
 20 – sábado, 20 de Março de 2021 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
Sociologia (admissão 03), a/c de 25/02/2021;Na E . E . “Marieta Soa-
res teixeira”- Masp:1 .299 .078-4, Natália Botelho Gomes Fávaro, 
Professor de Educação Básica, Nível I, Grau A, Filosofia, (admissão 
04), a/c de 01/03/2021;recreio – Na E .E . “Presidente Carlos Luz” – 
Masp:1 .426 .442-8, vanessa Fernandes Dias, Professor de Educação 
Básica, Nível i, Grau A, Língua Portuguesa (admissão 03), a/c de 
22/02/2021;

ANA PAuLA DE MourA FErrEirA DiAS
SuPEriNtENDENtE DA SrE/LEoPoLDiNA .

19 1459125 - 1

SrE de Paracatu
Diretora: Juliana Gonçalves Santos ribeiro

rEtiFiCAÇÃo DE AFAStAMENto PrELiMiNAr À APoSEN-
tADoriA– Ato N° 04/2021 rEtiFiCA, oS AtoS, de Afastamento 
Preliminar à Aposentadoria, referente aos servidores: vazante: EE . 
“Dona Mariana Solis rosa” - MaSP 610088-7, Sonia Maria rosa Paes, 
EEBiiJ, cargo 01, no ato publicado em 05/02/2021, onde se lê: pelo 
art . 147 § 2º, inciso i, e § 3º, inciso i, do ADCt, acrescentado pela EC 
nº 104/20, leia-se: art . 147 § 2º, inciso i, e § 3º, inciso i, do ADCt, 
acrescentado pela EC nº 104/20, (regra de transição/Pedágio-Profes-
sora- base de cálculo dos proventos pela última remuneração integral, 
com paridade/ingresso em cargo efetivo até 31/12/2003), com direito à 
remuneração integral, correspondente à carga horária de 108 h/a .

19 1459093 - 1

AFAStAMENto PrELiMiNAr À APoSENtADoriA – Ato N° 
04/2021
rEGiStrA AFAStAMENto PrELiMiNAr À APoSENtADoriA, 
nos termos do § 24 do art . 36 da CE/1989, dos servidores: Paracatu: EE . 
“Antonio Carlos” - MaSP 455356-6, regina Maria Garcia Guimarães, 
a partir de 18/03/21, referente ao cargo de PEBiC, cargo 03, à vista de 
requerimento de aposentadoria pelo art . 147 § § 1º e 2º, inciso ii, e § 
3º, inciso ii, do ADCt, acrescentado pela EC nº 104/20, (regra de tran-
sição/Pedágio-Professora- base de cálculo dos proventos pela última 
remuneração integral pela média sem paridade, correspondente à carga 
horária de 108 h/a .

oPÇÃo rEMuNErAtÓriA – Ato Nº 02/2021
rEGiStrA oPÇÃo rEMuNErAtÓriA, nos termos do § 1º, art . 
28-A da lei nº 21710, de 2015, e art . 28-A da Lei nº 15 .293, de 2004, 
dos servidores: vazante: EE . “Deputado Candido ulhoa” – MaSP 
284186-4, Eliamar Aparecida Ferreira Fonseca, EEBiiH, admissão 02, 
pela remuneração do cargo de provimento efetivo, acrescido de 50% 
(cinquenta por cento) da remuneração do cargo de provimento em 
comissão de Diretor de Escola Dv, a partir de 20/02/21 .

19 1459092 - 1

SrE de Pouso Alegre
Diretora: Clicia Maria Beraldo Nadalini Hart

LotAÇÃo – Ato Nº 03/2021
LotA, nos termos do inciso i, do art . 75 da Lei nº 7109, de 13/10/1977, 
o servidor: São Sebastião da Bela vista – E .E . Coronel Gabriel Capis-
trano, MaSP 1 .064 .232-0, João Carlos Carneiro Marques, PEB1B, Geo-
grafia, 16 aulas, Admissão 04, a contar de 04/03/2021; Pouso Alegre 
– E .E . virgília Paschoal, MaSP 1 .064 .232-0, João Carlos Carneiro Mar-
ques, EEB1A, Especialista em Educação Básica - Supervisão Pedagó-
gica/orientador Educacional, Admissão 05, a contar de 04/03/2021 .

19 1459243 - 1

SrE de São João Del rei
Diretora: Fabiana Magalhães da Silva

AFAStAMENto PrELiMiNAr À APoSENtADoriA – Ato N° 
06/2021
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): Bom Sucesso, E .E . Benjamim Guimarães, MaSP 390 .137-
8/01,Gláucia de Fátima Faria, a partir de 16/03/2021, referente ao cargo 
de PEB3i, à vista de requerimento de aposentadoria pelo art . 147, 
§§1º e 2º, inciso i, e §3º, inciso i, do ADCt acrescentado pela EC nº 
104/2020, com direito à remuneração integral, correspondente à carga 
horária de 108 h/a, com média de 01 h/a mensal de extensão de carga 
horária; São João del-rei, E .E . tomé Portes Del-rei, MaSP 344 .342-
1/03, Sílvia Belmiro dos reis, a partir de 17/03/2021, referente ao 
cargo de PEB3o, à vista de requerimento de aposentadoria pelo art . 
147, §§1º e 2º, inciso i, e §3º, inciso i, do ADCt acrescentado pela 
EC nº 104/2020, com direito à remuneração integral, correspondente à 
carga horária de 108 h/a .

FÉriAS-PrÊMio / AFAStAMENto – Ato Nº 14/2021
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(s) servidor(es): Conceição da Barra de Minas, 
E .E . Adílio José Borges, MaSP 378 .308-1/01, Luiza de Marilac Santos 
Paixão, AtB5L, por 01 mês, referente ao 4º quinquênio de exercício, 
a partir de 30/03/2021; Coronel xavier Chaves, E .E . Coronel xavier 
Chaves, MaSP 332 .926-5/02, Maria Celma de Sousa oliveira, AtB4H, 
em Comissão SE-v, por 01 mês, referente ao 1° quinquênio de exercí-
cio, a partir de 22/03/2021 .

FÉriAS-PrÊMio/AFAStAMENto – Ato Nº 15/2021
AutoriZA AFAStAMENto PArA GoZo DE FÉriAS-PrÊMio, 
nos termos da resolução Conjunta SEPLAG/SEE nº 9865, de 3 de 
julho de 2018, ao(s) servidor(es): São João del-rei, SrE de São João 
del-rei, MaSP 951 .560-2/01, Antônio Claret do Nascimento, ANE 
iii J, por 01 mês, referente ao 4º quinquênio de exercício, a partir de 
17/03/2021; SrE de São João del-rei, MaSP 1 .059 .450-5/01, Diolino 
Carvalho Coutinho, ANE i H, por 01 mês, referente ao 3º quinquênio 
de exercício, a partir de 05/04/2021; SrE de São João del-rei, MaSP 
1 .059 .893-6/01, Luciane Maria Dumbárodrigues, tDE iv H, por 01 
mês, referente ao 3º quinquênio de exercício, a partir de 05/04/2021 .

