dos mem-
bros titulares, um dos membros suplentes será convocado para substi-
tuí-lo e, no caso deste impedimento alcançar o Presidente, sua substi-
tuição recairá sobre o membro titular imediato .
Art . 3º - A Comissão ora nomeada terá as seguintes atribuições:
I – Providenciar a vistoria, avaliação e relatório fotográfico dos veí-
culos oficiais da SRE METROPOLITANA A, em conformidade com 
o disposto no Decreto Estadual 45 .242/2009 e nos termos do padrão 
definido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas 
Gerais (SEPLAG), por meio da Diretoria Central de Gestão Logística .
II – Instruir o processo de alienação de forma eletrônica, por meio do 
Sistema Eletrônico de Informações (SEIMG) e Sistema Integrado de 
Administração de Materiais e Serviços de Minas Gerais (SIAD-MG), 
conforme orientações Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
de Minas Gerais (SEPLAG), por meio de sua Diretoria Central de Ges-
tão Logística .
III – realizar outras atividades correlatas .
Art . 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação . 

 rosa Maria da Silva reis
Superintendente regional de Ensino

SrE Metropolitana A
21 1484487 - 1

SrE metropolitana B
Diretora: Kátia Liliane Alves Canguçu

DESIGNAÇÃO DE LOCAL DE ExErCÍCIO – ATO Nº 06/2021 Designa nos termos do Decreto nº 18073, de 08/09/1976, os(as) servidores(as) a seguir relacionados(as), devendo entrar em exercício em 24/05/2021:

MaSP ADM Nome do Servidor Cargo Cód . Escola Origem Escola de Origem Município Cód . Escola Designada Escola Designada Município

876242-9 3 ADY MArA MOTA FErrEIrA TAvArES ATB1A 442 EE DOM CABrAL BELO HOrIZONTE 957 EE NOSSA SENHOrA APArECIDA BELO HOrIZONTE

556730 -0 1 MAGDA PAOLA DA SILvA SANTOS ATB3H 1422 EE PrOF MAGALHAES DruMOND BELO HOrIZONTE 124 EE Dr SIMAO TAMM BIAS FOrTES BELO HOrIZONTE

21 1484478 - 1

rETIFICAÇÃO – ATO Nº 01/2021
Retifica o Ato 02/2021, de Designação, publicado no “MG” de 
05/02/2021, a parte referente a: MaSP 1422134-5, Ana Paula Soa-
res de Morais Anjos, admissão 1, ATB1A . Da EE Do Adriano José 
Costa – 8575 – Contagem . Onde se le: MaSP 1422134, Leia se: MaSP 
1422134-5 . Por motivo de erro material no MaSP da servidora .

rETIFICAÇÃO – ATO Nº 02/2021
Retifica o Ato 04/2021, de Remanejamento, publicado no “MG” de 
07/05/2021, a parte referente a: MaSP 1426987-2, Kleberth vieira 
Mendes, admissão 1, PEB1B . Da EE Francisco Firmo de Matos – 8737- 
Contagem . Onde se le: remanejado para a escola: 8796 - EE Profa . Con-
ceição Hilário – Contagem; Leia se: remanejado para a escola: 8737 - 
EE Francisco Firmo de Matos - Contagem . Por motivo de erro material 
na escola de lotação do servidor .

21 1484480 - 1

universidade do Estado de 
minas Gerais - uEmG

reitora: Profª Lavínia rosa rodrigues

ATO N .º 1255/2021 CONvOCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso II do Decreto n .º 48 .109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a 
Lei n° 15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de 
Educação Superior, Nível vI, Grau A, da unidade Acadêmica Passos, 
MICHELLE ArANDA FACCHIN, com a carga horária de 20 horas 
aulas semanais, a contar da data da publicação até 31/08/2021 .
ATO N .º 1256/2021 DISPENSA A PEDIDO, nos termos do artigo 4°, 
§ 4º . do Decreto n .º 48 .109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, CONrADO HENrIQuE NASCI-
MENTO ALvES PErEIrA, Masp n .º 12911012, da unidade Acadê-
mica de Ituiutaba, da função de Professor de Educação Superior, Nível 
Iv, Grau A, Edital 01/2020, vaga 01, carga horária de 20 horas aula 
semanais, a contar de 01/05/2021 .
ATO N .º 1268/2021 A reitora da universidade do Estado de Minas 
Gerais, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art . 
9º-A da Lei n° 15 .463/2005 e Portaria/uEMG Nº 089/2020, ATrIBuI 
ExTENSÃO DE CArGA HOrárIA em 50%, à professora ALINE 
GABrIELE PErEIrA, Masp n° 1460806-1, da unidade Acadêmica 
de Poços de Caldas, a contar da data da publicação até 31/12/2021 .

Prof .ª Lavínia rosa rodrigues
 reitora 

21 1484778 - 1

Editais e Avisos
SEcrEtAriA DE EStADo DE 
GovErNo DE miNAS GErAiS

ExTrATO DE TErMO ADITIvO DE CONvÊNIO
 Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 1491001675/2017/
SEGOv/PADEM . Partes: O EMG/SEGOv e o Município de Pom-
péu . Objeto: I – Alterar a Cláusula Primeira do Convênio Original, 
para fazer constar o novo texto na especificação do objeto, passando 
sua redação a ser:“Pavimentação asfáltica em Concreto Betuminoso 
usinado a Quente - CBuQ de 5 .251,20m², execução de 875,30m de 
meio fio e sarjeta executado com extrusora (sarjeta 30x8cm meio-fio 
15x10cm x h=23cm) e 57,20m de sarjeta de concreto urbano, tipo 1 - 30 
x 7cm, na Avenida Moacir de Campos Cordeiro valadares e nas ruas 
Wilson Hermínio Alves, Setembrino de Campos Moreno e Joaquim 
Maria valadares – Bairro Paraíso (Distrito Industrial) .” . II - Alterar a 
Cláusula Quarta do Convênio Original e respectivo plano de trabalho, 
com fins deacrescentar o valor de R$95.990,00relativo à complemen-
tação da contrapartida . III -Alterar a Cláusula Quinta do Convênio Ori-
ginal e respectivo plano de trabalho para acrescentar adotação orça-
mentária do Municípiode nº 02 .09 .10 .15 .451 .0029 .1 .115 .44 .90 .51 . Iv 
- Alterar a Cláusula Oitava do Convênio original, paraprorrogar a sua 
vigência por mais 365 dias,passando o vencimento para 31/08/2022 . 
Assinatura: 21/05/2021 .

5 cm -21 1484375 - 1

ExTrATO DE TErMO DE DOAÇÃO
Termo de Doação Eletrônico nº 4/2021 – PrOCESSO SEI 
1490 .01 .0000700/2021-26 . Partes: DOADOr: Secretaria de Estado 
de Governo - SEGOv e o DONATárIO: Consórcio Intermunicipal 
Norte Mineiro de Desenvolvimento regional dos vales do Carinha-
nha, Cochá, Peruaçu, Japoré e São Francisco – CIMvALES . Objeto: 
Doação em caráter definitivo e sem encargos de um veículo (PÁ CAR-
rEGADEIrA - Modelo LW300Kv – Patrimônio: 5233702-2 – Estado 
de Conservação: Bom - Chassi: xuG0300vJLPB00179) no valor 
total de r$ 173 .000,00 . vigência: a partir da data de publicação do seu 
extrato no Diário Oficial. Assinam: Igor Mascarenhas Eto, pelo doador 
e rômulo Marinho Carneiro, pelo donatário .

3 cm -21 1484780 - 1

ExTrATO DE TErMO DE DOAÇÃO
Termo de Doação Eletrônico nº 3/2021 – PrOCESSO SEI 
1490 .01 .0000700/2021-26 . Partes: DOADOr: Secretaria de Estado de 
Governo - SEGOv e o DONATárIO: Consórcio de Infraestrutura e 
Desenvolvimento de Minas Gerais – INFrAMINAS . Objeto: Doação 
em caráter definitivo e sem encargos de dois veículos (PÁ CARREGA-
DEIrA - Modelo LW300Kv – Patrimônios: 5233704-9 e 5233699-9 

– Estado de Conservação: Bom - Chassi: xuG0300vTLPB00193 
e Chassi xuG0300vALPB00221) no valor total de r$ 346 .000,00 . 
Vigência: a partir da data de publicação do seu extrato no Diário Ofi-
cial . Assinam: Igor Mascarenhas Eto, pelo doador e Eduardo rabelo 
Fonseca, pelo donatário .

3 cm -21 1484781 - 1

ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000983/2020/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Piedade dos Gerais . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de 
vigência por mais 259 dias passando seu vencimento para 28/04/2022 . 
Assinatura: 21/05/2021 .

ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000468/2019/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Cruzeiro da Fortaleza . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de 
vigência por mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . 
Assinatura: 21/05/2021 .

ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000471/2019/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de uberlândia . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência 
por mais 36 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assina-
tura: 21/05/2021 .

ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000474/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Igaratinga . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência 
por mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assina-
tura: 21/05/2021 .

ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000476/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Lagamar . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência por 
mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assinatura: 
21/05/2021 .

ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000477/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Lajinha . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência por 
mais 214 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assinatura: 
21/05/2021 .

ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000484/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Pavão . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência por 
mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assinatura: 
21/05/2021 .

ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000487/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de raposos . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência por 
mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assinatura: 
21/05/2021 .

ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000488/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de rio Espera . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência 
por mais 214 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assina-
tura: 21/05/2021 .

ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000489/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de rio Pardo de Minas . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de 
vigência por mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . 
Assinatura: 21/05/2021 .

ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000490/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de rubelita . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência por 
mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assinatura: 
21/05/2021 .

ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000495/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Serrania . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência por 
mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assinatura: 
21/05/2021 .

ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000496/2017/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Municí-
pio de Bom repouso . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência 
por mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assina-
tura: 21/05/2021 .

ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000496/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Tocantins . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência 
por mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assina-
tura: 21/05/2021 .

ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000497/2017/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Municí-
pio de Bom repouso . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência 
por mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assina-
tura: 21/05/2021 .

 
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 3202105220042220133.



 34 – sábado, 22 de Maio de 2021 diário do executivo Minas Gerais 
ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO

Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000497/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Tombos . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência por 
mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assinatura: 
21/05/2021 .

ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000499/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de umburatiba . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência 
por mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assina-
tura: 21/05/2021 .

ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000500/2017/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Caeté . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência por 
mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assinatura: 
21/05/2021 .

ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000504/2017/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Municí-
pio de Coronel xavier Chaves . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de 
vigência por mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . 
Assinatura: 21/05/2021 .

ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000515/2017/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Heliodora . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência 
por mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assina-
tura: 21/05/2021 .

ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000516/2017/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Lajinha . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência por 
mais 213 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assinatura: 
21/05/2021 .

ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000516/2019/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Prudente de Morais . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de 
vigência por mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . 
Assinatura: 21/05/2021 .

ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000521/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Municí-
pio de Santa Efigênia de Minas. Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de 
vigência por mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . 
Assinatura: 21/05/2021 .

ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000536/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Açucena . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência por 
mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assinatura: 
21/05/2021 .

ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000538/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Municí-
pio de águas Formosas . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigên-
cia por mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assi-
natura: 21/05/2021 .

ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000539/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Além Paraíba . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência 
por mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assina-
tura: 21/05/2021 .

39 cm -21 1484306 - 1

 ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000540/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Alfredo vasconcelos . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de 
vigência por mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . 
Assinatura: 21/05/2021 .

 ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000541/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Barroso . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência por 
mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assinatura: 
21/05/2021 .

 ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000543/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Capelinha . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência 
por mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assina-
tura: 21/05/2021 .

 ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000546/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Carmo do Paranaíba . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de 
vigência por mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . 
Assinatura: 21/05/2021 .

 ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000547/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Carneirinho . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência 
por mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assina-
tura: 21/05/2021 .

 ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000549/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Crisólita . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência por 
mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assinatura: 
21/05/2021 .

 ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000551/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Campestre . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência 
por mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assina-
tura: 21/05/2021 .

ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000554/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Carmo do rio Claro . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de 
vigência por mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . 
Assinatura: 21/05/2021 .

 ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000556/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Desterro de Entre rios . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de 
vigência por mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . 
Assinatura: 21/05/2021 .

 ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000560/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Municí-
pio de Frei Lagonegro . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência 
por mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assina-
tura: 21/05/2021 .

 ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000562/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Itaúna . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência por 
mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assinatura: 
21/05/2021 .

 ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000564/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Jacinto . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência por 
mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assinatura: 
21/05/2021 .

 ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000565/2019/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Municí-
pio de Morada Nova de Minas . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de 
vigência por mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . 
Assinatura: 21/05/2021 .

 ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000566/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Municí-
pio de Lagoa dos Patos . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência 
por mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assina-
tura: 21/05/2021 .

 ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000567/201/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Municí-
pio de Albertina . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência por 
mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assinatura: 
21/05/2021 .

 ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000568/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Maravilhas . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência 
por mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assina-
tura: 21/05/2021 .

 ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000571/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Nova Belém . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência 
por mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assina-
tura: 21/05/2021 .

 ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000572/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Municí-
pio de Olhos D’água . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência 
por mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assina-
tura: 21/05/2021 .

 ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000573/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Municí-
pio de Onça de Pitangui . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigên-
cia por mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assi-
natura: 21/05/2021 .

 ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000594/2017/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Astolfo Dutra . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência 
por mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assina-
tura: 21/05/2021 .

 ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000595/2017/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Municí-
pio de Bom repouso . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência 
por mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assina-
tura: 21/05/2021 .

 ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000605/2017/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Fronteira dos vales . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de 
vigência por mais 213 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . 
Assinatura: 21/05/2021 .

 ExTrATO DE TErMO DE PrOrrOGAÇÃO DE OFÍCIO
 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000608/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Municí-
pio de Paula Cândido . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência 
por mais 153 dias passando seu vencimento para 31/08/2021 . Assina-
tura: 21/05/2021 .

35 cm -21 1484324 - 1

DEFENSoriA PÚBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS

 rETIFICAÇÃO DA PuBLICAÇÃO rEFErENTE AO 
ATO DE INExIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, 

objetivando a inscrição de 05 (cinco) Defensores Públicos para partici-
par do curso “Direito Sistêmico e as Constelações Familiares na reso-
lução dos Conflitos”. Publicação no Jornal Minas Gerais, em 21 de 
maio de 2021, página 21, 2ª coluna . Onde se lê: “datado de 19/05/2021, 
leia-se: “datado de 20/05/2021” .

2 cm -21 1484717 - 1

PoLÍciA miLitAr Do EStADo DE miNAS GErAiS
JuSTIFICATIvA DA QuEBrA DA OrDEM CrONOLÓGICA

Polícia Militar de Minas Gerais – Comando de Policiamento Especializado (CPE) – Estado Maior do CPE – Seção de Orçamentos e Finanças
CATEGOrIA II – FOrNECIMENTO DE BENS

Mês/Ano CNPJ razão Social Data da 
exigibilidade Justificativa valor

 03/21 CNPJ: 06 .295 .194 .0001-86 ALFA HONDA AGrOPECuárIA IND . E COM . DE 
PrODuTOS AGrÍCOLAS LTDA ME 12/03/21

- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, uma vez que restou provado o risco de descontinui-
dade do cumprimento do objeto do contrato (Fornecimento de alimentação - feno -para os animais do regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes - rCAT) . 
Emp . n° 789/2020 .

- Pagamento 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 .

r$ 14 .245,00

 03/21 CNPJ: 06 .295 .194 .0001-86 ALFA HONDA AGrOPECuárIA IND . E COM . DE 
PrODuTOS AGrÍCOLAS LTDA ME 25/03/21

- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, uma vez que restou provado o risco de descontinui-
dade do cumprimento do objeto do contrato (Fornecimento de alimentação - feno -para os animais do regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes - rCAT) . 
Emp . n° 789/2020 .

- Pagamento 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 .

r$ 12 .144,00

03/21 CNPJ: 21 .767 .486/0001-68 rM LANZA DOS SANTOS COMErCIO – EPP . 04/03/21

- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, uma vez que restou provado o risco de descontinui-
dade do cumprimento do objeto do contrato (Fornecimento de alimentação - ração -para os animais do regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes - rCAT) . 
Emp . n° 86/2021 .

- Pagamento 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 .

r$ 16 .100,00

03/21 CNPJ: 21 .767 .486/0001-68 rM LANZA DOS SANTOS COMErCIO – EPP . 19/03/21

- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, uma vez que restou provado o risco de descontinui-
dade do cumprimento do objeto do contrato (Fornecimento de alimentação - ração -para os animais do regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes - rCAT) . 
Emp . n° 86/2021 .

- Pagamento 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 .

r$ 41 .760,00

04/21 CNPJ: 10 .732 .150/0001-43 COMErCIAL CEDrO EIrELI 22/03/21

- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, uma vez que restou provado o risco de descontinui-
dade do cumprimento do objeto do contrato (Fornecimento de medicamentos veterinários para o regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes - rCAT) . Emp . n° 
2076/2020 .

- Pagamento 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 .

r$ 2 .459,85

03/21 CNPJ: 15 .513 .036/0001-46 COMErCIAL LICITA MAQuINAS EIrELI 22/03/21

- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, uma vez que restou provado o risco de descontinui-
dade do cumprimento do objeto do contrato (Fornecimento de alimentação - ração para os animais da CIA Independente de Policiamento com Cães – CIA PM 
IND P CAES) . Emp . n° 102/2021 .

- Pagamento 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 .

r$ 2 .370,00

03/21 CNPJ: 15 .513 .036/0001-46 COMErCIAL LICITA MAQuINAS EIrELI 22/03/21

- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, uma vez que restou provado o risco de descontinui-
dade do cumprimento do objeto do contrato (Fornecimento de alimentação - ração para os animais da CIA Independente de Policiamento com Cães – CIA PM 
IND P CAES) . Emp . n° 67/2021 .

- Pagamento 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 .

r$ 1 .975,00

JuSTIFICATIvA DA QuEBrA DA OrDEM CrONOLÓGICA
Polícia Militar de Minas Gerais – Comando de Policiamento Especializado (CPE) – Estado Maior do CPE – Seção de Orçamentos e Finanças

CATEGOrIA III – PrETAÇÕES DE SErvIÇOS

Mês/Ano CNPJ razão Social Data da 
exigibilidade Justificativa valor

04/21 CNPJ: 16 .673 .998/0001-25 SuPErINTENDÊNCIA DE LIMPEZA urBANA 
- SLu 22/04/21

- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, uma vez que restou provado o risco de descontinui-
dade do cumprimento do objeto do contrato (Serviços de coleta de resíduos sólidos - do Batalhão de rondas Táticas Metropolitanas – Btl rOTAM) . Emp . n° 
103/2021 .

- Pagamento 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 .

r$ 1 .157,67

05/21 CNPJ: 16 .673 .998/0001-25 SuPErINTENDÊNCIA DE LIMPEZA urBANA 
- SLu 10/05/21

- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, uma vez que restou provado o risco de descontinui-
dade do cumprimento do objeto do contrato (Serviços de coleta de resíduos sólidos - do Batalhão de rondas Táticas Metropolitanas – Btl rOTAM) . Emp . n° 
103/2021 .

- Pagamento 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 .

r$ 403,37

 
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 3202105220042220134.
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04/21 CNPJ: 16 .673 .998/0001-25 SuPErINTENDÊNCIA DE LIMPEZA urBANA 
- SLu 22/04/21

- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, uma vez que restou provado o risco de descontinuidade 
do cumprimento do objeto do contrato (Serviços de coleta de resíduos sólidos - do regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes - rCAT) . Emp . n° 102/2021 .

- Pagamento 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 .

r$ 503,80

05/21 CNPJ: 16 .673 .998/0001-25 SuPErINTENDÊNCIA DE LIMPEZA urBANA 
- SLu 10/05/21

- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, uma vez que restou provado o risco de descontinuidade 
do cumprimento do objeto do contrato (Serviços de coleta de resíduos sólidos - do regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes - rCAT) . Emp . n° 102/2021 .

- Pagamento 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 .

r$ 175,54

02/21 06 .907 .493/0001-24 MArLuS MENDES BATISTA – ME 12/02 /21

- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, uma vez que restou provado o risco de descontinuidade 
do cumprimento do objeto do contrato (serviços de conservação e limpeza – Batalhão de rondas Táticas Metropolitanas - Btl rOTAM) . Emp . n° 54/2021 .

- Pagamento 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 .

r$ 13 .654,43

03/21 06 .907 .493/0001-24 MArLuS MENDES BATISTA – ME 11/03 /21

- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, uma vez que restou provado o risco de descontinuidade 
do cumprimento do objeto do contrato (serviços de conservação e limpeza – Batalhão de rondas Táticas Metropolitanas - Btl rOTAM) . Emp . n° 54/2021 .

- Pagamento 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 .

r$ 13 .654,43

02/21 06 .907 .493/0001-24 MArLuS MENDES BATISTA – ME 11/02/21

- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, uma vez que restou provado o risco de descontinuidade 
do cumprimento do objeto do contrato (serviços de conservação e limpeza – Batalhão de Polícia de Guardas - BPGd) . Emp n° 56/2021 .

- Pagamento 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 .

r$ 3 .816,03

03/21 06 .907 .493/0001-24 MArLuS MENDES BATISTA – ME 16/03/21

- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, uma vez que restou provado o risco de descontinuidade 
do cumprimento do objeto do contrato (serviços de conservação e limpeza – Batalhão de Polícia de Guardas - BPGd) . Emp n° 56/2021 .

- Pagamento 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 .

r$ 2 .877,17

02/21 CNPJ: 06 .907 .493/0001-24 MArLuS MENDES BATISTA – ME 08/02/21

- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, uma vez que restou provado o risco de descontinuidade 
do cumprimento do objeto do contrato (Serviços de conservação e limpeza das dependências do Batalhão de Operações Especiais - BOPE) . Emp . n° 57/2021 .

- Pagamento 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 .

r$ 6 .702,90

03/21 CNPJ: 06 .907 .493/0001-24 MArLuS MENDES BATISTA – ME 05/03/21

- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, uma vez que restou provado o risco de descontinuidade 
do cumprimento do objeto do contrato (Serviços de conservação e limpeza das dependências do Batalhão de Operações Especiais - BOPE) . Emp . n° 57/2021 .

- Pagamento 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 .

r$ 6 .702,90

02/21 CNPJ: 06 .907 .493/0001-24 MArLuS MENDES BATISTA – ME 19/02/21

- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, uma vez que restou provado o risco de descontinuidade 
do cumprimento do objeto do contrato (Serviços de conservação e limpeza das dependências CIA Independente de Policiamento com Cães – CIA PM IND P 
CAES) . Emp . n° 53/2021 .

- Pagamento 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 .

r$ 6 .802,41

03/21 CNPJ: 06 .907 .493/0001-24 MArLuS MENDES BATISTA – ME 08/03/21

- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, uma vez que restou provado o risco de descontinuidade 
do cumprimento do objeto do contrato (Serviços de conservação e limpeza das dependências do CIA Independente de Policiamento com Cães – CIA PM IND P 
CAES) . Emp . n° 53/2021 .

- Pagamento 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 .

r$ 6 .802,41

02/21 CNPJ: 03 .425 .325/0001-04 MEGA SErvIÇOS E ADMINISTrAÇÃO LTDA 25/02/21

- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, uma vez que restou provado o risco de descontinuidade 
do cumprimento do objeto do contrato (Serviços de conservação e limpeza do regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes - rCAT) . Emp . n° 55/2021 .

- Pagamento 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 .

r$ 31 .523,61

03/21 CNPJ: 40 .432 .544/0112-62 CLArO S/A . 16/03/21

- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, uma vez que restou provado o risco de descontinui-
dade do cumprimento do objeto do contrato (Serviços de telefonia para o Comando de Policiamento Especializado – CPE e unidades subordinadas) . Emp . n° 
61/2021 .

- Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades fina-
lísticas do órgão ou entidade, q1uando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de um serviço público de relevância ou cumprimento da missão 
institucional .

r$ 62,49

03/21 CNPJ: 62 .541 .735/0005-03 AMC INFOrMATICA LTDA 15/03/21

- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, uma vez que restou provado o risco de descontinuidade 
do cumprimento do objeto do contrato (Serviços de reprografia do Comando de Policiamento Especializado – CPE e Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes 
- rCAT) . Emp . n° 99/2021 .

- Pagamento 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 .

r$ 182,68

Quartel em Belo Horizonte, 21 de maio de 2021 .

Alexandre de Paula dos Santos, Ten Cel PM
Ordenador de Despesas do EM/CPE

(a) Marcele vanessa da Silva Coelho, 1° Ten PM .
responsável Técnico

144 cm -21 1484468 - 1

ExTrATO DE TErMO DE APOSTILAMENTO
PMMG – EM 4ª rPM x Empresa JS Serviços e Conservação Eireli 
– Termo de Apostilamento nº 01 ao Contrato nº 28/2021 (Portal com-
pras 9279542 – Sei nº 1250 .01 .0002334/2021-76) . Objeto: Alteração da 
cláusula 3 .1, onde se lê “valor global anual estimado em r$ 62 .184,69”, 
leia-se “valor global anual estimado em r$ 62 .216,28” . 

2 cm -21 1484439 - 1

ExTrATO DE CONTrATO
PMMG – EM 4ª rPM x Empresa Auto Posto Trevo D’água 
LTDA – Contrato nº 29/2021 (Portal compras 9279549 – Sei nº 
1250 .01 .0002176/2021-74) . Objeto: Aquisição de gasolina automotiva 
comum e óleo diesel automotivo S10, para 75ª Cia PM, Carangola/MG . 
valor do contrato: r$ 24 .477,58 . vigência: 12 meses a partir da data da 
publicação . Data: 21/05/2021 .

2 cm -21 1484260 - 1

 TErMO DE CONvÊNIO
PMMG – 13ª rPM x Prefeitura Municipal de Nazareno/MG Convênio 
01/2021 Objeto: Cooperação mútua visando aperfeiçoar policiamento 
e a preservação da ordem pública valor: r$ 235 .569,60 vigência: 
21/05/2021 a 31/12/2025

1 cm -21 1484610 - 1

ExTrATO DE CONTrATO DE COMODATO
PMMG – 2ª Cia PM Ind/11ª rPM x Laurindo Ferreira de Miranda; 
Contrato de Comodato nº 01/2021; Objeto: Cessão de imóvel à 
PMMG, a título gratuito, localizado na Fazenda Gamelas sob coorde-
nadas geográficas 15º28’09.3”S 42º14’31.5”W, distância de sete qui-
lômetros do Município de Indaiabira/MG . vigência: 30 anos a partir 
de 14/05/2021 .

2 cm -21 1484490 - 1

 ExTrATO DE TErMO ADITIvO AO CONTrATO
 PMMG –12ª rPM x TAvArES & WErNEr LTDA - EPP . Pregão 
Eletrônico 03/2021- Processo de Compras 1259968 000003/2021- Con-
trato 9270784/2021 . Aquisição de combustíveis para atender a 29ª Cia 
PM/11º BPM, em Manhumirim/MG . Objeto:reequilíbrio econômico-
financeiro.Valor: R$ 79.475,00. Vigência: 09/02/2021 a 31/12/2021.

 ExTrATO DE TErMO ADITIvO AO CONTrATO
 PMMG –12ª rPM x PDSx COMÉrCIO E SErvIÇOS LTDA 
-ME . Pregão Eletrônico 09/2020- Processo de Compras 1259968 
000013/2020- Contrato 9249061/2020 . CONTrATAÇÃO de empresa 
especializada na prestação de serviços de impressão e reprografia para 
atender as necessidades da 17ª Cia PM Ind . Objeto:Prorrogação de 
vigência e reajuste de valor .valor: r$ 1 .909,08 . vigência: 28/05/2021 
a 27/05/2022 .

4 cm -21 1484660 - 1

 ExTrATO DE CONTrATO
 CMB/DAL – PMMG x CITErOL – ComÉrCIO E INDÚSTrIA 
DE TECIDOS E rOuPAS S/A, CNPJ 17 .183 .666/0001-25, Con-
trato 85/2021, Compras 9280343/2021, Processo de Compra 83/2021 . 
Objeto: Aquisição de COLETE rEFLETIvO . valor total r$ 2 .070,00 . 
vigência até 31/08/2021 .

 ExTrATO DE CONTrATO
 CMB-PM/DAL – PMMG x CONDOr /AS INDÚSTrIA QuÍMICA . 
CNPJ 30 .092 .431/0001-96, Contrato 82/2021, Compras 9280254/2021, 
Processo de Compra 80/2021, Objeto: Aquisição de Pistolas de Emis-
são de Impulsos Elétricos e seus respectivos cartuchos . valor total r$ 
27 .119,84 . vigência até: 30/09/2021 .

3 cm -21 1484606 - 1

 HOMOLOGAÇÃO DE PrEGÃO
 PMMG/9ª rPM - O Ordenador de Despesa torna público a Homo-
logação do Pregão 05/2021, Processo de Compras 1259760 13/2021 
em 21/05/2021 com a Empresa vencedora: Trans Pontual Ltda ME, 
CNPJ: 23 .763 .790/0001-62 . Objeto: Prestação de serviços de translado 
de mudanças de servidores militares da Polícia Militar do Estado de 
Minas Gerais (9ª RPM), conforme especificações constantes no Anexo 
I - Termo de referência e de acordo com as exigências e quantidades 
estabelecidas no edital e seus anexos . valor: r$ 388 .980,00 .

2 cm -21 1484758 - 1

TErMO ADITIvO
PMMG–CSC-SAÚDE x AuGuSTuS TErCEIrIZAÇÃO 
LTDA,CNPJ nº 23 .055 .018/0001- 96 . Pregão Eletrônico 46/2020 . Con-
trato n° SIAD 009248948/2020 . 1° Aditivo . Objeto: PrOrrOGAÇÃO 
de vigência por 03 meses, ALTErAÇÃO de itens do Termo de refe-
rência e rEvISÃO contratual .

2 cm -21 1484226 - 1

TErMO ADITIvO 01/2021- JS SErvIÇOS 
E CONSErvAÇÃO EIrELLI

A PMMG/CAA-1 e a empresa JS SErvIÇO E CONSErvAÇÃO 
EIrELLI, CNPJ 27 .968 .525/0001-71, realizam o 1º Termo Aditivo ao 
Contrato nº 9276578/2021 que tem por objeto o aditamento do presente 
contrato com o acréscimo de dois postos de trabalho pelo período com-
preendido entre 07 de maio de 2021 ao dia 27 Maio de 2021 na presta-
ção de serviço de conservação e limpeza no âmbito do 1ª BPM . 

2 cm -21 1484441 - 1

ExTrATO DE LICITAÇÃO Nº 03/2021
 PMMG – 10ª rPM . Pregão Eletrônico nº 03/2021; Processo nº 
1251642 21/2021 . Objeto: contratar empresa do ramo para prestação de 
serviço de raspagem em tábua corrida, aplicação de sinteco, incluindo 
mão de obra, equipamentos e materiais necessários, na residência fun-
cional da 10ª RPM/Patos de Minas, conforme especificações contidas 
no Edital . Data: 07/06/2021 às 08h15min . www .compras .mg .gov .br e 
https://www .-policiamilitar .mg .gov .br/portal-pm/licitacao .action .

2 cm -21 1484582 - 1

CONvÊNIO DE rEPASSE NÃO FINANCEIrO 
094/2021 – BPM MAMB/CPMAMB

PMMG – BPM MAmb/CPMAmb . x Prefeitura Municipal de Cape-
linha/MG . Objeto: O presente convênio tem por objeto o estabeleci-
mento de condições de cooperação mútua entre os convenentes, com 
vistas a aperfeiçoar o Policiamento de Meio Ambiente no Município 
de Capelinha/MG . valor: r$ 86 .400,00 (oitenta e seis mil e quatro-
centos reais) . vigência: Este convênio terá vigência de Maio de 2021 
até Abril de 2025 .

2 cm -21 1484358 - 1

PoLÍciA civiL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

DEPArTAMENTO DE TrÂNSITO DE MINAS GErAIS
ACOrDO DE COOPErAÇÃO TÉCNICA 04/2021

Partes: Departamento de Trânsito de Minas Gerais - DETrAN/MG 
e PABLO CArDOSO GuIMArAES - POrTAL MuLTAS . Objeto: 
publicidade gratuita dos eventos de Educação de Trânsito do DETrAN/
MG, nas mídias digitais do shopping . Duração: 60 (sessenta) meses, 
contados a partir da assinatura, que ocorreu em 19/05/2021 . valores: 
Não prevê repasse de recursos orçamentários ou financeiros entre os 
partícipes . Assinatura: 19/05/2021 . Signatários: Eurico da Cunha 
Neto (Pelo DETrAN/MG) e Pablo Cardoso Guimarães (Pelo Portal 
Multas) .

ACOrDO DE COOPErAÇÃO TÉCNICA 18/2021
Partes: Departamento de Trânsito de Minas Gerais - DETrAN/MG e 
viashopping Empreendimentos e Participações S/A . Objeto: publici-
dade gratuita dos eventos de Educação de Trânsito do DETrAN/MG, 
nas mídias digitais do shopping . Duração: 30 (trinta) dias, contados a 
partir da assinatura, que ocorreu em 17/05/2021 . valores: Não prevê 
repasse de recursos orçamentários ou financeiros entre os partícipes. 
Assinatura: 17/05/2021 . Signatários: Eurico da Cunha Neto (Pelo 
DETrAN/MG) e André Luiz Macedo (Pelo viaShooping) .

ExTrATO DE CONvÊNIO Nº 02/2021
I -Convenentes/partes: Departamento de Trânsito de Minas Gerais – 
DETrAN/MG e Município de Ipaba . II - Do objeto: delegação, pelo 
Município, ao DETrAN/MG, das atividades de remoção e guarda de 
veículo automotor apreendido em razão de qualquer infração de trân-
sito de competência municipal e a realização dos leilões de veículos 

apreendidos, visando à implementação das atribuições contidas na Lei 
nº 9 .503, de 23/09/1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, 
e normas complementares, segundo diretrizes emanadas pelo CON-
TrAN e pelo DETrAN/MG . III- Dos custos operacionais: Arcados 
por cada partícipe, caso necessários . Iv- vigência: 60 meses, contados 
da data de assinatura, que ocorreu em 17/05/2021, podendo sofrer alte-
rações, mediante termos aditivos .

PrIMEIrA JuNTA ADMINISTrATIvA DE 
rECurSOS DE INFrAÇÕES
“BOLETIM INFOrMATIvO”

Nos termos e conformidade com os dispositivos regulamentares vigen-
tes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que esta Junta 
Administrativa de recursos de Infrações JArI/DETrAN-MG, julgou 
na data de 18 de Maio de 2021 os recursos abaixo especificados, profe-
rindo as seguintes decisões:
recurso CNH . Nº . 094706-1/2019/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7368432/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 112246-1/2019/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7256389/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 137781-1/2019/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8407447/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 115863-1/2019/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7773041/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 143266-1/2020/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8889085/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 31880/2020/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 018/2015
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 31881/2020/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7752168/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 31882/2020/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7128591/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 31883/2020/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7755690/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 31884/2020/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7439635/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 31885/2020/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7528473/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 31886/2020/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 030/2013
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 148763-1/2020/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8839845/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 151023-1/2020/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 6519273/2017

 
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 3202105220042220135.



 36 – sábado, 22 de Maio de 2021 diário do executivo Minas Gerais 
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 117124-1/2019/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7580214/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 144644-1/2020/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8982684/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 148500-1/2020/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8306864/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 146295-1/2020/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8481203/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 101547-1/2019/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7954328/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 147931-1/2020/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 9015916/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 142429-1/2020/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 6132421/2017
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 146585-1/2020/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8325211/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 143565-1/2020/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7770332/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 143592-1/2020/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8460876/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 133442-1/2019/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 5728614/2017
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 152829-1/2020/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8475252/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 152903-1/2020/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8163880/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 152822-1/2020/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8168119/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 132926-1/2019/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8253910/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 153423-1/2020/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8757051/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 142397-1/2020/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 6121625/2017
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 143957-1/2020/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8304194/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 149468-1/2020/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8414445/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 150508-1/2020/1ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7724237/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
Importante: Das decisões da 1ª JArI cabe recurso, tempestivamente, 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação no Órgão 
Oficial do Estado, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais 
- CETrAN/MG, em Belo Horizonte, de 19 Maio de 2021 – Liliane 
Pereira da Silveira Andrade - Secretária Geral da JArI - visto: Mar-
celle Moreira Bacellar Nunes – Presidente da Primeira JArI/DETrAN/
MG .

