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LEi Nº 22 .558, DE 3 DE JuLHO DE 2017 .

Declara de utilidade pública a entidade Lar vicentino val-
demar Bertoldo Trigueiro, com sede no Município de var-
jão de Minas .

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 . 1° – Fica declarada de utilidade pública a entidade Lar vicentino valdemar Bertoldo Tri-

gueiro, com sede no Município de varjão de Minas .
Art . 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação .
Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, aos 3 de julho de 2017; 229º da Inconfidência Mineira e 

196º da independência do Brasil .
FErNANDO DAMATA PiMENTEL

LEi Nº 22 .559, DE 3 DE JuLHO DE 2017 .

Declara de utilidade pública a Associação dos Guardas 
Municipais de Mariana – Asgumm –, com sede no Muni-
cípio de Mariana .

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 . 1° – Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Guardas Municipais de Mariana – 

Asgumm –, com sede no Município de Mariana .
Art . 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação .
Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, aos 3 de julho de 2017; 229º da Inconfidência Mineira e 

196º da independência do Brasil .
FErNANDO DAMATA PiMENTEL

DECrETO NE Nº 329, DE 3 DE JuLHO DE 2017 .

Concede o Título de Cidadão Honorário do Estado de 
Minas Gerais ao Senhor Antônio Daher Padovezi .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS, no uso de atribuição que lhe confere 
o inciso xvii do art . 90 da Constituição do Estado,

DEcrEtA:

Art . 1º – Fica concedido ao Senhor Antônio Daher Padovezi o Título de Cidadão Honorário do 
Estado de Minas Gerais, em reconhecimento à sua destacada atuação como gestor e à sua elevada contribuição 
ao setor minerário do Estado .

Art . 2º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação .
Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, aos 3 de julho de 2017; 229º da Inconfidência Mineira e 

196º da independência do Brasil .
FErNANDO DAMATA PiMENTEL

DECrETO NE N° 330, DE 3 DE JuLHO DE 2017 .

Declara de utilidade pública, para constituição de servidão 
pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa 
MG –, terrenos necessários à ampliação do sistema de 
esgotamento sanitário do Município de Contagem .

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 – Ficam declarados de utilidade pública, para constituição de servidão, os terrenos situados 
no Município de Contagem, conforme descrições perimétricas constantes no Anexo .

Parágrafo único – A declaração de utilidade pública de que trata o caput se estende às benfeitorias 
porventura existentes nos terrenos .

Art . 2º – Os terrenos descritos no Anexo são necessários à ampliação do sistema de esgotamento 
sanitário do Município de Contagem pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa MG .

Art. 3º – A Copasa MG fica autorizada a promover a constituição de servidão nos terrenos descri-
tos no Anexo e eventuais benfeitorias, 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 .
Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, aos 3 de julho de 2017; 229º da Inconfidência Mineira e 

196º da independência do Brasil .
FErNANDO DAMATA PiMENTEL

ANExO
(a que se refere o art . 1° do Decreto NE n° 330, de 3 de julho de 2017)

As descrições perimétricas dos terrenos de que trata este decreto são as seguintes:
i – área de terreno com a medida de 130,34 m², situada no Município de Contagem, necessária à 

rede interceptora de esgoto no Bairro Cincão, de propriedade presumida de Tambasa Empreendimentos S/A ., 
com as seguintes medidas, confrontações e descrição topográfica: a faixa demarcada está georreferenciada no 
Sistema Geodésico Brasileiro, com coordenadas Plano retangulares relativas, sendo localizada em terrenos 
de propriedade de TAMBASA Empreendimentos S/A ., no Bairro Cincão, Contagem/MG, cuja geometria é um 
polígono e sua descrição inicia no vértice P1 localizado na divisa do referido imóvel com a Av . Helena de vas-
concelos Costa, de coordenadas N=7798294 .48 e E=599611 .99, segue com azimute de 105°02’50” e distân-
cia de 11,88 m até o P2, com coordenadas N=7798291 .40 e E=599623 .46, segue com azimute de 357°51’13” 
e distância de 13,11 m até o P3, com coordenadas N=7798304 .50 e E=599622 .97, segue com azimute de 
87°51’13” e distância de 3,00 m até o P4, com coordenadas N=7798304 .61 e E=599625 .97, segue com azimute 
de 177°51’13” e distância de 14,04 m até o P5, com coordenadas N=7798290 .58 e E=599626 .49, segue com 
azimute de 195°02’50” e distância de 6,00 m até o P6, com coordenadas N=7798284 .79 e E=599624 .94, segue 
com azimute de 285°02’50” e distância de 14,84 m até o P7, com coordenadas N=7798288 .64 e E=599610 .60, 
segue com azimute de 13°23’13” e distância de 6,00 m, até o P1 ponto inicial desta descrição, já narrado aqui, 
totalizando uma área de 130,34 m² (cento e trinta metros e trinta e quatro centímetros quadrados) . Confronta-
ções: do P1 ao P7 confronta-se com o imóvel de propriedade de Tambasa Empreendimentos S/A, Do P7 ao P1 
confronta-se com Av . Helena de vasconcelos Costa . CBi: 9186001907;