18 1459014 - 1

SRE de Teófilo Otoni
ABoNo DE PErMANÊNCiA – Ato Nº 03/21
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 do ADCt, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 104, 
de 2020 ou, (incluindo a aposentadoria especial de professor) rEGrA 
DE trANSiÇÃo/PEDáGio - aos servidores: tEÓFiLo otoNi – 
EE Alfredo Sá, Masp 816327-1-02, Myrthes Maria da Silva Parreira, 
PEBiiiM, a partir de 21/01/21;

GrAtiFiCAÇÃo DE iNCENtivo À DoCÊNCiA – 5% - Ato Nº 
08/21
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: NANuQuE – EE 
Antônio Batista da Mota, Masp 933412-9-02, Andréa Fernandes Lopes, 
PEBiiiP, referente ao 6º biênio, a partir de 06/02/08;

19 1459531 - 1

AFAStAMENto Por Motivo DE Luto – Ato Nº 08/21
AFAStA Por Motivo DE Luto, nos termos do art . 201, ”b”, da 
Lei nº 869, de 05/07/1952, por 08 dias, ao servidor: SrE/tEÓFiLo 
otoNi – Masp 966826-0-01, ricardo Antônio Andrade Santos, 
ANEiiiF, a partir de 04/03/21;

AFAStAMENto PrELiMiNAr À APoSENtADoriA – Ato Nº 
07/21
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: PoNto Do MArAMBAiA/CArAÍ – EE orlando tavares, Masp 
634146-5-03, Jackson Alves Borges, a partir da data da publicação 
deste ato, referente ao cargo PEBiiiP, à vista de requerimento de apo-
sentadoria pelo Art . 147, §§ 1º e 2º, inciso i, e § 3º, inciso i, do ADCt, 
acrescentado pela EC 104/20, com direito à remuneração integral, cor-
respondente à carga horária de 116 h/a; MALACACHEtA – EE Depu-
tado Castro Pires, Masp 326839-8-01, Jair Coimbra de Souza, a partir 
da data da publicação deste ato, referente ao cargo PEB1i, à vista de 
requerimento 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 108 h/a de média 
quinquenal de extensão/exigência curricular; Novo CruZEiro – EE 
inácio Murta, Masp 611069-6-01, Natalice Gomes dos Santos, a partir 
da data da publicação deste ato, referente ao cargo PEBiiiP, à vista 
de requerimento de aposentadoria pelo Art . 147, §§ 1º e 2º, inciso i, 
e § 3º, inciso i, do ADCt, acrescentado pela EC 104/20, com direito 
à remuneração integral, correspondente à carga horária de 108 h/a de 
média quinquenal de extensão/exigência curricular; PADrE PArA-
ÍSo – EE Presidente João Pinheiro, Masp 637820-2-02, Meyre regina 
ramalho Junger, a partir da data da publicação deste ato, referente ao 
cargo PEBiF, à vista de requerimento de aposentadoria pelo Artigo 144 
do ADCt da CE/89, incluído pela ECE 104/20 c/c Art . 40, § 1°, inciso 
iii, alíneas “a” e § 5º da CF/88 com a redação dada pela EC nº 41/03 
- sem paridade, com direito à remuneração integral, correspondente à 
carga horária de 108 h/a; PoNto DoS voLANtES – EE Santana do 
Araçuaí, Masp 638444-0-01, valdelícia Elias Gonçalves Santos, a par-
tir da data da publicação deste ato, referente ao cargo PEBiiH, à vista 
de requerimento de aposentadoria pelo Art . 147, §§ 1º e 2º, inciso i, 
e § 3º, inciso i, do ADCt, acrescentado pela EC 104/20, com direito 
à remuneração integral, correspondente à carga horária de 108 h/a de 
média quinquenal de extensão/exigência curricular; tEÓFiLo otoNi 
– CESEC de Teófilo Otoni, Masp 637809-5-01, Alberto Dimas Eleuté-
rio, a partir da data da publicação deste ato, referente ao cargo PEBiiL, 
à vista de requerimento de aposentadoria pelo Art . 147, §§ 1º e 2º, 
inciso i, e § 3º, inciso i, do ADCt, acrescentado pela EC 104/20, com 
direito à remuneração integral, correspondente à carga horária de 108 
h/a de média quinquenal de extensão/exigência curricular; EE Alfredo 
Sá, Masp 816327-1-02, Myrthes Maria da Silva Parreira, a partir da 
data da publicação deste ato, referente ao cargo PEBiiiM, à vista de 
requerimento 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 108 h/a de média 
quinquenal de extensão/exigência curricular; EE Dr . Waldemar Neves 
da rocha, Masp 391437-1-01, Margareth ramalho Silva Salomão, a 
partir da data da publicação deste ato, referente ao cargo PEBiiiH, à 
vista de requerimento de aposentadoria pelo Art . 147, §§ 1º e 2º, inciso 
i, e § 3º, inciso i, do ADCt, acrescentado pela EC 104/20, com direito 
à remuneração integral, correspondente à carga horária de 134 h/a de 
média quinquenal de extensão/exigência curricular;

AFAStAMENto PrELiMiNAr À APoSENtADoriA - Ato Nº 
08/21
rEGiStrA AFAStAMENto PrELiMiNAr À APoSENtADoriA 
Por iNvALiDEZ, a ser concedida nos termos do inciso i do § 1º do art . 
40 da CF/ 1988, com redação dada pela EC nº . 41/2003, observando o 
disposto na EC nº . 70/2012, do(s) servidor (es), à vista da comprovação 
dos requisitos para aposentadoria no rPPS/MG até 31 .12 .15, conforme 
decisão proferida pelo STF na ADI4876, ficando, por consequência, 
anulada a dispensa do cargo efetivado pela LC100/2007, publicada em 
31 .12 .15: CArLoS CHAGAS – EE Dr . João Beraldo, Masp 835628-
9-01, Ana Lúcia Laignier Gonçalves, a partir de 30/12/15, referente ao 
cargo EEB1A, com direito, nos termos do Art . 40, § 1º, inciso i da 
CF/88, c/c Art . 8º, inciso iii, alínea “a”, § 2º, inciso iii, à remuneração 
integral, correspondente a 11506 dias;

ANuLAÇÃo – Ato Nº 02/21
ANuLA os Atos referentes ao servidor: áGuAS ForMoSAS – Ser-
vidor em Afastamento Preliminar à Aposentadoria, Masp 628488-9-01, 
valdinéia Carvalho Azevedo, PEBiA, na parte em que concedeu/revo-
gou o 8º biênio, ato nº 43/09, publicado em 14/10/09, por motivo de 
incorreção na concessão/revogação;

FÉriAS-PrÊMio – AFAStAMENto – Ato Nº 12/21
AutoriZA AFAStAMENto PArA GoZo DE FÉriAS-PrÊ-
Mio, nos termos do art . 2º da resolução SEPLAG/SEE Nº 8656, de 
02/07/2012, ao servidor: MALACACHEtA – EE Mestra Zulmira, 
Masp 633430-4-02, Generiza das Graças Mazzinghy, PEBiiiJ, por 03 
meses, referente ao 5º quinquênio de exercício, a partir de 25/03/21;

FÉriAS-PrÊMio – CoNCESSÃo – Ato Nº 12/21
CoNCEDE FÉriAS-PrÊMio, nos termos do § 4º do art . 31, e do 
art . 290 da CE/1989, ao servidor: Novo CruZEiro – EE Antônio 
ramos de Souza, Masp 638727-8-01, Gislene de Jesus Carvalho Cata-
rina, PEBiP, por 04 meses e 04 dias, referente ao 6º quinquênio de exer-
cício, a partir de 19/12/19;