SEGuNDA JuNTA ADMINISTrATIvA DE 
rECurSOS DE INFrAÇÕES
“BOLETIM INFOrMATIvO”

Nos termos e conformidade com os dispositivos regulamentares vigen-
tes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que esta Junta 
Administrativa de recursos de Infrações JArI/DETrAN-MG, julgou 
na data de 18 de Maio de 2021 os recursos abaixo especificados, profe-
rindo as seguintes decisões:
recurso CNH . Nº . 147944-1/2020/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 9012030/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 148403-1/2020/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 9012209/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 150343-1/2020/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8320414/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 156139-1/2020/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 4916082/2016
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 133101-1/2019/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8588375/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 139261-1/2020/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8889000/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 139448-1/2020/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 5312538/2016
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 143669-1/2020/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8167895/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 081170-1/2018/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7161236/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 097925-1/2019/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7605101/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 102890-1/2019/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7818753/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 107756-1/2019/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7833859/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 143262-1/2020/2ªJArI/DETrAN-MG Processo nº: 
8989520/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 142104-1/2020/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8888084/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 147068-1/2020/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7932232/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 100241-1/2019/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7839371/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 095383-1/2019/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7474746/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 107924-1/2019/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7839440/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 145449-1/2020/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 6132365/2017
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 133251-1/2019/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7902465/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 158682-1/2020/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8683465/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 31796/2021/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 362/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 143462-1/2020/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8793027/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 099423-1/2019/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7416139/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 141538-1/2020/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7509935/2018

resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 130521-1/2019/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8619893/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 31369/2019/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7537448/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 145403-1/2020/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 6231593/2017
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 145474-1/2020/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 5972580/2017
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 117356-1/2019/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8323932/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 147502-1/2020/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7937660/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 143229-1/2020/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8994085/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 147278-1/2020/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8586661/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 121601-1/2019/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8280514/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 121431-1/2019/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8236912/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 143343-1/2020/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8994095/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 111601-1/2019/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7380000/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 143720-1/2020/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8994204/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 116843-1/2019/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7792236/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 089862-1/2019/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7276050/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 137941-1/2020/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8545825/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 145404-1/2020/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 6048221/2017
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 145454-1/2020/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 6087396/2017
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 145161-1/2020/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7728434/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 148041-1/2020/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7636257/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 151097-1/2020/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7971007/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 149671-1/2020/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8006541/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 151208-1/2020/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7972974/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 148725-1/2020/2ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 9011916/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
Importante: Das decisões da 2ª JArI cabe recurso, tempestivamente, 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação no Órgão 
Oficial do Estado, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais 
- CETrAN/MG, em Belo Horizonte, 19 de Maio de 2021 – Liliane 
Pereira da Silveira Andrade - Secretária Geral da JArI - visto: 
Pollyanna Aguiar Silva – Presidente da Segunda JArI/DETrAN/MG .

TErCEIrA JuNTA ADMINISTrATIvA DE 
rECurSOS DE INFrAÇÕES
“BOLETIM INFOrMATIvO”

Nos termos e conformidade com os dispositivos regulamentares vigen-
tes, faz-se público, para conhecimento dos interessados, que esta Junta 
Administrativa de recursos de Infrações JArI/DETrAN-MG, julgou 
na data de 18 de Maio de 2021 os recursos abaixo especificados, profe-
rindo as seguintes decisões:
recurso CNH . Nº . 147467-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7964487/2019
resultado: PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 103511-1/2019/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 4923766/2016
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 118733-1/2019/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8012009/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 138921-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7177755/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 147276-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7947347/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 097661-1/2019/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7451984/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 150618-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8639983/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 143203-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8255905/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 123382-1/2019/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8044361/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 143290-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8172374/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 117344-1/2019/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7946061/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 117333-1/2019/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7947347/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 107487-1/2019/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7459918/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 109845-1/2019/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7848023/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 145826-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8415396/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 153907-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8833382/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 150390-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8567640/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 145827-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8424259/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 145702-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 6077423/2017
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 079270-1/2018/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7197079/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 107807-1/2019/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7585555/2018
resultado: NÃO PrOvIDO

recurso CNH . Nº . 153912-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 9167121/2020
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 150117-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8757177/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 31798/2021/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 569/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 147183-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8184610/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 147563-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8321323/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 148102-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7844809/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 147245-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7937579/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 147921-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8414413/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 149672-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 3718674/2015
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 142846-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8896385/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 140964-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8896503/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 149766-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 9077298/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 141003-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8541398/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 141002-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8541399/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 145646-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 6077081/2017
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 140984-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8541395/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 151921-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8268283/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 129262-1/2019/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 6994053/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 150141-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8971177/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 150263-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 9076998/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 150387-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8710598/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 150418-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 9135347/2020
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 147183-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8184610/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 147563-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8321323/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 147245-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7937579/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 148102-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 7844809/2018
resultado: NÃO PrOvIDO
recurso CNH . Nº . 147921-1/2020/3ªJArI/DETrAN-MG 
Processo nº: 8414413/2019
resultado: NÃO PrOvIDO
Importante: Das decisões da 3ª JArI cabe recurso, tempestivamente, 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação no Órgão 
Oficial do Estado, ao Conselho Estadual de Trânsito de Minas Gerais 
- CETrAN/MG, em Belo Horizonte, de 19 de Maio de 2021 – Liliane 
Pereira da Silveira Andrade - Secretária Geral da JArI - visto: verlaine 
Andrioni de Assis– Presidente da Terceira JArI/DETrAN/MG .
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 SuPErINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, 
GESTÃO DE FINANÇAS

 ExTrATOS DE CONTrATOS
ACOrDO DE COOPErAÇÃO TÉCNICA N .º 67/PCMG/2021

Partes: EMG/Polícia Civil e universidade Federal de uberlândia/MG . 
Objeto: A prorrogação do ACT n .º 31/2016 por 90 (noventa) dias, pror-
rogáveis por mais 90 (noventa), a contar de 17/05/2021 . valores: Não 
haverá repasse de recursos orçamentários ou financeiros entre as Par-
tes . Do Foro: foro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de uberlân-
dia-MG . Assinatura: 20/05/2021 . Signatários: Joaquim Francisco Neto 
e Silva (P/PCMG) e valder Steffen Junior (P/uFu) .

ExTrATO DO TErMO DE CONTrATO Nº 9279552/2021
 PrOCESSO DE COMPrAS Nº 1451977 000011/2021

 PrOCESSO ELETrÔNICO Nº 1510 .01 .0069380/2021-85
Partes: EMG/Polícia Civil e a Pessoa Jurídica CONDAx TELEMA-
TICA LTDA - EPP  . Do objeto: aquisição de rACK PArA EQuIPA-
MENTOS DE rEDE ATrAvÉS DO PL . Nº 333/2020, rP Nº 35/2021 
E rECurSO TDCO . valor total r$ 17 .600,00 (dezessete mil e seis-
centos reais) . vigência: 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu 
extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. Dotação Orçamen-
tária: 4691 .06 .123 .139 .2094 .0001 .4 .4 .90 .52 .0 .57 .1 . Foro: B .Hte/MG . 
Assinatura: 21/05/2021 . Signatários: Joaquim Francisco Neto e Silva 
(P/Contratante) e Domingos José Frágola Barbosa (P/ Contratada) .

1º TErMO ADITIvO AO ACT N .º 118/2017/PCMG
Partes: EMG/Polícia Civil e o Município de Santa Helena de Minas/
MG . Objeto: Prorrogar a vigência do Acordo de Cooperação Técnica 
por 12 (doze) meses, a contar de 01/01/2021 . valores: Estima-se a des-
pesa global por parte do Município em r$ 25 .122,12 (vinte e cinco 
mil, cento e vinte e dois reais e doze centavos) . Dotação Orçamentária: 
06.181.2001.2015. Da Convalidação: Ficam convalidados e ratificados 
os atos e efeitos a partir de 01/01/2021 . Do Foro: Belo Horizonte/MG . 
Assinatura: 20/05/2021 . Signatários: Joaquim Francisco Neto e Silva 
(P/PCMG) e Arthur rodrigues da Silva (P/Pref) .

TErMO DE rECOMPOSIÇÃO N .º 15/2020/PCMG
Partes: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e o Sr . OSMAr FrAN-
CISCO CALDEIrA . Objeto:rEvÓLvEr ,Marca: rOSSI, Calibre: 
 .38, Serial: J242325, de propriedade da Polícia Civil de Minas Gerais . 
O repositor, tendo em vista o FurTO do bem acima descrito indeniza 
em espécie o valor de r$ 950,00 (Novecentos e ciquenta reais) depo-
sitado através de DAE em favor da Polícia Civil do Estado de Minas 
Gerais, como forma de reposição do bem . Belo Horizonte/MG . Assi-
natura: 16/09/2020 . Signatários: Fernando Dias da Silva (P/Polícia 
Civil) e OSMAr FrANCISCO CALDEIrA(Indenizador) .

10 cm -21 1484743 - 1

corPo DE BomBEiroS miLitAr 
Do EStADo DE miNAS GErAiS
-2ºCOB-rESuMO DO 1° TErMO ADITIvO AO 

CONTrATO 9249054,/ 2020 – 2º COB . 
Partes: CBMMG x Patro Diesel Ltda  . Espécie: Aditivo . Objeto: 
prorrogar por mais12 meses a vigência do contrato, sendo seu início 
30/05/2021 e seu término 29/05/2022 . As demais cláusulas perma-
necem inalteradas . uberlândia/MG, 21/05/2021 . Signatários: relson 
Miguel de Macedo, Cap BM, Ord . Despesas/2º COB e Sebastião Tei-
xeira de Souza, representante da Empresa Patro Diesel Ltda .

-CSM-AvISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO 
O Ordenador de Despesas do CSM torna público o cancelamento do 
Pregão Eletrônico nº 1401269000008/2021 para contratação de oficina 
situada a uma distância máxima de 15 km (quinze quilômetros) da uni-
dade do 1° Batalhão de Bombeiros Militar(rua Piauí, 1815, Cruzeiro 
- Belo Horizonte) para prestação de serviços de manutenção preven-
tiva e corretiva em veículos a diesel da frota do CBMMG, que estava 
agendado para às 09h00m do dia 02/06/2021 no Portal de Compras 
do Estado . 

Contagem, 21mai21 – Bruno Barbosa de Menezes– Maj BM .

-DLF-rESuMO DO 2° TErMO ADITIvO À 
ATA DE rEGISTrO DE PrEÇOS 

ArP - Nº 50/2021-A do Pregão Eletrônico para registro de Preços Nº 
79/2021-CBMMG . Cláusula Primeira: Altera a Cláusula Terceira da 
ArP N° 50/2021-A, incluindo como carona ao aludido registro de 
Preços o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina– 
CBMSC, para o seguinte item: 01 (uma) unidade de conjunto com-
binado de desencarceramento de vítimas, no valor de r$ 165 .200,00 
(cento e sessenta e cinco mil e duzentos reais), adjudicados à Empresa 
resgatécnica Comércio de Equipamentos de resgate EIrELI, CNPJ: 
15 .453 .449/0001-82 . As demais cláusulas permanecem inalteradas . 
Belo Horizonte, 20 de maio de 2021 . Signatários: Daniela Lopes rocha 
da Costa, Coronel BM/Gestor x Walter Pereira de Mendonça Neto, 1° 
Tenente BM, Comandante do 1º PEL/1ª CIA/13º BBM do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Santa Catarina/Carona .

-CSM-AvISO DE LICITAÇÃO – PrEGÃO 
ELETrÔNICO N° 1401269000007/2021 . 

O Ordenador de Despesas do CSM torna público que estará recebendo 
propostas para Prestação de serviços de elaboração de Projetos de Segu-
rança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) de postos de combustíveis ins-
talados em unidades do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais: 
Centro de Suprimento e Manutenção, Academia de Bombeiros Mili-
tar, 2º Batalhão de Bombeiros Militar, 3º Batalhão de Bombeiros Mili-
tar, 4º Batalhão de Bombeiro Militar, 5º Batalhão de Bombeiro Militar, 
Pelotão Canelas pertencente ao 7º Batalhão de Bombeiro Militar e 9º 
Batalhão de Bombeiro Militar, conforme especificações detalhadas no 
Anexo I do edital . A sessão pública deste pregão eletrônico ocorrerá às 
09h00min do dia 07 de junho de 2021, no Portal de Compras do Estado . 
A íntegra do edital e outras informações poderão ser obtidas na Seção 
de Licitação do CSM, à rua vinte e Seis, nº 12, Bairro Tropical, Con-
tagem/MG; através dos telefones (31) 3198-5708 ou (31) 3198-5728, 
do e-mail csm.licitacao@bombeiros.mg.gov.br ou ainda no site www.
comprasmg .gov .br  . 

Contagem, 21 de maio de 2021 . Bruno 
Barbosa de Menezes - Major BM .

-6°COB-ExTrATO DO 5° TErMO ADITIvO DO CONTrATO 
N° 9143416/2017 DE SErvIÇO E FOrNECIMENTO

Firmado entre o ESTADO DE MINAS GErAIS por meio do(a) 
CBMMG e o(s) fornecedor(es) 03 .213 .928/0001-42 - rENETON 
SOCIEDADE LTDA -ME, Processo nº 1401915 000005/2017, Pregão 
eletrônico . Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva e 
preventiva na frota de veículos leves e pesados da Sede da OBM de S .S . 
Paraíso, com fornecimento de peças e acessórios originais ou genuí-
nos . Prorrogação a partir de 23/05/2021 até 22/05/2022 . valor total: r$ 
141 .749,96 . Dotação(oes) Orçamentária(s) nº: 1401 .06 .182 .080 .4473 .0
001 .339039 .18 .0 .95 .1; 1401 .06 .182 .080 .4473 .0001 .339039 .18 .0 .53 .1;
1401 .06 .182 .080 .4473 .0001 .339039 .18 .0 .27 .1;1401 .06 .182 .155 .4471 .
0001 .339039 .18 .0 .53 .1; 1401 .06 .182 .155 .4472 .0001 .339039 .18 .0 .53 .
1;1401 .06 .182 .155 .4472 .0001 .339039 .18 .0 .60 .1;1401 .06 .182 .155 .447
1 .0001 .339039 .18 .0 .60 .1; 1401 .06 .182 .155 .4472 .0001 .339039 .18 .0 .27
 .1 .Assinatura: 20/05/2021 . Signatários: pela contratada Antonio Apare-
cido de Paula - CPF 616 .821 .106-30 pela contratante Geraldo Apare-
cido Coelho, Maj BM .

- 4°COB-rESuMO DE CONvÊNIO N ° 006/2021 . 
Partes: O CBMMG e a Prefeitura Municipal de DIAMANTINA . 
OBJETO:Cooperação mútua entre os convenentes, visando a execução 
pelo CBMMG dos Serviços de Prevenção e de Combate a Incêndio 
e Pânico, Busca e Salvamento, Atendimento Pré-hospitalar (resgate) 
e Defesa Civil no Município de Diamantina/MG e região, bem como 
o desenvolvimento das ações por parte do MuNICÍPIO na reforma 
da edificação onde será instalada a sede da 6ª COMPANHIA INDE-
PENDENTE DE BOMBEIrOS MILITAr DE DIAMAMNTINA/
MG .vigência: 12 (doze) meses a partir da publicação . Foro: Diaman-
tina/MG . Signatários: Fernando Augusto Alves Ferreira e Juscelino 
Brasiliano roque .

19 cm -21 1484715 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE AGricuLturA, PEcuáriA E ABAStEcimENto
EDITAL DE CHAMAMENTO

A Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no uso de suas atribuições, tendo em vista o Convênio nº 289/2019 de Acordo de 
Cooperação Técnica, assinado com o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e observadas as demais exigências legais, faz publicar o presente 
edital de chamamento contendo a relação de processos/requerentes aptos a procurar o escritório da SEAPA à rua Dezessete, nº 2 – Mocambinho – 
Distrito de Jaíba-MG ou à rua João Aguilar, nº 5, Centro de Jaíba-MG, de modo a viabilizar a regularização dos seus imóveis urbanos localizados 
no município de Jaíba-MG .

Nº PrOCESSO SEI INTErESSADO
1 1230 .01 .0002593/2020-97 ADAILTON TEIxEIrA CHAvES
2 1230 .01 .0004718/2019-52 ADAILTON TEIxEIrA CHAvES
3 1230 .01 .0001816/2020-27 ADELMA OLIvEIrA DA SILvA
4 1230 .01 .0004757/2019-66 ADNALDO MENDES NOGuEIrA
5 1230 .01 .0002622/2020-90 ALDENIr CLEIA DurAES NASCIMENTO
6 1230 .01 .0000814/2020-18 ALISSON MArIO SOArES DE SOuZA
7 1230 .01 .0000901/2020-94 ALMErINDA ANTuNES DA SOLEDADE
8 1230 .01 .0001051/2021-18 AMANDA CrISTINA BATISTA GALvÃO
9 1230 .01 .0004753/2019-77 ANA SOArES DOS SANTOS
10 1230 .01 .0002302/2020-97 ANTONIO BArBOSA DE ALMEIDA
11 1230 .01 .0004676/2019-22 ANTONIO MINEZ DA SILvA
12 1230 .01 .0000598/2020-30 ATAIDE DA SILvA PErEIrA
13 1230 .01 .0005492/2020-06 ATALA FLOWEr DOS SANTOS
14 1230 .01 .0000972/2020-20 BArBArA MArIA DANTAS CANGuSSu LOILOLA GOMES
15 1230 .01 .0005384/2020-12 BArrIGuDA AGrO COMErCIAL LTDA
16 1230 .01 .0002222/2020-26 CArLOS MArCELO COELHO POrTO
17 1230 .01 .0003276/2020-86 CASSIO HELIO DIAS

 
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 3202105220042220136.



Minas Gerais  diário do executivo sábado, 22 de Maio de 2021 – 37 
18 1230 .01 .0002624/2020-36 CLAuDEMAr OLIvEIrA DA SILvA
19 1230 .01 .0002625/2020-09 CLAuDIA rOSANE CArDOSO DA SILvA
20 1230 .01 .0005982/2020-65 CLáuDIO rOBErTO MENDES DA SILvA
21 1230 .01 .0002597/2020-86 CLEIDE FErNANDES DE BrITO
22 1230 .01 .0002597/2020-86 CLEIDE FErNANDES DE BrITO
23 1230 .01 .0004699/2019-80 CLEIDILENE DIAS CASTrO
24 1230 .01 .0000503/2020-73 CLEMENTE MENDES SOBrINHO
25 1230 .01 .0001545/2021-66 COMErCIAL JAIBÃO - EIrELI-EPP
26 1230 .01 .0001444/2020-80 DANIEL BruNO SILvA rOCHA
27 1230 .01 .0001472/2020-03 DANIEL BruNO SILvA rOCHA
28 1230 .01 .0002635/2020-30 DELSON GOMES DE OLIvEIrA
29 1230 .01 .0003205/2020-63 DENILDA DO rOSárIO ruAS DE OLIvEIrA
30 1230 .01 .0002637/2020-73 DIEGO PAIxÃO MArTINS
31 1230 .01 .0001293/2020-83 DIMA TADEu ruAS DE OLIvEIrA
32 1230 .01 .0001292/2020-13 DIMAS TADEu ruAS DE OLIvEIrA
33 1230 .01 .0002638/2020-46 DIONILDA FErNANDES SANTOS
34 1230 .01 .0004951/2020-63 EDILENE MArIA SANTOS SILvA
35 1230 .01 .0005127/2020-64 EDSON HEBErTY CArDOSO LIMA
36 1230 .01 .0003137/2020-56 ELIAS rODrIGuES TEIxEIrA
37 1230 .01 .0002037/2020-74 ELSON rOCHA OLIvEIrA
38 1230 .01 .0000816/2020-61 ELTON ANTONIO DA PAIxÃO
39 1230 .01 .0000221/2020-24 ErASMO rODrIGuES DA SILvA
40 1230 .01 .0005490/2020-60 ErNANDO PAuLO NOGuEIrA SANTOS
41 1230 .01 .0004679/2019-38 EuFLOZINA FErrEIrA rOCHA
42 1230 .01 .0005460/2020-94 EuNICE rOSA TEIxEIrA MIrANDA
43 1230 .01 .0001776/2021-37 EvANILDO BArBOSA DOS SANTOS
44 1230 .01 .0000973/2020-90 FrANCIELE PErEIrA DA SILvA
45 1230 .01 .0004644/2019-13 FrANCISCA rIBEIrO PArDINHO
46 1230 .01 .0002268/2020-45 GABrIEL JuNIO CANGuSSu FrEITAS
47 1230 .01 .0002223/2020-96 GENI rODrIGuES CArDOSO OLIvEIrA
48 1230 .01 .0002627/2020-52 GENTIL MOrEIrA NASCIMENTO
49 1230 .01 .0002626/2020-79 GILBErTO FErrEIrA DAMASCENO
50 1230 .01 .0004894-2019-53 HAGAMENON MAurICIO DA SILvA
51 1230 .01 .0005625/2020-04 HILDA MArIA DE OLIvEIrA MIrANDA
52 1230 .01 .0001771/2020-78 IZAurA rODrIGuES MENDES
53 1230 .01 .0001821/2020-86 JADEL FErrEIrA DE OLIvEIrA
54 1230 .01 .0002623/2020-63 JANAINA DEuS DE Sá
55 1230 .01 .0000064/2020-92 JANDIrA MArIA DE FArIAS E ANJOS
56 1230 .01 .0002619/2020-74 JOÃO ALvES FILHO
57 1230 .01 .0001947/2020-79 JOAQuINA MArLuCIA ALvES SIMÕES
58 1230 .01 .0001947/2020-79 JOAQuINA MArLuCIA ALvES SIMÕES
59 1230 .01 .0001294/2020-56 JOSÉ ArOLDO SILvA
60 1230 .01 .0007069/2020-10 JOSÉ CArLOS rABELO ruAS
61 1230 .01 .0007070/2020-80 JOSÉ CArLOS rABELO ruAS
62 1230 .01 .0003237/2020-72 JOSÉ DIONILENY GArCIA
63 1230 .01 .0001948/2020-52 JOSE rONIO rOCHA DE OLIvEIrA
64 1230 .01 .0002617/2020-31 JOSENILTON FIGuEIrA DE SANTANA
65 1230 .01 .0000505/2020 JurACI rODrIGuES DE SOuZA
66 1230 .01 .0006565/2020-38 LEANDrO rODrIGuES DA SILvA
67 1230 .01 .0003209/2020-52 LEONILDO rODrIGuES DE SOuZA
68 1230 .01 .0002539/2020-03 LESLITIN BArBOSA
69 1230 .01 .0006728/2020-02 LILIAN GONÇALvES PPErEIrA CANTuárIA
70 1230 .01 .0002443/2021-70 LuCELIO PIrES DA SILvA
71 1230 .01 .0001153/2020-80 LuCIANO PErEIrA PEGO
72 1230 .01 .0001154/2020-53 LuCIANO PErEIrA PEGO
73 1230 .01 .0004957/2020-95 LuISA GONTIJO rIBEIrO
74 1230 .01 .0000618/2020-72 LYNDON JONHSON GONÇALvES
75 1230 .01 .0003235/2020-29 MArCELO NuNES DE OLIvEIrA
76 1230 .01 .0005459/2020-24 MArCOS DE F . rIBEIrO
77 1230 .01 .0004958/2020-68 MArIA GONTIJO rIBEIrO
78 1230 .01 .0001298/2020-45 MArIA HELENA BATISTA
79 1230 .01 .0001299/2020-18 MArIA LuCIA DOS SANTOS
80 1230 .01 .0000779/2020-90 MArILuZA DIAS GODrIM
81 1230 .01 .0001301/2020-61 NEIDE ALvES NOGuEIrA FrANCO
82 1230 .01 .0001300/2020-88 NEIDE ALvES NOGuEIrA FrANCO
83 1230 .01 .0004680/2019-11 OSvALDO PErEIrA DOS SANTOS
84 1230 .01 .0000524/2021-85 PHELIPE rICCELLI DE OLIvEIrA FrEITAS
85 1230 .01 .0001949/2020-25 rEJANE BArBOSA DOS rEIS
86 1230 .01 .0000060/2020-06 rOBSON GONÇALvES rOCHA
87 1230 .01 .0000506/2020-89 rOGErIO DOS SANTOS MArTINS
88 1230 .01 .0004696/2019-64 rOGErIO GONÇALvES rOCHA
89 1230 .01 .0000344/2021-95 rOSELI ELAINE ALvES SILvA
90 1230 .01 .0002542/2020-19 rOSEMErE DOS SANTOS
91 1230 .01 .0002526/2020-63 rOSILENE FrEITAS
92 1230 .01 .0002611/2020-96 rOSINEI FErrEIrA MEDIErOS
93 1230 .01 .0000223/2020-67 rOZANO CArDOSINO DE Sá
94 1230 .01 .0001810/2020-92 SErGIO DANYLO CANGuSSu MATOS
95 1230 .01 .0006911/2020-08 TELMA CLESTINA SILvA
96 1230 .01 .0000508/2020-35 THAIS MENDES COrDEIrO
97 1230 .01 .0000399/2020-68 THIAGO BArBOSA STruIvING
98 1230 .01 .0005926/2020-25 TOrNEArIA E OFICINA TOrTEK LTDA
99 1230 .01 .0002576/2020-71 vALDEMI CELESTINO DA SILvA

100 1230 .01 .0002543/2020/89 vANESSA rODrIGuES DA SILvA
101 1230 .01 .0002596/2020-16 WArLEY JOAQuIM DA SILvA
102 1230 .01 .0002596/2020-16 WArLEY JOAQuIM DA SILvA
103 1230 .01 .0001303/2020-07 WLLISSES THIAGO NOGuEIrA FrANCO

Belo Horizonte, 21 de maio de 2021 .
Ana Maria Soares valentini

Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento .

56 cm -21 1484434 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
DESENvoLvimENto EcoNÔmico

PrOrrOGAÇÃO DE PrAZO CONCOrrÊNCIA Nº 001/2020 . 
Processo de Compra nº 21/2020 - SEI nº 1220 .01 .0007057/2020-08 . 
O Presidente e os Membros Titulares da Comissão Especial de Licita-
ção, designados pela rESOLuÇÃO SEDE Nº 33, 21 de dezembro de 
2020, tornam público a nova prorrogação do prazo da análise dos recur-
sos e impugnações dos recursos apresentados, por igual período de 05 
(cindo) dias úteis, a contar desta publicação . 21/05/2021 .

2 cm -21 1484499 - 1

FuNDAÇÃo DE AmPAro à PESQuiSA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - FAPEmiG

 TErMO DE DOAÇÃO192/2021
 Doadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - 
FAPEMIG . Donatária: Prefeitura Municipal de Manhuaçu/MG . objeto: 
doaçãodos equipamentos adquiridos para execução dos Projetos TCT 
17 .038/11 e TCT 21 .08/15 . Data de assinatura: 21/05/2021 . valor Total 
r$ 70 .345,18 (Setenta mil, trezentos e quarenta e cinco reais e dezoito 
centavos) . Signatários: Camila Pereira de Oliveira ribeiro - Diretora 
de Planejamento, Gestão e Finanças da FAPEMIG eMaria Imaculada 
Dutra Dornelas, prefeita da Cidade de Manhuaçu ecoma interveniência 
do ESTADO DE MINAS GErAIS, ATrAvÉS DA SECrETArIA DE 
ESTADO DE DESENvOLvIMENTO ECONÔMICO, por seu Supe-
rintendentede Planejamento, Gestão e Finanças Sr . Fernando Henrique 
Guimarães rezende .

3 cm -21 1484742 - 1

ExTrATO DE TErMO ADITIvO
 APQ-03593-17; 27/04/2021; 26/11/2021; Convalidação e 
Prorrogação;

1 cm -21 1484608 - 1

iNStituto DE DESENvoLvimENto 
Do NortE E NorDEStE DE 

miNAS GErAiS - iDENE
 ExTrATO DE DOAÇÃO

Termo de doação eletrônico nº 361/2021 – PrOCESSO SEI N° 
2420 .01 .0000703/2021-96 – Partes: IDENE e o MuNICÍPIO DE 
AUGUSTO DE LIMA – MG. Doação em caráter definitivo e sem 
encargos do quantitativo de: 02 Caixas D’água de 10 .000 litros de 
polietileno, 60 Tubos de PvC 25mm e 40 Tubos de PvC de 50mm . 
Assinam em 19/05/2021: Nilson Pereira Borges, pelo doador, e Fabiano 
Henrique dos Passos , pelo donatário . 

 ExTrATO DE DOAÇÃO
Termo de doação eletrônico nº 347/2021 – PrOCESSO SEI N° 
2420 .01 .0000114/2021-91 – Partes: IDENE e o MuNICÍPIO DE 
PONTO DOS VOLANTES – MG. Doação em caráter definitivo e 
sem encargos do quantitativo de: 02 Caixas D’água de 15 .000 litros 
de polietileno, 60 Tubos de PvC 25mm e 40 Tubos de PvC de 50mm . 
Assinam em 19/05/2021: Nilson Pereira Borges, pelo doador, e Lean-
dro ramos Santana , pelo donatário .

 ExTrATO DE DOAÇÃO
Termo de doação eletrônico nº 351/2021 – PrOCESSO SEI N° 
2420 .01 .0000373/2021-82 – Partes: IDENE e o MuNICÍPIO DE 
MUTUM – MG. Doação em caráter definitivo e sem encargos do quan-
titativo de: 02 Caixas D’água de 15 .000 litros de polietileno, 60 Tubos 
de PvC 25mm e 40 Tubos de PvC de 50mm . Assinam em 19/05/2021: 
Nilson Pereira Borges, pelo doador, e Paulo Antônio Alves , pelo 
donatário .

 ExTrATO DE DOAÇÃO
Termo de doação eletrônico nº 355/2021 – PrOCESSO SEI N° 
2420 .01 .0000652/2021-18 – Partes: IDENE e o MuNICÍPIO DE 
BOCAIÚVA – MG. Doação em caráter definitivo e sem encargos 
do quantitativo de: 01 Caixas D’água de 15 .000 litros de polietileno, 
30 Tubos de PvC 25mm e 20 Tubos de PvC de 50mm . Assinam em 
19/05/2021: Nilson Pereira Borges, pelo doador, e roberto Jairo Torres 
, pelo donatário .

 ExTrATO DE DOAÇÃO
Termo de doação eletrônico nº 352/2021 – PrOCESSO SEI N° 
2420 .01 .0000659/2021-23 – Partes: IDENE e o MuNICÍPIO DE 
MONTALVÂNIA – MG. Doação em caráter definitivo e sem encargos 
do quantitativo de: 12 Caixas D’água de 10 .000 litros de polietileno, 
360 Tubos de PvC 25mm e 240 Tubos de PvC de 50mm . Assinam 
em 19/05/2021: Nilson Pereira Borges, pelo doador, e Fredson Lopes 
França , pelo donatário .

10 cm -21 1484259 - 1

AGêNciA DE DESENvoLvimENto 
DA rEGiÃo mEtroPoLitANA 

Do vALE Do AÇo - ArmvA
ExTrATO DE HOMOLOGAÇÃO

 Modalidade: Dispensa de licitação por valor - Cotação Eletrônica de 
Preços nº . 2461022 000005/2021– SEI nº 2460 .01 .0000038/2021-52 . 
Objeto: contratação do serviço deorganização do rack, com forneci-
mento de material . Homologo o processo licitatório à empresa MBG 
COMErCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 18 .596 .838/0001-55, 
no valor total de r$2 .288,00 . Dotação(oes) Orçamentária(s) nº 2461 15 
127 064 4406 0001 33 90 40 02 0 10 1 . 

Ipatinga, 21 de maio de 2021 . 
João Luiz Teixeira Andrade – Diretor Geral da ArMvA .

3 cm -21 1484591 - 1

ExTrATO DE HOMOLOGAÇÃO
 Modalidade: Dispensa de licitação por valor - Cotação Eletrônica de 
Preços nº . 2461022 000001/2021– SEI nº 2460 .01 .0000004/2021-97 . 
Objeto: prestaçãode serviços demanutenção, preventiva e corretiva, 
com eventual substituição de peças,dosequipamentosde ar condicio-
nado . Homologo o processo licitatório à empresa GIrO Ar CONDI-
CIONADO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08 .584 .854/0001- 74, no 
valor total de r$8 .800,00 . Dotação(oes) Orçamentária(s) nº 2461 .15 .12
7 .064 .4406 .0001 .339039 .21 .0101 uPG 0003, 2461 .15 .127 .064 .4345 .0
001 .339039 .21 .0101 uPG 0004 . 

Ipatinga, 21 de maio de 2021 .
 João Luiz Teixeira Andrade – Diretor Geral da ArMvA .

3 cm -21 1484580 - 1

ExTrATO DE HOMOLOGAÇÃO
 Modalidade: Dispensa de licitação por valor - Cotação Eletrônica de 
Preços nº . 2461022 000007/2021– SEI nº 2460 .01 .0000005/2021-70 . 
Objeto: prestaçãode serviçosdemanutenção e reparoda central telefô-
nica, assim como a configuração do PABX, com fornecimento de mate-
rial . Homologo o processo licitatório à empresa MOBILE COMEr-
CIO E SErvICOS EM TELECOMuNICACOES LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 07 .343 .712/0001- 52, no valor total de r$2 .288,00 . 
Dotação(oes) Orçamentária(s) nº 2461 15 127 064 4345 0001 33 90 
39 21 0 10 1 . 

Ipatinga, 21 de maio de 2021 . João Luiz Teixeira 
Andrade – Diretor Geral da ArMvA .

3 cm -21 1484584 - 1

ExTrATO DE HOMOLOGAÇÃO
 Modalidade: Dispensa de licitação por valor - Cotação Eletrônica de 
Preços nº . 2461022 000006/2021 – SEI nº 2460 .01 .0000017/2021-37 . 
Objeto: Aquisição de aeronave remotamente pilotada (drone) e conjunto 
de baterias, peças e componentes extras . Homologo o processo licita-
tório à empresa ANA MArIA DIAS FErNANDES 29738890659, no 
valor total de r$ 17 .246,00 . Dotação(oes) Orçamentária(s) nº 2461 15 
127 064 4268 0001 44 90 5201 1 108 .

Ipatinga, 21 de maio de 2021
João Luiz Teixeira Andrade – Diretor Geral da ArMvA .

3 cm -21 1484587 - 1

 EDITAL DE CONvOCAÇÃO Nº 003/2021
1ª reunião Extraordinária da Assembleia Metropolitana da rMvA

O Presidente da Assembleia Metropolitana da região Metropoli-
tana do vale do Aço - AMrMvA, no uso de suas atribuições legais 
e regulamentares, CONvOCA os membros da Assembleia Metropo-
litana e torna público a todos os interessados que será realizada a 1ª 
reunião Extraordinária de 2021 deste colegiado, a ser realizada na 
modalidade semipresencial, na sede da Agência de Desenvolvimento 
da região Metropolitana do vale do Aço, Av . Zita Soares de Oliveira, 
212, 3º andar, Centro, Ipatinga, e por meio do link https://meet .goo-
gle .com/rqw-zjzd-iri no dia 28 de maio de 2021, às 13h30min, em pri-
meira convocação, com presença, no mínimo, de 1/3 de seus membros 
e, em segunda convocação, com qualquer número de membros, a ser 
iniciada 15 minutos após a primeira convocação, conforme seu regi-
mento Interno . A reunião terá a seguinte pauta: 1 . Abertura; 2 . Infor-
mes Gerais; 3 . revisão tarifária da COPASA (Convidado: Chefe de 
Gabiente da ArSAE - Gustavo Medeiros); 4 . Obras da Br-381; 5 . 
relatório de Metropolização da rMvA; 6 . Transporte Intermunicipal; 
7 . Palavra Franca; 8 . Encerramento .

