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conselho Estadual de 
Educação - cEE

Presidente: Hélvio de Avelar Teixeira
Processo nº 36 .553

relatora: Maria da Glória Ferreira Giudice
Parecer nº 877/2019

Aprovado em 23 .9 .2019

Prorrogação do recredenciamento da entidade instituto Educacional 
Passinhos do Saber Ltda . – ME e do reconhecimento do Ensino Funda-
mental (anos iniciais) ministrado pelo instituto Educacional Passinhos 
do Saber, no município de Montes Claros, para fins exclusivos de regu-
larização de vida escolar e expedição de documentos.
Conclusão
Diante do exposto, sou por que este Conselho se pronuncie pela pror-
rogação do recredenciamento da entidade instituto Educacional Passi-
nhos do Saber Ltda . – ME e do reconhecimento do Ensino Fundamen-
tal (anos iniciais) ministrado pelo instituto Educacional Passinhos do 
Saber, no município de Montes Claros, pelo período de 10 .01 .2019 a 
31.12.2019, para fins exclusivos de regularização da vida escolar dos 
alunos, expedição de documentos e encerramento das atividades res-
pectivas, com a suspensão imediata de novas matrículas .
Cabe à SrE de Montes Claros as providências que o caso requer .

Belo Horizonte, 23 de setembro de 2019 .
a) Maria da Glória Ferreira Giudice – relatora

Processo nº 27 .433
relatora: Girlaine Figueiró oliveira

Parecer nº 891/2019
Aprovado em 23 .9 .2019

Autorização de funcionamento do Ensino Médio a ser ministrado pelo 
Colégio Passos, instalado no Município de Pará de Minas .
Conclusão
À vista do exposto, sou por que este Conselho se manifeste favoravel-
mente à autorização de funcionamento do Ensino Médio a ser minis-
trado pelo Colégio Passos, instalado na Av . Presidente vargas, nº 1971, 
Bairro Senador valadares, no município de Pará de Minas, a partir do 
ano letivo de 2020, pelo prazo de 02 (dois) anos .

Belo Horizonte, 23 de setembro de 2019 .
a) Girlaine Figueiró oliveira – relatora

Processo nº 42 .269
relatora: Girlaine Figueiró oliveira

Parecer nº 923/2019
Aprovado em 24 .9 .2019

Autorização de funcionamento das Habilitações Profissionais de Téc-
nico em Zootecnia e de Técnico em Transações imobiliárias a serem 
ministradas pela Escola Professor Jairo Grossi, situada no município 
de Caratinga .
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, sou 
por que este Conselho se manifeste favoravelmente à autorização de 
funcionamento das Habilitações Profissionais de Técnico em Zootec-
nia e de Técnico em Transações imobiliárias a serem ministradas, de 
forma concomitante e subsequente ao Ensino Médio, sem possibilidade 
de saída intermediária como qualificação profissional, pela Escola Pro-
fessor Jairo Grossi, situada na Av. Moacyr de Mattos, nº 49, Centro, no 
município de Caratinga, pelo prazo de 02 (dois) anos .
Ficam aprovados os respectivos Planos de Curso .

Belo Horizonte 24 de setembro de 2019 .
a) Girlaine Figueiró oliveira – relatora

Processos nº 42 .221 e 19 .409
relator: Ângelo Filomeno Palhares Leite

Parecer nº 942/2019
Aprovado em 26 .9 .2019

Mudança da entidade mantenedora do Colégio Método, situado no 
Município de Belo Horizonte, e credenciamento da nova mantenedora .
Conclusão
Face ao exposto, sou por que este Conselho tome conhecimento da 
mudança da entidade mantenedora do Colégio Método, de Belo Hori-
zonte, passando do Núcleo Educacional Pedagógico Sociedade Ltda 
EPP, para Núcleo de Ensino Fundamental e Médio Ltda – EPP, enti-
dade que fica credenciada, até 31 de dezembro de 2020, prazo suficiente 
para que todas as pendências sejam solucionadas .
recomenda-se acompanhamento sistemático e criterioso do serviço de 
inspeção escolar, junto ao Colégio Método, para que novas pendências 
não comprometam o desenvolvimento das atividades escolares e acar-
retem possíveis prejuízos aos alunos atendidos .
Cabe, ainda, notificar a Superintendência Regional de Ensino Metro-
politana A e a Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, na 
figura de sua atual secretária, o fato de a instituição se encontrar, há 18 
(dezoito) anos, no limbo, e verificar as razões dessa situação, conside-
rada, neste parecer, como grave descuido, tanto por parte da instituição, 
quanto do Serviço de inspeção escolar .
À Câmara do Ensino Fundamental, para manifestação .
Belo Horizonte, 26 de setembro de 2019 .
a) Ângelo Filomeno Palhares Leite – relator
Pronunciamento da Câmara do Ensino Fundamental
A Câmara do Ensino Fundamental acompanha o parecer da Câmara 
do Ensino Médio .