FÉriAS-PrÊMio – CoNCESSÃo – Ato Nº 13/21
CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS-PrÊMio, nos termos do § 4º 
do art . 31, da CE/1989, aos servidores: itAiPÉ – EE Coronel Clemente 
Luiz, Masp 1082151-0-01, André Almeida Gomes, PEBiF, referente ao 
3º quinquênio de exercício, a partir de 29/10/19; Masp 1288422-7-03, 
Gerciney Gomes Batista, PEBiA, referente ao 1º quinquênio de exercí-
cio, a partir de 11/07/18; Masp 943852-4-01, ivaldo rodrigues Ferreira, 
AtBivi, referente ao 5º quinquênio de exercício, a partir de 06/04/20; 
Masp 861723-5-01, Magnólia Gomes de Souza, PEBiiJ, referente ao 
5º quinquênio de exercício, a partir de 26/05/20; Masp 904257-3-04, 
rosângela Luiz Ferreira, EEBiA, referente ao 3º quinquênio de exer-
cício, a partir de 21/01/20; Masp 1049000-1-01, rosimary ramos 
dos Santos, PEBiiG, referente ao 3º quinquênio de exercício, a partir 
de 10/07/19; MACHACALiS – EE José de Alencar, Masp 1327578-
902, Andréia rodrigues dos Santos, AtBiB, referente ao 1º quinquê-
nio, a partir de 26/04/18; NANuQuE – EE Antônio Batista da Mota, 
Masp 933412-9-02, Andréa Fernandes Lopes, PEBiiiP, referente ao 
5º quinquênio de exercício, a partir de 27/12/20; tEÓFiLo otoNi 
– EE Alberto Barreiros, Masp 820637-7-05, Paulo roberto Colares 
da Costa, PEBiA, referente ao 1º quinquênio de exercício, a partir de 
29/10/18; Masp 820637-7-05, Paulo roberto Colares da Costa, PEBiA, 
referente ao 2º quinquênio de exercício, a partir de 29/10/18; Masp 
820637-7-05, Paulo roberto Colares da Costa, PEBiA, referente ao 
3º quinquênio de exercício, a partir de 29/10/18; Masp 820637-7-05, 
Paulo roberto Colares da Costa, PEBiA, referente ao 4º quinquênio 
de exercício, a partir de 29/10/18; Masp 820637-7-05, Paulo roberto 
Colares da Costa, PEBiA, referente ao 5º quinquênio de exercício, a 
partir de 29/10/18;

19 1459530 - 1

rEtiFiCAÇÃo – Ato Nº 05/21
rEtiFiCA, o Ato de Afastamento de Férias-Prêmio, referente ao servi-
dor: PADrE PArAÍSo – EE Presidente João Pinheiro, Masp 968004-
2-01, rozane viana de Souza, AtBivJ, por motivo de incorreção nos 
meses de afastamento, ato nº 67/20, publicado em 28/11/20: onde se lê: 
por 05 meses, referente ao 3º e 4º quinquênio de exercício, leia-se: por 
04 meses, referente ao 3º e 4º quinquênio de exercício;

rEtiFiCAÇÃo – Ato Nº 06/21
rEtiFiCA, o Ato de Concessão de Férias-Prêmio, referente ao ser-
vidor: MACHACALiS – EE José de Alencar, Masp 1327578-902, 
Andréia rodrigues dos Santos, AtBiB, por motivo de incorreção na 
vigência, ato nº 11/21, publicado em 13/03/21: onde se lê: referente ao 
1º quinquênio de exercício, a partir de 21/03/19, leia-se: referente ao 1º 
quinquênio de exercício, a partir de 26/04/18;

rEtiFiCAÇÃo – Ato Nº 02/21
RETIFICA, o Ato de Gratificação de Incentivo à Docência, refe-
rente ao servidor: NANuQuE – EE Antônio Batista da Mota, Masp 
933412-9-02, Andréa Fernandes Lopes, PEBiiiP, por motivo de incor-
reção na vigência, ato nº 46/06, publicado em 08/07/06: onde se lê: 4º 
biênio a contar de 23/04/04, leia-se: 4º biênio a contar de 04/02/04; 
Masp 933412-9-02, Andréa Fernandes Lopes, PEBiiiP, por motivo de 

incorreção na vigência, ato nº 67/06, publicado em 05/09/06: onde se lê: 
5º biênio a contar de 06/03/06, leia-se: 5º biênio a contar de 01/012/06; 
Masp 933412-9-02, Andréa Fernandes Lopes, PEBiiiP, por motivo de 
incorreção na vigência, ato nº 37/09, publicado em 09/09/09: onde se lê: 
6º biênio a contar de 06/02/08, leia-se: 6º biênio a contar de 01/01/08; 
Masp 933412-9-02, Andréa Fernandes Lopes, PEBiiiP, por motivo de 
incorreção na vigência, ato nº 74/10, publicado em 09/09/10: onde se lê: 
7º biênio a contar de 28/02/10, leia-se: 7º biênio a contar de 23/01/10;

rEtiFiCAÇÃo – Ato Nº 02/21
rEtiFiCA, o Ato de opção por Composição remuneratória, refe-
rente ao servidor: tEÓFiLo otoNi – EE Professor Patrício Ferreira 
Gomes, Masp 640085-7-01, Kristiane Quintino teixeira, PEBiiiP, por 
motivo de incorreção no Masp e no cargo em comissão, ato nº 06/21, 
publicado em 13/03/21: onde se lê: Masp 640087-7-01, do cargo de 
provimento em comissão de Secretário de Escola – SE ii, leia-se: Masp 
640085-7-01, do cargo de provimento em comissão de Secretário de 
Escola – SE iii;

rEtiFiCAÇÃo – Ato Nº 02/21
rEtiFiCA, o Ato de Quinquênio, referente ao servidor: NANuQuE 
– EE Antônio Batista da Mota, Masp 933412-9-02, Andréa Fernandes 
Lopes, PEBiiiP, por motivo de incorreção na vigência, ato nº 82/06, 
publicado em 05/09/06: onde se lê: 2º quinquênio a contar de 25/02/05, 
leia-se: 2º quinquênio a contar de 26/12/05;

19 1459532 - 1

SrE de ubá
Diretora: Josiane Almeida Segheto

AFAStAMENto Por Motivo DE Luto - Ato Nº 03/2021
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, aos servidores: Piraúba - E . E . Aurélio Bento Sal-
gado – 181307, MASP 982 .702-3, rosane Nepomuceno de Brito Prata, 
PEBiiC, a partir de 09 .03 .21; ubá - E . E . Deputado Carlos Peixoto 
Filho - 181951, MASP 279 .090-5 .01, Evaldo de Campos, PEBiiiL, a 
partir de 14 .03 .21 .

FÉriAS-PrÊMio/CoNCESSÃo Ato Nº 14/2021
CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS-PrÊMio, nos termos do § 4º 
do art . 31, da CE/1989, que poderão ser usufruídas, a critério da Admi-
nistração, 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, às servidoras: Coimbra - 
E .E . Emílio Jardim - 128635, MASP 1 .128 .580-6 .01, Ana Cláudia da 
Silva Silveira, ocupante do cargo efetivo de PEBiiiE, referentes ao 3° 
quinquênio de exercício, a partir de 29 .01 .21; visconde do rio Branco 
- E . E . Dr . Celso Machado – 182222, MASP 661 .961-3 .01, Dilma Ligia 
Lopes de Lima, ocupante do cargo efetivo de PEBiiJ, referentes ao 4° 
quinquênio de exercício, a partir de 17 .10 .20 .

FÉriAS-PrÊMio/ CoNCESSÃo Ato Nº 15/2021
CoNCEDE trÊS MESES DE FÉriAS-PrÊMio, nos termos do § 
4º do art . 31, da CE/1989, ao servidor: ubá - E . E . Deputado Carlos 
Peixoto Filho - 181951, MASP 1 .067 .362-2 .01, Eder Carlos de Souza 
rodrigues, PEBiiG, referentes ao 3° quinquênio de exercício, a partir 
de 06 .12 .19 .

19 1459503 - 1

rEtiFiCAÇÃo – Ato Nº 01/2021
rEtiFiCA, oS AtoS de Férias-Prêmio/Afastamento, referente à ser-
vidora: ubá - E . E . Deputado Carlos Peixoto Filho - 181951, MASP 
370 .262-8 .02, Mary Ângela Soares de Souza, AtBiiiJ, ato 02/21, 
publicado em 20 .02 .21, por motivo de incorreções . onde se lê: refe-
rente ao 4º quinquênio de exercício, leia-se: referente ao 5° quinquê-
nio de exercício .

