
 38 – quinta-feira, 25 de agosto de 2022 diário do executivo Minas gerais 
iNForMA CoNCESSÃo PArA iNTErvENÇÃo AMBiENTAL

 o Supervisor regional da urFBio Centro Sul do iEF torna público 
que foi concedida Autorização para intervenção Ambiental por meio 
de Documento Autorizativo para intervenção Ambiental-DAiA, 
conforme os processos identificados: *Vale S.A, Fazenda da Fábrica, 
CNPJ Nº: 33 .592 .510/0007-40, Supressão de vegetação nativa com 
destoca, ouro Preto-MG, Processo Nº: 2100 .01 .0028315 /2022-58, 
DAiA nº 2100 .01 .0028315/2022-58, em área autorizada de 0,05 (ha); 
validade: validade: 3 anos contados da concessão: 22/08/2022; *vale 
S .A, Fazenda Timbopeba (M16 .266), CNPJ Nº: 33 .592 .510/0401-05, 
Corte ou aproveitamento de árvores isoladas nativas vivas, ouro 
Preto-MG, Processo Nº: 2100 .01 .0033073/2022-20, DAiA nº 
2100 .01 .0033073/2022-20, em área autorizada de 0,38 (ha); validade: 
validade: 3 anos contados da concessão: 18/08/2022; *Cascudo 
Empreendimentos imobiliários Ltda, Taquara Queimada, CNPJ Nº: 
00 .390 .707/0001-51, Supressão de cobertura vegetal nativa com 
ou sem destoca para uso alternativo do solo; e intervenção em APP 
sem supressão de vegetação nativa, Mariana-MG, Processo Nº: 
2100 .01 .0030012/2021-26, DAiA nº 2100 .01 .00 30012/2021-26, em 
área autorizada de 0,1288 (ha); validade: validade: 3 anos contados 
da concessão: 22/08/2022; *Cemig Distribuição S .A, Linha de 
Distribuição - ouro Preto -, Gerdau Miguel Burnier - 138kv – CNPJ 
Nº: 06 .981 .180/0001-16, Supressão de vegetação nativa com ou 
sem destoca para uso alternativo do solo; intervenção em APP com 
supressão de vegetação nativa; e Corte ou aproveitamento de árvores 
isoladas nativas vivas, ouro Preto-MG e itabirito-MG , Processo Nº: 
2100 .01 .0071227/2021-05, DAiA nº 2100 .01 .0071227/2021-05, em 
área autorizada de 15,5208 (ha); validade: validade: 3 anos contados 
da concessão: 23/08/2022 .

Barbacena, 24 de Agosto de 2022
ricardo Ayres Loschi – Supervisor regional do iEF

7 cm -24 1680124 - 1

 rEQuEriMENTo DE AuToriZAÇÃo 
PArA iNTErvENÇÃo AMBiENTAL

o Supervisor regional da urFBio Triângulo do iEF, torna público 
que os requerentes abaixo identificados solicitaram Autorização para 
Intervenção Ambiental, conforme os processos abaixo identificados:
*Luiz Francisco Cruz/Fazenda Fortaleza de Baixo– CPF 
304 .817 .028-65- intervenção com supressão de cobertura vegetal 
nativa em áreas de preservação permanente – itapagipe/MG - Processo 
Nº 2100 .01 .0028144/2022-19: em 04/08/2022 .
(a) Carlos Luiz Mamede – o Supervisor regional urFBio Triângulo .

3 cm -24 1679727 - 1

iNStituto miNEiro DE GEStÃo 
DAS áGuAS - iGAm

Do rECoNHECiMENTo ErATiFiCAÇÃo DA 
iNExiGiBiLiDADE DE LiCiTAÇÃo

Com base na justificativa apresentada no Termo de Referência SEI nº 
48380392, AProvo os procedimentos administrativos e, no uso da 
competência delegada pelo Decreto nº 47 .866, de 19 de fevereiro de 
2020, AuToriZo e rATiFiCo, com fulcro nas disposições contidas 
no artigo 25, inciso ii, da Lei Federal n .º 8 .666/1993, a hipótese de 
inexigibilidade de Licitação, nos termos da Nota Jurídica nº 107/2022 
(51324043), referente à contratação daEscola Superior da Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB,para realização do curso 
de ”Macroinvertebrados Aquáticos de Ambientes Límnicos” .
o valor total estimado da contratação é da ordem de r$12 .450,00 (doze 
mil, quatrocentose cinquenta reais), que correrá por conta da seguinte 
dotaçãoorçamentária: 2241 .18 .544 .091 .4265 .0001 .3 .3 .90 .39 .24 .0 .73 .1
Data de Assinatura: 24 de agosto de 2022 .