Belo Horizonte, 26 de setembro de 2019 .
a) Maria da Glória Ferreira Giudice – relatora
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universidade do Estado de 
minas Gerais - uEmG

reitora: Profª Lavínia rosa rodrigues

 ExTrATo PorTAriA/uEMG Nº 113, 
DE 03 DE ouTuBro DE 2019

A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais, no uso da com-
petência delegada na Lei n .º 869, de 05 de julho de 1952, no Decreto nº 
45 .873, de 30 de dezembro de 2011, e no Decreto n .º 45 .242, de 11 de 
dezembro de 2009, determina a instauração de Processo Administrativo 
Disciplinar, para apurar responsabilidade dos servidores por terem, em 
tese, incorrido em ilícitos funcionais em razão do descumprimento dos 
deveres previstos nos incisos v e vi do art . 216 da Lei nº 869/52 .
 Processados: K .M .B - Masp 1357786-1;
 A .L .v .E - Masp 1385881-6;
L .r .P - Masp 1002471-9;
M .P .C - Masp 1238050-7;
F .S .S - Masp 0661020-8;
M .G .F - Masp 1188638-9;
P .r .o - Masp 1246547-2 .
 Comissão Processante:
 Presidente: Saionara victoria Almeida Costa, Masp 1142 .381-1
 Membros: Fernanda de Paula rocha, Masp: 1098 .701-4, Nádia Liliane 
Soares Moreira, Masp 1034 .069-3

 reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 03 de outubro de 2019 .

 Lavínia rosa rodrigues
 reitora
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rESoLuÇÃo CoNuN/uEMG Nº 443, 
DE 04 DE ouTuBro DE 2019 .

 Aprova a distribuição de vagas para ingresso de discentes na universi-
dade do Estado de Minas Gerais a partir do ano de 2020 .
o Conselho universitário da universidade do Estado de Minas Gerais, 
no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, em conformidade 
com a Lei nº 22 .570, de 05 de julho de 2017, e tendo em vista a ade-
são da UEMG ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como 
forma de seleção de candidatos para os cursos de graduação a partir 
do ano de 2020,