19 1459505 - 1

SrE de unaí
Diretora: Aurora Pires de Carvalho

CoNCLuSÃo – ProCESSo ADMiNiStrAtivo – Ato Nº 
04/2020
Concluí Processo Administrativo instaurado pela Portaria DiPE 
Nº . 04/2020, publicado no MG – 03/10/2020, nos termos da Lei 
14 .184/2002 e a resolução SEPLAG nº . 37/2005, referente ao 
servidor(a) – unaí – EE vigário torres – G .L .Q - Masp 365 .825-9, 
Adm . 02, PEB1P – decide pela restituição do débito apurado em fun-
ção do recebimento indevido da gratificação de Vice Diretor, sem estar 
no exercício da função, no período de 01/2018 a 05/2020 .tudo com a 
anuência do servidor .

rEMANEJAMENto - Ato Nº 01/2021
rEMANEJA, nos termos do art . 19 da Lei nº . 9381, de 18/12/1986, 
alterada pelo art . 2º da Lei nº 9 .938, o(s) servidor(es): unaí: MaSP 
1 .265 .389-5, Dayse Marques Costa, adm . 03, PEB1B – Língua Portu-
guesa da EE Teófilo Martins Ferreira para EE “Vigário Torres”, a con-
tar de 03/03/2021 .

DESiGNAÇÃo DE LoCAL DE ExErCÍCio – Ato Nº 01/2021
DESiGNA, nos termos do Decreto nº 18073, de 08/09/1976, o(s) ser-
vidor (es) PARA: Bonfinópolis de Minas: CESEC “Esméria Maria 
do Carmo”, MaSP 1 .194 .015-2, Zuleuza Moreira Axhcar, adm . 02, 
ATB1C, da EE “Cândido Ulhoa”, Bonfinópolis de Minas, devendo 
assumir o exercício no 1º dia útil após a publicação .

AFAStAMENto Por Motivo DE Luto – Ato Nº 10/2021
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 consecuti-
vos, ao(s) servidor(es): Arinos: EE “Carmosina Durães Martins”, MaSP 
1 .049 .126-4, Simone Jose vaz rodrigues, adm . 04, PEB1A, a partir de 
08/03/2021; unaí: “SrE unaí”, MaSP 815 .274-6, Silvana Maria Cai-
xeta, adm . 01, ANE4L, a partir de 28/02/2021 .

19 1459110 - 1

rEtiFiCAÇÃo – Ato Nº 04/2021
Retifica no(s) Ato(s) de Férias-Prêmio/Concessão, referente ao(s) 
servidor(es): riachinho: EE “José de Alencar”, MaSP 826 .477-2, Eva 
inez da Silva Pereira, adm . 02, AtB1A, Ato nº 19/2020 publicado em 
24/10/2020, por incorreção do nome da servidora, onde se lê Eva inez 
da Silva Ferreira, leia se: Eva inez da Silva Pereira .

18 1458880 - 1

SrE metropolitana A
Diretora: Cleide Maria Martins Lopes da Costa

FÉriAS PrÊMio/AFAStAMENto – Ato Nº ‘07/2021
AutoriZAAFAStAMENto PArA GoZo DE FÉriAS PrÊMio, ” 
EM CArátEr ExCEPCioNAL”, nos termos da resolução Conjunta 
SEPLAG/SEE Nº9 .865, de 3 de julho de 2018, c/c o inciso ii, art .5º da 
Deliberação Comitê Extraordinário CoviD-19 nº2 de 16 de março de 
2020, ao(s) servidor(es): BELo HoriZoNtE – SrE Metropolitana A, 
MaSP 1063421-0, renata Alves Coutinho de Paula, tDEivH, cargo 
01, por 15 dias, ref . ao 2º quinq . de exerc . a partir de 18/03/2021; MaSP 
1059709-4, vandir Santos Gomes, tDEivH/FGD-5, cargo 01, por 15 
dias, ref .ao 1º quinq . de exerc . a partir de 22/03/2021 .

19 1459528 - 1

SrE metropolitana c
Diretora: Gláucia Cristina Pereira dos Santos ribeiro

rEtiFiCAÇÃo - Ato Nº 14/2021
rEtiFiCA, no (s) Ato(s), de Afastamento Preliminar a Aposentadoria 
ao(s) servidor(es): Lagoa Santa – Em Afastamento Preliminar à Apo-
sentadoria, MaSP 378980-7, Suzana rodrigues Costa, PEBiii F, 1º 
cargo . Ato nº 248, publicado em 13 .09 .2016, por motivo de incorreção 
no texto, onde se lê:  . . . 40, §1º, inciso iii, alínea “a” c/c § 5º da CF/88 
com redação dada pela EC 41/03  . . . Leia-se:  . . . *) 40, §1º, inciso iii, 
alínea “a” da CF/88 com redação dada pela EC 41/03 . . .

19 1459106 - 1

FÉriAS–PrÊMio/AFAStAMENto – Ato N .º 08/2021 .
AutoriZA AFAStAMENto PArA GoZo DE FÉriAS-PrÊMio, 
nos termos do inciso i § 2º do art . 3º da resolução Conjunta SEPLAG/
SEE Nº 8 .656, de 02/07/2012, ao(s) servidor(es): Lagoa Santa – E .E . 
Nilo Maurício trindade Figueiredo - 9407, MaSP 943493-7, Eliandra 
rodrigues de Avelar, AtBi B, 2º cargo, por 01 mês, ref . ao 1º quinq . 
de exercício, a partir de 05/04/2021 . ribeirão das Neves – E .E . José 
Pedro Pereira - 9938, MaSP 863586-4, Luciana Cerqueira da Silva 
Dias, PEB2 P, exercendo cargo de vice-diretora, 1º cargo, por 01 mês, 
ref . ao 4º quinq . de exercício, a partir de 05/04/2021 . E .E . Professor 
Guerino Casassanta - 10022, MaSP 447531-5, Ezequias José de Jesus, 
PEB1 H, 2º cargo, por 02 meses, ref . ao 4º quinq . de exercício, a par-
tir de 12/04/2021 . Santa Luzia – E .E . Professor Domingos ornelas - 
10669, MaSP 662158-5, Nelsimar Aparecida Santo oliveira, PEB3 
H, 1º cargo, exercendo cargo em comissão de secretária, por 01 mês, 
ref . ao 1º quinq . de exercício, a partir de 05/04/2021 . E .E . São João 
da Escócia - 10839, MaSP 1057715-3, Malvina Fátima de Araújo, 
AtB5 H, 1º cargo, por 01 mês, ref . ao 3º quinq . de exercício, a partir 
de 13/04/2021 .

FÉriAS-PrÊMio CoNCESSÃo – Ato N .º 16/2021 .
Concede três meses de Férias-Prêmio, nos termos do § 4º do art . 31, da 
CE/1989, à servidora: Santa Luzia – Sem Lotação - Em Afastamento 
Preliminar à Aposentadoria, MASP 373714-5, Adriano Antônio Carme-
zim Amaral de oliveira, PEBi P, 1º cargo, referente ao 6º quinquênio de 
exercício, a partir de 23/04/2020 .

19 1459104 - 1

universidade do Estado de 
minas Gerais - uEmG

reitora: Profª Lavínia rosa rodrigues

PortAriA/uEMG Nº 029, DE 19 DE MArÇo DE 2021
Dispõe sobre a remoção de servidor dareitoriapara Faculdade de Edu-
cação da universidade do Estado de Minas Gerais – uEMG .
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais - uEMG,no uso 
de suas atribuições estatutárias e regimentais, considerando o disposto 
no art . 101, do regimento Geral,
rESoLvE:
Art .1º . Fica removida,a contar de 25/03/2021, a servidoraSolange 
Nobre Soares da Silva, Masp .1329199-2, ocupante do cargo efetivo de 
Analista universitário, Nível i, Grau D, da reitoriapara Faculdade de 
Educação da universidade do Estado de Minas Gerais .
Art .2º . Esta portaria entra em vigor a partir da publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 19 de março de 2021 .

