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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

PORTARIA SEPLAG/SCP Nº 001/2018 

Instaura Processo Administrativo no 

âmbito da Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão – SEPLAG para 

desqualificação da OSCIP Instituto 

Jurídico para Efetivação da Cidadania – 

IJUCI e institui Comissão para produzir 

relatório e subsidiar a decisão acerca da 

desqualificação. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso das 

atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 93, §1º, da Constituição do Estado 

de Minas Gerais, e em conformidade com a Lei nº 14.870, de 16 de dezembro de 

2003, e o Decreto nº 46.020, de 09 de agosto de 2012, e 

CONSIDERANDO a proposta de medida saneadora exposta pela CGE no Mapa 

de Constatações (0492091) para instauração de processo administrativo, nos 

termos do art. 10 do Decreto nº 46.020/2012, para avaliação da perda da 

qualificação do IJUCI como OSCIP; 

CONSIDERANDO a solicitação da SESP, por meio do OFÍCIO/SESP/SGUP/nº 

4/2018 (0492751), para abertura de processo administrativo para avaliação 

da perda de qualificação do título de OSCIP concedido ao IJUCI, em razão das 

constatações e recomendações exaradas pela CGE; 

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 1690.01.0009940/2018-

60, 

RESOLVE: 

Art. 1º  Determinar a instauração do processo administrativo para desqualificação 

do Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania – IJUCI, CNPJ nº 

03.893.350/0001-12, qualificado como Organização da Sociedade Civil de 

Interesse Público - OSCIP, conforme publicado no Diário Oficial de Minas 

Gerais de 31/07/2015. 

Parágrafo único. O Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania – IJUCI possui 

sede na Rua dos Timbiras, 2875, Barro Preto, Belo Horizonte/MG - CEP 30.140-

062. 

Art. 2º  O processo administrativo deverá seguir o rito da Lei Estadual nº 

14.870/2003 e o Decreto Estadual nº 46.020/2012, cabendo à Comissão obedecer 

as seguintes etapas e prazos, prorrogáveis uma única vez por igual período, 

conforme previsto no art. 10 do mencionado Decreto: 

I – a comissão, no prazo de dez dias, instruirá os autos com todos os documentos 

comprobatórios da falta cometida; 

II – a comissão cientificará a parte indiciada, por meio de correspondência com 

Aviso de Recebimento – AR, concedendo o prazo de dez dias para a defesa e 

produção de provas; 

III – a comissão, no prazo de quarenta dias, julgará a falta cometida e apresentará 

relatório ao dirigente máximo da SEPLAG com suas conclusões; e 

IV – o dirigente máximo da SEPLAG, no prazo de sete dias, decidirá pela 

desqualificação, ou não, da entidade e publicará o ato em que consta a decisão no 

Órgão Oficial de Imprensa dos Poderes do Estado. 

Art. 3º  Fica instituída a Comissão a que se refere o art. 2º desta Portaria para 

produzir relatório e subsidiar a decisão acerca da desqualificação, nos termos do 

artigo 10 do Decreto nº 46.020/2012, que será composta pelos seguintes membros: 

I - Íria Pereira de Melo – MASP 1.187.598-6; 

II - Amanda Moura Farnezi – MASP 1.213.259-3; 

III - Gustavo Henrique Ribeiro Santos – MASP 669.754-4. 

Parágrafo único. A servidora Íria Pereira de Melo atuará na condição de 

Presidente dos trabalhos. 

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

Belo Horizonte, 01 de agosto de 2018. 

HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR 

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão 
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O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe foram 

conferidas pelo art. 93, §1º, da Constituição do Estado de Minas Gerais, e em conformidade com a Lei nº 14.870, 

de 16 de dezembro de 2003, e o Decreto nº 46.020, de 09 de agosto de 2012, e 

 

CONSIDERANDO a proposta de medida saneadora exposta pela CGE no Mapa de Constatações (0492091) 
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para abertura de processo administrativo para avaliação da perda de qualificação do título de OSCIP concedido 

ao IJUCI, em razão das constatações e recomendações exaradas pela CGE; 

 

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 1690.01.0009940/2018-60, 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º  Determinar a instauração do processo administrativo para desqualificação do Instituto Jurídico para 

Efetivação da Cidadania – IJUCI, CNPJ nº 03.893.350/0001-12, qualificado como Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público - OSCIP, conforme publicado no Diário Oficial de Minas Gerais de 31/07/2015. 

Parágrafo único. O Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania – IJUCI possui sede na Rua dos Timbiras, 

2875, Barro Preto, Belo Horizonte/MG - CEP 30.140-062. 

 

Art. 2º  O processo administrativo deverá seguir o rito da Lei Estadual nº 14.870/2003 e o Decreto Estadual nº 

46.020/2012, cabendo à Comissão obedecer as seguintes etapas e prazos, prorrogáveis uma única vez por igual 

período, conforme previsto no art. 10 do mencionado Decreto: 

I – a comissão, no prazo de dez dias, instruirá os autos com todos os documentos comprobatórios da falta 

cometida; 

II – a comissão cientificará a parte indiciada, por meio de correspondência com Aviso de Recebimento – AR, 

concedendo o prazo de dez dias para a defesa e produção de provas; 

III – a comissão, no prazo de quarenta dias, julgará a falta cometida e apresentará relatório ao dirigente máximo 

da SEPLAG com suas conclusões; e 

IV – o dirigente máximo da SEPLAG, no prazo de sete dias, decidirá pela desqualificação, ou não, da entidade e 

publicará o ato em que consta a decisão no Órgão Oficial de Imprensa dos Poderes do Estado. 

 

Art. 3º  Fica instituída a Comissão a que se refere o art. 2º desta Portaria para produzir relatório e subsidiar a 

decisão acerca da desqualificação, nos termos do artigo 10 do Decreto nº 46.020/2012, que será composta pelos 

seguintes membros: 

I - Íria Pereira de Melo – MASP 1.187.598-6; 

II - Amanda Moura Farnezi – MASP 1.213.259-3; 

III - Gustavo Henrique Ribeiro Santos – MASP 669.754-4. 

Parágrafo único. A servidora Íria Pereira de Melo atuará na condição de Presidente dos trabalhos. 

 

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

  

Belo Horizonte, 01 de agosto de 2018. 

 

HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR 

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão 
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