ii – área de terreno com a medida de 76,15 m², situada no Município de Contagem, necessária à 
rede interceptora de esgoto no Bairro Cincão, de propriedade presumida de Tecar Minas Automóveis e Servi-
ços Ltda., com as seguintes medidas, confrontações e descrição topográfica: a faixa demarcada está georrefe-
renciada no Sistema Geodésico Brasileiro, com coordenadas Plano retangulares relativas, sendo localizada 
em terrenos de propriedade de Tecar Minas Automóveis e Serviços Ltda, no bairro Cincão, Contagem/MG, 
cuja geometria é um polígono e sua descrição inicia no vértice P8 localizado na divisa do referido imóvel com 
a Av . Helena de vasconcelos Costa, de coordenadas N =7798283 .05 e E=599577 .91, segue com Azimute de 

355°34’49” e distância de 14,72 m até o P9, com coordenadas N=7798297 .74 e E=599576 .77, segue com azi-
mute de 15°02’50” e distância de 6,00 m até o P10, com coordenadas N=7798303 .53 e E=599578 .33, segue com 
azimute de 105°02’50” e distância de 5,74 m até o P11, com coordenadas N=7798302 .04 e E=599583 .88, segue 
com azimute de 194°32’07” e distância de 8,53 m até o P12, com coordenadas N=7798293 .78 e E=599626 .49, 
segue com azimute de 199°38’04” e distância de 11,39 m até o P1 ponto inicial desta descrição, já narrado aqui, 
totalizando uma área de 76,15 m² (setenta e seis meros quadrados e quinze centímetros quadrados) . Confronta-
ções: do P8 ao P11 confronta-se com o imóvel de propriedade de Tambasa Empreendimentos S/A, do P11 ao P8 
confronta- se com Av . Helena de vasconcelos Costa . CBi: 9186001908 .

DECrETO NE Nº 331, DE 3 DE JuLHO DE 2017 .

Homologa o Decreto Municipal nº 33, de 19 de junho de 
2017, do Prefeito Municipal de Montezuma, que declarou 
SiTuAÇÃO DE EMErGÊNCiA nas áreas do município 
afetadas por Estiagem – 1 .4 .1 .1 .0 .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS, no uso de atribuição que lhe confere 
o inciso vii do art . 90 da Constituição do Estado, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 12 .608, de 10 de 
abril de 2012, e considerando:

que a queda dos índices pluviométricos acima da média histórica provocou a redução das reser-
vas hídricas abastecedoras do município, concorrendo para a falta de água de boa qualidade para atendimento à 
população, principalmente a residente na zona rural, e causando prejuízos à agricultura e à pecuária;

que, como consequência desse desastre, resultaram os danos e os prejuízos constantes no Formu-
lário de informação do Desastre;

os demais fundamentos constantes no decreto municipal de declaração de situação de 
emergência,

DEcrEtA:

Art . 1º – Fica homologado o Decreto Municipal nº 33, de 19 de junho de 2017, do Prefeito Muni-
cipal de Montezuma, que declarou SiTuAÇÃO DE EMErGÊNCiA nas áreas do município afetadas por Estia-
gem – 1 .4 .1 .1 .0 .

Art. 2º – Confirma-se, por intermédio deste decreto de homologação, que os atos oficiais de decla-
ração de situação anormal estão de acordo com os critérios estabelecidos pela instrução Normativa n° 2, de 20 
de dezembro de 2016, do Ministério da integração Nacional e, em consequência desta aprovação, passam a pro-
duzir os efeitos jurídicos no âmbito da jurisdição estadual .

Art . 3º – Os órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – Sinpdec – sediados no ter-
ritório ficam autorizados a prestar apoio suplementar ao município mediante prévia articulação com o órgão de 
coordenação do Sistema, em nível estadual, e de acordo com o planejado .

Art . 4º – Este decreto de homologação entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 19 de junho de 2017 .

Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, aos 3 de julho de 2017; 229º da Inconfidência Mineira e 
196º da independência do Brasil .

FErNANDO DAMATA PiMENTEL

DECrETO NE Nº 332, DE 3 DE JuLHO DE 2017 .

Homologa o Decreto Municipal nº 18, de 8 de junho de 
2017, do Prefeito Municipal de São romão, que declarou 
SiTuAÇÃO DE EMErGÊNCiA nas áreas do município 
afetadas por Seca – 1 .4 .1 .2 .0 .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS, no uso de atribuição que lhe confere 
o inciso vii do art . 90 da Constituição do Estado, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 12 .608, de 10 de 
abril de 2012, e considerando:

que a queda dos índices pluviométricos acima da média histórica provocou a redução das reser-
vas hídricas abastecedoras do município, concorrendo para a falta de água de boa qualidade para atendimento à 
população, principalmente a residente na zona rural, e causando prejuízos à agricultura e à pecuária;

que, como consequência desse desastre, resultaram os danos e os prejuízos constantes no Formu-
lário de informação do Desastre;

os demais fundamentos constantes no decreto municipal de declaração de situação de 
emergência,

DEcrEtA:

Art . 1º – Fica homologado o Decreto Municipal nº 18, de 8 de junho de 2017, do Prefeito Muni-
cipal de São romão, que declarou SiTuAÇÃO DE EMErGÊNCiA nas áreas do município afetadas por Seca 
– 1 .4 .1 .2 .0 .

Art. 2º – Confirma-se, por intermédio deste decreto de homologação, que os atos oficiais de decla-
ração de situação anormal estão de acordo com os critérios estabelecidos pela instrução Normativa n° 2, de 20 
de dezembro de 2016, do Ministério da integração Nacional e, em consequência desta aprovação, passam a pro-
duzir os efeitos jurídicos no âmbito da jurisdição estadual .

Art . 3º – Os órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – Sinpdec – sediados no ter-
ritório ficam autorizados a prestar apoio suplementar ao município mediante prévia articulação com o órgão de 
coordenação do Sistema, em nível estadual, e de acordo com o planejado .

Art . 4º – Este decreto de homologação entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 8 de junho de 2017 .

Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, aos 3 de julho de 2017; 229º da Inconfidência Mineira e 
196º da independência do Brasil .

FErNANDO DAMATA PiMENTEL
03 981279 - 1

Atos do Governador

AtoS ASSiNADoS PELo SENHor GovErNADor Do 
EStADo, Em DAtA DE oNtEm:
 
PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE PLANEJAmENto E 
GEStÃo
 

TOrNA SEM EFEiTO, o ato de nomeação do seguinte candidato 
aprovado no concurso público de que trata o Edital FAOP nº 01/2014, 
para o cargo de provimento efetivo da FuNDACAO DE ArTE DE 
OurO PrETO abaixo relacionados por ter desistido formalmente do 
cargo no qual foi nomeado .

Professor de Arte e restauro - Nível iii - Grau A

área: Arte E Educação/ Desenho / Pintura / Gravura / cerâmica 
- Nível iii - Grau A

Lote de vaga: ouro Preto

cPF Nome

35233916878 Lucas Francisco Delfino Gar-
cia Da Silva

 
TORNA SEM EFEITO o ato de nomeação publicado no Diário Oficial 
dos Poderes do Estado em 24 de junho de 2017, página 21, coluna 2, 
no que se refere à candidata abaixo relacionada, de que se trata o Edi-
tal SEPLAG/SEE nº 04/2014, da Secretaria de Estado da Educação, 
por erro material .
ProFESSor DE EDucAÇÃo BáSicA – NÍvEL i – GrAu A
mAtEmAticA
vArGiNHA/cAmBuQuirA
CPF Nome Classificação vAGA

059 .494 .666-24 Shildrey rodrigues 
Dutra 6º ED 136415

TORNA SEM EFEITO o ato de nomeação publicado no Diário Oficial 
dos Poderes do Estado em 24 de junho de 2017, página 3, coluna 2, no 
que se refere à candidata abaixo relacionada, de que se trata o Edital 
SEPLAG/SEE nº 03/2014, da Secretaria de Estado da Educação, por 
erro material .
ProFESSor DE EDucAÇÃo BáSicA – NÍvEL i – GrAu A
ENSiNo rELiGioSo
JuiZ DE ForA/SANtoS DumoNt

CPF Nome Classificação vAGA

023 .913 .966-60 Erika vidigal 
Abdallah 1º ED 143065

023 .913 .966-60 Erika vidigal 
Abdallah 1º ED 143064

 

NOMEiA, em caráter efetivo, em virtude de aprovação em concurso 
público de que trata o Edital SEPLAG/SEE nº 03 2014, a seguinte can-
didata para o cargo da SECrETAriA DE ESTADO DA EDuCACAO 
abaixo relacionada . O exame admissional da candidata abaixo nome-
ada será realizado pela Superintendência Central de Perícia Médica 
e Saúde Ocupacional/SEPLAG nas datas e horários informados no 
endereço eletrônico: http://planejamento .mg .gov .br/concursos-e-esta-
gios/concursos-publicos/  .