(a) Marcelo da Fonseca, Diretor Geral - iGAM .
4 cm -24 1679735 - 1

AGêNciA rEGuLADorA DE SErviÇoS 
DE ABAStEcimENto DE áGuA E DE 
ESGotAmENto SANitário - ArSAE

 ExTrATo Do TErMo DE DoAÇÃo DE 
MATEriAiS PErMANENTES Nº 021/2022

Objeto: Doação, pelo DOADOR, em caráter definitivo e sem encargos, 
ao DoNATário, daCamioneta carroceria aberta, versão standard, 
CD,nº patrimonial 5316088-6, no valor total de r$ 78 .699,00 e do rádio 
uso veicular,nº patrimonial 5316127-0, no valor total de r$499,00; 
ProCESSo SEi Nº 2100 .01 .0029890-2022-19 . DoADor: Agência 
reguladora de Serviços de Abastecimento de água e de Esgotamento 
Sanitário do Estado de Minas Gerais – ArSAE/MG, DoNATário: 
instituto Estadual de Floresta - iEF . Signatários: Antônio Claret de 
oliveira Junior – ArSAE e Maria Amélia de Coni e Moura Mattos 
Lins - iEF .

3 cm -24 1680003 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
PLANEJAmENto E GEStÃo

 APLiCAÇÃo DE PENALiDADE
ProCESSoS ADMiNiSTrATivoS PuNiTivoS

LEiLÃo 029/2022 .ProCESSo SEi 1500 .01 .0150364/2022-53
A Diretora Central de Gestão Logística no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo Art . 1º, da resolução SEPLAG nº 46, 
de 06/09/2017, em conformidade com a Lei Federal nº 8 .666/1993 
e o Decreto Estadual nº 45 .902/2012 – DECiDE pela aplicação da 
penalidade de ADvErTÊNCiA, conforme item 9 .3 do Edital de Leilão, 
ao arrematante abaixo indicado: LuCiANo riBEiro DA SiLvA, 
CPF: xxx .780 .xxx-xx - Leilão 029/2022, Lote 05 .
DECiDE pela aplicação da penalidade de ADvErTÊNCiA, conforme 
item 9 .3 do Edital de Leilão, ao arrematante abaixo indicado: rÔMuLo 
FErrEirA PENA, CPF: xxx .141 .xxx-xx - Leilão 029/2022, Lote 19 .
DECiDE pela aplicação da penalidade de SuSPENSÃo Por SEiS 
MESES E MuLTA DE 20% SoBrE o vALor Do LANCE FiNAL, 
conforme item 9 .3 do Edital de Leilão, à arrematante abaixo indicada: 
PrYSCiLLA CAFiLiSTA MourA, CPF: xxx .424 .xxx-xx - Leilão 
029/2022, Lote 22 .
Em atendimento ao Art . 7º, §2º, da resolução acima descrita os 
arrematantes poderão apresentar recurso . Maiores esclarecimentos (31) 
3916-9870 . 

viviane Carvalho Leite Caetano – Diretora 
Central de Gestão Logística / SEPLAG .

5 cm -24 1679748 - 1

ExTrATo DE TErMo ADiTivo
 13º TA ao Contrato n° 14/2009 . Partes: SEPLAG e TENCo SHoPPiNG 
CENTErS S .A . objeto: o presente instrumento tem como objeto 
promover a alteração da Cláusula Terceira - Do PrEÇo e Cláusula 
Quarta - Do PAGAMENTo do presente contrato de concessão de uso n° 
14/2009 . vigência: Este termo terá vigência a partir da sua publicação, 
mas com efeitos retroativos à data de 02/01/2022 . Data de assinatura: 
23/08/2022 . Assinam: MAriLENE BrETAS CAMPoS pela SEPLAG 
e ADriANA LiLiAN CAMArGoS e EDuArDo GriBEL HoMEM 
DE CASTro pela Tenco Shopping Centers S .A .