 BruNO CAMPOS MOrATO
 Presidente da Assembleia Metropolitana da 

região Metropolitana do vale do Aço
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BANco DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - BDmG

ALTErAÇÃO EDITAL DE HABILITAÇÃO 2021/01
 O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S .A . – BDMG torna 
pública a alteração do EDITAL DE HABILITAÇÃO 2021/01 - LINHA 
DE FINANCIAMENTO BDMG MuNICÍPIOS, item 5 .3 do Processo 
de Seleção e Contratação, com o intuito de permitir prazo adicional 
para o envio de propostas por meio da plataforma BDMG Digital . O 
novo cronograma bem como a integralidade do Edital está disponí-
vel no site do BDMG: http://www .bdmg .mg .gov .br/editalmunicipios/ . 
As demais cláusulas e condições do mencionado Edital permanecem 
inalteradas .
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comPANHiA ENErGÉticA DE 
miNAS GErAiS - cEmiG

 COMPANHIA ENErGÉTICA DE MINAS GErAIS – CEMIG 
 GErÊNCIA DE COMPrAS DE MATErIAL E SErvIÇOS

AvISOS DE EDITAL
Pregão Eletrônico 500-H15417 . Objeto: Serviços para implantação e 
operação de rede de Comunicação Interna Digital, incluindo forne-
cimento de dispositivos digitais e softwares, instalação, manutenção 
preventiva e corretiva, criação de projeto gráfico editorial e layouts, 
programação, monitoramento e distribuição dos conteúdos . Edital e 
demais informações: http://compras .cemig .com .br

2 cm -21 1484457 - 1

CEMIG DISTrIBuIÇÃO S .A . 
 GErÊNCIA DE COMPrAS DE MATErIAL E SErvIÇOS

AvISOS DE EDITAL
Pregão Eletrônico N°530-G15402 . Objeto: religadores Trifásicos P/ 
Subestações e Controles Microprocessados P/ religadores . Edital e 
demais informações: http://compras .cemig .com .br

 CONTrATOS
Pregão Eletrônico 530-H15147 - 4680006174 . Contratada: Engenharia 
São Patrício Ltda . Objeto: Serviços relacionados à construção, monta-
gem e demais atividades correlacionadas à Linha de Distribuição Cape-
linha 2, Malacacheta 2, 138Kv . valor: r$9 .179 .485,48 . Prazo 24 meses . 
Ass . e Homologação: 13/05/2021 .
Pregão Eletrônico 530-H15147 - 4680006175 . Contratada: Engenharia 
São Patrício Ltda . Objeto: Serviços relacionados à construção, mon-
tagem e demais atividades correlacionadas à Linha de Distribuição 
Jequeri – viçosa, 138Kv . valor: r$8 .866 .027,46 . Prazo 24 meses . Ass . 
e Homologação: 13/05/2021

4 cm -21 1484453 - 1

CEMIG GErAÇÃO E TrANSMISSÃO S . A . 
 GErÊNCIA DE COMPrAS DE MATErIAL E SErvIÇOS

AvISOS DE EDITAL
Pregão Eletrônico 510-H15334 . Objeto: serviços de manutenção e ope-
ração da reserva Particular do Patrimônio Natural (rPPN) Galheiro . 
Edital e demais informações: http://compras .cemig .com .br

 CONTrATOS
Licitação Eletrônica 510-TK14604 Nº CONTrATO 4680006166 e 
4680006167 . Contratada: vISION ENGENHArIA E CONSuLTOrIA 
S .A . Objeto: Implantação dos reforços e melhorias das SES Pimenta e 
Jaguara - Lote2 . valor: r$63 .450 .000,00 . Prazo 60 meses da Ordem de 
Serviço . Ass . e Homolog: 04/05/2021 .
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 HOrIZONTES ENErGIA S . A . - CNPJ 04 .451 .926/0003-16 
 rENOvAÇÃO DA LICENÇA DE OPErAÇÃO

Horizontes Energia S . A ., por determinação do Conselho Estadual de 
Política Ambiental - COPAM, torna público que solicitou, por meio 
do Processo Administrativo nº 2021 .04 .01 .003 .0004772, renovação 
da Licença de Operação (LAC 1), para a atividade Central Geradora 
Hidrelétrica, municípios de Ninheira e de águas vermelhas/MG .

2 cm -21 1484460 - 1

CEMIG PCH S .A .
CNPJ 04 .739 .936/0001-90 – NIrE 31300016251 
ATA DA ASSEMBLEIA GErAL OrDINárIA

Data, horário e local: 10 de maio de 2021, às 11 horas, por meio de 
videoconferência . Convocação e participações: Presentes a acionista 
que representa a totalidade do Capital Social e o Diretor Dimas Costa . 
Dispensadas a publicação da convocação e as presenças do auditor 
independente e de membro do Conselho Fiscal, nos termos da Lei 
6 .404/1976 . Mesa e instalação: O Diretor Dimas Costa presidiu a reu-
nião, convidando a mim, Denis Teixeira Ferreira Dias, para secreta-
riá-lo . Instalada a reunião, a acionista aprovou a lavratura da presente 
ata na forma de sumário . Ordem do dia: relatório da Administração e 
Demonstrações Financeiras relativos ao exercício de 2020; destinação 
do Lucro Líquido; e, remuneração individual dos membros do Conse-
lho Fiscal . Deliberações: A acionista deliberou: 1- Considerar sanada a 
ausência da publicação dos anúncios de disponibilização, aos acionis-
tas, do relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, 
em conformidade com a Lei 6 .404/1976, haja vista que estes documen-
tos foram publicados antes da realização desta Assembleia, conforme 
item “2”, abaixo . relatório da Administração e Demonstrações Finan-
ceiras relativos ao exercício de 2020 – aprovar o relatório da Adminis-
tração e as Demonstrações Financeiras, acompanhados dos respectivos 
documentos complementares, referentes ao exercício de 2020, escla-
recendo que estes documentos foram publicados, em 07-05-2021, nos 
jornais “Minas Gerais”, fls. 37 a 41 e, “O Tempo”, fls. 16 a 20. 3- Des-
tinação do Lucro Líquido – aprovar a proposta de destinação do Lucro 
Líquido do exercício de 2020, no montante de r$22 .138 mil, somado 
à realização da reserva de ajustes de avaliação, no valor de r$2 .288 
mil, totalizando o montante de r$24 .426 mil, a ser assim distribuído: 
a) r$1 .107 mil para constituição de reserva legal, conforme legislação 

EmPrESA DE PESQuiSA AGroPEcuáriA 
DE miNAS GErAiS - EPAmiG

ExTrATO DOS INSTruMENTOS JurÍDICOS:
Nº . 077/2021 - Partes: EPAMIG e Acesilos Metalúrgica Ltda . 
Objeto:Aquisição de Sistema de Armazenamento de Grãos . Assinatura: 
21/05/2021 .vigência: 21/05/2021 a 19/08/2021 . valor: r$405 .000,00 
-  .Proc . 3051002000159/2020 . Assinam: (a) Leonardo Brumano Kalil - 
EPAMIG(b)Odacir de Queiroz – ACESILOS .
Nº . 078/2021 – Termo de Permuta- Partes: EPAMIG e Tv Minas Sul 
Ltda . Objeto: Credenciamento para uso de espaço virtual na ExPO-
CAFÉ 2021 – Edição Online .  .Assinatura: 21/05/2021 . vigência: 
21/05/2021 a 21/06/2021 . Assinam: (a)Leonardo Brumano Kalil - EPA-
MIG, (b)robson Magno Mazzeu Marques – Tv MINAS SuL LTDA .
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INExIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2021
PrOCESSO Nº 3051005000005/2021
SEI/MG Nº 3050 .01 .0001447/2020-64

O Diretor de Operações Técnicas da EPAMIG Trazilbo José de 
Paula Júniorl no uso de suas atribuições, conforme Portaria 7305, 
de 26/04/2021 ratifica a Inexigibilidade de Licitação Processo 
3050 .01 .0001447/2020-64 para manutenção de Gerador de Nitrogênio, 
marca: PEAK Modelo NM32LA, patrimoniado no CECD – Campo 
Experimental de Caldas à empresa Peak Comércio de Instrumentos 
Científicos Pelo Valor de R$31.224,60. Ratificado/homologado em 
30/04/2021 . 
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FuNDAÇÃo cLÓviS SALGADo - FcS
 ExTrATO DE TErMO ADITIvO

3º Termo Aditivo de Autorização de uso nº 293/2019-Entre a Funda-
ção Clóvis Salgado/FCS , Luz Comunicação Eireli e Mea Produções 
Musicais Eireli-ME; Objeto: alteração do Cronograma da realização do 
evento, vigência, alteração de Cláusula, Parágrafos, Ítem e inclusão de 
Parágrafo e Ítens ; Signatários: Eliane Denise Parreiras Oliveira/FCS , 
Jozane Helena Faleiro Quintanilla Flores e Manoel valtevar Poladian 
Filho; Processo SEI: 2180 .01 .0001442/2019-67 .
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FuNDAÇÃo tv miNAS - 
cuLturAL E EDucAtivA
ExTrATO DO 3º TErMO ADITIvO 
AO CONTrATO Nº . 9187395/2018,

 Entre Fundação Tv Minas Cultural e Educativa e Samba Mobile 
Multimidia S/A, para prorrogação da vigência por mais 12 meses, de 
22/05/2021 a 21/05/2022, modificaçãodeespecificaçãoda prestação de 
serviçospara banda de4.500GB/mês e modificação do valor contra-
tual em 3,5446% do seu valor global . valor: r$ 45 .482,40 . Dotação: 
2211 .13 .722 .056 .4188 .0001 .3 .3 .90 .40 .02 Fonte 0 .60 .1 e Fonte 0 .10 .1 . 
Assinam: Kátia Marília Silveira Carneiro; rafael Lopes Piantino . Belo 
Horizonte, 21 de maio de 2020 .
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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 3202105220042220137.



 38 – sábado, 22 de Maio de 2021 diário do executivo Minas Gerais 
vigente; b) r$10 .984 mil de dividendos intermediários pagos; c) r$676 
mil, a serem pagos a título de dividendos mínimos obrigatórios; e, d) 
r$11 .659 mil, a serem pagos a título de dividendos adicionais . Os divi-
dendos serão pagos aos acionistas até 31-12-2021, conforme disponi-
bilidade de Caixa e a critério da Diretoria, fazendo jus ao recebimento 
os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de registro de 
Ações Nominativas nesta data . 4- remuneração individual dos mem-
bros do Conselho Fiscal – fixar a remuneração individual mensal dos 
membros efetivos do Conselho Fiscal no valor de r$1 .100,00 (um mil e 
cem reais), na forma do §3º do artigo 162 da Lei 6 .404/1976 . Os mem-
bros suplentes somente farão jus à remuneração no caso de ausência 
definitiva do seu respectivo membro efetivo. O Presidente informou 
que: a) não será instalado o Comitê de Auditoria Estatutário, tendo em 
vista que a Companhia registrou, no exercício social anterior, receita 
operacional bruta inferior a r$90 .000 .000,00 (noventa milhões de 
reais), conforme §3º do art . 8º do Decreto 47 .105/2016 e art . 20 do 
Estatuto Social; b) conforme o parágrafo segundo do artigo 12 do Esta-
tuto Social, os cargos e funções relativos à Diretoria Executiva serão 
exercidos sem nenhuma remuneração; e, c) as publicações da Com-
panhia, previstas na Lei 6 .404/1976, deverão ser efetuadas nos jornais 
“Minas Gerais” e “O Tempo”, sem prejuízo de eventual publicação em 
outros jornais . Encerramento: Franqueada a palavra e como ninguém se 
manifestou, lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada 
pelos presentes . aa .) Denis Teixeira Ferreira Dias, pela Cemig Gera-
ção e Transmissão S .A .- Cemig GT . Dimas Costa, pela Diretoria Exe-
cutiva . Confere com o original . Junta Comercial do Estado de Minas 
Gerais. Certifico registro sob o nº 8533198 em 19/05/2021, protocolo 
21/415.236-7. Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
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rOSAL ENErGIA S .A .
CNPJ 03 .475 .839/0001-74 – NIrE 31300021301
ATA DA ASSEMBLEIA GErAL OrDINárIA

Data, horário e local: 12 de maio de 2021, às 9 horas, por meio de vide-
oconferência . Convocação e participações: Presentes a acionista que 
representa a totalidade do Capital Social e o Diretor Dimas Costa . Dis-
pensadas a publicação da convocação e as presenças do auditor indepen-
dente e de membro do Conselho Fiscal, nos termos da Lei 6 .404/1976 . 
Mesa e instalação: O Diretor Dimas Costa presidiu a reunião, convi-
dando a mim, Denis Teixeira Ferreira Dias, para secretariá-lo . Insta-
lada a reunião, a acionista aprovou a lavratura da presente ata na forma 
de sumário . Ordem do dia: relatório da Administração e Demonstra-
ções Financeiras relativos ao exercício de 2020; destinação do Lucro 
Líquido; e, remuneração individual dos membros do Conselho Fiscal . 
Deliberações: A acionista deliberou: 1- Considerar sanada a ausência da 
publicação dos anúncios de disponibilização, aos acionistas, do rela-
tório da Administração e das Demonstrações Financeiras, em confor-
midade com a Lei 6 .404/1976, haja vista que estes documentos foram 
publicados antes da realização desta Assembleia, conforme item “2”, 
abaixo . relatório da Administração e Demonstrações Financeiras rela-
tivos ao exercício de 2020 – aprovar o relatório da Administração e 
as Demonstrações Financeiras, acompanhados dos respectivos docu-
mentos complementares, referentes ao exercício de 2020, esclarecendo 
que estes documentos foram publicados, em 11-05-2021, nos jornais 
“Minas Gerais”, fls. 42 a 47 e “O Tempo”, fls. 21 a 26. 3- Destinação 
do Lucro Líquido – aprovar a proposta de destinação do Lucro Líquido 
do exercício de 2020, no montante de r$25 .951 mil que, somado à 
realização da reserva de ajustes de avaliação, no valor de r$2 .074 mil, 
e da reserva de retenção de lucros, no montante de r$5 .000 mil, tota-
liza r$33 .025 mil, da seguinte forma: r$4 .013 mil a título de dividen-
dos mínimos obrigatórios; r$10 .000 mil de dividendos intermediários 
pagos; e, r$19 .012 mil a título de dividendos adicionais, a serem pagos 
aos acionistas até 31-12-2021, conforme disponibilidade de Caixa e a 
critério da Diretoria, fazendo jus ao recebimento os acionistas que tive-
rem seus nomes inscritos no Livro de registro de Ações Nominativas 
nesta data . 4- remuneração individual dos membros do Conselho Fis-
cal – fixar a remuneração individual mensal dos membros efetivos do 
Conselho Fiscal no valor de r$1 .100,00 (um mil e cem reais), na forma 
do §3º do artigo 162 da Lei 6 .404/1976 . Os membros suplentes somente 
farão jus à remuneração no caso de ausência definitiva do seu respec-
tivo membro efetivo . O Presidente informou que: a) não será instalado 
o Comitê de Auditoria Estatutário, tendo em vista que a Companhia 
registrou, no exercício social anterior, receita operacional bruta inferior 
a r$90 .000 .000,00 (noventa milhões de reais), conforme §3º do art . 
8º do Decreto 47 .105/2016 e art . 20 do Estatuto Social; b) conforme o 
parágrafo segundo do artigo 12 do Estatuto Social, os cargos e funções 
relativos à Diretoria Executiva serão exercidos sem nenhuma remune-
ração; e, c) as publicações da Companhia, previstas na Lei 6 .404/1976, 
deverão ser efetuadas nos jornais “Minas Gerais” e “O Tempo”, sem 
prejuízo de eventual publicação em outros jornais . Encerramento: Fran-
queada a palavra e como ninguém se manifestou, lavrou-se a presente 
ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes . aa .) Denis Tei-
xeira Ferreira Dias, pela Cemig Geração e Transmissão S .A .- Cemig 
GT . Dimas Costa, pela Diretoria Executiva . Confere com o original . 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico registro sob o nº 
8534588 em 20/05/2021, protocolo 21/415 .395-9 . Marinely de Paula 
Bomfim – Secretária-Geral.
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CEMIG GErAÇÃO SuL S .A . 
 GErÊNCIA DE COMPrAS DE MATErIAL E SErvIÇOS

 ADITIvOS
5002000569/805 . Contratada: FOrTAL ENGENHArIA EIrELI - 
EPP . Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual, reajuste 
de preço e acréscimo de serviços . Prazo atual: 54 meses . valor Atual: 
r$242 .796, 94 . Ass:18/05/2021 .
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comPANHiA DE SANEAmENto Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - coPASA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE 
MINAS GErAIS - COPASA MG
rESuLTADO DE LICITAÇÃO

PrEGÃO ELETrÔNICO SPAL Nº 05 .2021/0282 - PEM
Objeto: Tripé e Conjunto de Calibração . resultado: Itens 01 e 02 – Par-
ticipação Ampla: Encerrados . Não houve empresa vencedora, conforme 
consta dos autos .

AvISOS DE LICITAÇÃO
PrEGÃO ELETrÔNICO SPAL Nº 05 .2021/0307 - PEM . (PArA 

ME/EPP COM OPÇÃO PArA AMPLA PArTICIPAÇÃO) .
Objeto: Cestos de retenção e comporta circular . Dia da Licitação: 09 de 
junho de 2021, às 08:45 horas . Edital e demais informações disponíveis 
a partir do dia 25/05/2021, no site: www .copasa .com .br (link: Licita-
ções e Contratos/Licitação) .

PrEGÃO ELETrÔNICO SPAL Nº 05 .2021/0324 - 
PEM . (COTA rESErvADA PArA ME/EPP)

Objeto: Conjuntos moto bomba . Dia da Licitação: 09 de junho de 2021 
às 09:30 horas . Edital e demais informações disponíveis a partir do dia 
25/05/2021 no site: www .copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/
Licitação) .

PrEGÃO ELETrÔNICO SPAL Nº 05 .2021/0372 - 
PEM . (COTA rESErvADA PArA ME/EPP) .

Objeto: Camisas e calças para eletricistas . Dia da Licitação: 09 de junho 
de 2021, às 09:00 horas . Edital e demais informações disponíveis a par-
tir do dia 25/05/2021, no site: www .copasa .com .br (link: Licitações e 
Contratos/Licitação) .

PrEGÃO ELETrÔNICO SPAL Nº 05 .2021/0316 - PEM . (PArA 
ME/EPP COM OPÇÃO PArA AMPLA PArTICIPAÇÃO) .

Objeto: reagentes e soluções para laboratório . Dia da Licitação: 09 de 
junho de 2021, às 09:15 horas . Edital e demais informações disponíveis 
a partir do dia 25/05/2021, no site: www .copasa .com .br (link: Licita-
ções e Contratos/Licitação) .

A DIrETOrIA
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comPANHiA DE GáS DE miNAS 
GErAiS - GASmiG

AvISO DE EDITAL
Pregão Eletrônico n .º GPr-0011/21 . Objeto: contratação dos servi-
ços contínuos de apoio logístico para realização dos serviços de rece-
bimento, conferência, armazenagem, e expedição de materiais, bem 
como entrada da mercadoria no sistema SAP, realização de inventá-
rios rotativos e programados, e outras atividades correlatas, a serem 
executados nos almoxarifados da Gasmig, por meio da alocação de 
mão de obra com dedicação exclusiva . Envio das propostas: Atra-
vés do sítio da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www .bbmnetlicita-
coes .com .br, no período compreendido entre: 8h do dia 24/05/2021 e 
9h do dia 16/06/2021 . Data e horário da abertura da sessão pública: 
dia 16/06/2021 às 9h30 . Etapas de lances dia 16/06/2021 a partir das 
14h30 . O Edital está disponível no sítio www .bbmnetlicitacoes .com .br . 
O pregão será realizado pela pregoeira Aline Marla Hummel de Souza 
- n .º Pessoal 0138 .

PEDIDOS DE COMPrA
 Pedido de Compra nº 4500043063 . Partes Gasmig x Polierg Ind . e 
Com . Ltda . Fundamento: Pregão GPr-08/20– Ata DAG-CL-rP-
09/20 . Objeto: aquisição de tubos de Pead . Prazo: 60 dias . valor: r$ 
408 .720,00 . Assinatura: 05/05/21 . Pedido de Compra nº 4500043066 . 
Partes Gasmig x Polierg Ind . e Com . Ltda . Fundamento: Pregão GPr-
08/20– Ata DAG-CL-rP-09/20 . Objeto: aquisição de tubos de Pead . 
Prazo: 60 dias . valor: r$ 339 .854,00 . Assinatura: 05/05/21 . Pedido de 
Compra nº 4500043119 . Partes Gasmig x Gascat Ind . Com . Ltda . Fun-
damento: Pregão GPr-06/20– Ata DAG-CL-rP-11/20 . Objeto: aqui-
sição de válvulas reguladoras . Prazo: 120 dias . valor: r$ 19 .149,10 . 
Assinatura: 12/05/21 . Pedido de Compra nº 4500043120 . Partes Gas-
mig x Micromazza Ind . val . Ltda . Fundamento: Pregão GPr-07/20– 
Ata DAG-CL-rP-14/20 . Objeto: aquisição de válvulas de aço . Prazo: 
120 dias . valor: r$ 8 .691,00 . Assinatura: 13/05/21 . Pedido de Com-
pra nº 4500043152 . Partes Gasmig x Clesse do Brasil Cap . Cont . e 
Cond de Energia Ltda . Fundamento: Pregão GPr-05/21– Ata DAG-
CL-rP-06/21 . Objeto: aquisição de reguladores de pressão . Prazo: 
120 dias . valor: r$ 15 .870,00 . Assinatura: 19/05/21 . Pedido de Com-
pra nº 4500043156 . Partes Gasmig x Clesse do Brasil Cap . Cont . e 
Cond de Energia Ltda . Fundamento: Pregão GPr-30/20– Ata DAG-
CL-rP-20/20 . Objeto: aquisição de reguladores de pressão . Prazo: 120 
dias . valor: r$ 9 .075,00 . Assinatura: 19/05/21 . Pedido de Compra nº 
4500043157 . Partes Gasmig x Lao Indústria Ltda . Fundamento: Pregão 
GPr-04/20 – Ata DAG-CL-rP-17/20 . Objeto: aquisição de medidores . 
Prazo: 180 dias . valor: r$ 105 .174,46 . Assinatura: 18/05/21 . Pedido 
de Compra nº 4500043158 . Partes Gasmig x Italy válvulas e Metais 
Eireli . Fundamento: Pregão GPr-13/20– Ata rP-DAG-CL-05/20 . 
Objeto: aquisição de válvulas . Prazo: 60 dias . valor: r$ 3 .373,75 . Assi-
natura: 19/05/21 . Pedido de Compra nº 4500043160 . Partes Gasmig x 
GPI Distribuidora Eireli . Fundamento: Pregão GPr-13/20– Ata DAG-
CL-rP-018/20 . Objeto: aquisição de conexões galvanizadas . Prazo: 60 
dias . valor: r$ 4 .665,10 . Assinatura: 19/05/21 .

CONTrATO
 Contrato nº 4600000778 . Partes GASMIG e M .I Montreal Informática 
S .A . Fundamento: Contratação CEMIG CMG-0001/20 . Objeto: Ser-
viços de impressão de dados variáveis na Nota Fiscal/Conta de Ener-
gia Elétrica e outros documentos e envio eletrônico . Prazo: 36 meses . 
valor: 47 .312,87 . Assinatura: 15/04/2020 .

Daniela Alves Marcondes Pedrosa
Gerente de Contratos e Licitações

14 cm -21 1484603 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
DESENvoLvimENto SociAL
DIrETOrIA DE PrESTAÇÃO DE CONTAS 

DE CONvÊNIOS E PArCErIAS
NOTIFICAÇÃO 0342/2021 – CONvÊNIO 0028/2011- 

PrEFEITurA MuNICIPAL CArMOPOLIS DE MINAS .
O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social, no uso de suas atribuições, informa que as 
contas do Convênio nº 0028/2011, firmado entre o Estado de Minas 
Gerais e Prefeitura Municipal Carmopolis de Minas, MG, inscrita sob 
CNPJ 18 .312 .983/0001-67 , foram aprovada com ressalvas em 14 de 
maio de 2021, nos termos da legislação vigente .

Belo Horizonte, 21 de maio de 2021 .
Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
3 cm -21 1484346 - 1

ExTrATO DO ACOrDO DE COOPErAÇÃO 
TÉCNICANº 021/2021

Partícipes:Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Prefei-
tura Municipal de Ibiracatu, MG  . Objeto: Implementar o Programa 
Estratégico Percursos Gerais: Trajetória para Autonomia . Assinatura: 
20/05/2021 . vigência: 24 meses a partir da data da publicação . Ges-
tor: Henrique Oliveira Carvalho, Masp .: 752 .251-9 . Processo SEI nº 
1480 .01 .0004201/2021-39 .

ExTrATO DO ACOrDO DE COOPErAÇÃO 
TÉCNICANº 022/2021

Partícipes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Prefei-
tura Municipal de Santo Antônio do retiro, MG . Objeto: Implementar 
o Programa Estratégico Percursos Gerais: Trajetória para Autonomia . 
Assinatura: 20/05/2021 . vigência: 24 meses a partir da data da publica-
ção . Gestor: Henrique Oliveira Carvalho, Masp .: 752 .251-9 . Processo 
SEI nº 1480 .01 .0004205/2021-28 .

ExTrATO DO ACOrDO DE COOPErAÇÃO 
TÉCNICANº023/2021

Partícipes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Prefei-
tura Municipal de Pai Pedro, MG . Objeto: Implementar o Programa 
Estratégico Percursos Gerais: Trajetória para Autonomia . Assinatura: 
20/05/2021 . vigência: 24 meses a partir da data da publicação . Ges-
tor: Henrique Oliveira Carvalho, Masp .: 752 .251-9 . Processo SEI nº 
1480 .01 .0004179/2021-51 .

ExTrATO DO ACOrDO DE COOPErAÇÃO 
TÉCNICANº024/2021

Partícipes:Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Prefeitura 
Municipal de São João das Missões, MG    . Objeto: Implementar o Pro-
grama Estratégico Percursos Gerais: Trajetória para Autonomia . Assi-
natura: 20/05/2021 . vigência: 24 meses a partir da data da publicação . 
Gestor: Henrique Oliveira Carvalho, Masp .: 752 .251-9 . Processo SEI 
nº 1480 .01 .0004181/2021-94 .

ExTrATO DO ACOrDO DE COOPErAÇÃO 
TÉCNICANº 025/2021

Partícipes:Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Prefei-
tura Municipal de Pintópolis, MG    . Objeto: Implementar o Programa 
Estratégico Percursos Gerais: Trajetória para Autonomia . Assinatura: 
20/05/2021 . vigência: 24 meses a partir da data da publicação . Ges-
tor: Henrique Oliveira Carvalho, Masp .: 752 .251-9 . Processo SEI nº 
1480 .011480 .01 .0004180/2021-24 .

10 cm -21 1484300 - 1

ExTrATO DO CONv . DE COOPErAÇÃO TÉCNICA 
Nº 32/2021 – PrOCESSO SEI Nº 1080 .01 .0080024/2020-61 . 

Partes: EMG/SEDESE e Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais 
- AGE . Objeto: Cessão da servidora Léa Lúcia Maria Coelho Costa, 
cargo de Assistente de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento 
– ASGPD v/B, MASP 350 .213-5, pertencente ao quadro da CEDENTE 
para prestação de serviços com ônus para o CESSIONárIO, bem 
como convalida todos os atos e procedimentos atinentes à cessão da 
servidora, praticados no período de 01/01/2021 até a publicação do 
Convênio . vigência: a contar de 01/01/2021 até 31/12/2021 .

3 cm -21 1484289 - 1

ExTrATO DO CONv . DE COOPErAÇÃO TÉCNICA 
Nº 17/2021 – PrOCESSO SEI Nº 1480 .01 .0004835/2019-96 . 

Partes: EMG/SEDESE e Prefeitura Municipal de Bom Despacho . 
Objeto: Cessão do servidor Heron Antunes Lima, cargo de Auxiliar 
de Serviços Operacionais– ASO Iv/G, MASP 929 .731-8, pertencente 
ao quadro da CEDENTE para prestação de serviços com ônus para o 
CEDENTE, bem como convalida todos os atos e procedimentos ati-
nentes à cessão do servidor, praticados no período de 01/01/2017 até 
31/12/2019 . vigência: a contar de 01/01/2017 a 31/12/2019 .

2 cm -21 1484290 - 1

ExTrATO DO CONv . DE COOPErAÇÃO TÉCNICA 
Nº 19/2021 – PrOCESSO SEI Nº 1480 .01 .0004835/2019-96 . 

Partes: EMG/SEDESE e Prefeitura Municipal de Bom Despacho . 
Objeto: Cessão do servidor Pedro José da Silva, cargo de Auxiliar 
de Serviços Operacionais – ASO I/J, MASP 929 .584-1, pertencente 
ao quadro da CEDENTE para prestação de serviços com ônus para o 
CEDENTE, bem como convalida todos os atos e procedimentos ati-
nentes à cessão do servidor, praticados no período de 01/01/2017 até 
31/12/2019 . vigência: a contar de 01/01/2017 a 31/12/2019 .

2 cm -21 1484294 - 1

ExTrATO DO CONv . DE COOPErAÇÃO TÉCNICA 
Nº 18/2021 – PrOCESSO SEI Nº 1480 .01 .0004835/2019-96 . 

Partes: EMG/SEDESE e Prefeitura Municipal de Bom Despacho . 
Objeto: Cessão do servidor Odilon rodrigues da Silva, cargo de Auxi-
liar de Serviços Operacionais – ASO II/F, MASP 929 .588-2, perten-
cente ao quadro da CEDENTE para prestação de serviços com ônus 
para o CEDENTE, bem como convalida todos os atos e procedimentos 
atinentes à cessão do servidor, praticados no período de 01/01/2017 até 
31/12/2019 . vigência: a contar de 01/01/2017 a 31/12/2019 .

2 cm -21 1484297 - 1

DIrETOrIA DE PrESTAÇÃO DE CONTAS 
DE CONvÊNIOS E PArCErIAS

NOTIFICAÇÃO 0341/2021 – CONvÊNIO 0080/2013- 
PrEFEITurA MuNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA, MG .

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social, no uso de suas atribuições, informa que as 
contas do Convênio nº 0080/2013, firmado entre o Estado de Minas 
Gerais e Prefeitura Municipal de Chapada Gaúcha, MG, inscrita sob 
CNPJ 01 .612 .489/0001-15 , foram aprovada com ressalvas em 14 de 
maio de 2021, nos termos da legislação vigente .

Belo Horizonte, 21 de maio de 2021 .
Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
3 cm -21 1484347 - 1

DIrETOrIA DE PrESTAÇÃO DE CONTAS 
DE CONvÊNIOS E PArCErIAS

NOTIFICAÇÃO 0340/2021 – CONvÊNIO 807/2008- 
PrEFEITurA MuNICIPAL DE MAr DE ESPANHA .

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social, no uso de suas atribuições, informa que as 
contas do Convênio nº 0807/2008, firmado entre o Estado de Minas 
Gerais e Prefeitura Municipal de Mar de Espanha/MG, inscrita sob 
CNPJ 18 .535 .658/0001-63 , foram aprovada com ressalvas em 14 de 
maio de 2021, nos termos da legislação vigente .

Belo Horizonte, 21 de maio de 2021 .
Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
3 cm -21 1484348 - 1

ExTrATO DO 1º TErMO ADITIvO AO 
CONvÊNIO Nº 1481 .000497/2020

Partícipes: EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e 
Prefeitura Municipal de Padre Paraíso, MG . Objeto: Alteração  do local 
de instalação de  academia ao ar livre . Assinatura: 20/05/2021 . Processo 
Sei nº 1480 .01 .0003685/2020-06 .

ExTrATO DE FISCAL DO CONvÊNIO Nº 1671 .000942/2018
Partícipes: EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
e Prefeitura Municipal de Ponto dos volantes, MG . Fica designado 
como Fiscal do Convênio o Servidor Cleber Phillipe de Brito, Masp . 
1 .367 .420-5 . Processo Sei nº 1480 .01 .0005998/2019-26 .

ExTrATO DE FISCAL DO CONvÊNIO Nº 1671 .000951/2018
Partícipes: EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e 
Prefeitura Municipal de Malacacheta, MG . Fica designado como Fiscal 
do Convênio o Servidor Cleber Phillipe de Brito, Masp . 1 .367 .420-5 . 
Processo Sei nº 1480 .01 .0006450/2019-44 .

ExTrATO DE FISCAL DO CONvÊNIO Nº 1671 .000953/2018
Partícipes: EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Pre-
feitura Municipal de Carlos Chagas, MG . Fica designado como Fiscal 
do Convênio o Servidor Cleber Phillipe de Brito, Masp . 1 .367 .420-5 . 
Processo Sei nº 1480 .01 .0006016/2019-25 .

ExTrATO DE FISCAL DO CONvÊNIO Nº 1671 .000950/2018
Partícipes: EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
e Prefeitura Municipal de Cachoeira do Pajeú, MG . Fica designado 
como Fiscal do Convênio o Servidor Cleber Phillipe de Brito, Masp . 
1 .367 .420-5 . Processo Sei nº 1480 .01 .0006346/2019-39 .

ExTrATO DE FISCAL DO CONvÊNIO Nº 1671 .000936/2018
Partícipes: EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
e Prefeitura Municipal de São João da Lagoa, MG . Fica designado 
como Fiscal do Convênio o Servidor Cleber Phillipe de Brito, Masp . 
1 .367 .420-5 . Processo Sei nº 1480 .01 .0005959/2019-12 .

ExTrATO DE FISCAL DO CONvÊNIO Nº 1671 .000963/2018
Partícipes: EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e 
Prefeitura Municipal de Caraí, MG . Fica designado como Fiscal do 
Convênio o Servidor Cleber Phillipe de Brito, Masp . 1 .367 .420-5 . Pro-
cesso Sei nº 1480 .01 .0005890/2019-32 .

ExTrATO DE FISCAL DO CONvÊNIO Nº 1671 .000959/2018
Partícipes: EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e 
Prefeitura Municipal de São Pedro do Suaçuí, MG . Fica designado 
como Fiscal do Convênio o Servidor Cleber Phillipe de Brito,  Masp . 
1 .367 .420-5 . Processo Sei nº 1480 .01 .0006032/2019-78 .

11 cm -21 1484741 - 1

FuNDAÇÃo DE EDucAÇÃo PArA o 
trABALHo DE miNAS GErAiS - utrAmiG

PrEGÃO ELETrÔNICO uTrAMIG HOMOLOGAÇÃO
A Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais- uTrA-
MIG torna pública a homologação do pregão eletrônico 2281314 
000014/2021, de Aquisição de hardwarespara estações de trabalho do 
laboratório de informática . pela autoridade competente, em 21/05/2021, 
tendo como resultado fracassado .

2 cm -21 1484511 - 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 a licitação eletrônica abaixo, objetivando a alie-
nação de bens imóveis:
- 039/2021 – C .H . residencial Lagoa dos Mandarins, Divinópolis/MG: 
área com 235 (duzentos e trinta e cinco) lotes . valor mínimo de venda 
r$7 .000 .419,40 . Entrega de propostas até às 10h do dia 12/07/2021 .
Edital disponível no site www .cohab .mg .gov .br ou www .compras .
mg.gov.br. Informações: cpl@cohab.mg.gov.br

2 cm -21 1484615 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE FAZENDA
AF / 2º NÍvEL / PEDrA AZuL

rESuMO DO TErMO DE ADESÃO AO CONvÊNIO
PrOCESSO SEI Nº 1190 .01 .0009541/2021-53

Aderente: Município de Medina . Objeto: Adesão do Município ao Con-
vênio de Mútua Cooperação para Instalação e Funcionamento do SIAT 
com o Estado de Minas Gerais, por intermédio da SEF/MG (resolução/
SEF nº 5279, de 10/08/2019) . vigência: 60 (sessenta) meses, a contar 
da data de publicação .