Professor de Educação Básica - Nível i - Grau A

Ensino religioso

Juiz de Fora/Santos Dumont

cPF Nome Classificação vaga

69942153691 rita De Cassia Marques 3° ED 143066

m1390180
Realce
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NOMEiA, em caráter efetivo, em virtude de aprovação em concurso 
público de que trata o Edital SEPLAG/SEE nº 04 2014, o seguinte 
candidato para o cargo da SECrETAriA DE ESTADO DA EDuCA-
CAO abaixo relacionado . O exame admissional do candidato abaixo 
nomeado será realizado pela Superintendência Central de Perícia 
Médica e Saúde Ocupacional/SEPLAG nas datas e horários informa-
dos no endereço eletrônico: http://planejamento .mg .gov .br/concursos-
e-estagios/concursos-publicos/  .
Professor de Educação Básica - Nível i - Grau A
Biologia/ciências
montes claros/coração De Jesus
cPF Nome Classificação vaga
cANDiDAtoS Lei 11 .867/1995

03258052611 Warlen Goncalves De 
Melo 1° ED 109269

 
em cumprimento à decisão proferida nos autos nº 0091630-
73 .2016 .8 .13 .0153, nomeia, em caráter precário, em virtude de clas-
sificação em concurso público de que trata o Edital SEPLAG/SEE nº 
01/2011, para o provimento do cargo abaixo relacionado da Secretaria 
de Estado de Educação .
ASSiStENtE tÉcNico DE EDucAÇÃo BáSicA – NÍvEL i 
– GrAu A
LEoPoLDiNA/cAtAGuASES
CPF Nome Classificação vaga
075 .713 .546-33 Simone Oliveira Gomes 13º ED 17

 
em cumprimento à decisão proferida nos autos nº 1 .0000 .16 .063855-
7/000, nomeia, em caráter precário, em virtude de aprovação no con-
curso público de que trata o Edital SEMAD/FEAM/iEF/iGAM nº 
01/2013, para o provimento de cargo da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável .
GEStor AmBiENtAL – NÍvEL i – GrAu A
DirEito
BELo HoriZoNtE
CPF Nome Classificação vaga

089 .792 .646-31 ingrid Mariana Barbosa 
de Cayres 89º MD 194

 
PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo
 
exonera, a pedido, nos termos do art . 106, alínea “a”, da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, do cargo em comissão de Diretor de Escola 
Estadual:
SrE Curvelo
Curvelo
140821 - EE São Geraldo
- MASP 323911-8, ELiZEtE GErALDA triNDADE, PEBiiiP-
adm . 1, Dv, a contar de 22/06/2017, para regularizar situação 
funcional .
 
exonera, a pedido, nos termos do art . 106, alínea “a”, da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, do cargo em comissão de Diretor de Escola 
Estadual:
SrE Ponte Nova
Cajuri
128449 - EE Capitão Arnaldo Dias Andrade
- MASP 265992-8, mAriA DAS GrAÇAS GomES LADEirA, 
PEB2i-adm . 3, Dv, a contar de 02/06/2017, para regularizar situação 
funcional .
 
AtoS ASSiNADoS PELo SENHor SEcrEtário DE EStADo 
DE GovErNo, No uSo DE SuAS AtriBuiÇÕES, Em DAtA 
DE oNtEm:
 
PELA coNtroLADoriA-GErAL Do EStADo
 
usando da competência delegada pelo art . 1º, vi, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, exonera, nos termos do art . 106, alínea 
“b”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, rAFAEL Amorim DE 
Amorim, MASP 1389032-2, do cargo de provimento em comissão 
DAD-12 Av1100054 da Controladoria-Geral do Estado, a contar de 
13/6/2017 .
 
PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE ciDADES E DE iNtE-
GrAÇÃo rEGioNAL
 
usando da competência delegada pelo art . 1º, i, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 
5 de julho de 1952, as servidoras abaixo relacionadas lotadas na Secre-
taria de Estado de Cidades e de integração regional à disposição da 
Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cida-
dania, em prorrogação, de 01/01/2017 a 31/12/2017, sem ônus para o 
órgão de origem, para regularizar situação funcional:
ELiANE MAriA SANTiAGO JuLiANi, MASP 348071-2, ASSiS-
TENTE DE GESTÃO E POLÍTiCAS PÚBLiCAS EM DESENvOL-
viMENTO, NÍvEL iv, GrAu B;
JuLiANA MAriA COrrÊA MAFrA, MASP 348072-0, ASSiS-
TENTE DE GESTÃO E POLÍTiCAS PÚBLiCAS EM DESENvOL-
viMENTO, NÍvEL iii, GrAu i .
 

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE
 
usando da competência delegada pelo art . 1º, vii, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, dispensa cAmiLA mottA BArBoSA, 
MASP 1396747-6, da função gratificada FGD-7 SA1100176 da Secre-
taria de Estado de Saúde .
 
usando da competência delegada pelo art . 1º, vii, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, designa, nos termos da Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011, e do Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 
2011, ANtoNio AuGuSto FErrEirA DEL mAEStro, MASP 
669.893-0, para a função gratificada FGD-7 SA1100176 da Secretaria 
de Estado de Saúde .
 
PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo
 
usando da competência delegada pelo art . 1º, vi, do Decreto nº 
45 .055, de 10 de março de 2009, dispensa oLDimÉiA SoArES 
DoS SANtoS rANGEL, MASP 1147972-2, da função gratificada 
FGD-5 ED1100290 da Secretaria de Estado de Educação, a contar de 
19/05/2017 .

03 981281 - 1

Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento
Secretário: Pedro Cláudio Coutinho Leitão

instituto mineiro de Agropecuária
Diretor-Geral: Marcilio de Sousa Magalhães

instituto Mineiro de Agropecuária - iMA
Diretor-Geral Marcilio de Sousa Magalhães

ATO Nº 317/2017 AuTOriZA AFASTAMENTO PArA GOZO de 1 
mês de férias-prêmio, nos termos da resolução SEPLAG nº 22, de 25-4-
2003, ao servidor MArCiuS DOuGLAS MurTHA, masp 0957584-6, 
a partir de 10-07-2017, referente ao 3º quinquênio .
ATO Nº 316/2017 rETiFiCA o ato 300/2017, publicado em 30-06-
2017, referente ao servidor ALExANDrE AuGuSTO SOArES, 
masp 1125859-7, de gozo de férias prêmio, onde se lê: “2º quinquê-
nio”, leia-se: “1º quinquênio” .

03 981058 - 1
instituto Mineiro de Agropecuária

Produtos agrotóxicos aptos para o comércio no Estado de Minas 
Gerais:
Mês de Atualização JuNHO/2017: vErSATiLiS; MEGABr DuO; 
PrOvENCE TOTAL; ZAFErA . Produtos agrotóxicos cancela-
dos para o comércio no Estado de Minas Gerais: Mês de Atualiza-
ção JuNHO/2017: AGrOMEx, ALANTO, ALSYSTiN 480 SC, 
AMETriNA AGriPEC, AMETrON SC, BANir, BLANCHi 720 
CE, CALiGur, CArBArYL FErSOL 480 SC, CArBArYL FEr-
SOL 850 PM, CONTrOLLEr 500 SC, DELSENE SC, DESTAQuE, 
DiCOFOL FErSOL 185 EC, DiCOFOL FErSOL 480 EC, DiurON 
500 SC, DOMArK ExCELL, ENxOFrE FErSOL 520 SC, ETE-
PHON SANACHEM 480 SL, EviDENCE, FOCuS WP, FuNGiS-
CAN 700 WP, GArBOr, iLOxAN CE, JADE, KELTHANE 480, 
KELTHANE EC, LiFALiN Br, MALATHiON 40 CHEMiNOvA, 
MArSHAL 350 TS, MEGA HOLD, MirAGE 450 EC, NiTrOSiL 
600 CE, NOr-TriN 250 EC, OFuNACK 400 EC, PArACAP 450 CS, 
PArTNEr, PErOPAL 250 WP, PrOPANiL 360 AGriPEC, CiPEr-
METriNA FErSOL 100 EC, riPCOrD 100SC, SOLiGArD, SPiN-
NEr, SPOrTAK 450 EC, TEBuCONAZOLE NOrTOx, TiOMET 
400 EC, TriFLurALiNA SANACHEM 445 CE

03 980826 - 1

Secretaria de Estado 
de Esportes

Expediente
rESOLuÇÃO SEESP N .º 18 /2017 .