 rESoLvE:
Art . 1º Fica aprovada a distribuição de vagas para ingresso de discentes 
na universidade do Estado de Minas Gerais a partir do ano de 2020, 
conforme a seguinte porcentagem:
i - 25% para candidatos inscritos no ENEM por ampla concorrência;
II - 75% para candidatos inscritos pelo Sistema de Seleção Unificada 
(SiSu), sendo distribuídos da seguinte forma:
a) 25% destinados ao SiSu/Ampla Concorrência/ regionalizado;
b) 25% destinados ao SiSu/ ProCAN;
c) 25% destinados ao SiSu/ ProCAN/ regionalizado .
Art . 2º os 50% destinados ao ProCAN serão percentualmente distri-
buídos nas seguintes categorias:
i - Categoria i – 21% (vinte e hum por cento) das vagas para candidatos 
de baixa renda e egressos de escola pública, declarados negros;
ii - Categoria ii – 3% (três por cento) das vagas para candidatos de 
baixa renda e egressos de escola pública, declarados quilombolas;
iii - Categoria iii – 3% (três por cento) das vagas para candidatos de 
baixa renda e egressos de escola pública, declarados indígenas;
iv - Categoria iv – 2% (dois por cento) das vagas para candidatos de 
baixa renda e egressos de escola pública, declarados ciganos;
v - Categoria v – 16% (dezesseis por cento) das vagas para outros can-
didatos de baixa renda e egressos de escola pública;
vi - Categoria vi – 5% (cinco por cento) das vagas para pessoas com 
deficiência.
Art . 3º A seleção para a distribuição regional das vagas descritas nas 
alíneas a e c do art . 1º será feita:
i - mediante comprovação de o candidato ter cursado o ensino médio na 
mesma mesorregião em que se situa a unidade da uEMG ou a um raio 
de até 150 km da cidade onde fica sediada a unidade da UEMG; e
ii - mediante acréscimo de 15% sobre a nota do SiSu obtida pelo 
candidato .
Art . 4º As vagas que não forem preenchidas nas Categorias estabeleci-
das no art . 2º serão redirecionadas da seguinte maneira:
i - Dos 3 % (três por cento) das vagas destinadas a quilombolas, o que 
não for completado será direcionado para a Categoria i (negros);
ii - Dos 2 % (dois por cento) das vagas destinadas a ciganos, o que não 
for completado será direcionado à Categoria v;
 Parágrafo Único . Se, ainda assim, não se completar a distribuição das 
vagas, estas se destinarão à livre-concorrência .
Art . 5º A seleção de candidatos para os cursos da Escola de Música e 
da Escola Guignard serão realizadas por meio da nota do ENEM ou 
do SISU e por prova de habilidade específica, para a qual se publicará 
edital próprio .
Art . 6º Fica revogada a resolução CoNuN/uEMG nº 264, de 09 de 
agosto de 2012 .

 reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 04 de outubro de 2019 .

 Lavínia rosa rodrigues
 Presidente do Conselho universitário . 
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A Magnífica Reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais exo-
nera, a pedido, nos termos do art . 106, alínea “a”, da Lei nº 869, de 
5 de julho de 1952, RODRIGO JOSÉ RESENDE, MASP 1274687-1, 
do cargo de provimento em comissão código DAi-30 uM1100162, da 
universidade do Estado de Minas Gerais, a contar de 30/09/2019 .

Prof .ª Lavínia rosa rodrigues
 reitora
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ATo N .º 1981/2019 rEGiSTrA, nos termos do artigo 20, caput e 
inciso ii da Lei Delegada nº 175 de 26 de janeiro de 2007, a opção 
pela remuneração de seu cargo efetivo, acrescida da gratificação de 
50% (cinquenta por cento) do valor atribuído ao vencimento do cargo 
em comissão DAi 25 uM1100004 que ocupa, da servidora SErGio 
ANToNio SiLvA, Masp nº 0935182-6, da Escola de Design, a con-
tar de 03/10/2019 .
ATO N.º 1992/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Edu-
cação Superior, Nível iv, Grau A, da Escola de Música, EuriDiANA 
SILVA SOUZA , classificada no Edital do Processo Seletivo Simplifi-
cado para Designação Temporária nº 020/2019, vaga 001,  com a carga 
horária de 20 (vinte) horas aulas semanais, no período compreendido 
entre 07/10/2019 a 31/12/2019

Prof .ª Lavínia rosa rodrigues
reitora
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Editais e Avisos
SEcrEtAriA-GErAL

CoNCorrÊNCiA PÚBLiCA Nº 01/2019

o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria-Geral/Subse-
cretaria de Comunicação Social e Eventos torna público que fará reali-
zar concorrência pública, do tipo “Técnica e Preço”, objetivando a con-
tratação de serviços de publicidade e propaganda, conforme descrito e 
especificado no Edital, para atender os órgãos da Administração Direta 
Estadual. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no 
site www .governo .mg .gov .br .
A sessão pública para o recebimento dos envelopes 1, 2, 3 e 4 ocorrerá 
no dia 25 de novembro de 2019, às 10 horas, na Plenária do 9º andar 
do Edifício Gerais, na Cidade Administrativa Presidente Tancredo 
Neves, rodovia João Paulo ii, 4 .000, Belo Horizonte, 4 de outubro 
de 2019 - Juliano Fisicaro Borges - Presidente da Comissão Especial 
de Licitação .
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SEcrEtAriA DE EStADo DE 
GovErNo DE miNAS GErAiS

ExTrAToS DE TErMoS DE ProrroGAÇÕES DE oFÍCio

 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000187/2017/SEGov/PADEM . Partes EMG/SEGov e o Muni-
cípio de Guanhães . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência 
por mais 79 dias passando seu vencimento para 30/12/2019 . Assina-
tura: 03/10/2019 .