3 cm -24 1679722 - 1

AviSo DE LiCiTAÇÃo NA MoDALiDADE LEiLÃo
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão comunica que 
realizará os Leilões Nº 37, 38, 39, 40 e 41/2022, por meio do Sistema 
Eletrônico de Leilões – SELMG, que poderá ser acessado através 
do site www .leiloes .mg .gov .br, de lotes de vEÍCuLoS oFiCiAiS, 
EQuiPAMENToS E MATEriAiS DivErSoS, provenientes dos 
Órgãos/Entidades do Estado de Minas Gerais, em sessão eletrônica 
que terá início no dia 12/09/2022, às 08:00 (oito) horas . A visitação 

dos lotes poderá ser feita nos termos da CLáuSuLA TErCEirA dos 
Editais de Leilão, disponíveis nos sites www .leiloes .mg .gov .br e http://
www .planejamento .mg .gov .br/pagina/gestao-governamental/logistica-
e-patrimonio/leiloes . Maiores informações poderão ser obtidas 
pelos telefones (031)  3916-9870, 3916-9862, 3916-9904, 3916-
9884, 3916-9872 e 3916-9849 . - SEPLAG . Marcos Eduardo Silva 
Soares - Superintendência Central de Logística - Centro de Serviços 
Compartilhados - CSC/ SEPLAG / MG .

4 cm -24 1680091 - 1

comPANHiA DE tEcNoLoGiA 
DA iNFormAÇÃo Do EStADo DE 

miNAS GErAiS - ProDEmGE
AviSo DE LiCiTAÇÃo

A ProDEMGE comunica que está realizando o Pregão Eletrônico nº 
017/2022, Planejamento 5141001 109/2022, para registro de Preço 
para a prestação de serviços de emissão de Certificados Digitais S/
Mime A1, padrão iCP-Brasil, com prazo operacional de 1 ano, sob 
demanda. Especificações e demais condições de participação constam 
no Edital à disposição dos interessados nos sites: www .compras .
mg .gov .br e www .prodemge .gov .br . Data da sessão:12 de setembro de 
2022 às 09:30 horas . Belo Horizonte, 24 de agosto de 2022 .

2 cm -24 1679987 - 1

AviSo DE LiCiTAÇÃo
A ProDEMGE comunica que está realizando o Pregão Eletrônico nº 
018/2022, Processo de Compra 5141001 045/2022, para Contratação 
de agente de integração, empresa especializada em captação e seleção 
de estagiários para viabilizar o Programa de Estágio ofertado pela 
ProDEMGE, para estudantes de instituições de educação superior 
e de educação profissional técnica de nível médio. Especificações e 
demais condições de participação constam no Edital à disposição dos 
interessados nos sites: www .compras .mg .gov .br e www .prodemge .
gov .br . Data da sessão: 06 de setembro de 2022 às 09:30 horas . Belo 
Horizonte, 24 de agosto de 2022 . 

3 cm -24 1679698 - 1

iNStituto DE PrEviDêNciA 
DoS SErviDorES Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - iPSEmG

ATo DE HoMoLoGAÇÃo DE CrEDENCiAMENTo
EDiTAL Nº 13/2022

Considerando os documentos constantes no processo SEi nº 
2010 .01 .0082244/2021-21, em especial a manifestação presente no 
Despacho 395 (51675638), homologo a habilitação nos termos do 
Edital de Credenciamento nº 13/2022 (43901090) .

2 cm -24 1679721 - 1

 ProrroGAÇÃo
Extrato: 3° Termo Aditivo – Prorrogação do Contrato Nº 358/2019 . 
Contratante: iPSEMG . Contratado: PAuLA MArTiNS FErrEirA 
DoS ANJoS . objeto: Cláusula Sétima 7 .3: Fica Prorrogado o 
Contrato de Credenciamento n . 358/2019 por mais 12 (doze) meses . 
Fundamentação Legal: Art . 57, inciso ii da Lei Federal nº 8 .666/93 . 
Assinatura: 17/08/2022 . Assinam: Pelo iPSEMG: rodrigo Gonçalves 
Kleinpaul vieira e pelo Contratado: PAuLA MArTiNS FErrEirA 
DoS ANJoS .

ProrroGAÇÃo
Extrato: 3° Termo Aditivo – Prorrogação do Contrato Nº 273/2019 . 
Contratante: iPSEMG . Contratado: PABLo rEZENDE DE 
oLivEirA . objeto: Cláusula Sétima 7 .3: Fica Prorrogado o 
Contrato de Credenciamento n . 273/2019 por mais 12 (doze) meses . 
Fundamentação Legal: Art . 57, inciso ii da Lei Federal nº 8 .666/93 . 
Assinatura: 19/08/2022 . Assinam: Pelo iPSEMG: rodrigo Gonçalves 
Kleinpaul vieira e pelo Contratado: PABLo rEZENDE DE 
oLivEirA .