Lavínia rosa rodrigues
reitora

19 1459546 - 1

PortAriA/uEMG Nº 030, DE 19 DE MArÇo DE 2021
regulamenta os processos de convocação de docentes para funçãode 
Professor de Educação Superior nauniversidade do Estado de Minas 
Gerais .
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais – uEMG, no uso 
das suas atribuições estatutárias e regimentais, considerando o disposto 
noDecreto nº 48 .109, de 30 de dezembro de 2020, c/c a Lei nº 15 .463, 
de 13 de janeiro de 2005,
rESoLvE:
Art . 1º Aconvocação para função pública de Professor de Educação 
Superior no quadro de pessoal da uEMG deverá seguir as regras con-
tidas naLei nº 15 .463, de 13 de janeiro de 2005, no que for cabível, no 
Decreto nº 48 .109, de 30 de dezembro de 2020, no Decreto nº 46 .352, 
de 25 de novembro de 2013,na resolução CoNuN/uEMG Nº 372, de 
05 de outubro de 2017e naresolução CoNuN/uEMG Nº482, de30 de 
dezembro de 2020 .
Art . 2º Após a realização da distribuição dos encargos didáticos pelas 
Câmaras Departamentais ou Congregação, a Direção das unidades 
Acadêmicas apresentará quadro contendo toda a demanda de convo-
caçõespara função temporáriade Professor de Educação Superior, bem 
como necessidade de execução de Processo Seletivo Simplificado, para 
aComissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificadopara Con-
vocação temporária de Professores de Educação Superior das unida-
des Acadêmicas .
§ 1º A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado para 
Convocação temporária de Professores de Educação Superior das uni-
dades Acadêmicas analisará a adequação do pedido de convocação 
de professor ao disposto naresolução CoNuN/uEMG Nº482, de30 
de dezembro de 2020, e no Edital deProcesso Seletivo Simplificado, 
quando for o caso .
§ 2º Caso seja constatada inconformidade com o disposto em Lei 
ou demais regulamentos, a proposta será devolvida para as devidas 
adequações .
Art . 3º Após a aprovação da demanda e consequente execução doPro-
cesso Seletivo Simplificado, quando for o caso,a Unidade Acadêmica 
deverá entrarem contato com os professores para manifestação do inte-
resse em assumir a vaga .
Parágrafo único .A unidade Acadêmica, a partir da manifestação 
de interesse, encaminhará a solicitação de agendamento de perícia 
médica para a Comissão de Convocação da uEMG, que será res-
ponsável pelo agendamento junto àSuperintendência Central de Perí-
cia Médica e Saúde ocupacionalda Secretaria de Estado de Planeja-
mento e Gestão, observadas asmedidas de prevenção ao contágio, de 
enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da 
epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente 
Coronavírus(CoviD-19) .
Art . 4ºo professor que manifestar interesse em assumir a convocação 
deverá apresentar, na unidade Acadêmica, a documentação necessária-
para ingresso no quadro de pessoal da uEMG .
Art . 5º A unidade Acadêmica deverá realizar a conferência da documen-
tação e atestar sua autenticidade mediante apresentação do original .
Art . 6º A unidade Acadêmica deverá inserir no Sistema Eletrônico de 
informação - SEi/MG a documentação, autenticada administrativa-
mente pelo servidor responsável pelo recebimento, preencher o reque-
rimento para convocação, que deverá ser assinado pela Direção da uni-
dade e encaminhado para a unidade SEi uEMG/CoNvoCAÇÕES .
Parágrafo único . o requerimento deverá ser disponibilizado em bloco 
de assinatura para a mesma unidade SEi uEMG/CoNvoCAÇÕES .
Art . 7ºA Comissão de Convocação analisará a adequação doreque-
rimento de convocação ao disposto naresolução CoNuN/uEMG 
Nº482, de30 de dezembro de 2020, e no Edital deProcesso Seletivo 
Simplificado, quando for o caso, e conferirá se adocumentação neces-
sária foi anexada ao processo .
Parágrafo único. Verificado que o requerimento se encontracorreto e 
que a documentação está completa, o mesmo será assinado pelos mem-
bros da Comissão .
Art . 8ºConstatada alguma inconformidade no requerimento ou a ausên-
cia de algum documento essencial, a Comissão de Convocação retor-
nará o processo à unidade Acadêmica para correção ou complementa-
ção, por meio de memorando, com prazo de dois dias úteis para retorno 
com as adequações necessárias .
Parágrafo único .A unidade Acadêmica providenciará o que for solici-
tado no memorando da Comissão e fará a devolução do processo após 
atendidas as solicitações .

 
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 3202103200043380120.
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Art . 9ºApós a conferência e as assinaturas, a Comissão de Convocação-
encaminhará o processo para Gerência de recursos Humanos, unidade 
SEi uEMG/GErH/ADMiNPESSoAL .
Art . 10º o processo recebido na Gerência de recursos Humanos pas-
sará por conferência, para verificação dadocumentação necessáriapara 
ingresso .
§ 1º Caso o processo e a documentação estejam corretos, será elaborado 
o Ato de Convocação, conforme o requerimento devidamente preen-
chido e assinado, para inclusão no bloco de assinatura da reitora .
§ 2ºConstatada alguma inconformidade na documentação essencial, a 
Gerência de recursos Humanos retornará o processo à unidade Acadê-
mica para correção ou complementação, por meio de memorando, com 
prazo de dois dias úteis para as adequações necessárias .
§ 3º Verificadaalguma inconformidade no requerimento de 
convocação,a Gerência de recursos Humanos retornará o processo à 
Comissão de Convocação, com prazo de dois dias úteis para as ade-
quações necessárias .
§ 4º A unidade Acadêmica, ou a Comissão de Convocação, providen-
ciará o que for o solicitado no memorando da Gerência de recursos 
Humanos e realizará a devolução do processo paraGerência de recur-
sos Humanos, unidade SEi uEMG/GErH/ADMiNPESSoAL, após 
atendidas as solicitações .
Art . 11º Após a assinatura do Ato pela reitora, este será encaminhado 
para a publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.
Art . 12º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 19 de março de 2021 .

Lavínia rosa rodrigues
reitora

19 1459547 - 1

Ato N .º 1027/2021 rEtiFiCA o ato n .º 1222/2018, publicado em 
15/03/2018, de aposentadoria, referente a servidora ANA AMÉLiA 
BorGES DE MAGALHÃES LoPES, Masp nº 799100-3, da Faculdade 
de Educação, onde se lê: ANA AMÉLiA BorGES MAGALHÃES, 
leia-se: ANA AMÉLiA BorGES DE MAGALHÃES LoPES .

Prof .ª Lavínia rosa rodrigues
reitora 

19 1459529 - 1

rESoLuÇÃo CoEPE/uEMG Nº 293  DE 16 DE MArÇo DE 2021
Aprova alteração no Projeto Pedagógico de Curso Bacharelado em 
Engenharia da Computação da unidade Acadêmica de Divinópolis .
o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CoEPE da universidade 
do Estado de Minas Gerais - uEMG, no uso de suas atribuições esta-
tutárias e regimentais, considerando a Ata da reunião do Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão realizada em 03 de março de 2021;
rESoLvE: 
Art . 1º Fica aprovada a alteração do Projeto Pedagógico do Curso de 
Bacharelado em Engenharia da Computação da unidade Acadêmica de 
Divinópolis .
Parágrafo Único . A alteração aprovada no caput deste artigo 
contempla:
i - inclusão de Cálculo ii como pré-requisito para Cálculo iii;
ii - inclusão de Programação orientada a objetos i como pré-requisito 
para Banco de Dados;
iii - inclusão de Equações Diferenciais como pré-requisito para Análise 
de Sinais e Sistemas .