 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000192/2017/SEGov/PADEM . Partes EMG/SEGov e o Muni-
cípio de São João Evangelista . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de 
vigência por mais 79 dias passando seu vencimento para 30/12/2019 . 
Assinatura: 03/10/2019 .

 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000663/2017/SEGov/PADEM . Partes EMG/SEGov e o Muni-
cípio de Simonésia . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência 
por mais 145 dias passando seu vencimento para 25/04/2020 . Assina-
tura: 03/10/2019 .

 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000263/2017/SEGov/PADEM . Partes EMG/SEGov e o Muni-
cípio de Guanhães . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência 
por mais 63 dias passando seu vencimento para 30/12/2019 . Assina-
tura: 03/10/2019 .

 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000261/2017/SEGov/PADEM . Partes EMG/SEGov e o Muni-
cípio de Francisco Dumont . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de 
vigência por mais 63 dias passando seu vencimento para 30/12/2019 . 
Assinatura: 03/10/2019 .

 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000229/2017/SEGov/PADEM . Partes EMG/SEGov e o Muni-
cípio de Cristais . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência por 
mais 70 dias passando seu vencimento para 30/12/2019 . Assinatura: 
03/10/2019 .

 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000214/2017/SEGov/PADEM . Partes EMG/SEGov e o Muni-
cípio de Campo Belo . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência 
por mais 70 dias passando seu vencimento para 30/12/2019 . Assina-
tura: 03/10/2019 .

 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000185/2017/SEGov/PADEM . Partes EMG/SEGov e o Muni-
cípio de Divisa Nova . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência 
por mais 79 dias passando seu vencimento para 30/12/2019 . Assina-
tura: 03/10/2019 .

 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000175/2017/SEGov/PADEM . Partes EMG/SEGov e o Municí-
pio de Campos Gerais . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência 
por mais 84 dias passando seu vencimento para 30/12/2019 . Assina-
tura: 03/10/2019 .

 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000435/2017/SEGov/PADEM . Partes EMG/SEGov e o Muni-
cípio de São José do Goiabal . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de 
vigência por mais 42 dias passando seu vencimento para 30/12/2019 . 
Assinatura: 03/10/2019 .

 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000339/2017/SEGov/PADEM . Partes EMG/SEGov e o Muni-
cípio de Almenara . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência 
por mais 50 dias passando seu vencimento para 31/12/2019 . Assina-
tura: 03/10/2019 .

 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000799/2017/SEGov/PADEM . Partes EMG/SEGov e o Muni-
cípio de vargem Grande do rio Pardo . objeto: Prorrogar de ofício 
o prazo de vigência por mais 22 dias passando seu vencimento para 
30/12/2019 . Assinatura: 03/10/2019 .

 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000347/2017/SEGov/PADEM . Partes EMG/SEGov e o Muni-
cípio de Campo Belo . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência 
por mais 50 dias passando seu vencimento para 30/12/2019 . Assina-
tura: 03/10/2019 .

 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000276/2017/SEGov/PADEM . Partes EMG/SEGov e o Muni-
cípio de Congonhal . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência 
por mais 63 dias passando seu vencimento para 30/12/2019 . Assina-
tura: 03/10/2019 .

 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000434/2017/SEGov/PADEM . Partes EMG/SEGov e o Muni-
cípio de São José do Goiabal . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de 
vigência por mais 42 dias passando seu vencimento para 30/12/2019 . 
Assinatura: 03/10/2019 .

 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000512/2017/SEGov/PADEM . Partes EMG/SEGov e o Muni-
cípio de Elói Mendes . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência 
por mais 35 dias passando seu vencimento para 30/12/2019 . Assina-
tura: 03/10/2019 .

 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000169/2017/SEGov/PADEM . Partes EMG/SEGov e o Muni-
cípio de Lavras . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência por 
mais 84 dias passando seu vencimento para 30/12/2019 . Assinatura: 
04/10/2019 .