ProrroGAÇÃo
Extrato: 3° Termo Aditivo – Prorrogação do Contrato Nº 104/2019 . 
Contratante: iPSEMG . Contratado: HorACio rAuL PErEZ 
GArCiA . objeto: Cláusula Sétima 7 .3: Fica Prorrogado o Contrato de 
Credenciamento n . 104/2019 por mais 12 (doze) meses . Fundamentação 
Legal: Art . 57, inciso ii da Lei Federal nº 8 .666/93 . Assinatura: 
22/08/2022 . Assinam: Pelo iPSEMG: rodrigo Gonçalves Kleinpaul 
vieira e pelo Contratado: HorACio rAuL PErEZ GArCiA . 
Publicação extemporânea em virtude/razão da tramitação interna/
externa do processo .

ProrroGAÇÃo
Extrato: 2° Termo Aditivo – Prorrogação do Contrato Nº 834/2020 . 
Contratante: iPSEMG . Contratado: ANA PAuLA DA SiLvA 
roSA . objeto: Cláusula Sétima 7 .3: Fica Prorrogado o Contrato de 
Credenciamento n . 834/2020 por mais 12 (doze) meses . Fundamentação 
Legal: Art . 57, inciso ii da Lei Federal nº 8 .666/93 . Assinatura: 
17/08/2022 . Assinam: Pelo iPSEMG: rodrigo Gonçalves Kleinpaul 
vieira e pelo Contratado: ANA PAuLA DA SiLvA roSA .

ProrroGAÇÃo
Extrato: 1° Termo Aditivo – Prorrogação do Contrato Nº 548/2021 . 
Contratante: iPSEMG . Contratado: KLEBEr MirANDA LiNHArES . 
objeto: Cláusula Sétima 7 .3: Fica Prorrogado o Contrato de 
Credenciamento n . 548/2021 por mais 12 (doze) meses . Fundamentação 
Legal: Art . 57, inciso ii da Lei Federal nº 8 .666/93 . Assinatura: 
18/08/2022 . Assinam: Pelo iPSEMG: rodrigo Gonçalves Kleinpaul 
vieira e pelo Contratado: KLEBEr MirANDA LiNHArES .

ProrroGAÇÃo
Extrato: 1° Termo Aditivo – Prorrogação do Contrato Nº 584/2021 . 
Contratante: iPSEMG . Contratado: MELiNA EFrAiM viEirA 
PiNTo . objeto: Cláusula Sétima 7 .3: Fica Prorrogado o Contrato de 
Credenciamento n . 584/2021 por mais 12 (doze) meses . Fundamentação 
Legal: Art . 57, inciso ii da Lei Federal nº 8 .666/93 . Assinatura: 
18/08/2022 . Assinam: Pelo iPSEMG: rodrigo Gonçalves Kleinpaul 
vieira e pelo Contratado: MELiNA EFrAiM viEirA PiNTo .

12 cm -24 1680088 - 1

NoTiFiCAÇÃo DE LANÇAMENTo DE DÉBiTo
Edital nº 06/2022 . Art . 45 do Decreto nº 46 .668/2014, regulamentado 
pela Lei nº 21 .735/2015, § 2º do art . 39 da Lei Federal nº 4 .320, de 1964 . 
Notificado: Fernanda Cristina Leão Moutinho. Período: junho/2015 
a julho/2022 . valor apurado: r$833 .741,44 (oitocentos e trinta e três 
mil setecentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos) . o 
IPSEMG, por meio do presente edital, notifica Fernanda Cristina Leão 
Moutinho, por se encontrar em local incerto e não sabido, do débito de 
sua responsabilidade, relativo ao período informado, e não restituído 
até a presente data a este instituto . o débito em questão foi corrigido 
nos termos da legislação vigente com fulcro na art . 45 do Decreto nº 
46 .668/2014, regulamentado pela Lei nº 21 .735/2015, conforme planilha 
de cálculo, à disposição do interessado no Departamento de Arrecadação, 
Conciliação e Cobrança. Fica, portanto, V.S.ª, notificado a promover, no 
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste, o pagamento do 
valor em favor do iPSEMG, por meio de Documento de Arrecadação 
Estadual visado pela autarquia ou, em igual prazo, firmar ajuste para o 
parcelamento do mesmo, nos termos da legislação vigente, ou ainda, no 
mesmo prazo, impugná-lo, sob a pena de revelia e reconhecimento do 
débito . Havendo impugnação, esta deverá ser endereçada à Gerência 
de Gestão do Fundo Previdenciário do iPSEMG, com menção ao 
Edital nº 06/2022, podendo ser protocolizada no Protocolo da Cidade 
Administrativa Presidente Tancredo Neves à rodovia Papa João Paulo 
ii, 4001, Prédio Gerais - 3º Andar - Serra verde, Belo Horizonte - MG, 