Marcos José da Silva Pinto, Titular da Superintendência 
regional de Fazenda I/Governador valadares – 20/05/2021 .

 SEF/SrF DIvINÓPOLIS - AF 2º NÍvEL DIvINÓPOLIS
SEI 1190 .01 .0004546/2021-88 – Contrato CT-5017151594 /2021

 Partes: EMG/SEF e CEMIG DISTrIBuIÇÃO S .A . Objeto: Con-
trato de uso do Sistema de Distribuição-CuSD . valor Estimado: 
r$16 .443,36 . vigência: 22/05/2021 a 21/05/2022 . Dotação Orçamen-
taria: 1191 .04 .129 .113 .4282 .0001 .339039-69, fontes 10 .1 e 29 .1 . 

Ana Cristina Nogueira Gonçalves Couto, chefe da 
AF/Divinópolis em exercício – 20/05/2021 .

 SEF/SrF DIvINÓPOLIS - AF 2º NÍvEL DIvINÓPOLIS
SEI 1190 .01 .0004546/2021-88 - Contrato CT-5017151594 /2021

 Partes: EMG/SEF e CEMIG DISTrIBuIÇÃO S .A . Objeto: Con-
trato de Compra de Energia Elétrica regulada-CCEr . valor Estimado: 
r$71 .574,36 . vigência: 22/05/2021 a 21/05/2022 . Dotação Orçamenta-
ria: 1191 .04 .129 .113 .4282 .0001 .339039-69, fontes 10 .1 e 29 .1 . 

Ana Cristina Nogueira Gonçalves Couto, chefe da 
AF/Divinópolis em exercício – 20/05/2021 .

6 cm -21 1484733 - 1

JuNtA comErciAL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - JucEmG

ATO DE ADIAMENTO DE ABErTurA 
DE PrEGÃO ELETrÔNICO

PrEGÃO ELETrÔNICO Nº 04/2021 – 
PrOCESSO Nº 2251003 000006/2021

Prestação de Serviços de seguro compreensivo comum contra incêndio/
danos elétricos, queda de raio e explosão de qualquer natureza, danos 
elétricos e equipamentos eletrônicos para os bens móveis e imóveis de 
propriedade da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, bem como, 
de bens móveis sob sua posse, guarda e responsabilidade, conforme 
especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de 
referência, ANExO I do Edital .

ADIAMENTO
 O Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da Junta Comercial do 
Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pela resolução da Presidência da JuCEMG, rD n° 04/2019, de 
29/05/2019, alterada pela resolução da Presidência nº rD-06/2019 de 
13/08/2019, comunica aos interessados o adiamento da abertura da pre-
sente licitação, nos seguintes termos:
Fica adiada a data de abertura do pregão eletrônico nº 04/2021, ante-
riormente marcada para o dia 24 de maio de 2021, às 10h00, ficando 
a nova data de abertura a ser definida em nova publicação de aviso no 
Órgão de Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais “Jornal Minas 
Gerais” . 

Belo Horizonte, 21 de maio de 2021 .Gustavo Henrique 
Campos dos Santos -Diretor de Planejamento, Gestão e 

Finanças da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais . 

6 cm -21 1484594 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
iNFrAEStruturA E moBiLiDADE

ExTrATO DE TErMO DE rESCISÃO DE CONvÊNIO
Extrato do Termo de rescisão Bilateral do Convênio nº 
1471001003/2016; Partes: SEINFrA e o Município de Montes Cla-
ros; Objeto: rescisão amigável do convênio nº 1471001003/2016, cujo 
objeto consiste narevitalização da Orla da Lagoa do Interlagos . Assi-
natura: 21/05/21 .

2 cm -21 1484596 - 1

TErMO ADITIvO DE CONTrATO
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9216951/2019, Partes: SEINFrA e 
a empresa TrIvALE ADMINISTrAÇÃO LTDA . Objeto: prorroga-
ção da vigência contratual pelo período de 24 (vinte e quatro) meses 
a partir de 22 de maio de 2021; Supressão de 25% (vinte e cinco 
por cento) no quantitativo do contrato original, dentro dos limites 
estabelecidos por Lei .; valor: r$ 7 .225,80; Dotação orçamentária: 
1301 . 04 .122 .705 .2500 .0001 339039 87 0 Fonte 10 .1  . Assinatura: 
20/05/2021 .

2 cm -21 1484363 - 1

 ExTrATO DE TErMO DE TrANSFErÊNCIA 
GrATuITA DE BENS

 Extrato do Termo de Transferência Gratuita de Bens nº 013/21 . Partes: 
SEINFrA e o Município Manhuaçu . Objeto: transferência gratuita de 
12 metros de bueiros metálicos de 2,80 metros de diâmetro . Assina-
tura: 19/05/2021 . 
 Extrato do Termo de Transferência Gratuita de Bens nº 129/20 . Partes: 
SEINFrA e o Município Divinésia . Objeto: primeiro termo aditivo de 
alteração de local . Assinatura: 19/05/2021 .

2 cm -21 1484269 - 1

DEPArtAmENto DE EDiFicAÇÕES 
E EStrADAS DE roDAGEm 

DE miNAS GErAiS - DEr
AvISO DE LICITAÇÃO 

Edital nº: 050/2021 . Processo SEI nº:  2300 .01 .0093369/2021-03 . O 
Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais - DEr/MG torna público que fará realizar, 
através da Comissão Permanente de Licitação, às 09:00hs (nove horas) 
do dia 15/06/2021, em seu edifício-sede, à Av . dos Andradas, 1 .120, sala 
1009, nesta capital, TOMADA DE PrEÇO Execução dos serviços de 
estabilização de talude de corte no Km 113,3 da rodovia MG-108, no 
trecho Pocrane - Entrº Br-474 . A execução dos serviços descritos está 
restrita ao âmbito de circunscrição da 29ª urG do DEr/MG - Manhu-
mirim, de acordo com edital e composições de custos unitários cons-
tantes do quadro de quantidades, que estarão disponíveis no endereço 
acima citado e no site www .der .mg .gov .br, a partir do dia 24/05/2021 . A 
entrega dos envelopes de proposta e documentação deverá ser realizada 
até às 17:00hs (dezessete horas) do dia 14/06/2021 na forma prevista no 
Edital, no Serviço de Protocolo e Arquivo – SPA do DEr/MG . A visita 
técnica ocorrerá nos dias 01/06/2021 e 02/06/2021, mediante agenda-
mento . Informações complementares poderão ser obtidas pelo telefone 
3235-1272 ou pelo site acima mencionado .

AvISO DE LICITAÇÃO 
Edital nº: 052/2021 . Processo SEI nº:  2300 .01 .0095191/2021-85 . O 
Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais - DEr/MG torna público que fará realizar, 
através da Comissão Permanente de Licitação, às 14:00hs (quatorze 
horas) do dia 10/06/2021, em seu edifício-sede, à Av . dos Andradas, 
1 .120, sala 1009, nesta capital, TOMADA DE PrEÇO Execução dos 
serviços de recuperação Funcional do Pavimento nas rodovias AMG-
900, trecho São João do Oriente - Br-458 / Ipaba - Entrº Br-458 / 
Bugre - Entrº Br-458 . A execução dos serviços descritos está restrita 
ao âmbito de circunscrição da 40ª urG do DEr/MG - Coronel Fabri-
ciano, de acordo com edital e composições de custos unitários cons-
tantes do quadro de quantidades, que estarão disponíveis no endereço 
acima citado e no site www .der .mg .gov .br, a partir do dia 24/05/2021 . A 

 
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 3202105220042220138.
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entrega dos envelopes de proposta e documentação deverá ser realizada 
até às 17:00hs (dezessete horas) do dia 09/06/2021 na forma prevista no 
Edital, no Serviço de Protocolo e Arquivo – SPA do DEr/MG . A visita 
técnica ocorrerá nos dias 31/05/2021 e 01/06/2021, mediante agenda-
mento . Informações complementares poderão ser obtidas pelo telefone 
3235-1272 ou pelo site acima mencionado .

AvISO DE LICITAÇÃO 
Edital nº: 053/2021 . Processo SEI nº:  2300 .01 .0098549/2021-17 . O 
Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais - DEr/MG torna público que fará realizar, 
através da Comissão Permanente de Licitação, às 09:00hs (nove horas) 
do dia 24/06/2021, em seu edifício-sede, à Av . dos Andradas, 1 .120, 
sala 1009, nesta capital, CONCOrrÊNCIA Execução dos seguintes 
serviços de recuperação Funcional do Pavimento na rodovia  AMG- 
900 trecho Br-040 (ressaquinha) - Senhora dos remédios com 27,4 
km de extensão . A execução dos serviços acima descritos está res-
trita ao âmbito de circunscrição da 04ª urG do DEr/MG – BArBA-
CENA, de acordo com edital e composições de custos unitários cons-
tantes do quadro de quantidades, que estarão disponíveis no endereço 
acima citado e no site www .der .mg .gov .br, a partir do dia 24/05/2021 . A 
entrega dos envelopes de proposta e documentação deverá ser realizada 
até às 17:00hs (dezessete horas) do dia 23/06/2021 na forma prevista no 
Edital, no Serviço de Protocolo e Arquivo – SPA do DEr/MG . A visita 
técnica ocorrerá nos dias 15/06/2021 e 16/06/2021, mediante agenda-
mento . Informações complementares poderão ser obtidas pelo telefone 
3235-1272 ou pelo site acima mencionado .

AvISO DE LICITAÇÃO 
Edital nº: 055/2021 . Processo SEI nº:  2300 .01 .0102643/2021-59 . O 
Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais - DEr/MG torna público que fará realizar, 
através da Comissão Permanente de Licitação, às 14:00hs (quatorze 
horas) do dia 24/06/2021, em seu edifício-sede, à Av . dos Andradas, 
1 .120, sala 1009, nesta capital, CONCOrrÊNCIA Execução dos ser-
viços de recuperação Funcional do Pavimento na rodovia MG-275, 
trecho Capela Nova - Entrº Br-040 (Carandaí) . A execução dos ser-
viços descritos está restrita ao âmbito de circunscrição da 04ª urG do 
DEr/MG - Barbacena, de acordo com edital e composições de cus-
tos unitários constantes do quadro de quantidades, que estarão disponí-
veis no endereço acima citado e no site www .der .mg .gov .br, a partir do 
dia 24/05/2021 . A entrega dos envelopes de proposta e documentação 
deverá ser realizada até às 17:00hs (dezessete horas) do dia 23/06/2021 
na forma prevista no Edital, no Serviço de Protocolo e Arquivo – SPA do 
DEr/MG . A visita técnica ocorrerá nos dias 16/06/2021 e 17/06/2021, 
mediante agendamento . Informações complementares poderão ser obti-
das pelo telefone 3235-1272 ou pelo site acima mencionado .

AvISO DE LICITAÇÃO 
Edital nº: 056/2021 . Processo SEI nº:  2300 .01 .0102299/2021-35 . O 
Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais - DEr/MG torna público que fará reali-
zar, através da Comissão Permanente de Licitação, às 09:00hs (nove 
horas) do dia 25/06/2021, em seu edifício-sede, à Av . dos Andradas, 
1 .120, sala 1009, nesta capital, CONCOrrÊNCIA Execução dos ser-
viços de recuperação Funcional do Pavimento na rodovia MG-338, 
trecho Ibertioga -Campolide . A execução dos serviços descritos está 
restrita ao âmbito de circunscrição da 04ª urG do DEr/MG - BArBA-
CENA, de acordo com edital e composições de custos unitários cons-
tantes do quadro de quantidades, que estarão disponíveis no endereço 
acima citado e no site www .der .mg .gov .br, a partir do dia 24/05/2021 . A 
entrega dos envelopes de proposta e documentação deverá ser realizada 
até às 17:00hs (dezessete horas) do dia 24/06/2021 na forma prevista no 
Edital, no Serviço de Protocolo e Arquivo – SPA do DEr/MG . A visita 
técnica ocorrerá nos dias 17/06/2021 e 18/06/2021, mediante agenda-
mento . Informações complementares poderão ser obtidas pelo telefone 
3235-1272 ou pelo site acima mencionado .

ABErTurA DE vISTA 
Edital nº: 008/2021 . Processo SEI nº: 2300 .01 .0015482/2021-89 . O 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Departamento 
de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – 
DER/MG, torna público que fica aberta vista no Núcleo de Licitações 
do DEr/MG aos recursos interpostos por ASP – Assessoria Social e 
Pesquisa Ltda .; r .E .S . Carrasco Arquitetura ME; Ângulo Social Con-
sultoria e Projetos Socioambientais Ltda . e Hollus Serviços Técnicos 
Especializados Ltda . na fase de julgamento de habilitação, pelo prazo 
legal de 05 (cinco) dias úteis, às empresas participantes da Concor-
rência objeto do Edital em epígrafe . A documentação estará à disposi-
ção dos interessados para análise no Núcleo de Licitações, localizado 
na Avenida dos Andradas, 1 .120, 10º andar, nesta capital, nos horários 
de 09:00h (nove horas) às 11:00h (onze horas) e de 14:00h (quatorze 
horas) às 16:00h (dezesseis horas) .

JuLGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
Edital nº: 025/2021 . Processo SEI nº 2300 .01 .0074551/2021-03 . O 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Departamento 
de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – 
DEr/MG, torna público que foram inabilitadas as sociedades CvCTEC 
Engenharia EIrELI e FAGuNDES Tecnologia e Arquitetura Ltda . na 
licitação objeto do edital em epígrafe.  A partir desta publicação fica 
aberto o prazo de (05) cinco dias úteis para interposição de recursos e a 
documentação estará à disposição dos interessados no Núcleo de Licita-
ções para análise no período de 09:00h às 11:00h e 14:00 às 16:00h .

JuLGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
Edital nº: 033/2021 . Processo SEI nº: 2300 .01 .0166377/2020-24 . O 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Departamento de 
Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais –DER/
MG, torna público que foram habilitadas as sociedades: Construtora 
COuTO ALMEIDA Ltda .; Construtora GOMES PIMENTEL Ltda .; 
CvCTEC Engenharia EIrELI e M . BOrGES Engenharia Ltda . e, ina-
bilitadas, as sociedades: Construtora BArrOSO EIrELI; rT Ambien-
tal EIrELI; LAPE Engenharia EIrELI; MCM Empreendimentos 
EIrELI e LTM Engenharia Ltda ., na licitação objeto do edital em epí-
grafe. A partir desta publicação fica aberto o prazo de (05) cinco dias 
úteis para interposição de recursos e a documentação estará à disposi-
ção dos interessados no Núcleo de Licitações para análise no período 
de 09:00h às 11:00h e 14:00h às 16:00h .

JuLGAMENTO DE HABILITAÇÃO 
Edital nº: 035/2021 . Processo SEI nº: 2300 .01 .0077143/2021-53 . O 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Departamento 
de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
–DEr/MG, torna público que foi habilitada a sociedade CATALuNHA 
Engenharia Ltda . e inabilitadas as sociedades Construtora BArrOSO 
EIrELI e Construtora SINArCO Ltda ., na licitação objeto do edital em 
epígrafe. A partir desta publicação fica aberto o prazo de (05) cinco dias 
úteis para interposição de recursos e a documentação estará à disposi-
ção dos interessados no Núcleo de Licitações para análise no período 
de 09:00h às 11:00h e 14:00 às 16:00h .

ExTrATO DE CONTrATO
Doador: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais . Donatário: recanto José Antônio Salles Coe-
lho . Instrumento: Termo de Doação - DEr/GLA/Patrimônio – 02/2021 . 
Objeto: um volume de 3 .278 m³ de material lenhoso proveniente da 
obra de pavimentação do trecho Conceição do Mato Dentro - Serro, per-
tencente a 8ª urG – DIAMANTINA, valor global: r$ r$ 40 .841,94 . 
Finalidade: atendimento à comunidade, distribuição à famílias carentes 
para fins sociais. Processo: 2300.01.0109320/2020-09.

ExTrATO DE CONvÊNIO
Termo de Cooperação Mútua nº 001/2021, celebrado entre o DEr-MG 
e municípios que aderirem a este instrumento, com interveniência da 
SEINFrA . Objeto: estabelecer procedimentos operacionais de coo-
peração mútua visando à atribuição das atividades de fiscalização do 
transporte público coletivo municipal, metropolitano e intermunicipal 
de passageiros e a coibição do transporte clandestino de passageiros . 
Assinatura: 20/05/2021 . vigência: 05 (cinco) anos, contados da publi-
cação do extrato . Processo SEI 2300 .01 .0098119/2021-84 .
JArI-DEr/MG
3ª Junta Administrativa de recurso de Infração
Presidente: ALExANDrE COrSINO
Súmula da 121 Sessão Ordinária realizada em 17/05/2021
rECurSOS DEFErIDOS
Placa Proces* recorrente
KNC4627 8382899 Sergio roberto Bordignon
GZP3458 8830570 Elenara Nunes Ianzer
OBS: Com relação ao recurso DEFErIDO, a restituição será feita sob 
forma de crédito em conta corrente ou por ordem de pagamento, no 
DEr/MG . O requerimento de restituição de multa de trânsito e docu-
mentação necessária está disponível no site www .der .mg .gov .br .

rECurSOS INDEFErIDOS
Placa Proces* recorrente
OMG6197 8347840 romulo Henrique Pires De Almeida
LrS6501 8389800 Brasalfa Transportes Ltda Epp
CSr7290 8994268 Ederson Silva rodrigues
HEY0108 8335489 Flavia Cristina Pereira Nogueira
PAD4650 9029105 Noe Jose Pereira
JJr7011 8368915 Joselino Carlos De Oliveira
CSr7290 8994269 Ederson Silva rodrigues
GZW3340 9034310 Carlos Alexandre roberto
PPQ8050 9007017 Igor Ingle Kerckhoff
HCI6099 8274247 Erg Minas Icamentos E remocoes Ltda 
Me
OPD9358 8306603 Transportadora Pontual Ltda
PvJ2839 8274411 Casa Ledo Conceito Eireli _ Epp
QNG9542 8290206 Movida Locacao De veiculos S .a .
HHW3962 8319687 Carlos Aparecido F Da Silva
PPI2878 8334940 Igor Ingle Kerckhoff
HBN7591 8339189 Nilster Ind E Com De Moveis Ltda
Puu1539 8294885 Claudio Marques Henrique Dias Me
OxB3286 8268654 Warley Oliveira Soares
AAW1593 8319795 Antonio Cardoso De Araujo
PZC7368 8285609 Jm Distribuicao Eireli_epp
FQS9514 8316506 Celio rocha De Carvalho
PWJ0057 8328443 Jm Distribuicao Eireli_epp
PYZ5395 8340514 Jose Wilson Moreira
CSJ3587 8358459 Derinaldo Medeiros Costa
GTS0652 8319567 Gustavo Filipe Da Costa Oliveira
ELr8736 8298729 Adilson Santos Nonato
OPT6670 8996986 Eber Dimon Dos reis
PxA7642 8290113 usina Frutal Acucar E Alcool S A
OBS: * Proces . leia-se Processamento
Das decisões da JArI, cabe recurso ao CETrAN-MG, consoante o dis-
posto no artigo 288 da Lei Federal nº 9 .503 de 23/09/2007 .

Márcio Martins dos Santos - Coordenador Geral .
JArI-DEr/MG
3ª Junta Administrativa de recurso de Infração
Presidente: ALExANDrE COrSINO
Súmula da 122 Sessão Ordinária realizada em 17/05/2021
rECurSOS DEFErIDOS
Placa Proces* recorrente
PuG5475 8294075 Larissa Tayrine Alves Brandao
OBS: Com relação ao recurso DEFErIDO, a restituição será feita sob 
forma de crédito em conta corrente ou por ordem de pagamento, no 
DEr/MG . O requerimento de restituição de multa de trânsito e docu-
mentação necessária está disponível no site www .der .mg .gov .br .
rECurSOS INDEFErIDOS
Placa Proces* recorrente
PZM4923 8339714 Mauricio Fernandes
DON0285 8370487 Erick Philipe ribeiro Oliveira
HMu7365 8370615 renata De Lourdes Caldeira
HJL6796 8242344 Luciano Figueiredo Franca
PZI8376 8268770 Companhia De Locacao Das Americas 
S .a .
GLI4606 8298819 Weliton Alves Goncalves
Pur7000 9007552 Aldinei Mendes
GZv7021 8339185 Mgs Turismo Eireli - Me
GLI4606 8298823 Weliton Alves Goncalves
MSP0126 8283926 Marco Antonio Cerqueira Dornellas
HKC1659 8285940 Lucas Soares Benicio Lima
HJu1231 8339231 Construtora remo Ltda
HLu7189 8324315 Wilson Gomes De Lima
Pxu3401 8359212 Mona Lisa Alves xavier
DBF7394 8314237 renusa Helena Goncalves Custodio
PuS8550 8955384 Marcos Pinheiro De Carvalho Epp
GZu1960 8976832 Joaquim Anastacio viana
OLS1751 8343206 robson Souza Duraes
HNT9914 8355448 Leonardo Cunha Nunes
GME7321 8369005 Jadir Paulino Pereira
HHM7853 8281989 udson ribras Santos
HDT2033 8298065 vagner Ferreira Garcia
PYx1553 8320072 Akka rent A Car Ltda
HCG8130 8996340 Luiz Augusto Pereira Tegedor
HNx4299 8324293 Matheus Mendonca resende
HJL6166 8286440 Luiz Gustavo De Souza Alves
PuD6991 8368984 vinicius venancio Pires
GQL6848 8275320 Walison rosa Fernandes Da Silva
HDT2033 8307344 vagner Ferreira Garcia
OBS: * Proces . leia-se Processamento
Das decisões da JArI, cabe recurso ao CETrAN-MG, consoante o dis-
posto no artigo 288 da Lei Federal nº 9 .503 de 23/09/2007 .

Márcio Martins dos Santos - Coordenador Geral .
JArI-DEr/MG
3ª Junta Administrativa de recurso de Infração
Presidente: ALExANDrE COrSINO
Súmula da 123 Sessão Ordinária realizada em 17/05/2021
rECurSOS INDEFErIDOS
Placa Proces* recorrente
HNC7742 8316106 rangel Cristiano Marques
OPu4746 8295354 Sergio Augusto versiani Martins
HAD5559 8301036 Juvenil Belo Dos Santos
QKE5070 8989376 Elisio De Bastos
Pvx0080 9037587 Diego Dias Pereira
GZB0571 8365509 Jose Augusto Da Silva
HGx2518 8298337 Flavio Henrique De Oliveira
OPT0550 8989076 Paulo Cesar Albino Froes
QKL3684 8309449 Trans Kothe Transportes rodoviarios Sa
JIL3436 8295240 Wesley Junior rodrigues
HKu7847 8326303 Enzo Feron Silva ribeiro Almeida
HNC7742 8316105 rangel Cristiano Marques
HIM4687 8350819 Marcelo renato Silva Pimenta
GLI4606 8298822 Weliton Alves Goncalves
DCK6750 9007738 Henrique Eduardo Bernardes De Faria
PWG2695 8338429 Deivson Junio Da Silva Cruz
LQQ2325 8370555 Dirceu Dias Pereira
PvJ4231 8369047 Claudiney Jose Dos reis Souza
PuZ2338 8305681 Daniele Cristina Silva
OYG5105 8389327 Marcio Fabiano  Da Silva
ETB7933 8349737 Daiany Zeituni
BWZ4198 8299107 Walker Nogueira Pio Dos Santos
GSv4958 8305733 Empresa Gontijo De Transportes Ltda
HIE8503 8349576 Quality Comercio E Industria De Ali-
mentos Ltda
GQr9374 8326172 Newall Engenharia E Empreendimentos 
Ltda - Me
GYG0882 8298600 rosierio De Freitas
PWF1298 8289870 vicente Batista Filho
GMu7721 8365434 Joao Correia De Souza
PPA1503 8349513 Daniel Assumpcao Miguel
PZG7866 8317750 Elias Jorge Da Silva Do Carmo
HOB1383 8329772 Armando Mendes
OBS: * Proces . leia-se Processamento
Das decisões da JArI, cabe recurso ao CETrAN-MG, consoante o dis-
posto no artigo 288 da Lei Federal nº 9 .503 de 23/09/2007 .

Márcio Martins dos Santos - Coordenador Geral .
JArI-DEr/MG
3ª Junta Administrativa de recurso de Infração
Presidente: ALExANDrE COrSINO
Súmula da 124 Sessão Ordinária realizada em 17/05/2021
rECurSOS INDEFErIDOS
Placa Proces* recorrente
GSD1235 8351857 Ataliba Antonio De Oliveira Borges
PWI5692 8316131 Luiz Nunes Da Silva
HET1081 8368903 reinaldo Nascimento Ferro
GYJ3938 8299004 Marcos Aurelio Da Silva
HMK0079 8303971 Expresso Nacional Ltda
HAx1818 8287437 Welbert venicio Silva
KMT3836 8295262 Adilson Fonseca Teixeira
HLZ5521 8353067 Djan Marcello ugoline Alves De Castro 
Freitas
OPT9790 9007687 Marco Aurelio Tome
OxG4790 9007570 roberto Carlos Martins Da rocha
GPI5440 8997298 Geraldo Dias Marcal
PvO0798 8287404 rosangela Maria Da S Figueiredo
GYS1764 8326061 Jose Geraldo vasconcelos Junior
JET8236 8282743 Mauro Sergio De Morais
PZF9180 8976476 Transpessoal Ltda - Me
PZF9180 8986961 Transpessoal Ltda - Me
PuS5826 8295324 Luis Paulo Antoneli De Freitas
HNx6938 8296996 Sergio Luiz Ferreira
HNN9191 8337330 Wagner Alcantara Pereira

HES0800 8996971 Marcos vinicius Pereira
QNr5325 8357935 Jose Maria De Faria
HCW1542 8305068 Wagner Mendes Ferreira Filho
PuI2271 8350414 Benedito Munhoz Mendonca
LSB9435 8390254 Evaildo Glicerio Batista
PWG4616 8279950 Marise Sueli Franco
HEK8489 8323519 Andreia Fernandes Silva rocha
AOJ5350 8989724 Cassandra rodrigues Alves
JPr3671 8350548 Hildebrando Dias Goncalves
OME2242 8301120 Francisco Eudes De Aguiar
DrO6730 8979908 Juarez De Paula ramalho
GPI5440 8994038 Geraldo Dias Marcal
OBS: * Proces . leia-se Processamento
Das decisões da JArI, cabe recurso ao CETrAN-MG, consoante o dis-
posto no artigo 288 da Lei Federal nº 9 .503 de 23/09/2007 .

Márcio Martins dos Santos - Coordenador Geral .
JArI-DEr/MG
3ª Junta Administrativa de recurso de Infração
Presidente: ALExANDrE COrSINO
Súmula da 124 Sessão Ordinária realizada em 17/05/2021
rECurSOS INDEFErIDOS
Placa Proces* recorrente
GSD1235 8351857 Ataliba Antonio De Oliveira Borges
PWI5692 8316131 Luiz Nunes Da Silva
HET1081 8368903 reinaldo Nascimento Ferro
GYJ3938 8299004 Marcos Aurelio Da Silva
HMK0079 8303971 Expresso Nacional Ltda
HAx1818 8287437 Welbert venicio Silva
KMT3836 8295262 Adilson Fonseca Teixeira
HLZ5521 8353067 Djan Marcello ugoline Alves De Castro 
Freitas
OPT9790 9007687 Marco Aurelio Tome
OxG4790 9007570 roberto Carlos Martins Da rocha
GPI5440 8997298 Geraldo Dias Marcal
PvO0798 8287404 rosangela Maria Da S Figueiredo
GYS1764 8326061 Jose Geraldo vasconcelos Junior
JET8236 8282743 Mauro Sergio De Morais
PZF9180 8976476 Transpessoal Ltda - Me
PZF9180 8986961 Transpessoal Ltda - Me
PuS5826 8295324 Luis Paulo Antoneli De Freitas
HNx6938 8296996 Sergio Luiz Ferreira
HNN9191 8337330 Wagner Alcantara Pereira
HES0800 8996971 Marcos vinicius Pereira
QNr5325 8357935 Jose Maria De Faria
HCW1542 8305068 Wagner Mendes Ferreira Filho
PuI2271 8350414 Benedito Munhoz Mendonca
LSB9435 8390254 Evaildo Glicerio Batista
PWG4616 8279950 Marise Sueli Franco
HEK8489 8323519 Andreia Fernandes Silva rocha
AOJ5350 8989724 Cassandra rodrigues Alves
JPr3671 8350548 Hildebrando Dias Goncalves
OME2242 8301120 Francisco Eudes De Aguiar
DrO6730 8979908 Juarez De Paula ramalho
GPI5440 8994038 Geraldo Dias Marcal
OBS: * Proces . leia-se Processamento
Das decisões da JArI, cabe recurso ao CETrAN-MG, consoante o dis-
posto no artigo 288 da Lei Federal nº 9 .503 de 23/09/2007 .

Márcio Martins dos Santos - Coordenador Geral .
JArI-DEr/MG
3ª Junta Administrativa de recurso de Infração
Presidente: ALExANDrE COrSINO
Súmula da 125 Sessão Ordinária realizada em 17/05/2021
rECurSOS DEFErIDOS
Placa Proces* recorrente
FSF2074 8284996 Luiz Felipe Nobre Silva Pamplona
PJY8136 8293081 Avon Cosmeticos Ltda
DAJ9670 8986977 viacao Limeirense Ltda
GYF9565 8355766 Alysson Malta Coelho
OBS: Com relação ao recurso DEFErIDO, a restituição será feita sob 
forma de crédito em conta corrente ou por ordem de pagamento, no 
DEr/MG . O requerimento de restituição de multa de trânsito e docu-
mentação necessária está disponível no site www .der .mg .gov .br .
rECurSOS INDEFErIDOS
Placa Proces* recorrente
JOC4887 8295563 Ildevan Floriano Pereira Soares
PPM8312 8294641 Fibria Celulose S/a
PYF9654 8256231 Consorcio Intermunicipal De Saude Da 
rede De urgencia E Emergencia Macro Leste De Minas
LKv4278 8308150 rubens Carlos Da Silva
AMD4920 9006768 Josiane Cristine Mota
OOZ9785 8352070 Endrigo Cacius De Lima Sato Me
FrA0562 8277259 Ismael rubens Merlino
OPB3723 8337658 Irineu De Oliveira
PPM8313 8248418 Fibria Celulose S .a .
OOZ9785 8389061 Endrigo Cacius De Lima Sato   Me
GZE6902 8305942 Construtora Pereira Prado Ltda
OPF8202 8219128 Carlos Antonio Teles De Souza
BDP1672 8313952 Del Pozo Transportes rodoviarios Ltda
HNF1515 8350274 Fellipe Otavio Gontijo Caetano
PvT0069 8299218 radil Alimentos Ltda
BDP1672 8307560 Del Pozo Transportes rodoviarios Ltda
Gux0638 8308105 Kate Maria De Jesus Teixeira
HNx1691 8329679 Patricia Da Silva Gandra
PPM8304 8227884 Fibria Celulose S .a .
PYY9634 8307360 Graciano Lucas Porto
QOE2194 8325839 Bpm Transportes Ltda
QNI1893 8320140 Municipio De Formiga
BuH1736 8275672 Hernane Arizio Pacheco
HMK0255 8338244 Debora Juliana Moreira De Souza
PvK5479 8287913 Multitrans Transportes E Armazens 
Gerais Ltda
PZu9421 8339497 Marcelo Saad - Me
OPF2903 8280847 romulo Monteiro Bastos
OBS: * Proces . leia-se Processamento
Das decisões da JArI, cabe recurso ao CETrAN-MG, consoante o dis-
posto no artigo 288 da Lei Federal nº 9 .503 de 23/09/2007 .

Márcio Martins dos Santos - Coordenador Geral .
JArI-DEr/MG
3ª Junta Administrativa de recurso de Infração
Presidente: ALExANDrE COrSINO
Súmula da 126 Sessão Ordinária realizada em 17/05/2021
rECurSOS DEFErIDOS
Placa Proces* recorrente
LKu4686 8272917 Gislane Aparecida Do Nascimento
HGr7706 8209669 Guilherme De Souza Silva
OBS: Com relação ao recurso DEFErIDO, a restituição será feita sob 
forma de crédito em conta corrente ou por ordem de pagamento, no 
DEr/MG . O requerimento de restituição de multa de trânsito e docu-
mentação necessária está disponível no site www .der .mg .gov .br .
rECurSOS INDEFErIDOS
Placa Proces* recorrente
PPM8344 8313736 Fibria Celulose S/a
NxZ1854 8350201 Torquato representacoes De Fosforo E 
Palitos Ltda
PPN5164 8221704 Fibria Celulose S/a
PPZ7648 8448879 Fibria Celulose S/a
HCC7492 8258377 Jose Dos reis rezende Costa
GYI9776 8280008 Gilmar Peixoto Padilha Junior
HMF9688 8347191 Hi Transportes Ltda
PvB5921 8365400 Giliard Azevedo Lopes/me
BLY9244 8355578 Cairo romulo Inacio Dos Santos
OWv1774 8239294 Salvador rodrigues Soares
GYG2917 8225868 Carlos Aleixo De Carvalho
PPN5121 8271236 Fibria Celulose S/a
PPN5158 8303456 Fibria Celulose S/a
HGP1426 8264334 Celio Ferreira Da Silva
HJA1463 8371773 Hi Transportes Ltda
PPN5166 8286377 Fibria Celulose S/a
PPN5063 8340708 Fibria Celulose S/a
OPK5316 8236238 Nelson Jaco Junior
OQY6112 8248279 Daiane Das Dores De Lima
OMF5062 8272368 Keiciane Da Silva Amorim
AFP3621 8401901 Wilmar Ferreira Dos Santos
HFv3149 8348824 Fabio Ferreira Soares
PPM8291 8358817 Fibria Celulose S/a
HEL1634 8370416 Emilio Pinto Barbosa Neto
PZD0082 8269898 Amavel Duarte vieira

OQW9506 8261653 Antonio Henrique De Paiva
HKH0015 8411828 Transportes Fatima Ltda
HJM7590 8951416 Olegario Elton Filho
OBS: * Proces . leia-se Processamento
Das decisões da JArI, cabe recurso ao CETrAN-MG, consoante o dis-
posto no artigo 288 da Lei Federal nº 9 .503 de 23/09/2007 .

Márcio Martins dos Santos - Coordenador Geral .
JArI-DEr/MG
3ª Junta Administrativa de recurso de Infração
Presidente: ALExANDrE COrSINO
Súmula da 127 Sessão Ordinária realizada em 17/05/2021
rECurSOS INDEFErIDOS
Placa Proces* recorrente
HCQ9738 8338865 Lucio Andrade
HLK2659 8284157 Gilberto Silva rocha
GOK4028 8360601 Tiago Andrade reis
HJr4047 8366980 raimundo reis Da Silva
ATY2377 8384361 Diego Alves Pereira
MHT8637 8376712 Cya verde Logistica Ltda
AuY1068 8315726 Cristiano Bel Alves De Castro
PvC0760 9061449 Kelvin Wellington Da Silva
PxT1618 8329364 Edelton Albino De Souza
OPA8097 8354724 Julio Cesar Petruci
PWr2009 8331075 Anderson Carlos Gomes
OxG5912 8341227 Mauricio rodrigues De Almeida
ATY2377 8384506 Diego Alves Pereira
GMD1292 8371066 Adriano Marques De Oliveira
GOW8540 9041990 renata rodrigues Nunes
HEB7109 8353646 Joao Batista viana
HBW9941 8345202 renilson Miranda Dos Santos
EvC3806 8347739 Marcelo Leal Morais
MrA7581 8393376 robert Henrique Couto Baeta De Araujo
HIA8175 8365238 viacao Cuiaba Ltda
PYD7482 8345839 Laudelino Pereira
CLP2841 8354264 Amauri Candido Adao Junior
HNL0280 9059213 Adriano Felipe Da Silva
MJv9339 8345383 Joao De Deus Transportes Ltda Me
HDW1092 8302379 Warley Ferreira Dos Santos
OQx6672 8295806 Ibrahim De Souza Paiva
HIW3269 8333859 Joao Maikon Alves Caldeira
OWM3388 8342999 Anderson Alves Do valle
HME1643 8333826 G M De Souza Me
OOZ9612 8303173 Alice Tagliaferri Menezes E Belchior
OBS: * Proces . leia-se Processamento
Das decisões da JArI, cabe recurso ao CETrAN-MG, consoante o dis-
posto no artigo 288 da Lei Federal nº 9 .503 de 23/09/2007 .