 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000163/2017/SEGov/PADEM . Partes EMG/SEGov e o Muni-
cípio de Natércia . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência por 
mais 84 dias passando seu vencimento para 30/12/2019 . Assinatura: 
04/10/2019 .
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ExTrAToS DE CoNvÊNioS/FoMENToS

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000782/2019. Partícipes: SECRETA-
riA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEiTurA MuNiCiPAL DE 
ARAÇUAÍ. Objeto: Calçamento de 2.538,33 m² em alvenaria polié-
drica e execução de 705,81 metros lineares de meio-fio, inclusive trava-
mento, e de 689,81 metros lineares de sarjeta em trecho da rua otacílio 
Martins, Bairro Bela vista . valor do repasse: r$ 80 .000,00 . valor da 
Contrapartida: r$ 40 .504,94 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 
122 108 2057 0001 4440 42 01 0 10 8 . Assinatura: 04/10/2019 . vigên-
cia: 730 dias .

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000783/2019. Partícipes: SECRETA-
riA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEiTurA MuNiCiPAL DE 
CArMo Do PArANAÍBA . objeto: Aquisição de 01 (um) veículo uti-
litário, zero km para transporte de passageiros, capacidade mínima para 
05 (cinco) lugares, mínimo 02 (duas) portas, motorização mínima 1 .3, 
direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos dianteiros, travas elétri-
cas nas portas, alarme, jogo de tapetes, protetor de motor, combustível 
flex, ar condicionado, kit som automotivo de fábrica, todos itens de 
fabrica obrigatórios pela CTB, garantia mínima de 12 (doze) meses . 
valor do repasse: r$ 55 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 3 .163,00 . 
Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 108 2057 0001 4440 42 
01 0 10 8 . Assinatura: 04/10/2019 . vigência: 365 dias .

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000785/2019. Partícipes: SECRETA-
riA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEiTurA MuNiCiPAL DE 
PRATA. Objeto: Pavimentação de 5.119,50 m² em CBUQ, construção 
de 770,00 m de sarjeta tipo 1-50x5 cm,I=3%, construção de 290,00 
meio-fio com sarjeta, executado c/extrusora (sarjeta 30x8cm, meio-fio 
15x10cm xH=23 cm), localizado nas Rua Vereador Milton Rodrigues 
da Cunha, localizada no Bairro industrial e as rua Silva M . rocha, rua 
Silva e rua Júlio vieira do Amaral, localizada no bairro Jardim Ana 
Carolina . valor do repasse: r$ 200 .000,00 . valor da Contrapartida: 
r$ 41 .745,70 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 108 2057 
0001 4440 42 01 0 10 8 . Assinatura: 04/10/2019 . vigência: 730 dias .

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000786/2019. Partícipes: SECRETA-
riA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEiTurA MuNiCiPAL DE 
CAPiNÓPoLiS . objeto: Construção de rede de drenagem pluvial, com 
fornecimento, assentamento e rejuntamento de 37,56 m de tubo de con-
creto D=1000 mm, 248,39 m de tubo de concreto D=800 mm, 355,82 
m de tubo de concreto armado PA1 D=600 mm e 285,58 m de tubo de 
concreto armado PA1 D=300 mm, construção de 06 unidades de poço 
de visita para rede tubular tipo A DN 600 mm, 02 unidades de poço de 
visita para rede tubular tipo A DN 800 mm, 02 unidades de poço de 
visita para rede tubular tipo A DN 1000 mm, 02 unidades de chaminé de 
poço de visita tipo “A”, em alvenaria, 10 unidades de tampão de ferro 
fundido para poço de visita, 01 unidade de caixa de passagem em alve-
naria de bloco de concreto (E=20 cm), e 39 unidades de boca de lobo 
em alvenaria de tijolo maciço, revestida com argamassa de cimento e 
areia 1:3, sobre lastro de concreto 10 cm e tampa de concreto armado, 
nas Ruas Maria Auxiliadora de Melo Fontoura, Derenice Franco Vilari-
nho, Eliza Andrade de Souza e Travessa de Chamoun, no bairro Roney 
de Almeida Garcia . valor do repasse: r$ 150 .000,00 . valor da Contra-
partida: r$ 127 .353,80 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 
108 2057 0001 4440 42 01 0 10 8 . Assinatura: 04/10/2019 . vigência: 
730 dias .