“Dispõe sobre a instauração de Tomada de Contas Especial, no âmbito 
da Secretaria de Estado de Esportes - SEESP, diante da falta de com-
provação da aplicação dos recursos repassados pelo Estado de Minas 
Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Esportes – SEESP, à 
entidade “Carandaí Sport Club”, do município de Carandaí, por meio 
do Convênio nº . 3221/2015” .

O Secretário de Estado Adjunto de Esportes, no uso das atribuições 
delegadas por meio da resolução/SEESP nº 16/2015, publicada no diá-
rio oficial em 15 de setembro de 2015, republicada em 19 de setembro 
de 2015, e, em observância ao disposto no inciso i e ii do art . 2º da iN nº 
03/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;

rESOLvE:
Art . 1º Fica instaurada Tomada de Contas Especial para apurar os fatos, 
identificar responsáveis e quantificar dano ao Erário diante da falta 
de comprovação da aplicação dos recursos oriundos do Convênio nº . 
3221/2015, celebrado com a Secretaria de Estado de Esportes .

Art . 2º A Tomada de Contas Especial será conduzida por servidora devi-
damente designada mediante resolução/SEESP nº 10/2015, publicada 
no diário Oficial em 30/06/2015, com fulcro no art. 8º, parágrafo único 
da iN nº 03/2013, publicada em 08 de março de 2013 pelo Egrégio Tri-
bunal de Contas do Estado de Minas Gerais .

Art . 3º Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 
data da publicação da resolução, para que a servidora designada para 
conduzir a Tomada de Contas Especial apresente relatório conclusivo 
acerca dos trabalhos realizados .

Art . 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 03 de Julho de 2017 .
ricardo Alexandre Sapi de Paula

Secretário de Estado Adjunto de Esportes
03 981098 - 1

Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão

Secretário: Helvécio Miranda Magalhães Júnior

Expediente
rESOLuÇÃO SEPLAG Nº 31, DE 30 DE JuNHO DE 2017 .

Determina a adoção do modelo de contratação centralizada, instituído 
pelo Decreto nº 46 .944, de 29 de janeiro de 2016, para as contratações 
dos serviços de certificação digital realizadas junto à Companhia de 
Tecnologia da informação do Estado de Minas Gerais – Prodemge .
O SECrETáriO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, 
no uso da atribuição prevista no artigo 93, § 1º, inciso iii, da Consti-
tuição do Estado de Minas Gerais, no artigo 11 do Decreto nº 46 .944, 
de 29 de janeiro de 2016, e no art . 8º-A do Decreto nº 46 .552, de 30 de 
junho de 2014, e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 8 .666, de 
21 de junho de 1993, no Decreto 43 .888, de 05 de outubro de 2004, no 
Decreto 45 .443, de 06 de agosto de 2010,
rESOLvE:
Art . 1º - Determinar a adoção do modelo de contratação centralizada, 
instituído pelo Decreto nº 46 .944, de 29 de janeiro de 2016, para as 
contratações dos serviços de certificação digital realizadas junto à 
Companhia de Tecnologia da informação do Estado de Minas Gerais 
– Prodemge .
§ 1º - Compete à Superintendência Central de Governança Eletrônica 
– SCGE – a realização das atividades relacionadas ao planejamento 