Márcio Martins dos Santos - Coordenador Geral .
JArI-DEr/MG
3ª Junta Administrativa de recurso de Infração
Presidente: ALExANDrE COrSINO
Súmula da 128 Sessão Ordinária realizada em 17/05/2021
rECurSOS INDEFErIDOS
Placa Proces* recorrente
OLS8849 8349654 Jose Augusto Lima
HNu4452 8363799 Ana Paula Almeida Mendes
PPM4031 8410232 Francimar Andrade Pacheco
DAK5131 8387869 Wellington Pereira Batista De Oliveira
HNu4452 8363798 Ana Paula Almeida Mendes
HJI4075 8340312 Francisco Carlos Gonzaga reis
DTD5108 8342321 Wanderson Fernandes Da Silva Me
QMr6760 9042872 Edson rodrigues Teixeira
EKT9753 8324647 Francis Lay Nogueira
EJY8662 8289873 Mayara Tur Ltda
HHI6875 8420343 Jonas Soares Pinto
OxJ8760 9037596 Ivan Filipe Gomes Santos
PYH6529 8294692 Antonia Maria Carvalho Martins
QNN0642 8288031 Dawler Protazio Chagas Silva
EBA8701 8401234 Stefania xavier Da Silva
Pxx8000 8974851 Transportadora Trevo Da Sorte Ltda
PvP6532 8292377 Michel reis Oliveira
GZI2710 8974573 Ww Transportes E Comercio Ltda - Me
ODF5078 8304476 Marcio Jose Dos Santos
PZE0420 9049863 Supermercados Marinho De Carangola 
Ltda
HBW9434 8346789 Nair Maria Mesquita De Aguiar 
Generoso
GPr1843 8390367 Lucas rodrigo Da Cunha
GTT2400 8985339 rivelino Bento Soares
HBr6414 8302162 Ivan Colaco Santos De Oliveira
OCx8605 8409603 Hi Transportes Ltda
HHI6875 8420344 Jonas Soares Pinto
EYF7458 8337103 Imaculada Jainaira Miguel
HHI6875 8420342 Jonas Soares Pinto
OPG9993 8333661 raul Brandao Sampaio
HBr6414 8305816 Ivan Colaco Santos De Oliveira
OBS: * Proces . leia-se Processamento
Das decisões da JArI, cabe recurso ao CETrAN-MG, consoante o dis-
posto no artigo 288 da Lei Federal nº 9 .503 de 23/09/2007 .

Márcio Martins dos Santos - Coordenador Geral .
JArI-DEr/MG
3ª Junta Administrativa de recurso de Infração
Presidente: ALExANDrE COrSINO
Súmula da 129 Sessão Ordinária realizada em 17/05/2021
rECurSOS DEFErIDOS
Placa Proces* recorrente
GLu9933 8349774 Adriano Jose De Souza Costa
Pur6319 8293241 Aline Mabel Alves Figueiredo
HJC5002 8312110 rogerio Goncalves Da Silva
OBS: Com relação ao recurso DEFErIDO, a restituição será feita sob 
forma de crédito em conta corrente ou por ordem de pagamento, no 
DEr/MG . O requerimento de restituição de multa de trânsito e docu-
mentação necessária está disponível no site www .der .mg .gov .br .
rECurSOS INDEFErIDOS
Placa Proces* recorrente
OJO5081 8390843 Jose ubiratan Lemos
NYG9215 8353454 Magica Projecoes E Services Ltda
Puu8915 8397878 Bruno Pena De Assis
GQA1025 8359170 Ednaldo Oliveira Tristao
PZM4923 8324066 Mauricio Fernandes
KTJ9023 8329819 Andre Luiz Marques Pereira
HAv2642 8368459 Thiago Silva Freitas
PYG6442 8290137 Jm Distribuicao Eireli_epp
ONB7957 8339886 valdeci Jose Candido
HJC5002 8312106 rogerio Goncalves Da Silva
HJC5002 8312109 rogerio Goncalves Da Silva
HKv2666 8295323 Franklin Charles rodrigues
AEN4981 8363619 Cleberson Bueno Da Silva
HNx1691 8319507 Patricia Da Silva Gandra
PYG6442 8290138 Jm Distribuicao Eireli_epp
QOB1899 8292587 Jose De Souza Oliveira
HNT2104 8311324 Dario Augusto Marques Da Silva
HEH2679 8297040 Marcio vieira Dos Santos Lima
ALv2764 8318555 Guilherme Junio Da Silva rocha
HHK1240 8974605 Transgraos Ltda
HHI6875 8420345 Jonas Soares Pinto
HFS8520 8994137 Mateus vinicius Silva ramos
PvT4091 8350733 rodrigo Antonio Lopes
CIv0387 8378012 Donizete Onofre Amorim
ABM4191 8350345 Adalmi De Oliveira Gomes
GxF2649 8334433 Eduardo roberto De Jesus
MKH7667 8340035 rodando Transportes Eireli
OBS: * Proces . leia-se Processamento
Das decisões da JArI, cabe recurso ao CETrAN-MG, consoante o dis-
posto no artigo 288 da Lei Federal nº 9 .503 de 23/09/2007 .

Márcio Martins dos Santos - Coordenador Geral .
JArI-DEr/MG
3ª Junta Administrativa de recurso de Infração
Presidente: ALExANDrE COrSINO
Súmula da 130 Sessão Ordinária realizada em 17/05/2021
rECurSOS DEFErIDOS
Placa Proces* recorrente
EQD8237 8358337 Luana Carla Da Silva
OBS: Com relação ao recurso DEFErIDO, a restituição será feita sob 
forma de crédito em conta corrente ou por ordem de pagamento, no 
DEr/MG . O requerimento de restituição de multa de trânsito e docu-
mentação necessária está disponível no site www .der .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 3202105220042220139.



 40 – sábado, 22 de Maio de 2021 diário do executivo Minas Gerais 
rECurSOS INDEFErIDOS
Placa Proces* recorrente
GvJ3413 8393915 reginaldo Goncalves Pereira
MLM4590 8988972 Natalino Benedet Transrodoviarios Me
GxM0587 8326500 Territorial Transportes E Empreendimen-
tos Ltda
PxJ5338 8303476 Secretaria De Estado De Seguranca 
Publica De Mg
HDT7958 8342395 Osmar Cristiano Martinelli
PZM7469 8336142 Hozana reis Passos
GvF0691 8388505 Nayara vieira Silva
QNu5756 8287478 Lucivania Alves De Freitas
HDG4978 8340363 Joao Paulino De Assuncao
OKZ6600 9049416 Marcelo valenciano
GYC7049 8282253 Welington Oliveira
HIM0713 8372359 Eliane Silva De Melo
Grr8511 8387337 Herbert Gabriel ramos Da Silva
OPQ7332 8357846 Laercio Max Dos Santos
MrI3052 8330309 Francisco Garcia Dornelas
OQZ9579 8353577 Guilherme Pacheco Porto
GWP9855 8400472 Sonival Elias
PvT3938 8299600 Joarlesson Douglas De Oliveira Santos
GxY4662 8314056 roberto Ferreira De Souza
HDO4167 8402899 Maria vanda ribeiro Soares Froes
GvO8272 8310184 Natanael Alves Pereira
GWv2945 8348183 Josue Marques Dos Santos
KBS8734 8311384 Joao Bonifacio Silva
PZZ8914 8294054 Comercial Mapro Ltda

EKN7818 8365381 rosangela Amaro Teixeira
HDI7125 8391425 Jeude Gomes Dos Santos
OPO5881 8367646 Tiago Abreu E Souza
AZD7645 8361467 Cya verde Logistica Ltda
PxK3925 8395148 Sebastiao Carlos Abasse
OBS: * Proces . leia-se Processamento
Das decisões da JArI, cabe recurso ao CETrAN-MG, consoante o dis-
posto no artigo 288 da Lei Federal nº 9 .503 de 23/09/2007 .

Márcio Martins dos Santos - Coordenador Geral .

COMuNICADO DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AuTuAÇÃO 
E PENALIDADE DE MuLTA – 113200 - DEr/MG .

O Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Roda-
gem do Estado de Minas Gerais - DEr/MG, na qualidade de Autori-
dade de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trân-
sito Brasileiro, resolução 619/16, do Conselho Nacional de Trânsito 
– CONTrAN e na Deliberação nº 126/19, do Conselho Estadual de 
Trânsito - CETRAN/MG, notifica-os das respectivas infrações come-
tidas em rodovias sob circunscrição do DEr/MG, concedendo-lhes, o 
prazo de 15 (quinze) dias contados a partir desta publicação, para inter-
porem recurso de Defesa de Autuação e/ou apresentarem o FICI – For-
mulário de Identificação de Condutor Infrator (para as Notificações de 
Autuação) e 30 (trinta) dias, para apresentarem recurso junto à JArI/
DER-MG, para as Notificações de Penalidade.  O Edital das Notifi-
cações de Autuação e/ou Penalidade estão disponíveis no site www .
der .mg .gov .br . Editais números: 180521-1137, 200521-1138, 200521-
1139, 210521-1140, 210521-1141 .

146 cm -21 1484725 - 1

DECISÃO
Nos termos da Lei Federal nº 8 .666/93, Lei Estadual nº 14 .184/2002, 
no Decreto Estadual nº 45 .902/2012 e nas resoluções SEDS nº 
049/2017, nº 01/2017, ACOLHO o relatório Técnico nº 23/SEJuSP/
NurEL/2021, de 11 de maio de 2021, emitido pela Comissão Pro-
cessante Permanente da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança 
Pública nos autos do Processo Administrativo Punitivo nº 093/2019, 
que recomendou a aplicação à empresa Comercial Jaqueline Ltda ., 
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 
23 .832 .983/0001-28, sediada na Praça Olegário Maciel, nº 863, sala 
03, Centro, Bom Despacho/MG, a penalidade de multa no valor de r$ 
19 .943,15 (dezenove mil e novecentos e quarenta e três reais e quinze 
centavos) e ressarcimento aos cofres públicos no valor de r$ 9 .149,04 
(nove mil e cento e quarenta e nove reais e quatro centavos) .

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, 
Belo Horizonte, 20 de maio de 2021 .
Carlos vinícius de Souza Figueiredo

Assessor Orçamentário e Financeiro - DEPEN/MG
4 cm -21 1484246 - 1

ATO DE rATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
rATIFICO, nos termos do artigo 24,inciso x,da Lei Federal nº 8 .666 
e demais legislaçõespertinente à matéria, considerando as orien-
taçõesexpostas naNOTA JurÍDICA AJu/SEJuSP Nº 295/2019( 
8824692 )e a documentação acostada ao processo SEI!MG nº 
1450 .01 .0001893/2018-82 e aoprocesso de compra nº 1451044 
000071/2019 ( 27600684 ), a DISPENSA DE LICITAÇÃO,cujo 
OBJETO refere-se à Locação de imóvel situado à rodovia MG - 10, 
km 22, na Cidade de vespasiano/MG,destinado ao acolhimento do 
Centro de referência à Gestante Privada de Liberdade, tendo como 
CONTrATADA a empresa Eleven  Empreendimentose ParticipaçõesL-
TDA, inscritano Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o 
número13 .495 .002/0001-40, no valor global de r$ 364 .412,88 (trezen-
tos e sessenta e quatro mil quatrocentos e doze reais e oitenta e oito 
centavos) .
A despesa decorrente desta contratação ocorrerápor conta da(s) 
seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
1451 .10 .421 .145 .4429 .0001 .3 .3 .90 .36 .11 .0 .10 .1

rogério Greco
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

5 cm -21 1484266 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo 
Do mEio AmBiENtE E Do 

DESENvoLvimENto SuStENtávEL
CIENTIFICAÇÃO DE AuTO DE INFrAÇÃO

 Nos termos do artigo 57 do Decreto nº 47.383/2018, ficam os autu-
ados abaixo indicados cientificados da lavratura de auto de infração 
em razão do descumprimento da legislação ambiental estadual, com 
o prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar desta publicação, para 
apresentar defesa junto à Supram Zona da Mata, localizada na rodo-
via ubá-Juiz de Fora, km 02, Horto Florestal, CEP 36500-970, Caixa 
Postal 181, ubá/MG, ou efetuar o pagamento da multa . Comunicamos 
que, findo o prazo acima estipulado sem atendimento, será declarada, 
por termo, a ausência de manifestação do autuado, com a definitivi-
dade de todas as penalidades impostas e as demais consequências defi-
nidas na legislação vigente, sendo promovido o regular andamento do 
processo . Para mais informações, o autuado deverá entrar em contato 
com a referida Superintendência através do telefone (32) 3539-2706 
(das 10h30min às 11h30min ou das 16h às 17h) ou do e-mail: nai.zm@
meioambiente .mg .gov .br .

Autuado AI
Fundamentação 

(Decreto, Anexo, 
Código)

Airton Ferreira Campos
 CPF: 703 .917 .376-00  90350/2017 44 .844/2008, 

v, 509 e 536
Marcelo da Cruz Costa
 CPF:134 .965 .296-28  90456/2017 44 .844/2008, v, 509

 (a)Leonardo Sorbliny Schuchter . Superintendente 
regional do Meio Ambiente da Supram ZM

6 cm -21 1484736 - 1

iNStituto EStADuAL DE FLorEStAS - iEF
INFOrMA O ArQuIvAMENTO DE AuTOrIZAÇÃO 

PArA INTErvENÇÃO AMBIENTAL:
O Supervisor regional da urFBio Alto Médio São Francisco, torna 
público que foi arquivado o requerimento de Autorização para Inter-
venção Ambiental do seguinte processo: *São Francisco III Gera-
ção de Energia Solar Ltda ./Fazenda Brejo dos Angicos – CNPJ: 
31 .904 .180/0001-60 – Corte/aproveitamento de 38 (trinta e oito) árvo-
res isoladas vivas/mortas em meio rural, em 20,16 ha – São Francisco/
MG – Processo SEI nº 2100 .01 .0064167/2020-23 – Data da decisão: 
21/05/2021 . 

(a) Mário Lúcio dos Santos – Supervisor da 
urFBio Alto Médio São Francisco .

3 cm -21 1484526 - 1

TErMO DE COOPErAÇÃO MÚTuA Nº . 06/2021 
firmado entre o Instituto Estadual de Florestas – IEF e Sonia Cristina 
Jacomini Dias . Objeto: Integração dos cooperados, para realização 
comum de atividades de produção de mudas nativas e recuperação de 
áreas degradadas, de acordo com a cláusula primeira .
 vigência: 36 (trinta e seis) meses contados da publicação .
 Sem ônus financeiro para o órgão.  Data da Assinatura: 21 de maio de 
2021 . unaí, 21 de maio de 2021 .

 Marcos roberto Batista Guimarães – Supervisor regional da 
unidade regional de Florestas e Biodiversidade Noroeste .

3 cm -21 1484721 - 1

rEQuErIMENTO DE DAIA
A Supervisora regional da urFBio rio Doce do IEF torna público que 
o requerente abaixo identificado solicitou Autorização para Intervenção 
Ambiental, conforme o processo abaixo identificado:
* Márcio Pereira de Souza – CPF: 038 .207 .326-67 – Intervenção 
com supressão de cobertura vegetal nativa em áreas de preserva-
ção permanente – APP 0,0052 há – Frei Inocêncio/MG – processo nº 
2100 .01 .0028712/2021-12: em 20/05/2021 .

 Adriana Spagnol de Faria . A Supervisora da unidade 
regional de Florestas e Biodiversidade rio Doce .

CONCESSÃO DE DAIA
 A Supervisora regional da urFBio rio Doce do IEF torna público 
que foi concedida Autorização para Intervenção Ambiental, conforme o 
processo abaixo identificado:
 *Celulose Nipo Brasileira S .A ./ Tomazinho ou ribeirão dos Cocais 
(Cocais da Arruda II))- CNPJ: 42 .278 .796/0001-99 . Supressão da 
cobertura vegetal nativa com destoca, para uso alternativo do solo – 
APP, Coronel Fabriciano/MG, Processo Nº 04040001335/16, em área 
autorizada: 0,2ha . validade: 3(TrÊS) anos, contado da data de emissão 
da autorização: 19/05/2021 .

(a) Adriana Spagnol de Faria . A Supervisora da unidade 
regional de Florestas e Biodiversidade rio Doce .

5 cm -21 1484723 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
PLANEJAmENto E GEStÃo

ExTrATO DE TErMO ADITIvO
 5º Termo de Aditivo ao Contrato n° 9143335/2017  . Partes: SEPLAG 
e PrODEMGE Objeto: Prorrogar a vigência do contrato por mais12 
(doze) meses, com início em 01/06/2021e término em 31/05/2022, con-
forme artigo57 da lei 8 .666/93;Alterar os itens 4 .1 e 4 .2 da Cláusula 
4ª – Do valor, do Pagamento e do reajuste do contrato original,em 

virtude da readequação dos recursos alocados; Incluir a cláusula 9ª – 
DE PrOTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS, renumerando as cláusulas 
subsequentes, conforme estabelecido na Intervenção Direta Caderno de 
Serviços nº 33/2020 de 13/11/2020 .; valor TA r$ 78 .470,00 ( Setenta e 
oito mil, quatrocentos e setenta reais); Dotação Orçamentária: 1501 04 
122 69 4156 0001 4 4 90 40 07 0 10 1Fonte0 .10 .1 . Data de assinatura: 
21/05/2021 . Assinam: Beatriz de Oliveira Góes, pela SEPLAG e Ladi-
mir Lourenco Dos Santos e roberto Tostes reis, pela contratada . 

3 cm -21 1484411 - 1

ATO DE rATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PrOCESSO SEI Nº5140 .01 .0001747/2020-55

 Com base em toda documentação acostada aos autos do Processo SEI 
nº5140 .01 .0001747/2020-55, referente a Dispensa de Licitação, Pro-
cesso de Compras nº 1501561-15/2021, APrOvO os procedimen-
tos administrativos e, no uso da competência delegada pelo Decreto 
n .º 43 .817/2004 e pela resolução SEPLAG n º 56 de 2019, evento 
SEI nº28105112 AuTOrIZO e rATIFICO, com fulcro nas disposi-
ções contidas no art . 24, inciso vIII c/c inciso xvI da Lei Federal nº 
8 .666, de 1993, nos termos do Parecer Jurídico n .º76/2021, evento SEI 
nº29706643, cujo objeto trata-se da prestação de serviços de informá-
tica, (Data Center, Sistemas de Informação, Serviços de Infraestrutura, 
Serviços de Rede e Certificado Digital), para atendimento ao Núcleo 
de Infraestrutura e Gestão da Inovação, da Coordenadoria especial da 
cidade administrativa, pela Companhia de Tecnologia da Informação 
do Estado de Minas Gerais - PrODEMGE  . O valor da contratação 
corresponde a r$ 4 .216 .865,56(quatro milhões, duzentos e dezesseis 
mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) que 
correrá por conta das seguintes dotações orçamentárias: 1501 04 122 
161 4481 0001 3390 4003 0 10 1, e outras .

 rodrigo Ferreira Matias
 Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados

 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
5 cm -21 1484525 - 1

 ExTrATO DE ATA DE rEGISTrO DE PrEÇOS
Ata de registro de Preços nº 62/2021 - Planejamento e Pregão Eletrô-
nico nº 359/2020 . Objeto: COMPrA CENTrAL – Aquisição de viatu-
ras e veículos de Serviço - Partes: SEPLAG e a Empresa:

Strada veículos e Peças Ltda
Lote valor (r$)
13 254 .220,00

 vigência: 12 meses, a partir da publicação . Assinam: rodrigo Ferreira 
Matias, pela SEPLAG; e Alon Jones Teixeira Costa pela empresa .

3 cm -21 1484362 - 1

 ExTrATO DE ATA DE rEGISTrO DE PrEÇOS
Ata de registro de Preços Nº 64/2021 - Planejamento e Pregão Eletrô-
nico nº 11/2021 . Objeto: registro de preços para eventual contratação 
de empresa especializada para fornecimento de combustível (gasolina 
comum, álcool comum hidratado e óleo diesel subtipo S-10) nos pontos 
de abastecimento que compõem a rede de abastecimento do Governo 
do Estado de Minas Gerais,que realizao abastecimento da frota de veí-
culos dos diversos órgãos e entidades relacionadosno ANExO III doE-
dital, viaSistema de Gestão Total dos Abastecimentos (SGTA), con-
forme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência, e 
de acordo com as exigências e quantidades estabelecidas no edital e 
seus anexos - Partes: SEPLAG e as Empresa: PETrOBrAS DISTrI-
BuIDOrA S/A .

 PETrOBrAS DISTrIBuIDOrA S/A .
CNPJ: 34 .274 .233/0025-71

Lote: valor
02 r$ 3,8215
03 r$ 3,6959

 vigência: 12 meses, a partir da publicação . Assinam: rodrigo Ferreira 
Matias, pela SEPLAG; Glaucius de Lucca Braga e Henrique Alves 
Amorim, pela empresa .

5 cm -21 1484685 - 1

 ExTrATO DE CONvÊNIO Nº 26/2021
 Cedente: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG)  
Cessionário: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais (DErMG)  Objeto: Cessão do servidor Antô-
nio da Conceição Silva, MASP 355 .616-4,ocupante do cargo efetivo de 
Agente Governamental (AGOv) com ônus para o cessionário . Conva-
lida todos os atos e procedimentos atinentes à cessão do servidor prati-
cados no período de 01/01/2021 até a data de publicação do Convênio e 
do período de 01/01/2020 a 31/12/2020, na modalidade com ônus para 
o cedente .  Prazo: até 31/12/2021

3 cm -21 1484258 - 1

 ExTrATO DE CONTrATO
 CONTrATO SEPLAG (INF .4106) - PrOCESSO 

SEI Nº 5140 .01 .0001747/2020-55 . 
Processo de compras nº 1501561 15/2021 . Partes: SEPLAG e PrO-
DEMGE . Objeto: Hospedagem de servidores (data center, sistemas de 
informação, serviços de infraestrutura, serviços de rede e certificado 
digital), para atendimento ao núcleo de infraestrutura e gestão da ino-
vação, da CECAD . vigência: 12 meses, a contar de sua publicação . 
valor: r$4 .216 .865,56 . Dotação Orçamentária: 1501 04 122 161 4481 
0001 33904003 0 10 1 e outras . Assinam: Marilene Bretas Campos, 
pela SEPLAG, roberto Tostes reis e Ladimir Lourenço dos Santos 
Freitas, pela PrODEMGE . 

3 cm -21 1484753 - 1

miNAS GErAiS ADmiNiStrAÇÃo 
E SErviÇoS S .A - mGS

PrEGÃO ELETrÔNICO Nº: 011/2021 - 
ATA DE rEGISTrO DE PrEÇOS

registro de preços de equipamento de proteção individual (perneira de 
segurança, bota térmica, mangote de proteção térmico e luva de borra-
cha) . Ata 001 assinada com as Empresas: Forte Sinal Equipamentos - 
Eireli (CNPJ/MF: 26 .729 .755/0001-15), Lote 01, valor: r$33 .836,50; 
EvOLuTION - Equipamentos de Proteção Individual Eireli (CNPJ/
MF: 14 .959 .252/0001-57), Lote 02, valor: r$1 .680,00; Empreendi-
mento Comercial Saara Ltda ME (CNPJ/MF: 00 .944 .944/0001-17) 
Lote 03, valor: r$ 7 .419,36; Orgênio Gonçalves viana LTDA, Lote 
04, valor: r$7 .000,00 .

3 cm -21 1484476 - 1

rESuLTADO DE PrOCESSO LICITATÓrIO HOMOLOGADO
Pregão Eletrônico nº: 012/2021 - registro de Preços de Equipamento 
de Proteção Individual (EPI) - máscara de tecido . Empresa Adjudicatá-
ria: Leonardo Oliveira rabelo - ME, Lote 01, valor: r$ 83 .184,96; Lote 
02, valor: r$ 27 .727,59 .

1 cm -21 1484267 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE
COMISSÃO DE APurAÇÃO DE IrrEGuLArIDADES 

COMETIDAS POr FOrNECEDOrES
A Diretora de Contratos Assistenciais da SES, no uso da competên-
cia atribuída pelo Decreto Estadual nº 45 .902/2012 e pela resolução 
SES/MG n° 7 .353/2020, com fundamento nas razões constantes no 
relatório Conclusivo - SES/CCAIF (27846587); PAP n .º 001/2020–
DCA (Processo SEI 1320 .01 .0113308/2020-65), DECIDE apli-
car à SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO/HOSPITAL E 

SEcrEtAriA DE EStADo DE JuStiÇA E SEGurANÇA PÚBLicA
TErMO DE DISTrATO

De Contratos Administrativos de Prestação de Serviços celebrados entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e os contratados lis-
tados abaixo, ficando os respectivos contratos rescindidos por iniciativa do contratado com fulcro na Cláusula Décima Sexta, inciso II da Lei Esta-
dual 23 .750/2020:

Masp Nome Categoria Profissional/Ocupação Desligamento
13374046 MAurO SErGIO MArCELINO DA SILvA AGENTE DE SEGurANCA PENITENCIArIO 09/04/2021
13445242 JESSICA FErrEIrA MIrANDA DE SOuZA AuxILIAr ADMINISTrATIvO 05/05/2021
11690898 KATIuSCIA ALESSANDrA SILvA rODrIGuES ENFErMEIrO 17/03/2021
14903462 HAMILTON GONCALvES DIAS JuNIOr AuxILIAr DE ENFErMAGEM 01/05/2021
14928899 DENIS GONCALvES DA SILvA AGENTE DE SEGurANCA PENITENCIArIO 13/05/2021
13679766 LISANDrA KArINE ASSuNCAO DA SILvA ENFErMEIrO 26/04/2021
11215092 CLEISSON CAETANO vALADAO AGENTE DE SEGurANCA PENITENCIArIO 13/05/2021
13442652 JANYEIrE DANDArA PErEIrA AuxILIAr ADMINISTrATIvO 27/04/2021
14906762 DANNuBIA SANTANA DIAS ENFErMEIrO 03/05/2021
14823975 ASuSENA CLAIDE ArAuJO DOS SANTOS AGENTE DE SEGurANCA PENITENCIArIO 29/03/2021
14797401 vICTOr MArIANO FErrEIrA DA CruZ AGENTE DE SEGurANCA PENITENCIArIO 28/04/2021
13302377 HELOISA HELENA DA SILvA AGENTE DE SEGurANCA PENITENCIArIO 10/02/2021
14929590 ISMAEL CAMILO LOPES AGENTE DE SEGurANCA PENITENCIArIO 22/04/2021

TErMO DE DISTrATO
De Contratos Administrativo de Prestação de Serviços celebrados entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e CASSIO DE SOuZA 
ALMEIDA, Masp 14890503 em virtude de decisão judicial processo SEI nº 1080 .01 .0017997/2019-88

TErMO DE DISTrATO
De Contrato Administrativo de Prestação de Serviços celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o contratado SAMuEL 
MONCAO SANTOS, Masp 14930648, ficando o respectivo contrato rescindido por iniciativa do contratado em carta de desistência após assinatura 
do contrato administrativo conforme processo SEI nº 1450 .01 .0062503/2021-90 .

TErMO DE DISTrATO
De Contrato Administrativo de Prestação de Serviços celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o contratado LEAN-
DRO DE SOUZA MORAIS, Masp 14932289, ficando o respectivo contrato rescindido por iniciativa do contratado após assinatura do contrato admi-
nistrativo conforme processo SEI nº 1450 .01 .0019446/2021-84 em 02/02/2021 .

TErMO DE DISTrATO
De Contrato Administrativo de Prestação de Serviços celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o contratado HuD-
SON MARQUES, Masp 11576444, ficando o respectivo contrato rescindido em virtude de aposentadoria por invalidez conforme processo SEI nº 
1450 .01 .0058742/2021-78 .

ExTrATO DE CONTrATO ADMINISTrATIvO
Modalidade Contrato Administrativo Temporário, firmado mediante a Lei Estadual nº 23.750/2020.
Período: 23/04/2021 a 30/06/2021 . O valor estimativo do contrato é de r$ 13 .657,75 (treze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco 
centavos) .
Objeto: Prestação de Serviços de Enfermeira, Dotação Orçamentária: 1451 .10 .421 .145 .4429 .0001 .
Contrato firmado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e a Contratada TemporáriaLUCIANE REGINA CLETO DE ARAUJO, 
Masp 11997111 .

ExTrATO DE CONTrATO ADMINISTrATIvO
Modalidade Contrato Administrativo Temporário, firmado mediante a Lei Estadual nº 23.750/2020 em cumprimento ao Mandado de 
Segurançanº1 .0000 .21 .045132-4/000, SEI 1450 .01 .0070007/2021-18
vigência de 1 ano a contar de 11/05/2021 . O valor estimativo do contrato é de r$ 63 .602,44 (sessenta e três mil, seiscentos e dois reais e quarenta 
e quatro centavos) .
Objeto: Prestação de Serviços de Agente de Segurança Penitenciário, Dotação Orçamentária: 1451.06.421.145.4423.0001. Contrato firmado entre a 
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Contratado TemporárioJOAO GuILHErME LAMAS MArLIErE, Masp 14960249 .

ESTABILIDADE GESTACIONAL
Prorrogação do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços celebrados entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e a contra-
tada MIrIAM vIEIrA DA SILvA, Masp 13336300, no período de 22/02/2021 a 04/01/2022, em cumprimento à Orientação SCAP nº 01/2016 .

rATIFICAÇÃO
Ratifica o contrato de prestação de serviços que entre si celebram o Estado de Minas Gerais por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e 
Segurança Pública e o contratado SAuLO BruNO vIGATO DE LIMA, Masp 14890008, conforme Lei Estadual 23 .750/2020 pelo período de 
05/02/2021 a 31/01/2022 .

PrOrrOGAÇÃO EM vIrTuDE DE TÉrMINO AFASTAMENTO INSS
Prorrogação do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços celebrados entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e a contra-
tada SILEIKA FErrEIrA NOGuEIrA, Masp 10791903, no período de 06/11/2017 a 20/04/2021, em cumprimento ao artigo 11 § 1º do Decreto 
Estadual nº 48 .097/2020, conforme documentação processo SEI nº 1450 .01 .0065661/2021-87

 rodrigo Machado de Andrade
 Diretor Geral DEPEN

TErMO DE DISTrATO
De Contratos Administrativos de Prestação de Serviços celebrados entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e os contratados lis-
tados abaixo, ficando os respectivos contratos rescindidos por iniciativa do contratado com fulcro na Cláusula Décima Sexta, inciso II da Lei Esta-
dual 23 .750/2020:

Masp Nome Categoria Profissional/Ocupação Desligamento
13412820 EDENILSON rIBEIrO DOS SANTOS AGENTE DE SEGurANCA SOCIOEDuCATIvO 05/04/2021
13695002 SILvIO ArGONDIZZI NETO AGENTE DE SEGurANCA SOCIOEDuCATIvO 05/04/2021
13564554 TIAGO FErrEIrA AGENTE DE SEGurANCA SOCIOEDuCATIvO 05/04/2021
13557327 LEANDrO BOrGES DE AZEvEDO AGENTE DE SEGurANCA SOCIOEDuCATIvO 05/04/2021

TErMO DE DISTrATO
De Contratos Administrativos de Prestação de Serviços celebrados entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o contratado TONY 
CARLOS VIEIRA BARROS, Masp 13390216, ficando o respectivo contrato rescindido por com fulcro no artigo 16, III, § 2º, da Lei Estadual 
23 .750/2020 em 11/05/2021 .

ANuLAÇÃO
Anula a publicação de desligamentos feitas em 21/04/2021 referente aos contratos listados abaixo e motivos expostos:
ADrIANA DOS SANTOS FrEITAS, Masp 13389929, rescisão a pedido da contratada em 18/02/2021 .
HErMAN rODrIGuES DA COSTA, Masp 11464807, extinção pelo término do prazo contratual em 08/03/2021 .
rAMON PAuLO DA SILvA, Masp 13889563, rescisãoa pedido docontratadoem 15/03/2021
DANIEL DE SOuZA AZEvEDO JuNIOr, Masp 13565056, rescisão a pedido docontratadoem 05/03/2021 .
FELIPE HENrIQuE DOS rEIS ANDrADE DE OLIvEIrA, Masp 13418082, rescisão a pedido docontratadoem 18/02/2021 .

Leandro Henrique Batista Almeida
 Subsecretário de Atendimento Socioeducativo
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 HOMOLOGAÇÃO DE PrEGÃO
 Pregão Eletrônico n .º 40/2021 . Objeto: preparação, produção e forne-
cimento contínuos de refeições e lanches, na forma transportada, para 
as unidades socioeducativas do Lote 257 -Delegacia de Orientação e 
Proteção àCriança e ao Adolescente -DOPCAD Santa Luzia, Centro 
Socioeducativo Santa Terezinha, Centro de Internação Provisória Dom 
Bosco, Centro de Internação Provisória São Benedito,Centro Socio-
educativo de ribeirão das Neves e Centro Integrado de Atendimento 
ao Adolescente Autor de Ato Infracional -CIA BH, assegurando uma 
alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequa-
das, a adolescentes acautelados e servidores públicos a serviço nas uni-
dades socioeducativas em epígrafe . Homologo o pregão no valor de 
r$ 6 .003 .957,28 (seis milhões, três mil novecentos e cinquenta e sete 
reais e vinte e oito centavos) COM ICMS à empresa NuTrINDuS 
COMErCIO E SErvICOS EIrELI - EPP, CNPJ42 .857 .789/0001-41 .

 Tiago Maduro de Azevedo, Superintendente de Infraestrutura 
e Logística – Belo Horizonte, 21 de maio de 2021 .
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JuLGAMENTO DO rECurSO E HOMOLOGAÇÃO 
 PrEGÃO ELETrÔNICO Nº 25/2021 – Objeto Preparação, produção 
e fornecimento contínuos de refeições e lanches, na forma transpor-
tada, para oCentro de Internação Provisória de Patos de Minas, assegu-
rando uma alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias 
adequadas, a adolescentes acautelados e servidores públicos a serviço 
naunidade socioeducativa em epígrafe . Nos termos do art . 8°, inciso 
III do Decreto Estadual 44 .786, de 18 de abril de 2008, e, conside-
rando as razões de fato e de direito explanadas pelo Ilustre Pregoeiro, 
em sua manifestação: relatório de Julgamento de recurso, o qual aco-
lho CONHEÇO a intenção de recurso administrativo interposto pela 
empresa vOvO LuLu ALIMENTACOES LTDA –ME entretanto, 
quanto ao mérito, NEGO-LHE PrOvIMENTO e mantenho a decisão 
que declarou habilitada a empresa ALTErNATIvO rESTAurANTE 
LTDA, por seus próprios fundamentos . E Homologo o processo licita-
tório, o qual declarou habilitada a empresa ALTErNATIvO rESTAu-
rANTE LTDA CNPJ12 .929 .355/0001-49, no lote 1, no valor de r$ 
414 .727,36 . Tiago Maduro de Azevedo, superintendente de infraestru-
tura e Logística, 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, 21 de maio de 2021 .
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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 3202105220042220140.
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MATErNIDADE vITAL BrAZIL – CNPJ: 60 .975 .737/0041-49, a 
penalidade de MuLTA, no valor histórico de r$ 121 .875,82 (cento e 
vinte e um mil oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centa-
vos), a ser atualizado conforme parâmetros legais .
A demandada poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, apresentar Recurso Administrativo por 
petição escrita, acompanhada de todas as provas inerentes - SOB PENA 
DE PrECLuSÃO CONSuMATIvA .
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ExTrATO DE TErMO DE DESCENTrALIZAÇÃO 
DE CrÉDITO OrÇAMENTárIO – TDCO . 