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000787/2019. Partícipes: SECRETA-
riA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEiTurA MuNiCiPAL DE 
MATO VERDE . Objeto: Calçamento de 4.052,82 m² em Bloquete E=8 
cm, construção de 314,00 m de sarjeta (50x5 cm), execução de 1.373,20 
m de meio-fio e sarjeta com extrusora (sarjeta 30 x 8 cm, meio fio 15 x 
10 x 23 cm), na Travessa Joaquim Gomes e Praça São João, Ruas Tomé 
Pinto, Pedro Gomes e Av . Joaquim Gomes no Distrito de São João do 
Bonito; rua Cristino na Comunidade rural do Cristino; rua Povoado 
Melancias, na Comunidade rural de Melancias; rua Felicíssimo Dias 
e rua raimundo Barbosa, no Centro urbano de Mato verde . valor do 
repasse: r$ 295 .836,85 . valor da Contrapartida: r$ 5 .851,61 . Dotação 
orçamentária Estadual: 1491 04 122 108 2057 0001 4440 42 01 0 10 8 . 
Assinatura: 04/10/2019 . vigência: 730 dias .

Extrato do TERMO DE FOMENTO nº 1491000798/2019. Partícipes: 
SECrETAriA DE ESTADo DE GovErNo e CENTro DE rECu-
PErAÇÃo DE ALCoÓLATrAS  . objeto: Aquisição de 01 (um) veí-
culo 0km, com no mínimo 1.0 cilindradas, 4 portas, combustível flex. 

valor do repasse: r$ 45 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 0,00 . 
Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 108 2057 0001 4450 42 
01 0 10 8 . Assinatura: 04/10/2019 . vigência: 365 dias . Gestor: Sara 
Valéria Resende Adamy - Matrícula: M1276298-5

Extrato do TERMO DE FOMENTO nº 1491000799/2019. Partíci-
pes: SECrETAriA DE ESTADo DE GovErNo e ASSoCiAÇÃo 
JACuTiNGuENSE DE ProTEÇÃo A CriANÇA . objeto: Aquisi-
ção de 01 veículo passeio 0 km; potência no mínimo 1.0; capacidade 5 
lugares; 4 portas; combustível flex . Valor do Repasse: R$ 45.000,00. 
valor da Contrapartida: r$ 0,00 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 
04 122 108 2057 0001 4450 42 01 0 10 8 . Assinatura: 04/10/2019 . 
vigência: 365 dias . Gestor: Alessandra Horta Ferreira Pinto - Matrí-
cula: M11429958

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000800/2019. Partícipes: SECRE-
TAriA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEiTurA MuNi-
CIPAL DE LAMBARI . Objeto: Calçamento em bloquete e=8cm 
Fck=35mpa de 1.055,00m², execução de 337,00m de sarjeta de con-
creto tipo 1 -50x5cm, 360,00m de meio fio de concreto pré-moldado 
tipo A (12x16,7x35cm) nas Ruas Ana Batista Rodrigues - Bairro Jar-
dim do Lago e Luiz de Biaso - Bairro Lake City. Valor do Repasse: R$ 
89 .450,88 . valor da Contrapartida: r$ 903,54 . Dotação orçamentária 
Estadual: 1491 04 122 108 2057 0001 4440 42 01 0 10 8 . Assinatura: 
04/10/2019 . vigência: 730 dias .

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000801/2019. Partícipes: SECRETA-
riA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEiTurA MuNiCiPAL DE 
LAMBAri . objeto: revitalização do Parque Wenceslau Braz locali-
zado na Avenida Elias Bacha - Centro, com a construção de 02 bicicle-
tários com área de 41,24m² cada, 01 sanitário com área de 51,92m² e 01 
portaria com área de 16,00m² para acesso a área das piscinas. Valor do 
repasse: r$ 197 .953,00 . valor da Contrapartida: r$ 2 .098,68 . Dotação 
orçamentária Estadual: 1491 04 122 108 2057 0001 4440 42 01 0 10 8 . 
Assinatura: 04/10/2019 . vigência: 730 dias .