Art . 2º o Projeto Pedagógico do curso de Bacharelado em Engenha-
ria da Computação da unidade Acadêmica de Divinópolis permanecerá 
disponível, na íntegra, na página eletrônica da universidade .
Art . 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 16 de março de 2021 .

Lavínia rosa rodrigues
Presidenta do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

19 1459153 - 1

Editais e Avisos
SEcrEtAriA-GErAL

ExtrAto DE tErMo ADitivo
Extrato do 1º termo Aditivo ao contrato nº 9244572, referente a pres-
tação de serviço de planejamento, organização, coordenação e produ-
ção de eventos institucionais, que entre si celebram o Estado de Minas 
Gerais, por intermédio da Secretaria Geral, e a empresa Pronto Eventos 
tecnologia e integração Eireli - ME . objeto: Prorrogação da vigência 
contratual, por um período de 12 meses, a partir de 04/04/2021; altera-
ção da titularidade e do endereço da contratada . BHte . 19/03/2021 .

2 cm -19 1459304 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
GovErNo DE miNAS GErAiS

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCio
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao Convênio nº 
1491000182/2018/SEGov/PADEM . Partes EMG/SEGov e o Muni-
cípio de rio Paranaíba . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência 
por mais 61 dias passando seu vencimento para 31/03/2021 . Assina-
tura: 17/03/2021 .

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCio
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao Convênio nº 
1491000932/2019/SEGov/PADEM . Partes EMG/SEGov e o Muni-
cípio de Ninheira . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência por 
mais 60 dias passando seu vencimento para 31/03/2021 . Assinatura: 
17/03/2021 .

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCio
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao Convênio nº 
1491001426/2019/SEGov/PADEM . Partes EMG/SEGov e o Muni-
cípio de Malacacheta . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência 
por mais 60 dias passando seu vencimento para 31/03/2021 . Assina-
tura: 17/03/2021 .

5 cm -19 1459376 - 1

ExtrAto CoNtrAto 
CoNtrAto Nº 9271655, DE PrEStAÇÃo DE SErviÇoS, QuE 
ENtrE Si CELEBrAM o EStADo DE MiNAS GErAiS, Por 
iNtErMÉDio Do SECrEtAriA DE EStADo DE GovErNo DE 
MiNAS GErAiSE A EMPrESA voEtur turiSMo E rEPrE-
SENtAÇÕES LtDA, prestação de serviços de reserva, emissão, remar-
cação ou alteração e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais 
e internacionais, e rodoviárias nacionais, por atendimento remoto, 
em regime de empreitada por preço unitário, para órgãos e entida-
des da Administração Pública do Estado de Minas Gerais- valor: r$ 
199 .389,96 ( cento e noventa e nove mil trezentos e oitenta e nove reais 
e noventa e seis centavos) . vigência a partir de 24/03/2021 .Dotações 
orçamentárias:1491 .04 .122 .024 .2007 .0001 .3390 .33 .04 .0 .10 .1;1491 .04
 .122 .028 .2013 .0001 .3390 .33 .04 .0 .10 .1;1491 .04 .122 .028 .2015 .0001 .3
390 .33 .04 .0 .10 .1;1491 .04 .122 .705 .2500 .0001 .3390 .33 .04 .0 .10 .1 . Data 
de assinatura:18/03/2021

4 cm -19 1459101 - 1

ExtrAto DE CoNvÊNio DE CooPErAÇÃo tÉCNiCA
Convênio de Cooperação técnica n° 75, que entre si celebram a Secre-
taria de Estado de Governo – SEGov, como cedente e a Fundação Cen-
tro deHematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais - Fun-
dação HEMoMiNAS, como cessionária . objeto: Cessão da servidora 
Elizabeth de Souza Pettersen, Masp 223554-7,ocupante do cargo efe-
tivo deAgente Governamental, para exercer suas funções na Funda-
ção Centro deHematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais 
- Fundação HEMoMiNAS, com ônus para o Cessionário . Fundamento 
normativo: incisos i a v, vii e viii do art . 15º do Decreto 47 .558/2018 . 
Ficam convalidados os atos praticados no período de 01/01/2021 até a 
data de publicação do presente instrumento . Assinam: igor Mascare-
nhas Eto, pela SEGOV e Júnia Guimarães Mourão Cioffi, pela Funda-
ção HEMoMiNAS: Data da assinatura: 18/03/2021 .

3 cm -19 1459419 - 1

GABiNEtE miLitAr Do GovErNADor
rAtiFiCAÇÃo DEDiSPENSA DE LiCitAÇÃo

o Subchefe e ordenador de Despesas do Gabinete Militar do Gover-
nador, no uso de suas atribuiçõese com fundamento no artigo 26da Lei 
nº 8 .666, de 21 de junho de1993,rAtiFiCAeCoNvALiDAa Dispensa 
de Licitação,Processo de Compra n . 1071030 0009/2021, objetivando 
a contratação para prestação de serviços de informática, conforme 
condições comerciais descritas no Projeto Básico (SEi n .25977408) 
e proposta da contratada, ao custo total der$ 22 .538,76 (vinte e dois 
mil quinhentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos),com a 
empresaCoMPANHiA DE tECNoLoGiA DA iNForMAÇÃo Do 
EStADo DE MiNAS GErAiS - ProDEMGE, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n .º 16 .636 .540/0001-04 . Asdespesas decorrentes da execução do 
contrato ocorrerão à conta das seguintes dotações orçamentárias pró-
prios do Gabinete Militar do Governador: n .1071 .04 .122 .705 .2500 .00
01 .339040 .03 .0 .10 .1 . 

(a) MArCoS AFoNSo PErEirA, tEN CEL PM, Subchefe e 
ordenador de Despesasdo Gabinete Militar do Governador

4 cm -19 1459210 - 1

ExtrAto DE CoNtrAto
resumo do contrato nº 9274228/2021 celebrado entre o Estado de 
Minas Gerais, por intermédio do Gabinete Militar do Governador e a 
empresa Petrobras Distribuidora S/A . objeto: Contratação do forneci-
mento de combustível óleo diesel subtipo S-10 e da manutenção dos 
equipamentos e o tratamento de resíduos nos pontos de abastecimento 
que compõem a rede de abastecimento do Governo do Estado de Minas 
Gerais . valor: r$ 40 .995,50 . vigência por 12 (doze) meses, a partir da 
publicação . Signatários: ten Cel PM Marcos Afonso Pereira e Glaucius 
de Lucca Braga .

ExtrAto DE tErMo DE rESCiSÃo DE CoNtrAto
resumo do termo de rescisão ao contrato de cessão de uso gratuito 
de bem, celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio do 
Gabinete Militar do Governador - GMG e a Companhia de tecnologia 
da informação do Estado de Minas Gerais - ProDEMGE . Processo 
nº 5140 .01 .0000767/2021-31 . objeto: rescisão contratual, de comum 
acordo entre as partes, relativo ao Contrato de Cessão de uso Gratuito 
de Bem CE-002/2017, cujo objeto é o empréstimo gratuito do bem de 
propriedade da ProDEMGE . Patrimônio: 000000000045152 . rotea-
dor Cisco iSr4431K9N . Número de Série: FJC2133D0H6 . Signatá-
rios: roberto tostes reis, Geraldo Gilson Maciel ribeiro e Coronel P 
M osvaldo de Souza Marques . Data: 25/02/2021 .