Extrato do Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário Nº 
012/2021 – EMG/SES/SuS-MG/FES e a Fundação Hospitalar do 
Estado de Minas Gerais . Objeto: visando o custeio de serviços des-
tinados aos HospitaisJúlia Kubitschek - localizado em Belo Hori-
zonte/MG e o Hospital regional João Penido/MG - localizado emJuiz 
de Fora,visando ações de saúde para o enfrentamento do Coronaví-
rus - COvID 19, nos termos previstos neste TDCO, e em conformi-
dade com o Plano de Trabalho, que é parte integrante e inseparável 
do presente Termo . valor: r$ 1 .728 .000,00 (um milhão, setecentos 
e vinte e oito mil reais), correrão à conta da Dotação Orçamentária: 
4291 .10 .302 .026 .1008 .0001 .3390 – 92 .1 – constantes do orçamento 
do FES/SES, comrecursos financeiros oriundos da Portaria Federal nº 
774/2020 . Assinatura: 18/05/2021 . vigência: o prazo de vigência deste 
TDCO é a partir da data de sua assinatura até 30 de abril de 2022 . 
Signatários: Fábio Baccheretti vitor (Secretário de Estado de Saúde) 
e renata Ferreira Leles Dias (Presidente da Fundação Hospitalar do 
Estado de Minas Gerais) . 

ExTrATO DE TErMO DE DESCENTrALIZAÇÃO 
DE CrÉDITO OrÇAMENTárIO – TDCO . 

Extrato do Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário Nº 
008/2021 – EMG/SES/SuS-MG/FES e a universidade Estadual de 
Montes Claros . Objeto: visando custeio das ações de enfrentamento 
da COvID-19, nos termos previstos neste TDCO, e em conformi-
dade com o Plano de Trabalho, que é parte integrante e inseparável do 
presente Termo . valor: r$ 569 .600,00 (quinhentos e sessenta e nove 
mil e seiscentos reais), correrão à conta da Dotação Orçamentária: 
4291 .10 .302 .026 .1008 .0001 .3390 – 10 .1 – constantes do orçamento do 
FES/SES, Assinatura: 18/05/2021 . vigência: o prazo de vigência deste 
TDCO é a partir da data de sua assinatura até 31 de janeiro de 2022 . 
Signatários: Fábio Baccheretti vitor (Secretário de Estado de Saúde) 
e Antônio Alvimar Souza (reitor da universidade Estadual de Mon-
tes Claros) 

ExTrATO DE TErMO DE DESCENTrALIZAÇÃO 
DE CrÉDITO OrÇAMENTárIO – TDCO . 

Extrato do Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário Nº 
011/2021 – EMG/SES/SuS-MG/FES e a Fundação Hospitalar do Estado 
de Minas Gerais . Objeto: visando o custeio dasações de saúde para o 
enfrentamento do Coronavírus - COvID 19, destinado às unidades 
Assistenciais pertencentes à rede FHEMIG(Hospital João xxIII, Hos-
pital Infantil João Paulo II, Hospital Júlia Kubitschek, Hospital Eduardo 
de Menezes e Hospital regional Antônio Dias) nos termos previstos 
neste TDCO, e em conformidade com o Plano de Trabalho, que é parte 
integrante e inseparável do presente Termo . valor: r$ 1 .197 .600,00 
(um milhão, cento e noventa e sete mile seiscentos reais), correrão à 

conta da Dotação Orçamentária: 4291 .10 .302 .026 .1008 .0001 .3390 – 
10 .1 – constantes do orçamento do FES/SES . Assinatura: 18/05/2021 . 
vigência: o prazo de vigência deste TDCO é a partir da data de sua 
assinatura até 30 de abril de 2022 . Signatários: Fábio Baccheretti vitor 
(Secretário de Estado de Saúde) e renata Ferreira Leles Dias (Presi-
dente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 

ExTrATO DE TErMO DE DESCENTrALIZAÇÃO 
DE CrÉDITO OrÇAMENTárIO – TDCO . 

Extrato do Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário Nº 
010/2021 – EMG/SES/SuS-MG/FES e a Fundação Hospitalar do 
Estado de Minas Gerais . Objeto visando ocusteio das ações de saúde 
para oenfrentamento do Coronavírus – COvID 19, a título de incen-
tivo emergencial e temporário, nos termos previstos neste TDCO, 
e em conformidade com o Plano de Trabalho, que é parte inte-
grante e inseparável do presente Termo . valor: r$ 48 .000,00 (qua-
renta e oito mil reais), correrão à conta da Dotação Orçamentária: 
4291 .10 .302 .026 .1008 .0001 .3390 – 10 .1 – constantes do orçamento do 
FES/SES . Assinatura: 18/05/2021 . vigência: o prazo de vigência deste 
TDCO é a partir da data de sua assinatura até 30 de abril de 2022 . 
Signatários: Fábio Baccheretti vitor (Secretário de Estado de Saúde) 
e renata Ferreira Leles Dias (Presidente da Fundação Hospitalar do 
Estado de Minas Gerais
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FuNDAÇÃo EZEQuiEL DiAS - FuNED
COMuNICADO DE SuSPENSÃO 

A FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS – FuNED, torna público que SuS-
PENDE, o Pregão Eletrônico nº 2261032 079/2021, objeto: Móveis 
para Laboratório: estante ventilada para acomodação de gaiolas ou 
mini isoladores para camundongo - material de escritório: apoio para 
pés em aço carbono, para retificação do Edital. Belo Horizonte, 21 de 
maio de 2021 .

AvISO DE rETIFICAÇÃO 
A FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS – torna público realização do Pre-
gão Eletrônico nº 2261032 063/2021, objeto: Filtro para Equipamentos: 
Dispositivo de filtração para centrífuga - Filtros de linha de fluidos e 
de sistema de arpara citômetro de fluxo - Filtro para banho de disso-
lução . O edital rETIFICADO está disponível nos sites www .compras .
mg .gov .br . rETIFICA-SE também a publicação veiculada no ‘Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais” no dia 20/04/2021, p. 46. Portanto, 
ONDE SE LÊ: O prazo para o envio das propostas comerciais será 
até às 08h00min do dia 04/05/2021, e início da sessão de lances será 
às 09h00min do dia 05/05/2021 . LEIA-SE: O prazo para o envio das 
propostas comerciais será até às 08h00min do dia 07/06/2021, e iní-
cio da sessão de lances será às 09h00min do dia 08/06/2021, manten-
do-se inalteradas as demais informações . Belo Horizonte, 21 de maio 
de 2021 .
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FuNDAÇÃo HoSPitALAr Do EStADo DE miNAS GErAiS - FHEmiG
rESuLTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO – PrOCESSO SELETIvO SIMPLIFICADO – HOSPITAL GALBA vELOSO - HGv – FHEMIG Nº 22/2021

O Diretor de Gestão de Pessoas da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 1.479 de 24/08/2018, publicada no Diário Oficial dos Poderes de Minas Gerais em 25/08/2018, e nos termos da Lei 23.750/2020 e Decreto Estadual 
48 .097/2020, TOrNA PÚBLICO o resultado Final e Homologação, referente ao regulamento nº 22/2021 do Hospital Galba veloso- HGv: recreador Educacional

CLASSIFICAÇÃO uNIDADE vAGA INSCrIÇÃO CANDIDATO NOTA vALIDADA NOTA ENTrEvISTA NOTA FINAL SITuAÇÃO
1º HGv recreador Educacional 210210179 SIMONE APArECIDA DOS rEIS FrEITAS 40,00 57,00 97,00 Classificado
2º HGv recreador Educacional 210210308 MArCIA MArTINS DE MOrAIS 40,00 56,00 96,00 Classificado
3º HGv recreador Educacional 210210101 SOrAYA BrANDAO rODrIGuES QuEIrOZ 40,00 55,50 95,50 Classificado
4º HGv recreador Educacional 210210299 SILvIA DE SOuZA FErrEIrA 40,00 55,00 95,00 Classificado
5º HGv recreador Educacional 210210085 CLAuDIA MArIA DA SILvA 40,00 54,00 94,00 Classificado
6º HGv recreador Educacional 210210533 SILvANIA ELIZIA DE MIrANDA ANDrADE 40,00 53,00 93,00 Classificado
7º HGv recreador Educacional 210210525 AMANDA BArrETO MOrEIrA 40,00 52,50 92,50 Classificado
8º HGv recreador Educacional 210210082 IONArA DA SAuDE SILvA 40,00 52,00 92,00 Classificado
9º HGv recreador Educacional 210210555 MArCIA DE SOuZA AMArAL 34,00 57,00 91,00 Classificado

10º HGv recreador Educacional 210210376 JuSSArA CArDOSO DE AvILA DINIZ 30 60 90 Classificado
11º HGv recreador Educacional 210210418 THAIS KArOLAINE DIOGO DE OLIvEIrA 30 60 90 Classificado
12º HGv recreador Educacional 210210074 LIDIA rAMOS DE OLIvEIrA GONCALvES 40,00 49,50 89,50 Cadastro de reserva
13º HGv recreador Educacional 210210045 LuCINEIDE GOMES DE JESuS 40,00 49,00 89,00 Cadastro de reserva
14º HGv recreador Educacional 210210067 MArIA AZENA HErINGEr POrTO 40,00 48,00 88,00 Cadastro de reserva
15º HGv recreador Educacional 210210799 MArLuCIA CELESTINA DE OLIvEIrA 34,00 53,50 87,50 Cadastro de reserva
16º HGv recreador Educacional 210210411 ErNESTINA APArECIDA COSTA 40,00 47,00 87,00 Cadastro de reserva
17º HGv recreador Educacional 210210203 ILDA GHOMES PErEIrA 31,50 55,00 86,50 Cadastro de reserva
18º HGv recreador Educacional 210210518 PrISCILLA DIOGO ALvES DE CArvALHO 29,50 56,50 86,00 Cadastro de reserva
19º HGv recreador Educacional 210210722 JOSIANE CrISTINA SANTOS 37,50 48,00 85,50 Cadastro de reserva
20º HGv recreador Educacional 210210553 JuLIANE MArrA MArQuES CAPPAI 40,00 45,00 85,00 Cadastro de reserva
21º HGv recreador Educacional 210210768 rAFAELA DIOGO FELICIANO DOS SANTOS 31,50 53,00 84,50 Cadastro de reserva
22º HGv recreador Educacional 210210494 JANETE APArECIDA EuGENIO 40,00 44,00 84,00 Cadastro de reserva
23º HGv recreador Educacional 210210569 LuCIANE FErNANDES DE AMOrIM 40,00 40,00 80,00 Cadastro de reserva
24º HGv recreador Educacional 210210358 MArLENE FErrEIrA DE SOuZA SANTOS 35,00 44,00 79,00 Cadastro de reserva
25º HGv recreador Educacional 210210552 rOSANE MArIA DA SILvA TEODOrO 39,00 37,00 76,00 Cadastro de reserva
26º HGv recreador Educacional 210210565 SANDrA MArIA GOMES DA SILvA 35,00 36,00 71,00 Cadastro de reserva

Leonan Felipe dos Santos
Diretor de Gestão de Pessoas FHEMIG
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AvISO DE LICITAÇÃO 
 A Maternidade Odete valadares torna público que realizará Pregão 
Eletrônico de Processo nº 0516013 233/2021 para a AQuISIÇÃO DE 
MAMADEIrAS DE 50ML E MAMADEIrAS DE 100 A 150ML, 
COM BICOS ACOPLADOS .O início da sessão de pregão ocorrerá no 
dia 08/06/2021 às 09:30h no site www .compras .mg .gov .br . Edital no 
Site Supra . B .H 21/05/2021 .
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ExTrATO DE CONTrATO DA FuNDAÇÃO HOSPITALAr 
DO ESTADO DE MINAS GErAIS - FHEMIG/CAMG

Espécie: Contrato firmado entre a FHEMIG/CAMG e a SERQUIP - 
TrATAMENTO DE rESÍDuOS MG LTDA Objeto: contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços DE COLETA, 
TrANSPOrTE, TrATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS 
rESÍDuOS DE SErvIÇOS DE SAÚDE DAS uNIDADES ASSIS-
TENCIAIS DA rEDE FHEMIG, que serão prestados nas condições 
estabelecidas no Termo de referência . valor: r$ 2 .649 .257,64 (valor 
Global) vigência: vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da 
publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais 
Número do Processo: 31/2021 . Modalidade: PrEL Dotação orçamentá-
ria: 2271 .10 .302 .045 .4174 .0001, 2271 .10 .302 .045 .4175 .0001,2271 .10 .
302 .045 .4176 .0001 ,2271 .10 .302 .045 .4177 .0001,2271 .10 .302 .045 .417
8 .0001, 2271 .10 .302 .045 .4179 .0001  Programa de trabalho 3390 39-59, 
fonte 10 .1 . Data de Assinatura: 21/05/2021 

4 cm -21 1484718 - 1

AvISO DE LICITAÇÃO
A FHEMIG, através do Hospital regional de Barbacena Dr . José Amé-
rico - HrBJA, unidade 0525005, torna público que realizará o seguinte 
PrEGÃO ELETrÔNICO: Processo 112/2021, no dia 10/06/2021, às 
09:00 horas para prestação de serviços de avaliação de exposição ocu-
pacional a ruído,calor e agentes químicos, para o Hospital regional de 
Barbacena Dr . José Américo . As Propostas Comerciais e os documen-
tos exigidos para habilitação deverão ser encaminhados por meio do 
site www .compras .mg .gov .br até a data e horário marcado para a aber-
tura da sessão . O Edital pode ser obtido no portal de compras: www .
compras .mg .gov .br ou no setor de Compras/HrB/FHEMIG Barbacena/
MG – Tel.(32) 3339-1644 – e-mail: hrb.compras@fhemig.mg.gov.br.

3 cm -21 1484558 - 1

 ExTrATO DE TErMO ADITIvO DO HOSPITAL INFANTIL JPII
 Espécie: 2º Termo aditivo ao Contrato firmado entre a FHEMIG/HIJPII 
com a empresa LABOrATÓrIO DE ALIMENTOS, ASSESSOrIA 
M .MATTOS LTDA . Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 
12 meses . valor: r$: 80 .000,00 (total estimado) vigência: 22/08/2021 
até 21/08/2022 Número do Processo: 101/2019 . Modalidade: PrEL .  
Dotação Orçamentária 2271 .10 .302 .045 .4174 .0001 Objeto de gasto: 
339039-98 . F 10 .1 Data de Assinatura: 21/05/2021

2 cm -21 1484483 - 1

 ExTrATO DO EDITAL DE PrOCESSO 
SELETIvO SIMPLIFICADO

 rEGuLAMENTO Nº 31/2021
O Diretor de Gestão de Pessoas da Fundação Hospitalar do Estado 
de Minas Gerais TOrNA PÚBLICO a abertura de Processo Seletivo 
Simplificado – PSS, para a contratação temporária de profissionais 
para prestar serviços técnicos e/ou especializados na área de saúde no 
Hospital regional João Penido – HrJP, conforme edital disponível no 
sítio eletrônico oficial da FHEMIG:www.fhemig.mg.gov.br. Inscri-
ção: a partir das 09h00min do dia 24/05/2021 até às 17h00min do dia 

07/06/2021 (horário de Brasília), exclusivamente no sítio eletrônico ofi-
cial da FHEMIGwww .fhemig .mg .gov .br . Público alvo: Médico Intensi-
vista, Médico Hematologista, Médico Clínico, Médico Cirurgião Geral, 
Médico Neurologista, Médico Anestesiologista, Técnico em Patologia 
Clínica, Técnico em Eletrônica, Técnico em radiologia e Técnico em 
Informática . Etapas de seleção: Análise curricular e Entrevista . Período 
de vigência do PSS: 12 meses, prorrogáveis por igual período contados 
a partir de sua homologação .

 Leonan Felipe dos Santos
 Diretor de Gestão de Pessoas -DIGEPE

5 cm -21 1484549 - 1

ExTrATO DE CONTrATO DA FuNDAÇÃO HOSPITALAr 
DO ESTADO DE MINAS GErAIS - FHEMIG/CAMG 

 Espécie: Contrato firmado entre a FHEMIG/CAMG e a SERQUIP 
- TrATAMENTO DE rESÍDuOS MG LTDA Objeto: contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços DE COLETA, 
TrANSPOrTE, TrATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS 
rESÍDuOS DE SErvIÇOS DE SAÚDE DAS uNIDADES ASSIS-
TENCIAIS DA rEDE FHEMIG, que serão prestados nas condições 
estabelecidas no Termo de referência . valor: r$ 2 .649 .257,64 (valor 
Global) vigência: vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da 
publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais 
Número do Processo: 31/2021 . Modalidade: PrEL Dotação orçamen-
tária: 2271 .10 .302 .045 .4174 .0001, 2271 .10 .302 .045 .4175 .0001, 2271 .
10 .302 .045 .4176 .0001,2271 .10 .302 .045 .4177 .0001, 2271 .10 .302 .045
 .4178 .0001,2271 .10 .302 .045 .4179 .0001  Programa de trabalho 3390 
39-59, fonte 10 .1 . Data de Assinatura: 21/05/2021

4 cm -21 1484712 - 1

ExTrATO DE CONTrATO DO HOSPITAL 
MATErNIDADE ODETE vALADArES/FHEMIG

Espécie: Contrato firmado entre a FHEMIG/ MOV e o (a) AKAI 
LOCADOrA DE CAÇAMBAS LTDA - EPP . Objeto: Contratação de 
serviços de coleta, transporte e disposição final de entulhos e resíduos 
orgânicospara aMaternidade Odete valadares, com fornecimento de 
caçambas para o seu armazenamento . valor: r$ 14 .400,00 (total esti-
mado) . vigência: 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação . 
Número do Processo: 150/2021 Modalidade: PrEGÃO ELETrÕ-
NICO .Dotação Orçamentária: 2271 .10 .302 .045 .4177 .0001 Objeto de 
gasto: 33 .90 -39 .19 Fonte 10 .1 Data de Assinatura: 20/05/2021

3 cm -21 1484354 - 1

 ExTrATO DE TErMO ADITIvO DO HOSPITAL JOÃO PAuLO II
 Espécie: 1º Termo aditivo ao Contrato firmado entre a FHEMIG/HIJ-
PII com a empresa vINSCOL – vIAÇÃO NOSSA SENHOrA DA 
CONCEIÇÃO LTDA Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 
12 meses valor: r$: 8 .520,36 (total estimado) vigência: 14/07/2021 
até 13/07/2022 Número do Processo: 78/2020 Modalidade: INEx  
Dotação Orçamentária 2271 .10 .302 .045 .4174 .0001  Objeto de gasto: 
33904904F 10 .1 Data de Assinatura: 21/05/2021

2 cm -21 1484352 - 1

ExTrATO DO TErMO DE HOMOLOGAÇÃO
Da Ata de registro de Preços de MATErIAL MÉDICO HOSPITA-
LAr - CIrurGIA vASCuLAr, Planejamento nº 41/2021, Pregão 
41/2021, rP 59/2021 . A ata estará disponível no site www .compras .
mg .gov .br, registro de preços . BH 21/05/2021 .

1 cm -21 1484332 - 1

 INExIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da Fundação Hospita-
lar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG, Sr Lucas Salles de Amo-
rim Pereira ratifica o ato de inexigibilidade de licitação praticado 
pelo Ordenador de Despesas do Hospital regional de Barbacena Dr . 
José Américo/FHEMIG, Sr . Ademir Barbosa, conforme processo 
nº 05250055/2021, referente a prestação de serviçopara realização 
de manutenção preventiva em equipamento ArCO CIrÚrGICO 
(uNIDADE MOvEL DE rAIO-x COM Tv)marca GE e modelo 
BrIvO OEC 850, com patrimônionº 53239148 e NS:103914HL8,do 
Hospital regional de Barbacena – Dr . José Américo/FHEMIG, 
em favor da empresaGE HEALTHCArE DO BrASIL COMÉr-
CIO E SErvIÇOS PArA EQuIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITA-
LArES LTDA, CNPJ:00029372/0003-02,Dotação Orçamentária: 
2271 .10 .302 .045 .4063 .0001, Itens de despesa 3 .3 .90 .3921 . Funda-
mento legal: artigo 25,  caput  da Lei nº 8 .666/93 . Data de assinatura: 
20/05/2021 . 

4 cm -21 1484321 - 1

 INExIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
O Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da Fundação Hospita-
lar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG, Sr Lucas Salles de Amo-
rim Pereira ratifica o ato de inexigibilidade de licitação praticado 
pelo Ordenador de Despesas do Hospital regional de Barbacena Dr . 
José Américo/FHEMIG, Sr . Ademir Barbosa, conforme processo nº 
0525005/81/2021, referente a prestaçãode serviçode mão de obraparao 
craniótomo, marca Stryker, modelo Console Core, n° série 1427407073, 
patrimônionº 5763, com previsão de substituição de peça,em cessãode 
uso noHospital regional de Barbacena Dr . José Américo/FHEMIG, em 
favor da empresa Stryker do Brasil Ltda, CNPJ:02 .966 .317/0001-02-
,Dotação Orçamentária: 2271 .10 .302 .045 .4063 .0001, Itens de despesa 
3 .3 .90 .3921 e 3024 . Fundamento legal: artigo 25,  caput  e inciso Ida 
Lei nº 8 .666/93 . Data de assinatura: 20/05/2021 .

3 cm -21 1484320 - 1

AvISO DE LICITAÇÃO
HOSPITAL JÚLIA KuBITSCHEK 

A FHEMIG – Através da unidade Hospital Júlia Kubitschek .
Comunica aos interessados que realizará o Pregão Eletrônico - Processo 
nº 0510037 00240/2021 – Aquisição de Treinador de Musculatura - As 
propostas comerciais deverão ser encaminhadas através do site: www .
compras .mg .gov .br . A abertura da sessão de pregão terá início previsto 
para o dia 07/06/2021 às 10:00 horas . Editais à disposição no site: www .
compras .mg .gov .br e setor de Compras da unidade . Mais informações 
pelo telefone (31) 3389-7830 . Belo Horizonte, 21 de junho de 2021 .

3 cm -21 1484542 - 1

 INExIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
O Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da Fundação Hospita-
lar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG, Sr . Lucas Salles de Amo-
rim Pereira ratifica o ato de inexigibilidade de licitação praticado 
pelo Ordenador de Despesas do Hospital regional de Barbacena Dr . 
José Américo/FHEMIG, Sr . Ademir Barbosa, conforme processo nº 
0525005/90/2021, referente a prestaçãomanutenção corretiva parao 
aparelho de ultrassom TOSHIBA, modelo Nemio Mx, n° de série 99A 
1415526, patrimônionº 53219309, com fornecimento de acessório de 
uso noHospital regional de Barbacena Dr . José Américo/FHEMIG, em 
favor da empresa CANON MEDICAL SYSTEMS DO BrASIL LTDA, 
CNPJ: 46 .563 .938/0001-10 (serviço)e CNPJ : 46 .563 .938/0013-54 
(peça) .Dotação Orçamentária: 2271 .10 .302 .045 .4063 .0001, Itens de 
despesa 3 .3 .90 .3921 e 3024 . Fundamento legal: artigo 25,  caput  e 
inciso Ida Lei nº 8 .666/93 . Data de assinatura: 21/05/2021 .

4 cm -21 1484516 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo
ExTrATO DE PuBLICAÇÃO DO PNAE/CONTrAPArTIDA 

ESTADuAL – PrOCESSO LICITATÓrIO / CHAMADA 
PÚBLICA E OBrAS - SuPErINTENDÊNCIA 
rEGIONAL DE ENSINO DE POuSO ALEGrE

A Caixa Escolar Cacilda de Oliveira rosa realiza Chamada Pública nº 
02/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . Os fornecedores individuais, grupos formais e
Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 36 da 
resolução FNDE nº 06/2020, para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 15/06/2021, as 11h, exclusivamente através do e-mail: esco-
la.55107@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios 
estão disponíveis na página da Internet: http://www .portaldaagricultu-
rafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Cacilda de Oliveira rosa torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 02/06/2021, às 11 
horas, Processo licitatório nº 03/2021, Modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE/Contrapartida 
Estadual . Os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo exclusivamente através do e-mail: escola.55107@educacao.
mg .gov .br, até o dia 01/06/2021 às 11 horas .
A Caixa Escolar Antônio Felipe de Salles, torna público, para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar no dia 15/06/2021 às 10:00 
horas processo licitatório nº 009/2021, modalidade “convite” para aqui-
sição de gêneros alimentícios de merenda escolar (não perecíveis) com 
recursos de PNAE , os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da Escola Estadual Antônio Felipe de Salles, 
localizada na rua Silviano Brandão, 14, Jardim São Benedito, Cam-
buí – MG, CEP 37 .600 .000 – telefone (035) 3431- 1787 . e-mail: esco-
la.54682@educacao.mg.gov.br até às 10:00 horas do dia 14/06/2021.
A Caixa Escolar Antônio Felipe de Salles, torna público, para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar no dia 15/06/2021 às 10:00 
horas processo licitatório nº 008/2021, modalidade “convite” para aqui-
sição de gêneros alimentícios de merenda escolar (não perecíveis) com 
recursos contrapartida, os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da Escola Estadual Antônio Felipe 
de Salles, localizada na rua Silviano Brandão, 14, Jardim São Bene-
dito, Cambuí – MG, CEP 37 .600 .000 – telefone (035) 3431- 1787 . 
e-mail: escola.54682@educacao.mg.gov.br até às 10:00 horas do dia 
14/06/2021
A Caixa Escolar Professor Maximiano Lambert torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 08 de / 06 / 
2021 , às 13 : 00 horas, Processo licitatório nº 20 / 2021, Modalidade 
CONvITE para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do 
PNAE/Contrapartida Estadual . Os interessados poderão obter infor-
mações e cópia do edital completo exclusivamente através do e-mail: 
escola.54879@educacao.mg.gov.br , até o dia 07 / 06 / 2021 , às 16:00 
horas .
A Caixa Escolar Antonio Machado De Carvalho torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 02/06/2021, às 
08:00 horas, Processo licitatório nº 01/2021, Modalidade CONvITE 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE/Con-
trapartida Estadual . Os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo exclusivamente através do e-mail: escola.55662@
educacao .mg .gov .br, até o dia 02/06/2021, as 07h .
A Caixa Escolar Ivo Tomás Cantuária torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 02 de junho de 2021, às 16 
horas, Processo licitatório nº 06/2021, Modalidade: convite, para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE Federal . Os inte-
ressados poderão obter informações e cópia do edital completo exclu-
sivamente através do e-mail: escola.54402@educacao.mg.gov.br, até o 
dia 02/06/2021, às 15h .

 
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 3202105220042220141.



 42 – sábado, 22 de Maio de 2021 diário do executivo Minas Gerais 
A Caixa Escolar Simão Cirineu De Castro torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 02/06/2021, às 10 
horas, Processo licitatório nº 02/2021, Modalidade convite, para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE/Contrapartida 
Estadual . Os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo exclusivamente através do e-mail: escola.56537@educacao.
mg .gov .br, até o dia 01/06/2021 as 18h .
A Caixa Escolar José Agostinho Filho torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 03/06/2021, às 09:00 
horas, Processo licitatório nº 02/2021, Modalidade Convite para aquisi-
ção de gêneros alimentícios com recursos do PNAE/ Federal . Os inte-
ressados poderão obter informações e cópia do edital completo exclu-
sivamente através do e-mail: escola.218138@educacao.mg.gov.br, até 
o dia 02/06/2021, 17h00 .
A Caixa Escolar Bueno Brandão torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 02/06/2021, às 15:00 horas, 
Processo licitatório nº 02/2021, Modalidade Convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE/Contrapartida Estadual . 
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
exclusivamente através do e-mail: escola.55891@educacao.mg.gov.br 
, até o dia 02/06/2021 às 10:00 horas .
A Caixa Escolar Professor Joaquim Queiroz torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 08/06/2021, às 9 
horas, Processo licitatório nº03/2021, Modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE/Contrapartida 
Estadual . Os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo exclusivamente através do e-mail: escola.56456.financeiro@
educacao .mg .gov .br, até o dia 07/06/2021, às 18 horas .
A Caixa Escolar Sanico Teles torna pública, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 02 de junho de 2021, as 9:00 
horas, Processo licitatório nº 07/2021 Modalidade convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos da PNAE . Os interessados 
poderão obter informações a cópia do edital completo exclusivamente 
através do e-mail: escola.56626.financeiro@educacao.mg.gov.br, até o 
dia 02/06/2021, as 8:00 .
A Caixa Escolar Sanico Teles torna pública, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 02 de junho de 2021, as 8:00 
horas, Processo licitatório nº 06/2021 Modalidade convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos da PNAE . Os interessados 
poderão obter informações a cópia do edital completo exclusivamente 
através do e-mail: escola.56626.financeiro@educacao.mg.gov.br, até o 
dia 02/06/2021, as 7:00 .
A Caixa Escolar “Cel . Gabriel Capistrano” realiza Chamada Pública nº 
02/2021 no dia 18/06/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações 
para Alimentação Escolar . Os fornecedores individuais, grupos formais 
e Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 36 da 
resolução FNDE nº 06/2020, para habilitação e Projeto de venda até 
o dia 17/06/2021, as 15:00 horas, exclusivamente através do e-mail: 
escola.56677@educacao.mg.gov.br, Os quantitativos e gêneros alimen-
tícios estão disponíveis na página da Internet: http://www .portaldaagri-
culturafamiliar .mg .gov .br
A Caixa Escolar “Cel . Gabriel Capistrano” torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 04 / 06 /2021, às 
16:00 horas, Processo licitatório nº 02/2021, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo exclusiva-
mente através do e-mail escola.56677@educaao.mg.gov.br, até o dia 
03/06/2021, às 17:00 horas .
A Caixa Escolar “Cônego José Eugênio de Faria” torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 08/06/2021, às 
10:00 horas, Processo licitatório nº 01/2021, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE/Contrapar-
tida Estadual . Os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital completo exclusivamente através do e-mail: escola.54607@edu-
cacao .mg .gov .br, até o dia 07/06/2021, as 17h00 .
A Caixa Escolar Benedito Dorta de Souza realiza Chamada Pública nº 
02/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . Os fornecedores individuais, grupos formais e Informais deve-
rão apresentar a documentação prevista artigo 36 da resolução FNDE 
nº 06/2020, para habilitação e Projeto de venda até o dia 15/06/2021, 
as 13h00, exclusivamente através do e-mail: escola.55760@educacao.
mg .gov .br, Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na 
página da Internet: http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar José Agostinho Filho realiza Chamada Pública nº 
02/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . Os fornecedores individuais, grupos formais e Informais deve-
rão apresentar a documentação prevista artigo 36 da resolução FNDE 
nº 06/2020, para habilitação e Projeto de venda até o dia 14/06/2021, 
as 17h00, exclusivamente através do e-mail: escola.218138@educacao.
mg .gov .br, Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na 
página da Internet: http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Monsenhor Teófilo Guimarães realiza Chamada 
Pública nº 002/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . Os fornecedores individuais, grupos formais e 
Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 36 da 
resolução FNDE nº 06/2020, para habilitação e Projeto de venda até 
o dia 17/06/2021, as 16h00, exclusivamente através do e-mail: esco-
la.55280@educacao.mg.gov.br, Os quantitativos e gêneros alimentícios 
estão disponíveis na página da Internet: http://www .portaldaagricultu-
rafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Bom repouso torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 02/06/2021, às 10 horas, Processo 
licitatório nº 08/2021, Modalidade Convite para aquisição de gêneros 
alimentícios com recursos do PNAE/Contrapartida Estadual . Os inte-
ressados poderão obter informações e cópia do edital completo exclu-
sivamente através do e-mail: escola.54275@educacao.mg.gov.br, até o 
dia 01/06/2021 às 22h00 .
A Caixa Escolar “Professora Nadime Ferreira de Morais Maeda” tor-
na-se público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
no dia de 02/06/2021, às 10:00 horas, Processo licitatório nº 03/2021, 
Modalidade convite para aquisição de gêneros alimentícios com recur-
sos do PNAE . Os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital completo exclusivamente através do e-mail: escola.54666@edu-
cacao .mg .gov .br, até o dia 02/06/2021, às 10h .
A Caixa Escolar realiza Chamada Pública nº 03/2021 para Aquisição de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural 
ou de suas organizações para Alimentação Escolar . Os fornecedores 
individuais, grupos formais e Informais deverão apresentar a documen-
tação prevista artigo 36 da resolução FNDE nº 06/2020, para habilita-
ção e Projeto de venda até o dia 16/06/2021, as 10h, exclusivamente 
através do e-mail:escola.54666@educacao.mg.gov.br, Os quantitativos 
e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://
www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar “Professora Nadime Ferreira de Morais Maeda” tor-
na-se público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
no dia de 02/06/2021, às 10:00 horas, Processo licitatório nº 04/2021, 
Modalidade convite para aquisição de gêneros alimentícios com recur-
sos do Contrapartida/Estadual . Os interessados poderão obter informa-
ções e cópia do edital completo exclusivamente através do e-mail: esco-
la.54666@educacao.mg.gov.br, até o dia 02/06/2021, às 10h.
A Caixa Escolar realiza Chamada Pública nº 04/2021 para Aquisição de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural 
ou de suas organizações para Alimentação Escolar . Os fornecedores 
individuais, grupos formais e Informais deverão apresentar a documen-
tação prevista artigo 36 da resolução FNDE nº 06/2020, para habilita-
ção e Projeto de venda até o dia 16/06/2021, as 10h, exclusivamente 
através do e-mail: escola.54666@educacao.mg.gov.br, Os quantitativos 
e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://
www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar do Colégio Tiradentes da Polícia Militar – unidade 
Pouso Alegre torna público, para conhecimento dos interessados, que 
fará realizar no dia 08/06/2021, às 14:00 horas, Processo licitatório nº 
02/2021, Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios 
com recursos do PNAE/Contrapartida Estadual . Os interessados pode-
rão obter informações e cópia do edital completo exclusivamente atra-
vés do e-mail: ctpmcaixaescolarpa@gmail.com, até o dia 08/06/2021, 
as 13h00 .

43 cm -21 1484371 - 1

 SrE DE ALMENArA
ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE 

GÊNErOS ALIMENTÍCIOS – PNAE 
A Caixa Escolar Justino ruas, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 04/06/2021, às 17h00min, Pro-
cesso Licitatório nº 01/2021, Modalidade Convite para aquisição de 
Gêneros Alimentícios com recursos do PNAE e recurso de Contra-
partida para alimentação Escolar . Os interessados poderão obter infor-
mações e cópia do Edital completo na sede da Escola Estadual Justino 
ruas, localizada na Avenida B, n° 100 – Bela vista, Pedra Azul - CEP 
39.970.000 – Telefone (033) 3751.1407, e-mail: escola.31185272@
educacao .mg .gov .br até o dia 02/06/2021, às 17:00 h .

ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE GÊNErOS 
ALIMENTÍCIOS – rECurSO ESTADuAl 

A Caixa Escolar Marília de Dirceu Naves torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 02 de /06/2021, às 
10:00 horas, Processo licitatório nº 01/2021, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
EE Joviano Naves, localizada na Avenida Juscelino Kubitschek n° 531 
– Bairro Cidade Nova – CEP 39900-000 – Telefone (033) 988128586, 
e-mail: escola.184551@educacao.mg.gov.br até o dia 02/06/2021, às 
9 h 30 min .

ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENTÍCIOS – PNA

 A Caixa Escolar Marília de Dirceu Naves torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 02 de /06/2021, às 
10:00 horas, Processo licitatório nº 02/2021, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
EE Joviano Naves, localizada na Avenida Juscelino Kubitschek n° 531 
– Bairro Cidade Nova – CEP 39900-000 – Telefone (033) 988128586, 
e-mail: escola.184551@educacao.mg.gov.br até o dia 02/06/2021, às 
9 h 30 min .