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000802/2019. Partícipes: SECRETA-
riA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEiTurA MuNiCiPAL DE 
ArAGuAri  . objeto: Aquisição de 01 (um) veículo utilitário tipo 
caminhão, motor diesel, 4 cilindros, potência mínima de 156 cv, zero 
km, equipado com carroceria de gaiola de 6,20 metros para o transporte 
de animais  . valor do repasse: r$ 195 .666,67 . valor da Contrapartida: 
r$ 10 .000,00 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 108 2057 
0001 4440 42 01 0 10 8 . Assinatura: 04/10/2019 . vigência: 365 dias .

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000803/2019. Partícipes: SECRETA-
riA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEiTurA MuNiCiPAL DE 
RESPLENDOR . Objeto: Calçamento de 1.751,02 m² em bloquete -E=8 
cm -FCK=35 Mpa, instalação de 795,92 m de meio-fio de concreto pré-
moldado tipo A -(12x16,7x35) cm, construção de 795,92 sarjeta tipo 1 
-30x5 cm, I=3%, localizado na Rua Maria Ester Mota no Distrito do 
Calixto. Valor do Repasse: R$ 150.000,00. Valor da Contrapartida: R$ 
8 .208,31 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 108 2057 0001 
4440 42 01 0 10 8 . Assinatura: 04/10/2019 . vigência: 730 dias .

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000804/2019. Partícipes: SECRETA-
riA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEiTurA MuNiCiPAL DE 
PIEDADE DE PONTE NOVA. Objeto: Execução de 1.169,53 m² de 
calçamento em bloquete E = 8 cm, Fck = 35 MPa, assentamento de 
296,29 m de meio-fio de concreto pré-moldado tipo B - (12 x 18 x 45) 
cm, construção de 509,34 m de sarjeta tipo 1 - 50 x 5 cm, I = 3 %, na 
Rua B, e execução de 547,38 m² de calçamento em bloquete E = 8 cm, 
Fck = 35 MPa, assentamento de 125,00 m de meio-fio de concreto pré-
moldado tipo B - (12 x 18 x 45) cm, construção de 290,00 m de sarjeta 
tipo 1 - 50 x 5 cm, I = 3 % na Rua C, localizadas no Bairro Agreste. 
valor do repasse: r$ 150 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 1 .698,43 . 
Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 108 2057 0001 4440 42 
01 0 10 8 . Assinatura: 04/10/2019 . vigência: 730 dias .

Extrato do CONVÊNIO nº 1491000805/2019. Partícipes: SECRETA-
riA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEiTurA MuNiCiPAL DE 
SÃO JOSÉ DO GOIABAL . Objeto: Cobertura em estrutura metálica 
e telha galvanizada de 257,64m² da arquibancada do estádio municipal 
localizado na rua Doutor Mateus - Bairro Padre Ermelindo . valor do 
repasse: r$ 100 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 4 .134,57 . Dotação 
orçamentária Estadual: 1491 04 122 108 2057 0001 4440 42 01 0 10 8 . 
Assinatura: 04/10/2019 . vigência: 730 dias .

Extrato do TERMO DE FOMENTO nº 1491000806/2019. Partícipes: 
SECrETAriA DE ESTADo DE GovErNo e APAE DE ELoi MEN-
DES . Objeto: Aquisição de 06 mesas digital e interativa playtable base-
ada nos conceitos da ludopedagogia e apoiando também os trabalhos de 
terapia ocupacional, reabilitação e fonoaudiologia educacional . valor 
do repasse: r$ 35 .200,02 . valor da Contrapartida: r$ 0,00 . Dotação 
orçamentária Estadual: 1491 04 122 108 2057 0001 4450 42 01 0 10 
8. Assinatura: 04/10/2019. Vigência: 365 dias. Gestor: Kenya Araujo 
Paiva Mourão - Matrícula: 1 .478 .675-0

Extrato do TERMO DE FOMENTO nº 1491000807/2019. Partícipes: 
SECrETAriA DE ESTADo DE GovErNo e APAC DE PirA-
PorA . objeto: Aquisição de 01 (um) veículo para transporte de passa-
geiro 5 lugares, 0 km, motor no mínimo 1.0, 4 portas. Valor do Repasse: 
r$ 44 .760,00 . valor da Contrapartida: r$ 0,00 . Dotação orçamentá-
ria Estadual: 1491 04 122 108 2057 0001 4450 42 01 0 10 8 . Assina-
tura: 04/10/2019 . vigência: 365 dias . Gestor: Alessandra Horta Ferreira 
Pinto - Matrícula: M11429958