da contratação centralizada, à definição do objeto e da estratégia de 
contratação, e a condução dos procedimentos para o levantamento e a 
consolidação da demanda dos órgãos e entidades interessados no objeto 
da contratação, bem como o gerenciamento do contrato corporativo em 
nível central .
§ 2º - Compete ao Centro de Serviços Compartilhados – CSC – apoiar 
a SCGE na realização das atividades definidas no parágrafo anterior e 
realizar todas as atividades necessárias à formalização da contratação 
centralizada a que se refere este artigo .
Art . 2º - Para a instrução do processo de compra centralizada os órgãos 
e entidades deverão enviar ao CSC os seguintes documentos:
i – relatório do Pedido de Compra aprovado no Portal de Compras MG 
para a contratação centralizada, com a declaração de disponibilidade 
orçamentária e financeira para atender a despesa, devidamente assinado 
pela autoridade responsável; e
ii – Termo de Anuência assinado pela autoridade competente para a 
assinatura de termo contratual relativo ao objeto no órgão ou entidade, e 
cópia do ato de delegação de competências, conforme o caso .
Parágrafo único – O CSC definirá e divulgará para os órgãos e entida-
des o modelo de Termo de Anuência a ser adotado para a contratação 
centralizada .
Art . 3º - O CSC determinará a data limite para o encaminhamento da 
documentação para a instrução da contratação centralizada em cada 
exercício financeiro, e comunicará aos órgãos e entidades abrangidos 
por esta resolução .
Art . 4º - O processo de contratação centralizada será processado e jul-
gado pelo CSC nos termos da legislação em vigor, e observará, em 
especial, o disposto na Lei Federal nº 8 .666, de 21 de junho de 1993, 
e nos Decretos nº 46 .559, de 16 de julho de 2014, nº 46 .944, de 29 de 
janeiro de 2016, e nº 47 .077, de 16 de novembro de 2016 .
Art . 5º - Os órgãos e entidades são responsáveis pela execução de des-
pesas no âmbito da contratação centralizada, devendo providenciar a 
emissão de empenho, de eventuais reforços de empenho, a liquidação e 
o pagamento de despesas .
Art . 6º - Os órgãos e entidades anuentes à contratação centralizada que 
possuam contratos vigentes com a Prodemge deverão adotar providên-
cias no sentido de manter um único contrato vigente e em execução 
para a prestação de serviços de certificação digital, avaliando a viabi-
lidade de realização de supressão ou rescisão amigável dos contratos 
anteriores, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 
compra, desde que haja conveniência para a Administração .
Art . 7º - O disposto nesta resolução aplica-se aos órgãos e entidades do 
Poder Executivo Estadual que recebam recursos financeiros do tesouro 
estadual para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em 
geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de 
aumento de participação acionária .
Parágrafo único - A SCGE poderá excepcionar a obrigatoriedade de 
participação na contratação centralizada, mediante justificativa circuns-
tanciada da autoridade máxima do órgão ou entidade .
Art . 8º - Ficam o CSC e a SCGE autorizados a resolver os casos omis-
sos e a expedir instruções complementares necessárias ao cumprimento 
desta resolução .
Art . 9º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, 30 de junho de 2017 .

HELvÉCiO MirANDA MAGALHÃES JÚNiOr
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

30 980772 - 1
A Diretora de recursos Humanos, da Secretaria de Estado de Planeja-
mento e Gestão de Minas Gerais, retifica termo de instauração de pro-
cesso administrativo de n .º 020/2017, publicado em 14 .06 .2017, onde 
se lê r$27 .411,64 leia-se r$55 .463,70, em virtude de atualização dos 
cálculos. Retifica termo de instauração de processo administrativo de 
n .º 021/2017, publicado em 14 .06 .2017, onde se lê r$23 .674,85 leia-se 
r$47 .770,59, em virtude de atualização dos cálculos . Gabriela Câmara 
Campos Bernardes Siqueira

03 980889 - 1

rESOLuÇÃO SEPLAG Nº 33 DE 30 DE JuNHO DE 2017
Dispõe sobre a progressão dos servidores da carreira do Grupo de Atividades de Gestão e Planejamento, a que se refere o art . 1º e conforme previsto 
no art . 16 da Lei nº . 15 .470, de 13 de janeiro de 2005 .
O SECrETáriO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições conferidas pelo inciso vi do § 1º do art . 93 da Consti-
tuição do Estado, e considerando o disposto no art . 16, da Lei nº 15 .470/2005,
rESOLvE:Art .1º Conceder PrOGrESSÃO na carreira aos servidores lotados na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, das carreiras de 
Agente Governamental – AGOv, Auxiliar de Serviços Governamentais – AuSG, Gestor Governamental – GGOv, Medico Perito – MP, que atendem 
ao disposto no art . 16 da Lei nº 15 .470, de 13 de janeiro de 2005, relacionados no anexo i desta resolução,
Art .2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com data de vigência apontada no Anexo i .
Belo Horizonte, 30 de junho de 2017 .

HELvÉCiO MirANDA MAGALHÃES JÚNiOr
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

ANExO i
(a que se refere o art .1º da resolução SEPLAG nº 33 de 2017)

Masp Nome Adm . Cargo Nível Anterior Grau Anterior Nível Atual Grau Atual vigência
12948766 Adriana De Araujo Aquino 1 GGOv i B i C 12/04/2017
3697448 Arnaldo Jose Severino 1 GGOv iii E iii F 11/05/2017
3276722 Carlos Alberto Martins Soares 1 AGOv iii D iii E 27/06/2015
3460219 Claudio Franca Braga 2 MP iii B iii C 15/05/2017
12298360 Eneida vieira De Oliveira 1 GGOv i C i D 01/01/2017
13024658 Flaviane Maria Teixeira Godinho 1 GGOv i B i C 31/05/2017
9037649 Gelsa Eliane Guimaraes 1 GGOv iii D iii E 19/03/2017
3578325 ines Aparecida Soares 1 AGOv v B v C 01/01/2017
7530843 rachel De Andrade Toledo Paiva 1 GGOv i C i D 01/01/2017
12398376 raquel Oliveira Gomes De Castro 1 GGOv iii C iii D 01/01/2017
3629631 William Peter Silva 1 AGOv v B v C 01/01/2016