5 cm -19 1459423 - 1

DEFENSoriA PÚBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS
ProCESSo SELEtivo DE EStáGio – 

CoMArCA DE CAMPo BELo/MG
EDitAL 02/2021 – PÓS-GrADuAÇÃo EM DirEito

rESuMo – rESoLuÇÃo 124/2021
o DEFENSor PÚBLiCo-GErAL, no uso de atribuição prevista no 
artigo 9º, inciso xii e no artigo 132, ambos da Lei Complementar Esta-
dual nº 65, de 16 de janeiro de 2003, e nos artigos 2º e 7º da Delibera-
ção nº 006/2011 e na Deliberação 072/2019, do Conselho Superior da 
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais , e considerando o teor 
das resoluções nºs 206/2019 e 267/2019, rESoLvE: Art . 1° - Homo-
logar a Classificação Final dos candidatos aprovados no Processo Sele-
tivo Simplificado - PSS, para o preenchimento de vagas e de cadastro 
reserva no programa de Estágio não obrigatório Direto, na área de Pós 
- Graduação em Direito, realizado na Comarca de CAMPo BELo, na 
forma do Anexo desta resolução . Art . 2° - Esta resolução entra em vigor 
na data de sua publicação, podendo também ser visualizada no site 
www .defensoria .mg .def .br, Espaço cidadão/Estágio e Serviço volun-
tário, Serviços, Processo Seletivo . Assina: Gério Patrocínio Soares . 
Defensor Público-Geral . Belo Horizonte, 19 de março de 2021 .

4 cm -19 1459341 - 1

PoLÍciA miLitAr Do EStADo DE miNAS GErAiS
JuStiFiCAtivA DA QuEBrA DA orDEM CroNoLÓGiCA DE PAGAMENto – CMi - 1250012

CAtEGoriA i - LoCAÇÕES
Mês/ano CNPJ razão Social Data de exigibilidade Justificativa valor total

03/2021 27595780/0001-16 CS BrASiL FrotAS LtDA Jan a mar/2021
Considerando a alínea “b”, do inciso xxvi, do anexo i, da Decisão Normativa n . 01/2018, do tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (tCE MG) 
determina a avaliação do cumprimento do caput do art. 5º da Lei 8.666/93. Justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento destas despesas. 
Emp . 08, 10, 12/2020

24 .783 .845,26

CAtEGoriA ii – ForNECiMENto

03/2021 34 .274 .233/0025-71 PEtroBráS DiStriBuiDorA S/A Jan a mar/2021
Considerando a alínea “b”, do inciso xxvi, do anexo i, da Decisão Normativa n . 01/2018, do tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (tCE MG) 
determina a avaliação do cumprimento do caput do art. 5º da Lei 8.666/93. Justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento destas despesas. 
Emp . 18, 38, 41, 44, 116/2020

11 .283 .640,99

CAtEGoriA iii – PrEStAÇÃo DE SErviÇoS

03/2021 03506307/0001-57 tiCKEt SoLuCoES HDFGt S/A Jan a mar/2021
Considerando a alínea “b”, do inciso xxvi, do anexo i, da Decisão Normativa n . 01/2018, do tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (tCE MG) 
determina a avaliação do cumprimento do caput do art. 5º da Lei 8.666/93. Justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento destas despesas. 
Emp . 07, 09, 14, 53, 87, 88, 92, 101, 107, 113, 117, 120, 141/2020,

2 .667 .111,48

03/2021 13 .637 .797/0001-04 uNiDAtA AutoMAÇÃo Jan a mar/2021
Considerando a alínea “b”, do inciso xxvi, do anexo i, da Decisão Normativa n . 01/2018, do tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (tCE MG) 
determina a avaliação do cumprimento do caput do art. 5º da Lei 8.666/93. Justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento destas despesas. 
Emp 03/2020

737 .546,70

03/2021 00604122/0001-97 trivALE ADMiNiStrACAo Jan a mar/2021
Considerando a alínea “b”, do inciso xxvi, do anexo i, da Decisão Normativa n . 01/2018, do tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (tCE MG) 
determina a avaliação do cumprimento do caput do art. 5º da Lei 8.666/93. Justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento destas despesas. 
Emp 40, 90, 105 e 124/2020

1 .938 .209,51

Gilker Hadime Seito, 
ten Cel PM ordenador de despesas do CMi 

Ederson de Assis Carvalho, 
1º ten PM Chefe da SoFi do CMi

20 cm -19 1459199 - 1

ExtrAto DE tErMo DE CoMoDAto
PMMG – 12ª rPM x EMPrESA PEtroL rEDE DE PoStoS DE 
CoMBuStÍvEL LtDA . Comodato Nº 002/2021, Processo SEi nº 
1250 .01 .0008816/2020-53 . Empréstimo gratuito de área particular de 
propriedade da Comodante medindo aproximadamente 35,46 m², situ-
ada na Av . José raimundo, 3880, Bairro Granjas vagalume, ipatinga/
MG, para instalação do Ponto de Apoio de registro de ocorrência no 
bairro Granjas vagalume . vigência 18/03/2021 a 17/03/2026 .

2 cm -19 1459242 - 1

ExtrAto DE CoNtrAto 
PMMG  - rescisão ao contrato nº 9149543/2017- Ajudância Geral de 
prestação de serviços de organização e execução de evento que entre si 
celebram o estado de minas gerais, através da polícia militar de minas 
gerais/ Ajudância-geral e a empresa abordagem comunicação e marke-
ting ltda, na forma abaixo ajustada .o presente instrumento teve por 
finalidade a alteração e rescisão, visando cessar à prestação de serviços 
a serem executados de forma contínua, que poderiam ter a sua duração 
prorrogada por iguais e sucessivos período limitada a sessenta meses .

2 cm -19 1459522 - 1

ExtrAto DE ACorDo DE CooPErAÇÃo tÉCNiCA
PMMG/DtS –ACorDo DE CooPErAÇÃo tÉCNiCA Nº 02/2021 . 
PArtES:PMMG e o MuNiCÍPio DE BELo HoriZoNtE . oBJEto: 
Estabelecimento de condições de cooperação mútua entre os Conve-
nentes, visando o uso e compartilhamento de dados, imagens, infor-
mações, sistemas ou recursos tecnológicos das partes .viGÊNCiA: 05 
(cinco) anos a partir da data da publicação .

2 cm -19 1459076 - 1

CoNvÊNio Nº 13 / 2021
Convênio de repasse de materiais que entre si celebram a PMMG – 12ª 
rPM / 21ª Cia ind PM, CNPJ/MF nº 16 .695 .025/0001 – 97 e a Prefei-
tura Municipal de rio Casca / MG, CNPJ/MF nº 18 .836 .957/0001-38 . 
Logística para atividade policial militar . vigência: 01/01/2021 à 
31/12/2024 .

2 cm -19 1459502 - 1

PuBLiCAÇÃo SExto tErMo ADitivo 
Do CoNtrAto 9223684/2019

PMMG – BPMMAmb . Sexto termo Aditivo do Contrato nº 
9223684/2019, processo n° 1251666 000041/2019, que entre si esta-
belecem o Batalhão de Policia Militar do Meio Ambiente e a empresa 
Nominal Engenharia Ltda – EPP . objeto: Aditamento do valor de r$ 
7 .500,00 (Sete mil e quinhentos reais) da décima primeira medição 
conforme planilha de materiais e serviços executados, constantes no 
parecer técnico e Boletim de Medição Nr 112/2020 da Diretoria de 
Apoio Logístico e prorrogação do prazo de termino do contrato para 
27/04/2021 .

3 cm -19 1459500 - 1

ExtrAto DE PuBLiCAÇÃo DE CoNvÊNio
PMMG – BPMrv x Prefeitura Municipal de Aimorés/MG . Convênio: 
Cooperação mútua entre os convenentes, visando aperfeiçoar o policia-
mento ostensivo de trânsito rodoviário no município de Aimorés/MG . 
vigência: 01/03/21 a 31/12/24 .