Extrato do TERMO DE FOMENTO nº 1491000808/2019. Partíci-
pes: SECrETAriA DE ESTADo DE GovErNo e iNSTiTuTo DE 
DESENvoLviMENTo SuSTENTávEL  . objeto: Aquisição de 04 
(quatro) veículos 0 km, mínimo 1.0 ,5 lugares. Valor do Repasse: R$ 
180 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 0,00 . Dotação orçamentária 
Estadual: 1491 04 122 108 2057 0001 4450 42 01 0 10 8 . Assinatura: 
04/10/2019. Vigência: 365 dias. Gestor: SARA VALÉRIA RESENDE 
ADAMY - Matrícula: M1276298-5

Extrato do TERMO DE FOMENTO nº 1491000809/2019. Partícipes: 
SECrETAriA DE ESTADo DE GovErNo e APAE DE TuPA-
CiGuArA  . objeto: Aquisição de 06 (seis) cadeiras giratórias, com 
braços e mecanismo de regulagem; 10 (dez) longarinas, estrutura em 
aço, 4 lugares; 10 (dez) cadeiras fixas estrutura em aço, com assento 
e encosto em polipropileno; 10 (dez) armários em aço, duas portas, 
prateleiras reguláveis, chapa 26; 10 (dez) arquivos de aço, 4 gavetas, 
chapa 26; 02 (dois) armários com prateleiras internas, MDP, 15mm; 
02 (duas) mesas em L, MDP, 15mm; 05 (cinco) roupeiros em aço com 
16 vãos; 10 (dez) mesas retas com tampo em MDP 15mm; 07 (sete) 
quadros brancos com perfil de alumínio, 3,00 x 1,20m; 01 (um) banco 
para refeitório estrutura em aço, largura 200cm; 40 (quarenta) mesas 
adulto 40x760x446; 40 (quarenta) cadeiras adulto 340x460; 20 (vinte) 
mesas infantis 450x600x446; 20 (vinte) cadeiras infantis 340x690; 06 
(seis) bancos para vestiário, estrutura em aço, largura 150cm; 04 (qua-
tro) mesas para refeitório, estrutura em aço 200x80cm; 01 (uma) mesa 
sextavada infantil em fórmica; 06 (seis) cadeiras infantis, em fórmica, 
pés em aço; 01 (um) computador com teclado, mouse, processador i3, 
processador 4gb ou similar; 01 (uma) impressora multifuncional . valor 
do repasse: r$ 100 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 0,00 . Dota-
ção orçamentária Estadual: 1491 04 122 108 2057 0001 4450 42 01 0 
10 8 . Assinatura: 04/10/2019 . vigência: 365 dias . Gestor: Sara valéria 
Resende Adamy - Matrícula: M1276298-5

Extrato do TERMO DE FOMENTO nº 1491000810/2019. Partíci-
pes: SECrETAriA DE ESTADo DE GovErNo e FEDErAÇÃo 
MiNEirA DESPorTivA DoS SurDoS  . objeto: Aquisição de um 
veículo de passageiros, 0km, 7 lugares, motor mínimo 1.8. Valor do 
repasse: r$ 73 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 2 .951,00 . Dotação 
orçamentária Estadual: 1491 04 122 108 2057 0001 4450 42 01 0 10 
8. Assinatura: 04/10/2019. Vigência: 365 dias. Gestor: Kenya Araujo 
Paiva Mourão - Matrícula: 1478675-0

Extrato do TERMO DE FOMENTO nº 1491000811/2019. Partícipes: 
SECrETAriA DE ESTADo DE GovErNo e LAr TErESA DE 
JESUS . Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo 0 km, motor mínimo 
1 .4, 2 portas, 2 lugares . valor do repasse: r$ 45 .000,00 . valor da Con-
trapartida: r$ 0,00 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 108 
2057 0001 4450 42 01 0 10 8 . Assinatura: 04/10/2019 . vigência: 365 
dias. Gestor: Sara Valéria Resende Adamy - Matrícula: M1276298-5
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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 3201910042100410123.