03 980795 - 1

rESOLuÇÃO CONJuNTA SEPLAG/iPSEMG N .º 9706, DE 30 DE JuNHO DE 2017 .
Dispõe sobre providências para anulação e formalização do reposicionamento de servidor do instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - iPSEMG, em carreiras do Grupo de Atividades de Seguridade Social do Poder Executivo, nos termos do Decreto n .º 45 .274, de 30 de 
dezembro de 2009 .
O SECrETáriO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições conferidas pelo inciso vi do § 1º do artigo 93 da Constituição do Estado de Minas Gerais e o PrESiDENTE DO iNSTiTuTO DE PrEviDÊNCiA DOS SErviDOrES DO ESTADO DE MiNAS GErAiS, e 
considerando o disposto no Decreto n .º 45 .274, de 30 de dezembro de 2009;
rESOLvEM:
Art . 1º Fica anulado o reposicionamento de que trata o Decreto nº 45 .274, de 30 de dezembro de 2009, na parte a que se refere ao servidor do Quadro de Pessoal do instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, integrante das carreiras do Grupo de Atividades de Seguridade Social 
do Poder Executivo, identificado no Anexo I desta Resolução, haja vista que o ato publicado se encontra em desacordo com as regras determinadas no retro mencionado Decreto.
Parágrafo único . O reposicionamento anulado a que se refere o caput é aquele anteriormente publicado pela resolução Conjunta indicada na tabela constante do Anexo i desta resolução .
Art . 2º Fica formalizado, nos termos do Decreto n .º 45 .274, de 2009 e na forma indicada no Anexo ii desta resolução, o reposicionamento de servidor do Quadro de Pessoal do instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, posicionado nos termos do Decreto n .º 44 .213, de 27 de 
janeiro de 2005, em carreiras instituídas pela Lei n .º 15 .465, de 13 de janeiro de 2005 .
Parágrafo Único – O Anexo II identifica o servidor reposicionado conforme critérios descritos no artigo 4º, do Decreto n.º 45.274, de 2009.
Art . 3º - Para a anulação e formalização do reposicionamento de que trata essa resolução, foram considerados os registros, atuais e históricos constantes da pasta funcional do servidor, de responsabilidade da instituição de lotação ou aposentação do servidor .
Art . 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 30 de junho de 2010 .
Belo Horizonte, 30 de junho de 2017 .
HELvÉCiO MirANDA MAGALHÃES JÚNiOr
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
HuGO vOCurCA TEixEirA
Presidente do instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais

ANExO i
(a que se refere o artigo 1º desta resolução)

SErviDOr MASP Nº DE ADMiSSÃO rEPOSiCiONAMENTO ANuLADO

Marcondes Geraldo Leão 1073331-9 01 resolução Conjunta SEPLAG/iPSEMG N .º 8476, de 12 de outubro de 2011 .

ANExO ii
(a que se refere o parágrafo único do artigo 2º desta resolução)
rEPOSiCiONAMENTO EM CArrEirAS DO GruPO DE ATiviDADES DE SEGuriDADE SOCiAL DO PODEr ExECuTivO,
CONFOrME CriTÉriOS DESCriTOS NO ArT . 4º, DO DECrETO N .º 45 .274 DE 2009 .
SErviDOr ATivO OCuPANTE DE CArGO DE PrOviMENTO EFETivO

Masp Servidor Adm .

ÚLTiMA MOviMENTAÇÃO NA 
CArrEirA ANTiGA POSiCiONAMENTO NA NOvA CArrEirA SiTuAÇÃO EM 29/06/2010 rEPOSiCiONAMENTO

Dias de Efetivo 
Exercício

Classe de 
Cargo Nível Grau Data início Carreira Nível Grau Data início Carreira Nível Grau Carreira Nível Grau Data início

1073331-9 Marcondes Geraldo Leão 01 928 - 0 30 .07 .2003 AuSS ii F 01 .01 .2006 AuSS ii H AuSS ii i 30 .06 .2010 1851

03 980877 - 1

m1390180
Realce