1 cm -19 1459276 - 1

CoNvÊNio Nº 08 / 2021
Convênio de repasse de materiais que entre si celebram a PMMG – 12ª 
rPM / 21ª Cia ind PM, CNPJ/MF nº 16 .695 .025/0001 – 97 e a Prefei-
tura Municipal de Ponte Nova/MG, CNPJ/MF nº 23 .804 .149/0001-29 . 
Logística para atividade policial militar . vigência: 01/01/2021 à 
31/12/2024 .

2 cm -19 1459476 - 1

CoNvÊNio Nº 11 / 2021
Convênio de repasse de materiais que entre si celebram a PMMG – 
12ª rPM / 21ª Cia ind PM, CNPJ/MF nº 16 .695 .025/0001 – 97 e a 
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova/MG, CNPJ/MF nº 
18 .316 .257/0001-12 . Logística para atividade policial militar . vigên-
cia: 01/01/2021 à 31/12/2024 .

2 cm -19 1459343 - 1

ExtrAto DE PuBLiCAÇÃo DE CoNvÊNio
PMMG – BPMrv x Prefeitura Municipal de Caiana/MG . Convênio: 
Cooperação mútua entre os convenentes, visando aperfeiçoar o poli-
ciamento ostensivo de trânsito rodoviário no município de Caiana/MG . 
vigência: 01/03/21 a 31/12/24 .

1 cm -19 1459369 - 1

AviSo DE LiCitAÇÃo
PMMG-CAE Pregão Eletrônico Nº 07/2021 PC Nº 1255125 
000007/2021 oBJEto:CoNtrAtAÇÃo DE SErviÇo CoN-
tiNuADo DE CoLEtA, trANSPortE E DEStiNAÇÃo DE 
rESÍDuoS DE JArDiNAGEM, CoNStruÇÃo CiviL E Lixo 
CoMuM PArA AtENDEr A DEMANDA Do CoMPLExo DA 
ACADEMiA DE PoLÍCiA MiLitAr (APM) CoNForME EDitAL . 
Envio das propostas até 09:00 do dia 05/04/2021 . A abertura das Pro-
postas Comerciais e o início da sessão será no dia 05/04/2021, às 09:01 . 
www .compras .mg .gov .br

3 cm -19 1459088 - 1

CoNvÊNio Nº 12 / 2021
Convênio de repasse de materiais que entre si celebram a PMMG – 
12ª rPM / 21ª Cia ind PM, CNPJ/MF nº 16 .695 .025/0001 – 97 e a 
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros/MG, CNPJ/MF nº 
19 .243 .500/0001-82 . Logística para atividade policial militar . vigên-
cia: 01/01/2021 à 31/12/2024 .

2 cm -19 1459417 - 1

iNStituto DE PrEviDêNciA DoS SErviDorES miLitArES - iPSm

QuiNto tErMo ADitivo Ao CoNtrAto DE Nº 9234153/2019, 
que entre si celebram o iPSM e a FuNDAÇÃo GuiMArÃES roSA; 
Do objeto: Alterar o quadro de prestadores de serviço com a inclusão 
de: 03 postos de trabalho no cargo de Fisioterapeuta respiratório - 30 
horas; Modificar/Adequar a planilha estimativa de composição de cus-
tos e formação de preço mensal/anual do Contrato original, conforme 
Anexo Único - Planilha de Custo e Formação de Preços, deste termo; 
Do Preço: Passa de r$ 32 .544 .917,97(trinta e dois milhões, quinhentos 
e quarenta e quatro mil, novecentos e dezessete reais e noventa e sete 
centavos), para r$ 32 .816 .740,29 (trinta e dois milhões, oitocentos e 
dezesseis mil, setecentos e quarenta reais e vinte e nove centavos); Das 
Dotações orçamentárias2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 37 02 0 
60 1 e 2121 10 122 705 2 0170001 3 3 90 37 02 0 49 1 .; Das Demais 
Cláusulas: Permanecem mantidas, ratificadas, inalteradas e em plena 
vigência todas as demais cláusulas e condições do Contrato original e 
termos Aditivos e de Apostilamento não alteradas pelo presente instru-
mento .; Foro: Belo Horizonte; Data: 19/03/2021; Signatários: Fabiano 
villas Boas, Cel . PM Qor Diretor de Saúde do iPSM, por contratante 
Pedro Seixas da Silva, por Contratado .

4 cm -19 1459228 - 1

rESuMo DE HABiLitADoS
o Cel PM Qor Fabiano villas Boas, Diretor de Saúde do iPSM, (dele-
gação conforme disposto no art . 36, do Decreto Estadual nº 48 .064, de 
16/10/2020 e Portaria 941/2021- DG/iPSM de 04/02/2021), cumprindo 
o disposto no subitem 11 .4 do Edital de Credenciamento nº 01/2021, 
divulga os prestadores HABiLitADoS em credenciar-se no Sistema 
de Saúde da PMMG-CBMMG-iPSM no âmbito da região da Polícia 
Militar/MG . Data: 19/03/2021
7ªrPM – Divinópolis

Município interessado Categoria

Divinópolis Clínica de ortopedia e trauma-
tologia S/S Clínica Médica

Bom Despacho CEMELC – Centro Médico 
Luciano Cardoso Ltda Clínica Médica

8ªrPM – Governador valadares

Município interessado Categoria
G o v e r n a d o r 
valadares

instituto da visão Santa Luzia 
Ltda Clínica Médica

13ªrPM – Barbacena
Município interessado Categoria

C o n s e l h e i r o 
Lafaiete in Plantus odontologia Ltda Clínica odontológica

14ªrPM – Curvelo
Município interessado Categoria

várzea da Palma Corporis Ltda Serviços de 
Fisioterapia

NÃo HABiLitADoS
o Cel PM Qor Fabiano villas Boas, Diretor de Saúde do iPSM, (dele-
gação conforme disposto no art . 36, do Decreto Estadual nº 48 .064, de 
16/10/2020 e Portaria 941/2021- DG/iPSM de 04/02/2021), cumprindo 
o disposto no subitem 11 .4 do Edital de Credenciamento nº 01/2021, 
divulga os prestadores NÃo HABiLitADoS em credenciar-se no Sis-
tema de Saúde da PMMG-CBMMG-iPSM no âmbito da região da Polí-
cia Militar/MG . Data: 19/03/2021
6ªrPM – Lavras

Município interessado itens Pendentes 
Anexo ii

varginha

oftalmosul Clínica oftalmoló-
gica Ltda i, iv, vii, xxi

Bio Clínica Ltda i, iv, vii, xvi, 
xvii, xxi

Lavras
Maeva Freitas

i, ii, v, vii, ix, x, 
xii, xiii, xvii, 

xviii, xx
AMC Serviços Médicos e 
Nutricionais Ltda

ii, v, vii, xv, 
xvi, xvii

três Corações Laboratório Ferreira Davo Ltda i, ii, xx, xxi

7ªrPM – Divinópolis

Município interessado itens Pendentes 
Anexo ii

itaúna Souza & Mares Ltda x, xviii

Japaraíba Laboratório referência em 
Análises Clínicas Ltda i, v, x, xii, xiii

Santo Antônio, 
do Monte

Lacerda & Gontijo radiolo-
gia Ltda i, iv, v, vii, xiii

8ªrPM – Governador valadares

Município interessado itens Pendentes 
Anexo ii

Santa Maria do 
Suaçuí

Multiprev Serviços Médicos 
Ltda

i, ii, iv, v, vii, x, 
xii,xiii, xxi

Sabinópolis Clínica Dr Flaviano de Pinho 
Amaral Eireli xvii

Conse lhe i ro 
Pena imagem Limitada iii, xvi

 
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 3202103200043380121.
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