8 cm -21 1484737 - 1

SrE uNAÍ
 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE GÊNErOS 
ALIMENTÍCIOS – PNAE E CONTrAPArTIDA ESTADuAL

A Caixa Escolar “ACrÍSIO COrDEIrO vALADArES” torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
31/05/2021, às 09h00, Processo licitatório nº 06/2021, Modalidade 
CONvITE para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do 
PNAE e da Contrapartida Estadual . Os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da EE “Carmosina 
Durães Martins”, localizada na rua Marechal Deodoro da Fonseca, n° 
326 – Distrito de Bom Jesus, Arinos-MG - CEP 38 .680-000 – Telefone: 
(38) 3636-5022, e-mail: escola.108227@educacao.mg.gov.br, até o dia 
28/05/2021, às 17h00 .

 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE GÊNErOS 
ALIMENTÍCIOS – CONTrAPArTIDA ESTADuAL

A Caixa Escolar “TANCrEDO NEvES” torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 31/05/2021, às 14h00, 
Processo licitatório nº 06/2021, Modalidade CONvITE para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos do Contrapartida . Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE 
“Garibaldina Fernandes valadares”, localizada na rua Otto Wageman 
Carneiro, n° 51 – Planalto – Arinos-MG - CEP 38 .680-000 – Telefone: 
(38) 3635-1602, e-mail: escola.108219@educacao.mg.gov.br, até o dia 
28/05/2021, às 17h00 .

 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENTÍCIOS - PNAE

A Caixa Escolar “TANCrEDO NEvES” torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 31/05/2021, às 13h00, 
Processo licitatório nº 05/2021, Modalidade CONvITE para aquisi-
ção de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE 
“Garibaldina Fernandes valadares”, localizada na rua Otto Wageman 
Carneiro, n° 51 – Planalto – Arinos-MG - CEP 38 .680-000 - Telefone: 
(38) 3635-1602, e-mail: escola.108219@educacao.mg.gov.br, até o dia 
28/05/2021, às 17h00 .

 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE GÊNErOS 
ALIMENTÍCIOS – PNAE E CONTrAPArTIDA ESTADuAL

A Caixa Escolar “ANTÔNIO vALADArES FILHO” torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 31/05/2021, 
às 09h00, Processo licitatório nº 07/2021, Modalidade CONvITE para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE e Contrapar-
tida . Os interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto na sede da EE “Professor Benevides”, localizada na rua Manoel 
viana de Souza, s/n°, Crispim Santana – Arinos-MG - CEP 38 .680-000 
– Telefone: (38) 3635-1395, e-mail: escola.231860@educacao.mg.gov.
br, até o dia 28/05/2021, às 18h00 .

 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE GÊNErOS 
ALIMENTÍCIOS – PNAE E CONTrAPArTIDA ESTADuAL

A Caixa Escolar “Gil Evangelista do Prado” torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 31/05/2021, ás 09h00 
Processo licitatório nº 05/2021, Modalidade CONvITE para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos do PNAE e Contrapartida . Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da EE “Anália Carneiro dos Santos”, localizada na rua Manoel 
Antônio de Souza, nº 413, Israel Pinheiro – Buritis – MG - CEP 38 .660-
000 – Telefone: (38) 3662-1756, e-mail: escola.246204@educacao.
mg .gov .br, até o dia 28/05/2021, às 17h00 .

 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE GÊNErOS 
ALIMENTÍCIOS – CONTrAPArTIDA ESTADuAL

A Caixa Escolar “ArGEMIrO ANTÔNIO DO PrADO” torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
31/05/2021, às 10h00, Processo licitatório nº 08/2021, Modalidade 
CONvITE para aquisição de gêneros alimentícios com recursos da 
Contrapartida Estadual . Os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da EE “Argemiro Antônio do Prado”, 
localizada na rua Serra Bonita, n° 1 .100 – Canaã – CEP 38 .660-000 
– Telefone: (38) 3662-1665, e-mail: escola.108413@educacao.mg.gov.
br, até o dia 31/05/2021, às 09h00 .
 ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA PÚBLICA uNIFICADA 
– AGrICuLTurA FAMILIAr – CONTrAPArTIDA ESTADuAL

A Caixa Escolar “ANáLIA CArNEIrO DE ArAuJO” realiza Cha-
mada Pública Unificada nº 04/2021 para Aquisição de Gêneros Ali-
mentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas 
organizações para Alimentação Escolar com recursos da Contrapartida . 
Os Grupos Formais e Informais deverão apresenta a documentação pre-
vista artigo 27 da resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e Pro-
jeto de venda até o dia 13/06/2021, às 17h00, ExCLuSIvAMENTE 
POR E-MAIL: escola.108430@educacao.mg.gov.br da EE “José 
Gomes Pimentel”, localizada na rua São Domingos, n° 140 – Centro 
– Buritis-MG - CEP 38 .660-000 – Telefone: (38) 3662-1353 . Os quan-
titativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: 
http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br/

 ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA PÚBLICA 
uNIFICADA – AGrICuLTurA FAMILIAr -PNAE

A Caixa Escolar “ANáLIA CArNEIrO DE ArAuJO” realiza Cha-
mada Pública Unificada nº 03/2021 para Aquisição de Gêneros Alimen-
tícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas orga-
nizações para Alimentação Escolar com recursos do PNAE . Os Grupos 
Formais e Informais deverão apresenta a documentação prevista artigo 
27 da resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 13/06/2021, às 17h00, ExCLuSIvAMENTE POr E-MAIL: 
escola.108430@educacao.mg.gov.br da EE “José Gomes Pimentel”, 
localizada na rua São Domingos, n° 140 – Centro – Buritis-MG - CEP 
38 .660-000 – Telefone: (38) 3662-1353 . Os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponíveis na página da Internet: http://agriculturafa-
miliar .educacao .mg .gov .br/

 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE GÊNErOS 
ALIMENTÍCIOS – PNAE E CONTrAPArTIDA ESTADuAL

A Caixa Escolar “ANáLIA CArNEIrO DE ArAÚJO” torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 31/05/2021, 
às 09h00, Processo licitatório nº 06/2021, Modalidade CONvITE para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE e Contra-
partida . Os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da EE “José Gomes Pimentel”, localizada na rua São 
Domingos, n° 140 – Centro – Buritis-MG - CEP 38 .660-000 – Tele-
fone: (38) 3662-1353, e-mail: escola.108430@educacao.mg.gov.br, até 
o dia 28/05/2021, às 17h00 .

 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE GÊNErOS 
ALIMENTÍCIOS – PNAE E CONTrAPArTIDA ESTADuAL

 A Caixa Escolar “SÃO DOMINGOS” torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 31/05/2021, às 09h00, 
Processo licitatório nº 06/2021, Modalidade CONvITE para aquisi-
ção de gêneros alimentícios com recursos do PNAE e Contrapartida 
Estadual . Os interessados poderão obter informações e cópia do edital 

completo na sede da EE “São Domingos”, localizada na Av . Afonso 
Arinos, n° 103 – Passa Três – Buritis-MG - CEP 38 .660-000 – Tele-
fone: (38) 3663-2001, e-mail: escola.108421@educacao.mg.gov.br, até 
o dia 28/05/2021, às 17h00 .

 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENTÍCIOS – PNAE

A Caixa Escolar “DEPuTADO EDuArDO LuCAS” torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 31/05/2021, 
às 14h00, Processo licitatório nº 05/2021, Modalidade CONvITE para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE e da Contra-
partida Estadual . Os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital completo na sede da EE “Deputado Eduardo Lucas”, localizada 
na rua Manoel de Almeida, n° 355, Centro – Cabeceira Grande-MG – 
CEP 38.625-000 – Telefone: (38) 3677-8021, e-mail: escola.109100@
educacao .mg .gov .br, até o dia 31/05/2021, às 13h00 .

 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE GÊNErOS 
ALIMENTÍCIOS – PNAE E CONTrAPArTIDA ESTADuAL

A Caixa Escolar “DOM BOSCO” torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 31/05/2021, às 09h00, Pro-
cesso licitatório nº 05/2021, Modalidade CONvITE para aquisição 
de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis com recursos do 
PNAE e Transferência de recurso de contrapartida (estadual) para ali-
mentação escolar . Os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da EE “Dom Bosco”, localizada na Avenida 
Cândido Pereira Campos, n° 433 – Centro – Dom Bosco-MG - CEP 
38.654-000 –Telefone: (38) 3675-7140, e-mail: escola.108375@educa-
cao .mg .gov .br, até o dia 31/05/2021, às 08h00 .

 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENTÍCIOS - PNAE

A Caixa Escolar “SÃO JOÃO BATISTA” torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 31/05/2021, às 14h00, 
Processo licitatório nº 08/2021, Modalidade CONvITE para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados pode-
rão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE “Coro-
nel Manoel José de Almeida”, localizada na rua João Pereira Guedes, 
n° 240 – Buritizeiro – riachinho-MG - CEP 38 .640-000 – Telefone: 
(38) 99855-0997-, e-mail: escola.82821@educacao.mg.gov.br, até o 
dia 31/05/2021, às 13h00 .

 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENTÍCIOS - PNAE

A Caixa Escolar “DArCI rIBEIrO” torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 31/05/2021, às 10h00, Pro-
cesso licitatório nº 05/2021, Modalidade CONvITE para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE/Contrapartida . Os inte-
ressados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da EE “Darci ribeiro”, localizada na rua Tomé Alves rocha, n° 
511 – Cruzeiro – uruana de Minas-MG - CEP 38 .630-000 - Telefone 
(38) 3678-9026, e-mail: escola.322601@educacao.mg.gov.br, até o dia 
31/05/2021, às 09h30min .

 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE GÊNErOS 
ALIMENTÍCIOS – CONTrAPArTIDA ESTADuAL

A Caixa Escolar JÚLIO MArTINS FErrEIrA torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 31/05/2021, 
às 14h00, Processo licitatório nº 03/2021, Modalidade CONvITE para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos da Contrapartida . Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da CESEC “Júlio Martins Ferreira”, localizada na rua Calixto 
Martins de Melo, n° 37 – Centro – unaí-MG - CEP –38 .610-039 – 
Telefone: (38) 3676-4230, e-mail: escola.109070@educacao.mg.gov.
br, até o dia 28/05//2021, às 18h00 .

 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENTÍCIOS – PNAE

A Caixa Escolar “JÚLIO MArTINS FErrEIrA” torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 31/05/2021, 
às 15h00, Processo licitatório nº 04/2021, Modalidade CONvITE para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede 
da CESEC “Júlio Martins Ferreira”, localizada na rua Calixto Martins 
de Melo, n° 37 – Centro – unaí-MG - CEP –38 .610-039 – Telefone: 
(38) 3676-4230, e-mail: escola.109070@educacao.mg.gov.br, até o dia 
28/05//2021, às 18h00 .

 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE GÊNErOS 
ALIMENTÍCIOS – PNAE E CONTrAPArTIDA ESTADuAL

A Caixa Escolar “D’ ELISEu” torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 31/05/2021, às 10h00, Processo 
licitatório nº 05/2021, Modalidade CONvITE para aquisição de gêne-
ros alimentícios com recursos do PNAE e Contrapartida . Os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede 
da EE “Dom Eliseu”, localizada na rua Santa Luzia, n° 398, Cacho-
eira - unaí-MG - CEP 38 .610-280 – Telefone: (38) 3676-0944 - e-mail: 
escola108987@educacao.mg.gov.br, até o dia 28/05/2021 às 17h00.

 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE GÊNErOS 
ALIMENTÍCIOS - PNAEE CONTrAPArTIDA ESTADuAL

A Caixa Escolar “IZABEL CAMPOS MArTINS” torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 31/05/2021, 
às 15h00, processo licitatório nº 08/2019, Modalidade CONvITE para 
aquisição de gêneros alimentícios com recurso doPNAEe Contrapar-
tida Estadual . Os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital completo na sede da EE “Izabel Campos Martins”, localizada 
na rua Frei Francisco, n° 218 – Novo Horizonte – unaí-MG - CEP 
38 .610-000 – Telefone: (38) 3676-1175, e-mail: escola.245836.finan-
ceiro@educacao.mg.gov.br, até o dia 31/05/2021 às 14h00.

 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE GÊNErOS 
ALIMENTÍCIOS - PNAEE CONTrAPArTIDA ESTADuAL

A Caixa Escolar “JuvÊNCIO MArTINS FErrEIrA” torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 31/05/2021, 
às 09h00, Processo licitatório nº 14/2021, Modalidade CONvITE para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE e Contrapar-
tida . Os interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto na sede da EE “Juvêncio Martins Ferreira”, localizada na rod . 
Br 251, Fazenda Macaúba, km 23, S/N, Zona rural, unaí-MG - CEP 
38.610-000 – Telefone: (38) 3676-1036, e-mail: escola.239399.finan-
ceiro@educacao.mg.gov.br, até o dia 28/05/2021, às 17h00.

 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENTÍCIOS - PNAE

A Caixa Escolar “E .E DO BAIrrO CACHOEIrA” torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 31/05/2021, às 
14h00, Processo licitatório nº 006/2021, Modalidade CONvITE para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE e Contra-
partida Estadual . Os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da EE “Tancredo de Almeida Neves”, loca-
lizada na rua Djalma Torres, n° 1 .650 – Cachoeira – unaí-MG - CEP 
38.610-113 – Telefone: (38) 3676-2346, e-mail: escola.escola.109053@
educacao .mg .gov .br, até o dia 31/05/2021, às 13h00 .

 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE GÊNErOS 
ALIMENTÍCIOS – CONTrAPArTIDA ESTADuAL

A Caixa Escolar “TEÓFILO MArTINS FErrEIrA” torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 31/05/2021, 
às 09:00 horas, Processo licitatório nº 08/2021, Modalidade CONvITE 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do Termo Contra-
partida . Os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da EE “Teófilo Martins Ferreira”, localizada na Rua 
das Magnólias, n° 180 – Jardim – unaí-MG - CEP 38 .613-042 – Tele-
fone: (38) 3676-2175, e-mail: escola.109002@educacao.mg.gov.br, até 
o dia 28/05/2021 às 17h00 .

 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENTÍCIOS – PNAE

A Caixa Escolar “TEÓFILO MArTINS FErrEIrA” torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 31/05/2021, 
às 08h00, Processo licitatório nº 07/2021, Modalidade CONvITE para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do Termo PNAE . Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da EE “Teófilo Martins Ferreira”, localizada na Rua das Magnó-
lias, n° 180 – Jardim – unaí-MG - CEP 38 .613-042 – Telefone: (38) 
3676-2175, e-mail: escola.109002@educacao.mg.gov.br, até o dia 
28/05/2021 às 17h00 .

 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE GÊNErOS 
ALIMENTÍCIOS – CONTrAPArTIDA ESTADuAL

A Caixa Escolar “vIGArIO TOrrES” torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 31/05/2021, às 
15h30min, Processo licitatório nº 13/2021, Modalidade CONvITE 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do Contrapartida . 
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da EE “vigário Torres”, localizada na rua Av . Governador 
valadares, n° 280 – Capim Branco – unaí-MG - CEP 38 .610-114 – 
Telefone: (38) 3676-2146, e-mail: escola.109011@educacao.mg.gov.
br, até o dia 28/05/2021, às 17h00 .

 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENTÍCIOS - PNAE

A Caixa Escolar “vIGArIO TOrrES” torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 31/05/2021, às 
14h30min, Processo licitatório nº 12/2021, Modalidade CONvITE 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da EE “vigário Torres”, localizada na rua Av . Governador valada-
res, n° 280 – Capim Branco – unaí-MG - CEP 38 .610-114 – Telefone: 
(38) 3676-2146, e-mail: escola.109011@educacao.mg.gov.br, até o dia 
28/05/2021, às 17h00 .

 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENTÍCIOS – PNAE

A Caixa Escolar “vIrGÍLIO DE MELO FrANCO” torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 31/05/2021, às 
14h00, Processo licitatório nº 04/2021, Modalidade CONvITE para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE e Contra-
partida . Os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da EE “virgílio de Melo Franco”, localizada na rua 
Natal Justino da Costa, n° 560 – Centro – unaí-MG - CEP 38 .610-044 
- Telefone: (38) 3676-4570, e-mail: escola.109029@educacao.mg.gov.
br, até o dia 31/05/2021, às 13h00 .

60 cm -21 1484355 - 1

SrE PArá DE MINAS – EDITAL LICITAÇÃO
A Caixa Escolar Doutor Isauro Epifânio, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que realizará no dia 13/06/2021, às 09:00, 
Processo Licitatório nº 02/2021, Modalidade Convite para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos da Alimentação Escolar . Os inte-
ressados poderão obter informações e cópia completa do edital exclusi-
vamente no e-mail: escola.32921@educacao.mg.gov.br da EE Doutor 
Isauro Epifânio – Conceição do Pará - Tel . (37) 3271-1426 até o dia 
13/06/2021 às 08:30 . - TC 949164/2021 

2 cm -21 1484404 - 1

ExTrATO DE PuBLICAÇÃO DE EDITAL/CHAMADA PÚBLICA
ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENTÍCIOS FONTE 36 - PNAE

A Caixa Escolar João Ambrósio ribeiro torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 04 de Junho /2021, 
às 09:00 horas, Processo licitatório nº 01/2021, Modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da EE João Lucio Trindade Sobrinho, localizada na Distrito de 
água Limpa sem numero -Chalé/MG – CEP 36985-000 – Telefone 
(033)33451530, e-mail: escola.74942@educacao.mg.gov.br, até o dia 
04/06/2021, às 09h00 .

ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENTÍCIOS FONTE 21 - PNAE

A Caixa Escolar João Ambrósio ribeiro torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 04 de Junho /2021, às 
09:00 horas, Processo licitatório nº 01/2021, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos contrapartida estadual . 
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da EE João Lucio Trindade Sobrinho, localizada na Distrito 
de água Limpa sem numero -Chalé/MG – CEP 36985-000 – Telefone 
(033)33451530, e-mail: escola.74942@educacao.mg.gov.br, até o dia 
04/06/2021, às 10h00 .
A Caixa Escolar Padre Geraldo Magalhães realizará Chamada Pública 
nº 02/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apresen-
tar a documentação prevista artigo 27 da resolução/CD/FNDE nº 4, 
de 2 de abril de 2015, para habilitação e Projeto de venda até o dia 
16/06/2021, às 09:00h, na EE QuINCA FrANCO, localizada na AvE-
NIDA ALvArO MOrEIrA DA SILvA n° 705 – CENTrO – CEP:36-
974-000 – Telefone (33)3342-1210, e-mail:escola.75477@educacao.
mg .gov .br  . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis 
na página da Internet: http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Padre Geraldo Magalhães realizará Chamada Pública 
nº 03/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apresen-
tar a documentação prevista artigo 27 da resolução/CD/FNDE nº 4, 
de 2 de abril de 2015, para habilitação e Projeto de venda até o dia 
16/06/2021, às 10:00h, na EE QuINCA FrANCO, localizada na AvE-
NIDA ALvArO MOrEIrA DA SILvA n° 705 – CENTrO – CEP:36-
974-000 – Telefone (33)3342-1210, e-mail:escola.75477@educacao.
mg .gov .br  . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis 
na página da Internet: http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br .
A Caixa Escolar SÃO PEDrO torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 18 de junho/2021, às 12:00 horas, 
Processo licitatório nº 01/2021, Modalidade Convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE fonte 21 . Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da E . E . 
MANOEL FELISBErTO PErEIrA ALvIM, localizada na rua Júlio 
Ferreira Brandão, nº 175 – Chalé/MG – CEP 36985-000 – Telefone 
(033)992655096, e-mail: escola.74926@educacao.mg.gov.br, até o dia 
18/06/2021, às 12h00 .
A Caixa Escolar SÃO PEDrO torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 18 de junho /2021, às 13:00 horas, 
Processo licitatório nº 02/2021, Modalidade Convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE fonte 36 . Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da E . E . 
MANOEL FELISBErTO PErEIrA ALvIM, localizada na rua Júlio 
Ferreira Brandão, nº 175 – Chalé/MG – CEP 36985-000 – Telefone 
(033)992655096, e-mail: escola.74926@educacao.mg.gov.br, até o dia 
18/06/2021, às 12h00 .
A Caixa Escolar JOÃO AuGuSTO DE CArvALHO torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 04 de 
Junho de 2021, às 13:00 horas, Processo licitatório nº 01/2021, Moda-
lidade CONvITE para aquisição de gêneros alimentícios com recursos 
do PNAE . Os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da EE JOÃO AuGuSTO DE CArvALHO, locali-
zada na rua Santo Antônio, nº 02 – Distrito de São Simão do rio Preto 
– Simonésia/MG - CEP 36 .930-000 – Telefone (33) 33363061 e-mail: 
escola.75892@educacao.mg.gov.br até o dia 04/06/2021, às 12:00h.
A Caixa Escolar JOÃO AuGuSTO DE CArvALHO torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 04 de 
Junho de 2021, às 14:00 horas, Processo licitatório nº 02/2021, Moda-
lidade CONvITE para aquisição de gêneros alimentícios com recur-
sos da Contrapartida Estadual . Os interessados poderão obter infor-
mações e cópia do edital completo na sede da EE JOÃO AuGuSTO 
DE CArvALHO, localizada na rua Santo Antônio, nº 02 – Distrito 
de São Simão do rio Preto – Simonésia/MG - CEP 36 .930-000 – Tele-
fone (33) 33363061 e-mail: escola.75892@educacao.mg.gov.br até o 
dia 04/06/2021, às 12:00h .
A Caixa Escolar Cristiano Machado torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 01/06/2021 às 09:00 horas,de 
forma online, através do link: https://meet .google .com/zuu-rqzm-ytp 
pela plataforma GOOGLE MEET, Processo Licitatório nº 01/2021, 
na Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios que 
irão compor os kits de merenda nº 01/2021 e 02/2021 . Os interessa-
dos poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
E .E valdomiro Magalhães localizada na rua Adalberto Leão, nº 92 
CENTrO Matipó-MG, CEP 35367-000 – Telefone (31) 3873-1101 e/
ou e-mail:escola.75523@educacao.mg.gov.br até o dia 31/05/2021 às 
18:00 horas .

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA- AGrICuLTurA FAMILIAr .

A Caixa Escolar Magnes Neves Martins, torna público realiza Chamada 
Pública nº 01/2021, para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apre-
sentar a documentação prevista artigo 27 da resolução/CD/FNDE 
nº 4, de 2 de abril de 2015, para habilitação e Projeto de venda até o 
dia 23/06/2021, às 08:00h, na E .E do Bairro Boa vista, localizada na 
rua Duque de Caxias, n°12 Matipó (MG) CEP: 35367-000 – Telefone 
(031) 3873-1463, e-mail:escola.205541@eduacao.mg.gov.br. Os quan-
titativos e gêneros alimentícios estão disponível na página da Internet: 
http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br
A Caixa Escolar Magnes Neves Martins, torna público realiza Chamada 
Pública nº 02/2021, para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apre-
sentar a documentação prevista artigo 27 da resolução/CD/FNDE 
nº 4, de 2 de abril de 2015, para habilitação e Projeto de venda até o 
dia 23/06/2021, às 10:30h, na E .E do Bairro Boa vista, localizada na 

 
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 3202105220042220142.
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rua Duque de Caxias, n°12 Matipó (MG) CEP: 35367-000 – Telefone 
(031) 3873-1463, e-mail:escola.205541@eduacao.mg.gov.br. Os quan-
titativos e gêneros alimentícios estão disponível na página da Internet: 
http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br 
 A Caixa Escolar Milton Campos realiza Chamada Pública nº 02/2021 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do 
Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação Esco-
lar . Os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documentação 
prevista artigo 27 da resolução/CD/FNDE nº 4, de 2 de abril de 2015, 
para habilitação e Projeto de venda até o dia 15/06/2021 às 14:00h na 
Escola Estadual de Manhuaçu, localizada na rua Luiz Lino valentim, 
n° 119 – Bairro Bom Pastor - Manhuaçu (MG) – CEP 36 .900 .000 – 
Telefone (0XX33) 3331-1049, e-mail: escola.75167@educacao.
mg .gov .br até o dia 15 de junho de 2021, às 14:00h . Os quantitativos 
e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://
www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br . 
 A Caixa Escolar JOÃO PAuLO TEIxEIrA DE SIQuEIrA realiza 
Chamada Pública nº 02/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organiza-
ções para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais deve-
rão apresentar a documentação prevista artigo 27 da resolução/CD/
FNDE nº 4, de 2 de abril de 2015, para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 21/06/2021, às 17:00hs, na E . E . Dionysio Costa, localizada 
na rua Artur Lobato n° 117 – CEP 36955-000 – Telefone (033) 3312-
2802, e-mail: escola.75558@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e 
gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://
www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .   

 30 cm -21 1484669 - 1  

   SrE COrONEL FABrICIANO 
 ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr 

 A Caixa Escolar Professora Maria Antonieta realizar dia 14/06/2021 
as 08:00 h Chamada Pública nº 01/2021- para aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar, do empreendedor rural ou de suas 
organizações para a alimentação escolar . Os fornecedores individuais, 
grupos formais e grupos informais interessados deverão enviar o pro-
jeto de venda e a documentação para habilitação prevista artigo 1º da 
Resolução FNDE nº 04/2015, para o E-mail fi nancas191116@gmail.
com até o dia 11/06/2021-, às 12:00 horas . Os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da internet: http://www .portal-
daagriculturafamiliar .mg .gov .br . 

 ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr 

 A Caixa Escolar “Manoela Soares Bicalho” realiza Chamada Pública 
nº 01/2021- para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura fami-
liar, do empreendedor rural ou de suas organizações para a alimentação 
escolar . Os fornecedores individuais, grupos formais e grupos infor-
mais interessados deverão apresentar o projeto de venda e a docu-
mentação para habilitação prevista artigo 1º da resolução FNDE nº 
04/2015, até o dia 10/06/2021- às 09:00 horas, ExCLuSIvAMENTE 
PARA O E-MAIL: escola.191264@educacao.mg.gov.br. Os quantita-
tivos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da internet: 
http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br . O edital poderá ser 
solicitado através do e-mail acima . 

 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE GÊNErOS 
ALIMENTÍCIOS – ALIMENTAÇÃO ESCOLAr 

 A Caixa Escolar “MANOELA SOArES BICALHO” torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 28/05/2021 
às 15:00 horas, processo licitatório nº 01/2021, modalidade “Convite”, 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os inte-
ressados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede 
da EE “MANOELA SOArES BICALHO”, localizada na rua Ganso, 
n° 80, bairro vila Celeste, Cidade Ipatinga – MG, CEP: 35162-500, 
Telefone (31) 3821-7123, e-mail: escola.191264@educacao.mg.gov.br 
até o dia 28/05/2021, às 14:30 horas . 

 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE GÊNErOS 
ALIMENTÍCIOS – ALIMENTAÇÃO ESCOLAr 

 A Caixa Escolar “MANOELA SOArES BICALHO” torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 28/05/2021 
às 15:30 horas, processo licitatório nº 02/2021, modalidade “Convite”, 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos da Alimentação 
Escolar Estadual . Os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da EE “MANOELA SOArES BICALHO”, 
localizada na rua Ganso, n° 80, bairro vila Celeste, Cidade Ipatinga 
– MG, CEP: 35162-500, Telefone (31) 3821-7123, e-mail: esco-
la.191264@educacao.mg.gov.br até o dia 28/05/2021, às 15:00 horas.  

 11 cm -21 1484563 - 1  

   DIrETOrIA DE GESTÃO DE CONTrATOS E CONvÊNIOS 
 ExTrATOS DE CONvÊNIOS 

 ExTrATO DO CONvÊNIO DE MÚTuA COOPErAÇÃO  
 Processo SEI nº 1260 .01 .0020587/2021-40 . Assinatura: 26/03/2021 . 
Partes: EMG/Secretaria de Estado de Educação e o Município de Cam-
panha . Objeto: Estabelecer a mútua cooperação entre os partícipes, com 
vistas à universalização e melhoria da Educação Básica – Pré-Escola 
até o Ensino Médio, mediante aplicação de recursos dos convenentes 
em ações nas redes estadual e municipal de ensino no MuNICÍPIO, 
bem como a adjunção por parte do ESTADO/SECrETArIA de servi-
dor pertencente à carreira de Professor de Educação Básica e Especia-
lista em Educação Básica e a autorização de afastamento sem remu-
neração de servidores do quadro de pessoal de ambas as redes para 
ocupar cargo de diretor de escola, assegurando maior agilidade na tra-
mitação dos processos das diversas parcerias ESTADO/ MuNICÍPIO 
para a melhoria da educação na região . vigência: 60 (sessenta) meses a 
contar da data de sua publicação . Assinantes: rosa Maria da Silva reis 
e Lázaro roberto da Silva . 

  
 ExTrATO DO CONvÊNIO DE MÚTuA COOPErAÇÃO  

 Processo SEI nº 1260 .01 .0022259/2021-98 . Assinatura: 20/05/2021 . 
Partes: EMG/Secretaria de Estado de Educação e o Município de Ingaí . 
Objeto: Estabelecer a mútua cooperação entre os partícipes, com vis-
tas à universalização e melhoria da Educação Básica – Pré-Escola até 
o Ensino Médio, mediante aplicação de recursos dos convenentes em 
ações nas redes estadual e municipal de ensino no MuNICÍPIO, bem 
como a adjunção por parte do ESTADO/SECrETArIA de servidor 
pertencente à carreira de Professor de Educação Básica e Especialista 
em Educação Básica e a autorização de afastamento sem remunera-
ção de servidores do quadro de pessoal de ambas as redes para ocupar 
cargo de diretor de escola, assegurando maior agilidade na tramitação 
dos processos das diversas parcerias ESTADO/ MuNICÍPIO para a 
melhoria da educação na região . vigência: 60 (sessenta) meses a con-
tar da data de sua publicação . Assinantes: Geniana Guimarães Faria e 
Giulliano ribeiro Pinto . 
  

 ExTrATO DE COMuNICADO 
 COMuNICADO 

 Comunicamos para fi ns de baixa do CNPJ junto à Receita Federal 
 do Brasil - rFB, a extinção das atividades do CNPJ da Secretaria de 
 CNPJ: 22 .708 .861/0001-61 
 Nome Empresarial: Escola Estadual Mestra Zulmira 
 Nome fantasia: Escola Mestra Zulmira .  

 9 cm -21 1484782 - 1  

   SrE - JuIZ DE FOrA 
 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE 

GÊNErOS ALIMENTÍCIOS – PNAE 
 A Caixa Escolar vieira Marques torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 31/05/2021, às 10h, Processo 
Licitatório nº 02/2021, Modalidade Convite, para aquisição de gêne-
ros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da EE vieira Marques, 
localizada na Av .: rui Barbosa, n° 201, Bairro: Centro, Cidade: Santos 
Dumont – MG – CEP: 36 .240-108 – Telefone: (32) 3251-4481, e-mail: 
escola.69990@educacao.mg.gov.br, até o dia 28/05/2021, às 16h. 

 ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr 

 A Caixa Escolar Dona Ana Pires Soares de Souza realiza Chamada 
Pública nº 02/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apresen-
tar a documentação prevista no artigo 27 da resolução CD/FNDE nº 
04/2015, para habilitação e Projeto de venda até o dia 23/06/2021, às 
12h, na EE de Ensino Médio de rochedo de Minas, localizada na Praça 
Nossa Senhora da Piedade, s/n, Bairro: Centro, Cidade: rochedo de 
Minas – MG – CEP: 36 .604-000 – Telefone: (32) 3262-1166, e-mail: 
escola.342645@educacao.mg.gov.br.  

 5 cm -21 1484772 - 1  

   SrE MONTES CLArOS 
 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE 

GÊNErOS ALIMENTÍCIOS - PNAE 
 A Caixa Escolar ArMÊNIO vELOSO, CNPJ: 19 .119 .031/0001-94, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
no dia 07/05/2021, às 10:30 horas da manhã, Processo licitatório nº 
01/2021, Modalidade: CONvITE, para aquisição de gêneros alimen-
tícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter informa-
ções e cópia do edital completo na sede da E . E . Armênio veloso, loca-
lizada na r . Wolfrânio, 192 – Bairro de Lourdes – Montes Claros/MG 
– CEP 39.401-672, Telefone (38) 3213-1363, e-mail: escola.81400@
educacao .mg .gov .br até o dia 07/05/2021, às 07:00h . 
 A Caixa Escolar ArMÊNIO vELOSO, CNPJ: 19 .119 .031/0001-94, 
realizará Chamada Pública Individual nº 02/2021 para Aquisição de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar do Empreendedor rural 
ou de suas organizações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais 
e Informais deverão apresentar a documentação prevista no artigo 27 da 
resolução FNDE nº 26/2013 e 04/2015, para habilitação e Projeto de 
venda até o dia 14/06/2020, às 08:00h, na E . E . Armênio veloso, locali-
zada à rua Wolfrânio, n° 192 – Bairro de Lourdes, Montes Claros/MG 
– CEP 39.401-672, Telefone (38) 3213-1363, e-mail: escola.81400@
educacao .mg .gov .br . 

 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENTÍCIOS - PNAE 

 A Caixa Escolar DONATO SANTOS torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 02/06/2021, às 10:00 
horas, Processo licitatório nº 01/2021, Modalidade convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE/ FNDE . Os inte-
ressados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da e .e .donato santos, localizada na rua: Lauro Oliveira, nº 368 
Bairro: Alfredo Dias- Francisco Sá - MG – CEP 39580-000– Telefone 
(0XX38) 32331322, e-mail: escola.80314@educacao.mg.gov.br até o 
dia 01/06/2021, às 10:00horas . 

 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO 
DE GÊNErOS ALIMENTÍCIOS 

 A Caixa Escolar DONATO SANTOS torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 02/06/2021, às 10:00 horas, 
Processo licitatório nº 02/2020, Modalidade convite para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos da CONTrAPArTIDA ESTA-
DuAL . Os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da e .e .donato santos, localizada na rua: Lauro Oli-
veira, nº 368 Bairro: Alfredo Dias- Francisco Sá - MG – CEP 39580-
000– Telefone (0XX38) 32331322, e-mail: escola.80314@educacao.
mg .gov .br . até o dia 01/06/2021, às 10:00horas . 

 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE 
 GÊNErOS ALIMENTÍCIOS 

 A Caixa Escolar JuvENTILIA PrATES torna público para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 02/06/2021, às 10h00, 
Processo licitatório nº 01/2021, Modalidade Convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE e Contrapartida estadual . 
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da E .E . Coronel Francisco ribeiro, localizada na rua Coro-
nel Francisco ribeiro, n° 594, Centro, Cidade: Coração de Jesus– MG 
– CEP: 39.340.000 Telefone: (38) 3228-1730, e-mail: escola.79871@
educacao .mg .gov .br até o dia 31/05/21, às 16h00min . 

 ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
 PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr 

 A Caixa Escolar JuvENTILIA PrATES realiza Chamada Pública nº 
01/2021, para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimenta-
ção Escolar com recursos do PNAE e Contrapartida estadual . Os Gru-
pos Formais e informais deverão apresentar a documentação prevista 
artigo 27 da resolução CD/FNDE nº 04/2015 e Nota Técnica nº 1/SEE/
SPF/2021, para habilitação e Projeto de venda até o dia 14/06/2021 
as 16h00 na E .E . Coronel Francisco ribeiro, localizada na rua Coro-
nel Francisco ribeiro, n° 594, Centro, Cidade: Coração de Jesus– MG 
– CEP: 39.340.000 Telefone: (38) 3228-1730, e-mail: escola.79871@
educacao .mg .gov .br 

 ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA PÚBLICA 
INDIvIDuAL – AGrICuLTurA FAMILIAr 

 A Caixa Escolar Professor ALCIDES SOArES CArvALHO rea-
liza Chamada Pública Individual nº 01/2021 – TC Nº 949976/2021 e 
946447/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações 
para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão 
apresentar a documentação prevista na resol . CD/FNDE nº 04/2015, 
para habilitação e Projeto de venda até o dia 17/06/2021, às 8:30 horas, 
na sede da Escola Estadual Zinha Prates, localizada na rua urbino 
viana nº 566 Bairro vila Guilhermina CEP39400-087 Telefone (038) 
32126646, e-mail: escola.81477@educacao.mg.gov.br. Os quantita-
tivos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: 
http://portal .educacao .mg .gov .br/agf 

 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE 
 GÊNErOS ALIMENTÍCIOS 

 A Caixa Escolar ruDOFINDA SOArES MArTINS torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 28/05/2021, às 
10:00 horas, Processos Licitatórios nº 01/2021 e 02/2021, MODALI-
DADE CONvITE, para aquisição de Gêneros Alimentícios para com-
posição dos Kit de alimentação com recursos PNAE e Contrapartida 
Estadual, respectivamente, para Benefi ciar Alunos e servidores com 
Merenda Escolar . Os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da Escola Estadual Américo Martins, loca-
lizada na rua Sete, 363, Jaraguá, Montes Claros MG, CEP: 39404-182 
– Telefone (38) 3215-2329, e-mail: escola.81329@educacao.mg.gov.
br As propostas devem ser entregues no endereço da escola até o dia 
28/05/2021, às 09:00 . 

 ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr DurANTE 

A PANDEMIA DO COrONA vÍruS 
 A Caixa Escolar JOSÉ MArIA DE FIGuEIrEDO realiza Chamada 
Pública nº 01/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apre-
sentar a documentação prevista no artigo 27 da resolução FNDE nº 
26/2013, para habilitação e Projeto de venda até o dia 14/06/2021, 
através do e-mail: escola.79464@educacao.mg.gov.br da EE Antô-
nio Soares da Cruz, localizada na rua Adão Honório, 138 – Centro – 
Guaraciama - MG – Telefone (38) 3421 0531, e-mail: escola.79464@
educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dis-
ponível na página da Internet: http://portal .educacao .mg .gov .br/agf e 
através do e-mail da escola acima citado . 

 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE GÊNErOS 
ALIMENTÍCIOS – CONTrAPArTIDA ESTADuAL- 

TErMO DE COMPrOMISSO 949860/2021 
 A Caixa Escolar JOANA BATISTA ALEGrIA torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 10 de junho 
de 2021, às 15:00 horas, Processo licitatório nº 003/2021, Modalidade 
Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos da Con-
trapartida Estadual . Os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da E . E . Adelaide Medeiros, localizada na 
Av . Belo Horizonte n° 26 – Brasília de Minas - MG– CEP 39 .330-
000 – Telefone (0XX38) 3231-1448, e-mail: escola.79618@educacao.
mg .gov .br até o dia 09/06/2021 às 17:00 horas . 

 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENTÍCIOS – PNAE - TErMO 

DE COMPrOMISSO 946331/2021 
 A Caixa Escolar JOANA BATISTA ALEGrIA torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 10 de junho 
de 2021, às 16:00 horas, Processo licitatório nº 004/2021, Modali-
dade Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos Do 
PNAE . Os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da E . E . Adelaide Medeiros, localizada na Av . Belo 
Horizonte n° 26 – Brasília de Minas - MG– CEP 39 .330-000 – Telefone 
(0XX38) 3231-1448, e-mail: escola.79618@educacao.mg.gov.br até o 
dia 09/06/2021 às 17:00 horas . 

 ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA INDIvIDuAL– AGrICuLTurA 
FAMILIAr ( CONTrAPArTIDA E PNAE) 

 A Caixa Escolar JOANA BATISTA ALEGrIA realiza Chamada Pública 
Individual nº 001/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações 
para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão 
apresentar a documentação prevista na resol . CD/FNDE nº 04/2015, 
NOTA TÉCNICA No 02/2019 e NOTA TÉCNICA SEE/SPF/DPCO Nº 
01/2021, para habilitação e Projeto de venda até o dia 15/06/2021, às 
13:00 horas, através do e-mail: escola.79618@educacao.mg.gov.br. Os 
quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis no endereço ele-
trônico escola.79618@educacao.mg.gov.br  

 32 cm -21 1484517 - 1  

    SrE vArGINHA 
  ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE 

GÊNErOS ALIMENTÍCIOS - PNAE 
 A Caixa Escolar Julião Felipe Simão torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 01/06/2021, às 08:00 horas, 
Processo licitatório nº 02/2021, Modalidade Convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da EE Professora 
Maria Augusta vieira Corrêa, localizada na rua Dr Artur Brandão n° 
73 – Bairro: Botafogo – CEP 37190000 – Telefone (035) 3265-7099 
, e-mail: escola.174769@educacao.mg.gov.br até o dia 31/05/2021das 
08 às 18h . 

  ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENTÍCIOS - PNAE 

  A Caixa Escolar Matilde de Abreu Nogueira torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 10/06/2021, às 14:00 
horas, Processo licitatório nº 03/2021, Modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da Escola 
EstadualGabriel Odorico de Ensino Fundamental e Médio, localizada 
na Avenida Santa Cruz n° 315 – Centro – CEP 37 .750-000 – Telefone 
(0XX35) 3295-1349, e-mail: escola.173045@educacao.mg.gov.br, até 
o dia 10/05/2021, às 13:00 horas . 

  ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr 

 A Caixa Escolar Dona Chiquinha viana realiza Chamada Pública nº 
01/2021, para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documen-
tação prevista artigo 22 da resolução FNDE nº 38/09, para habilitação 
e Projeto de venda até o dia 15/06/2021, às 10:00h, na EE Professor 
viana, localizada na rua Padre Cornélio Hans n° 1726 CEP 37135040 
–Telefone (035)32911347,e-mail: escola.170861@educacao.mg.gov.
br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página 
da Internet: http://portaldagriculturafamiliar .mg .gov .br 

  ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENTÍCIOS - PNAE 

 A Caixa Escolar Coronel Eduardo de Gouveia torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 27/05/2021, 
às 15 horas, Processo licitatório nº 02/2021, Modalidade Convite, para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
E . E . Pedro Mestre, localizada na rua Presidente Antônio Carlos n° 432 
– Centro – CEP 37 .225-000 -Telefone (035) 3225-1364, e-mail: esco-
la.171824@educacao.mg .gov .br até o dia 27/05/2019, às 13 horas . 

  ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr 

 A caixa escolar áurea Lex Engel realiza chamada pública nº 02/2021 
para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, do 
empreendedor rural ou de suas organizações para alimentação escolar . 
os grupos formais e informais deverão apresentar a documentação pre-
vista artigo 22 da resolução FNDE nº 38/09, para habilitação e pro-
jeto de venda até o dia 15/06/2021, às 17h, na e .e .dr .emilio da silveira, 
localizada na rua Duque de Caxias n° 1359 – bairro centro – Alfenas/
mg – CEP 37130-089 – telefone (0xx35) 3291-1493, e-mail: esco-
la.170798@educacao.mg.gov.br. os quantitativos e gêneros alimentí-
cios estão disponíveis na página da internet: http://portaldagricultura-
familiar .mg .gov .br 

  ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENTÍCIOS - PNAE 

 A Caixa Escolar Cônego José Maria torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 08/06/2021, às 10:00 horas, 
Processo licitatório nº 02/2021, Modalidade convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da EE Cônego 
José Maria, localizada na rua Professora Beralda Gomes, n° 11 – Cen-
tro – Três Pontas – CEP 37 .190 .000 – Telefone (035) 3265-4096, e-mail: 
escola.174530@educacao.mg.gov.br. até o dia 08/06/2021, às 9h. 

  ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENTÍCIOS - PNAE 

 A Caixa Escolar Barão do rio Branco torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 28/05/2021, às 10h, 
Processo Licitatório nº 01/2021, Modalidade Convite para Aquisição de 
Gêneros Alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da E .E . Zoroastro 
Oliveira, localizada na rua João Luiz Alves n° 302 – Centro – CEP: 
37.400-000 – Telefone (035) 3261-1036, e-mail: escola.171492@edu-
cacao .mg .gov .br . até o dia 27/05/2021, às 17hs . 

  ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr 

 A Caixa Escolar São Judas Tadeu realiza Chamada Pública nº 01/2021 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do 
Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação Esco-
lar . Os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documentação 
prevista artigo 22 da resolução FNDE nº 38/09, para habilitação e Pro-
jeto de venda até o dia 14/06/2021, às 10:00 horas, na EE de Nazaré de 
Minas, localizada na rua Boaventura Pereira Neto s/n°– CEP 37253-
000 – Telefone (035)3861-7046, e-mail: escola.173428@educacao.
mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponível na 
página da Internet: http://portaldagriculturafamiliar .mg .gov .br 

  ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENTÍCIOS - PNAE 

 A Caixa Escolar Dr . Wladimir de rezende Pinto torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 28/05/2021 às 
10h30min ., Processo licitatório nº 01/2021, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
EE Dr . Wladimir de rezende Pinto, localizada na rua José Augusto 
Sigiani, s/nº vila registânea CEP 37022-060 varginha-MG-(35) 3221-
5141, e-mail:escola.175030.fi nanceiro@educacao.mg.gov.br.até o dia 
27/05/2021, às 18h . 

  ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr 

 A Caixa Escolar Paulo Alcoforado Cavalcante realiza chamada pública 
nº 02/2021 para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura fami-
liar, do empreendedor rural ou de suas organizações para alimentação 
escolar . Os grupos formais e informais deverão apresentar a documen-
tação prevista artigo 22 da resolução FNDE nº 38/09, para habilitação 
e projeto de venda até o dia 15/06/2021, às 10:00 h, na EE João Nunes 
Ferreira, localizada na Avenida Getúlio vargas n° 245 – Lambari – CEP 
37480-000– telefone (0XX35) 3271-1555, e-mail: escola.173029@
educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponíveis na página da Internet: http://portaldagriculturafamiliar .
mg .gov .br   

 25 cm -21 1484595 - 1  

   SrE CONSELHEIrO LAFAIETE 
 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE 

GÊNErOS ALIMENTÍCIOS – PNAE . 
 A Caixa Escolar Levindo Costa Carvalho torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 10 de junho de 2021, às 
16:00 horas, Processo licitatório nº 01/2021, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede 
da E .E . Levindo Costa Carvalho, Amarantina n° s/n – Bairro Primeiro 
de Maio – CEP 36 .420-000 – Telefone (031) 3741-3521 e-mail: esco-
la.194182@educacao.mg.gov.br até o dia 09/06/2021, às 17h. 

 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE GÊNErOS 
ALIMENTÍCIOS – rECurSOS ESTADuAIS .  

 A Caixa Escolar Levindo Costa Carvalho torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 10 de junho de 2021, às 
16:00 horas, Processo licitatório nº 02/2021, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos Estaduais . Os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede 
da E .E . Levindo Costa Carvalho, Amarantina n° s/n – Bairro Primeiro 
de Maio – CEP 36 .420-000 – Telefone (031) 3741-3521 e-mail: esco-
la.194182@educacao.mg.gov.br até o dia 09/06/2021, às 17h.   

 5 cm -21 1484760 - 1  

   SrE-LEOPOLDINA 
 ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE 

GÊNErOS ALIMENTÍCIOS – PNAE / CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr . 

 A CAIxA ESCOLAr “vErA BAPTISTA DE PAuLA”realiza Cha-
mada Pública Individual nº01/2021, paraAquisição deGêneros Ali-
mentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas 
organizaçõesparaAlimentação Escolar . Os Grupos Formais e Infor-
mais deverão apresentar a documentação prevista na resolução CD/
FNDE nº 04/2015 que alterou o artigo 27 da resolução FNDE nº 
26/2013,parahabilitação e Projeto de venda atéo dia 11/06/2021, às 
09:00horas, na Escola Estadual“Olavo Bilac” P .O .4 .5 .B .2, localizada 
narua Praça Américo Simão, n°102, Bairro: Centro- CEP36740–00 
Telefone (32)3444-1166,e -mail:escola.99252@educacao.mg.gov.
br .Osquantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página 
da internet: http://agriculturafamiliar .educacao .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 3202105220042220143.



 44 – sábado, 22 de Maio de 2021 diário do executivo Minas Gerais 
A CAIxA ESCOLAr NAIr GuIMArÃESrealiza Chamada Pública 
nº 01/2021paraAquisição deGêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizaçõesparaAli-
mentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apresen-
tar a documentação prevista na resolução CD/FNDE nº 04/2015 que 
alterou o artigo 27 da resolução FNDE nº 26/2013,parahabilitação e 
Projeto de venda atéo dia 14/06/2021, às 16:00horas, na Escola Esta-
dualManuel Inácio Peixoto, localizada naChácara da Granjaria, n°S/N, 
Bairro: Granjaria - CEP 36 .773-563 Telefone (32) 3422-3088,e -mail: 
escola.97365 @educacao.mg.gov.br Osquantitativos e gêneros alimen-
tícios estão disponíveis na página da internet: http://agriculturafamiliar .
educacao .mg .gov .br
A CAIxA ESCOLAr “NAIr GuIMArÃES” torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 02 de junho de 
2021, às 17:00 horas, Processo licitatório nº 01/2021 Modalidade Con-
vite para a aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . 
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da E . E . “Manuel Inácio Peixoto”, localizada na Chácara Gran-
jaria, nº S/n, CEP .36773 .563, telefone: (032) 3422-3088email: esco-
la.97365@educacao.mg.gov.br, até o dia 02/06/2021 às 13:00 h.
A CAIxA ESCOLAr ISA MOrAES FrEITAS realiza Chamada 
Pública nº 02/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apresen-
tar a documentação prevista na resolução CD/FNDE nº 04/2015 que 
alterou o artigo 27 da resolução FNDE nº 26/2013, para habilitação e 
Projeto de venda até o dia 14/06/21, às 08:30 horas, na E . E . Isa Moraes 
Freitas”, localizada na Av . Coronel Araújo Porto, 439, Centro, Itamarati 
de Minas, Telefone (32) 3452-1222, e-mail: escola.305324@educacao.
mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na 
página da internet: http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br
A CAIxA ESCOLAr SESBASTIÃO PErEIrA BASTOS realiza 
Chamada Pública nº 01/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organiza-
ções para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais deve-
rão apresentar a documentação prevista na resolução CD/FNDE nº 
04/2015 que alterou o artigo 27 da resolução FNDE nº 26/2013, para 
habilitação e Projeto de venda até o dia 16/06/2021, às 09:30 horas, na 
E . E . Santa rita”, Localizada Na rua rita Couto Gomes, S/N, Bairro 
Santa rita, Além Paraíba -MG, Telefone (32) 3462-8616, e-mail: esco-
la.96539@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios 
estão disponíveis na página da internet: http://agriculturafamiliar .edu-
cacao .mg .gov .br
A CAIxA ESCOLAr LAErTE DE ArAuJO POrTO realiza Chamada 
Pública nº 02/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricul-
tura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apresen-
tar a documentação prevista na resolução CD/FNDE nº 04/2015 que 
alterou o artigo 27 da resolução FNDE nº 26/2013, para habilitação e 
Projeto de venda até o dia 10/06/2021, às 09:00 horas, na E . E . Capitão 
Godoy, localizada na Av . Cineasta Humberto Mauro nº 186, Telefone 
(32) 3463-1110, e-mail: escola.99589@educacao.mg.gov.br. Os quan-
titativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da internet: 
http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br
A CAIxA ESCOLArJOSE EDGArD SOArESrealiza Chamada 
Pública nº 03/2021 paraAquisição deGêneros Alimentícios da Agricul-
tura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizaçõespara-
Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão enviar 
no e-mail escola.98256@educacao.mg.gov.br, a documentação prevista 
na resolução CD/FNDE nº 04/2015 que alterou o artigo 27 da reso-
lução FNDE nº 26/2013,parahabilitação e Projeto de venda atéo dia 
16/06/2021, as 16h . A Escola está localizada na rua Cândida Maria 
Fajardo Lamóglia,n° 55, Bairro: Maria Guimarães França - CEP36700-
000 Telefone (32) 3441-9073, e -mail:escola.98256@educacao.mg.gov.
br . Osquantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página 
da internet: http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br
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ErrATA 
A matéria publicada no Minas Gerais do dia 15/05/2021, registro 14 
1481678 – 1, caderno 01, pág . 66, ExTrATO DE EDITAL PArA 
CHAMADA PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr CONTrA-
PArTIDA - (TC-948665/2021) - A CAIxA ESCOLAr LILITA MELO, 
( . . .) . Onde se lê: Projeto de venda até o dia 04/06/2021 às 17:00hs . 
Leia-se Projeto de venda até o dia 10/06/2021 às 09:00hs,

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA PÚBLICA – 
AGrICuLTurA FAMILIAr – PNAE - (TC945176/2021) 

A CAIxA ESCOLAr JOSÉ MArIA DE MOrAIS realiza Chamada 
Pública nº 01/2021, , para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar Os Grupos Formais e Informais deverão apresen-
tar a documentação prevista no artigo 36 da resolução FNDE nº 06/20, 
alterada pela resolução CD/FNDE nº 20/2020 e Nota Técnica SEE-
01/2021, para habilitação e Projeto de venda até o dia 10/06/2021 às 
10:00hs, na EE JOSÉ MArIA DE MOrAIS localizada em BArÃO 
DE COCAIS/MG, ExCLuSIvAMENTE POr E-MAIL, no endereço 
eletrônico: escola.7692@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêne-
ros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://agricul-
turafamiliar .educacao .mg .gov .br .

ExTrATODE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENTÍCIOS – CONTrAPArTIDA 

ESTADuAL - (TC-948539/2021) 
A CAIxA ESCOLAr MArIA MOrEIrA AZEvEDO vON DOLLIN-
GEr torna público, para conhecimento dos interessados, que fará rea-
lizar no dia 31/05/2021 às 09:00hs, Processo licitatório nº 01/2021, 
Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recur-
sos da Secretaria de Educação, conforme Nota Técnica SEE-01/2021 . 
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
EXCLUSIVAMENTE POR E-MAIL, no eletrônico:escola.655@edu-
cacao .mg .gov .br, da EE DO INSTITuTO AGrONÔMICO, localizada 
em BH/MG, até o dia 28/05/2021, às 14:00hs .

ExTrATODE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE GÊNErOS 
ALIMENTÍCIOS – PNAE -(TC-946717/2021/2021) 

A CAIxA ESCOLAr Dr . GAMA CErQuEIrA, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 07/06/21 às 
10:00hs, Processo licitatório nº 01/2021, Modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos da Secretaria de Educação, 

conforme Nota Técnica SEE-01/2021 . Os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo ExCLuSIvAMENTE POr 
E-MAIL, no eletrônico:escola.105020@educacao.mg.gov.br, da EE 
Dr . GAMA CErQuEIrA, localizada em BELO vALE/MG, até o dia 
07/06/2021 ás 10:00hs .

ExTrATODE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE 
GÊNErOS ALIMENTÍCIOS – CONTrAPArTIDA 

ESTADuAL -(TC-950246/2021/2021) 
A CAIxA ESCOLAr Dr . GAMA CErQuEIrA, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 01/06/21 às 
11:00hs, Processo licitatório nº 02/2021, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos da Secretaria de Edu-
cação, conforme Nota Técnica SEE-01/2021 . Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo ExCLuSIvAMENTE 
POR E-MAIL, no eletrônico:escola.105020@educacao.mg.gov.br, da 
EE Dr . GAMA CErQuEIrA, localizada em BELO vALE/MG, até o 
dia 01/06/2021 ás 10:00hs .

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA PÚBLICA – 
AGrICuLTurA FAMILIAr – PNAE -(TC-946717/2021/2021) 

A CAIxA ESCOLAr Dr . GAMA CErQuEIrA realiza Chamada 
Pública nº 01/2021, , para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar Os Grupos Formais e Informais deverão apre-
sentar a documentação prevista no artigo 36 da resolução FNDE nº 
06/20, alterada pela resolução CD/FNDE nº 20/2020 e Nota Técnica 
SEE-01/2021, para habilitação e Projeto de venda até o dia 10/06/2021 
às 10:00hs, na EE Dr . GAMA CErQuEIrA localizada em BELO 
vALE/MG, ExCLuSIvAMENTE POr E-MAIL, no endereço eletrô-
nico: escola.106020@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://agricultura-
familiar .educacao .mg .gov .br .

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA PÚBLICA 
– AGrICuLTurA FAMILIAr – CONTrAPArTIDA 

ESTADuAL -(TC-950246/2021/2021) 
A CAIxA ESCOLAr Dr . GAMA CErQuEIrA realiza Chamada 
Pública nº 02/2021, , para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar Os Grupos Formais e Informais deverão apre-
sentar a documentação prevista no artigo 36 da resolução FNDE nº 
06/20, alterada pela resolução CD/FNDE nº 20/2020 e Nota Técnica 
SEE-01/2021, para habilitação e Projeto de venda até o dia 10/06/2021 
às 10:00hs, na EE Dr . GAMA CErQuEIrA localizada em BELO 
vALE/MG, ExCLuSIvAMENTE POr E-MAIL, no endereço eletrô-
nico: escola.106020@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://agricultura-
familiareducacao .mg .gov .br .

 ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr – 

CONTrAPArTIDA (TC-948516/2021) 
A CAIxA ESCOLAr HENrIQuE DINIZ realiza Chamada Pública nº 
01/2021 para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para alimenta-
ção escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a docu-
mentação prevista conforme artigo 36 da resolução CD/FNDE n .º 
06/2020, alterada pela resolução CD/FNDE n .º 20/2020, resolução e 
Nota Técnica SEE nº 01/2021, para habilitação e Projeto de venda até 
o dia 25/06/2021, às 09h00min , na E .E HENrIQuE DINIZ , locali-
zada em BH/MG, ExCLuSIvAMENTE POr E-MAIL, no endereço 
eletrônico:escola.370@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://agricultura-
familiar .educacao .mg .gov .br .

 ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA PÚBLICA – 
AGrICuLTurA FAMILIAr – PNAE (TC- 944988/2021) 

A CAIxA ESCOLAr HENrIQuE DINIZ realiza Chamada Pública nº 
01/2021 para aquisição de gêneros alimentícios da AGrICuLTurA 
FAMILIAr, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
alimentação escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apre-
sentar a documentação prevista conforme artigo 36 da resolução CD/
FNDE n .º06/2020, alterada pela resolução CD/FNDE n .º 20/2020 e 
Nota Técnica SEE nº 01/2021, para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 25/06/2021, às 10:00hs, na EE HENrIQuE DINIZ, locali-
zada em BH/MG, ExCLuSIvAMENTE POr E-MAIL, no endereço 
eletrônico:escola.370@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://agricultura-
familiar .educacao .mg .gov .br .

ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE GÊNErOS 
ALIMENTÍCIOS – CONTrAPArTIDA - (TC-948516/2021) 

A CAIxA ESCOLAr HENrIQuE DINIZ torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 15/06/2021, às 13:00hs, 
Processo licitatório nº 01/2021, Modalidade Convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos da Secretaria de Educação, con-
forme Nota Técnica SEE – 01/2021 . Os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo, ExCLuSIvAMENTE POr 
E-MAIL, no endereço eletrônico: escola.370@educacao.mg.gov.br, da 
EE HENrIQuE DINIZ, localizada em BH/MG, até o dia 14/06/2021, 
às 17;:00hs .

 ExTrATODE EDITAL PArACHAMADAPÚBLICA–
AGrICuLTurAFAMILIAr – CONTrAPArTIDA 

ESTADuAL -(TC-948633/2021) 
A CAIxA ESCOLAr FLávIO DOS SANTOS realizaChamadaPúblicanº 
01/2021,para Aquisição de Gêneros Alimentícios daAgriculturaFami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimenta-
ção Escolar Os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a docu-
mentação prevista no artigo 36 da resolução FNDE nº 06/20, alterada 
pela resolução CD/FNDE nº 20/2020 e Nota Técnica SEE-01/2021, 
para habilitação e Projeto de venda até o dia 14/06/2021 às 12:00hs, 
na EE FLávIO DOS SANTOS, localizada em Belo Horizonte/MG, 
ExCLuSIvAMENTE POrE-MAIL, no endereço eletrônico: escola .
xxxxx@educacao.mg.gov.br.Os quantitativos e gêneros alimentícios 
estão disponíveis na página da Internet: http://agriculturafamiliar .edu-
cacao .mg .gov .br .

ExTrATODE EDITAL PArACHAMADAPÚBLICA–
AGrICuLTurAFAMILIAr – PNAE -(TC- 945105/2021) 

A CAIxA ESCOLAr FLávIO DOS SANTOS realizaChamadaPúblicanº 
01/2021,para Aquisição de Gêneros Alimentícios daAgriculturaFami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar Os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documen-
tação prevista no artigo 36 da resolução FNDE nº 06/20, alterada pela 
resolução CD/FNDE nº 20/2020 e Nota Técnica SEE-01/2021, para 
habilitação e Projeto de venda até o dia 02/06/2021 às 12:00hs,na EE 
FLávIO DOS SANTOS, localizada em Belo Horizonte/MG, ExCLu-
SIVAMENTE PORE-MAIL, no endereço eletrônico: escola.1805@
educacao .mg .gov .br .Os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponíveis na página da Internet: http://agriculturafamiliar .educacao .
mg .gov .br .
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FuNDAÇÃo HELENA ANtiPoFF - FHA
rATIFICAÇÃO DE INExIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO N . 02/2021 
PrOCESSO SEI N . 2150 .01 .0000754/2020-08 

O Presidente da Fundação Helena Antipoff – FHA, no uso das atribui-
ções que lhe conferem a Lei Estadual n . 22 .257, de 27 de julho de 2016 
e o Decreto Estadual n . 47 .906/2020 e, considerando o Decreto Esta-
dual n. 43817/2004, tendo em vista as justificativas e fundamentações 
relatadas no processo, na Nota Jurídica n . 09/2021 e, considerando as 
razões técnicas, esta Presidência ratifica a situação de Inexigibilidade 
de Licitação, com fulcro no art . 26,  caput , fundamentado no inciso I, 
do art . 25, ambos da Lei Federal n . 8 .666/93, para contratação dos ser-
viços de implementação de licença de uso de metodologia pedagógica 
do Programa Maker, objetivando o desenvolvimento cognitivo, social, 
emocional e ético de de 2 .000 (dois mil) alunos da Fundação Helena 
Antipoff, pela empresa Little Maker Editora Franquia e Treinamen-
tos Ltda ., no valor total de r$ 162 .000,00 (cento e sessenta e dois mil 
reais), com vigência de 12 meses à cortar da publicação do extrato do 
contrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, de acordo com 
a disponibilidade orçamentária/financeira 2151.12.368.125.4361.0001.
339040 .02Fonte0 .10 .1 .

Ibirité, 21 de maio de 2021 . 
vicente Tarley Ferreira Alves

Presidente da FHA
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uNivErSiDADE Do EStADo DE 
miNAS GErAiS - uEmG

 ExTrATO DE CONvÊNIO
 Extrato do Convênio Nº 11/2021 - SEI nº 2350 .01 .0010756/2020-23 . 
Partes: uNIvErSIDADE DO ESTADO DE MINAS GErAIS – 
uEMG E A ESMOD . Objeto: Estabelecer os termos e condições de 
uma parceria entre a ESMOD e a uEMG para o intercâmbio de estu-
dantes no âmbito da cooperação universitária entre as duas institui-
ções . vigência de 02 anos, a partir da publicação . Data da Assinatura: 
19 .05 .21 .

2 cm -21 1484616 - 1

 ExTrATO 09 - MESTrADO EM ArTES - uEMG/GAB rEITOr
 ExTrATO DO EDITAL DO PrOCESSO PÚBLICO DE 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS PArA INGrESSO NO 
CurSO DE MESTrADO EM ArTES DA uEMG .

A universidade do Estado de Minas Gerais – uEMG, por sua reitora, 
faz saber aos interessados as normas do EDITAL nº 01/2021, do pro-
cesso de seleção para ingresso no Mestrado em Artes, para o ano letivo 
de 2021 . Serão oferecidas 16 vagas no total . O Edital estará disponível, 
na íntegra, na página eletrônica www .uemg .br .

Belo Horizonte, 21 de maio de 2021
 Lavínia rosa rodrigues

 reitora
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COMArCA DE PASSOS – EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PrAZO DE 20 (vINTE) DIAS – A DOuTOrA PATrÍCIA MArIA 
OLIvEIrA LEITE, MMa . Juíza de Direito da Terceira vara Cível da 
Comarca de Passos, Estado de Minas Gerais, na forma da lei, etc . FAZ 
SABEr aos que do presente edital virem ou dele conhecimento tive-
rem, que por este Juízo e respectiva Secretaria, correm os autos de uma 
ação de CuMPrIMENTO DE SENTENÇA que uNIvErSIDADE DO 
ESTADO DE MINAS GErAIS move contra ANA LuIZA APArE-
CIDA SILvA GONCALvES, processo nº 5000581-81 .2018 .8 .13 .0479, 
Terceira vara Cível . E pelo presente Edital INTIMA ANA LuIZA 
APArECIDA SILvA GONCALvES, brasileira, inscrita no CPF/MF 
sob o nº 114 .308 .466-74, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para efetuar o pagamento do valor de r$ 8 .257,94 (oito mil, duzentos 
e cinquenta sete reais e noventa quatro centavos), no prazo de 15 dias, 
acrescida de custas se houver, sob pena de não o fazendo, ser acrescida 
multa e honorários de 10% (dez por cento) . E por isso expediu-se o 
presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de 
costume . Dado e passado nesta cidade, Estado de Minas Gerais, aos 30 
(trinta) dias do mês de abril de 2021 . Michele dos Santos Lima Calixto, 
Gerente da Secretaria, conferi . __________Patrícia Maria Oliveira 
Leite - Juíza de Direito – 3ª vara Cível – Comarca de Passos .
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ESSA VACINA É TÃO IMPORTANTE

GRIPE
AGORA É HORA DE VACINAR-SE

CONTRA A
Fique atento ao calendário de 

Saiba tudo sobre a vacinação em

www.saude.mg.gov.br/gripe

IMPORTANTE:
É NECESSÁRIO

ENTRE AS VACINAS DA 

A vacinação será

uNivErSiDADE EStADuAL DE moNtES cLAroS - uNimoNtES
ATO DE ADJuDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PrOCESSO 2311076-56/2021em correção ao processo 2311076-727/2020 - SEI 2310 .01 .002898/2020-07
MODALIDADE TOMADA DE PrEÇOS Nº 05/2020

CONTrATADAS CONSPAvI – CONSTruTOrA E PAvIMENTADOrA LTDA, CNPJ 71 .483 .218/0001/92
OSMAr MIGuEL DE MOrAIS JuNIOr, CNPJ 30 .776 .622/0001-77

OBJETO Prestaçãode serviços de reformas Gerais no Hospital universitário Clemente de Faria - HuCF
vALOr r$ 778 .413,62 (setecentos e setenta e oito mil quatrocentos e treze reais e sessenta e dois centavos)
DOTAÇÃO OrÇAMENTárIA  2311 .12 .302 .048 .4180 .0001 .3 .3 .90 .39 .22 .0 .10 .1

A Superintendente do Hospital universitário Clemente de Faria da universidade Estadual de Montes Claros - uNIMONTES,no uso de suas atribui-
ções que lhe são conferidas, pelaPortaria 022 - rEITOr/2019, ADJuDICA E HOMOLOGA, para que surta os seus efeitos legais, a Tomada de Pre-
ços, em epígrafe, com fundamento no  caput  do Artigo 23, inciso I, da lei 8 .666/93 .Desta forma foram vencedoras as propostas apresentadas pelas 
empresas: para oLOTE 01 -CONSPAvI – CONSTruTOrA E PAvIMENTADOrA LTDA CNPJ 71 .483 .218/0001/92 -r$317 .350,66(trezentos e 
dezessete mil, trezentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos);LOTE 02 -OSMAr MIGuEL DE MOrAIS JuNIOr CNPJ 30 .776 .622/0001-77 
-r$85 .317,21(oitenta e cinco mil, trezentos e dezessete reais e vinte e um centavos);LOTE 03 -CONSPAvI – CONSTruTOrA E PAvIMEN-
TADOrA LTDA CNPJ 71 .483 .218/0001/92 -r$375 .745,75(trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco 
centavos) . 

Montes Claros/MG, 21 de maio de 2021 . Príscilla Izabella Fonseca Barros de Menezes – Superintendente .
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AvISO DE LICITAÇÃO – PrEGÃO ELETrÔNICO
A universidade Estadual de Montes Claros – uNIMONTES, através do 
Hospital universitário Clemente de Faria – HuCF, torna público que 
realizará Licitação Pública, na modalidade Pregão sob o nº . 20/2021, 
processo 2311076 150/2021, do tipo Eletrônico, para a aquisição de 
órteses, próteses e materiais especiais . O referido certame será rea-
lizado por meio de sistema eletrônico, pelo site: www .compras .
mg .gov .br e terá como referência, o horário de Brasília – DF . As pro-
postas comerciais deverão ser encaminhadas até as 08h59min do dia 
09/06/2021 pelo endereço eletrônico acima determinado . A abertura 
da sessão pública do referido certame será no dia 09/06/2021, às 09h . 
Os interessados poderão ter acesso ao respectivo Edital e anexos pelo 
site: www .compras .mg .gov .br e www .unimontes .br . Quaisquer outras 
informações poderão ser obtidas pelo telefone: (38) 3224-8229 ou pelo 
e-mail: pregao.hucf@unimontes.br.

AvISO DE LICITAÇÃO – PrEGÃO ELETrÔNICO
A universidade Estadual de Montes Claros – uNIMONTES, através do 
Hospital universitário Clemente de Faria – HuCF, torna público que 
realizará Licitação Pública, na modalidade Pregão sob o nº . 26/2021, 
processo 2311076 181/2021, do tipo Eletrônico, para a aquisição de 
materiais de consumo de Laboratório de Análises Clínicas, Agência 
Transfusional e Patologia . O referido certame será realizado por meio 
de sistema eletrônico, pelo site: www .compras .mg .gov .br e terá como 
referência, o horário de Brasília – DF . As propostas comerciais deverão 
ser encaminhadas até as 08h59min do dia 10/06/2021 pelo endereço 
eletrônico acima determinado . A abertura da sessão pública do referido 
certame será no dia 10/06/2021, às 09h . Os interessados poderão ter 
acesso ao respectivo Edital e anexos pelo site: www .compras .mg .gov .
br e www .unimontes .br . Quaisquer outras informações poderão ser 
obtidas pelo telefone: (38) 3224-8229 ou pelo e-mail: pregao.hucf@
unimontes .br .
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ExTrATO DO CONTrATO Nº 9280280/2021 
Processo SEI nº 2310 .01 .0002706/2021-47 de Forneci-
mento, firmado entre o a UNIMONTES/HUCF e o fornecedor 
01 .402 .400/0001-96 - Chrispim Nedi Carrilho Eireli - EPP, Pro-
cesso de compra nº 2311076 000108/2021, Pregão eletrônico . 
Objeto: Aquisição de Materiais Médicos-Hospitalares . valor total: 
r$ 9 .000,00 . vigência: 12 meses, de 24/05/2021 a 24/05/2022 . 
Dotação(oes) Orçamentária(s) nº: 2311 .12 .302 .048 .4180 .0001 .3
39030 .10 .0 .10 .1 . Assinatura: 21/05/2021 . Signatários: pela con-
tratada Chrispim Neri Carrilho, pela contratante Priscilla Izabella 
Fonseca Barros de Menezes .

ExTrATO DO CONTrATO Nº 9280339/2021 
Processo SEI nº 2310 .01 .0002706/2021-47 de Forneci-
mento, firmado entre o a UNIMONTES/HUCF e o fornecedor 
20 .235 .404/0001-71 - DCB Distribuidora Cirúrgica Brasileira 
Ltda, Processo de compra nº 2311076 000108/2021, Pregão ele-
trônico . Objeto: Aquisição de Materiais Médico-Hospitalares . 
valor total: r$ 566 .640,00 . vigência: 12 meses, de 24/05/2021 a 
24/05/2022 . Dotação(oes) Orçamentária(s) nº: 2311 .12 .302 .048 .4
180 .0001 .339030 .10 .0 .10 .1 . Assinatura: 21/05/2021 . Signatários: 
pela contratada Luis Eduardo Mota ribeiro, pela contratante Pris-
cilla Izabella Fonseca Barros de Menezes .
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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 3202105220042220144.
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