CEP 31 .630-901 ou encaminhada ao e-mail: ffpmg@ipsemg .mg .gov .
br . A falta do pagamento, do parcelamento ou da impugnação no prazo 
citado, bem como a decisão denegatória de recurso em instância final, 
importará no encaminhamento do crédito para inscrição em dívida 
ativa, conforme determinam as normas vigentes . E, para que chegue 
ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente edital e 
publicado na Imprensa Oficial. 

rosilene Aldeny dos Santos oliveira - Chefe do 
Departamento de Arrecadação, Conciliação e Cobrança .

7 cm -24 1680065 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
CoNTrATo Nº 603/2022 

SEi: 2010 .01 .0017014/2022-96 . Contratada: LiLiANE MAGNA 
LiSBoA . objeto: Credenciamento de Prestadores de Serviços, técnico 
em saúde bucal, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, 
em regime de plantões de 06 (seis) ou 12 (doze) horas, para atuar na 
Gerência odontológica E/ou No Hospital Governador israel Pinheiro 
Do iPSEMG . Edital nº 05/2022 . vigência: 12(doze) meses a partir 
de 23/08/2022 . valor Global: r$ 30 .000,00 e Limite Mensal de r$ 
2 .500,00 . Dot . orç . 2011 .01 .302 .011 .4 .087 .0001 .339036-08 .050 .1 . 
rodrigo Goncalves Kleinpaul vieira – Diretor de Saúde e LiLiANE 
MAGNA LiSBoA - Contratado .

ExTrATo DE CoNTrATo
CoNTrATo Nº 604/2022 

SEi: 2010 .01 .0017014/2022-96 . Contratada: MAriSA TErESA 
uLiSSES . objeto: Credenciamento de Prestadores de Serviços, técnico 
em saúde bucal, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, 
em regime de plantões de 06 (seis) ou 12 (doze) horas, para atuar na 
Gerência odontológica E/ou No Hospital Governador israel Pinheiro 
Do iPSEMG . Edital nº 05/2022 . vigência: 12(doze) meses a partir 
de 23/08/2022 . valor Global: r$ 30 .000,00 e Limite Mensal de r$ 
2 .500,00 . Dot . orç . 2011 .01 .302 .011 .4 .087 .0001 .339036-08 .050 .1 . 
rodrigo Goncalves Kleinpaul vieira – Diretor de Saúde e MAriSA 
TErESA uLiSSES - Contratado .

6 cm -24 1680111 - 1

EDiTAL DE NoTiFiCAÇÃo – PENSÕES Por MorTE
PENSioNiSTAS – EDiTAL DE NoTiFiCACAo Nº 11/2022 – 
PENSioNiSTAS QuE NÃo ATENDErAM SoLiCiTAÇÃo 
PArA APrESENTAÇÃo DE DoCuMENToS PArA FiNS DE 
CADASTro Do ProCESSo DE PENSÃo No SiSTEMA DE 
FiSCALiZAÇÃo DoS AToS DE PESSoAL – FiSCAP, do Tribunal 
de Contas do Estado de Minas Gerais, em cumprimento a diligência do 
relatório de Auditoria 2010 .1483 .20 . A Diretoria de Previdência, por 
meio do presente edital, notifica os pensionistas abaixo relacionados, 
ou seus representantes legais, quando for o caso, por se encontrar em 
local incerto e não sabido, da possibilidade de suspensão do benefício 
em virtude do não recebimento da correspondência encaminhada por 
este instituto . o prazo para apresentação dos documentos será de 05 
(cinco) dias, a contar da publicação deste . os documentos poderão ser 
entregues nas unidades de Atendimento do iPSEMG ou encaminhados, 
por via postal, para rodovia Papa João Paulo ii, nº 4001, Bairro Serra 
verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31 .630-901- Prédio Gerais - 3º andar – 
A/C do Departamento de Pensão-Arquivo – Projeto ECPTC ou enviada 
através do e-mail: ecptc@ipsemg .mg .gov .br . Transcorrido o prazo, 
sem a apresentação dos documentos, haverá a suspensão do benefício . 
Maiores informações: ligar gratuitamente para 155 (se residente em 
Minas Gerais) ou para (31)3369-6601, ligações de celular ou quem está 
fora do Estado de Minas Gerais (ligação tarifada) .

Nº 
Benefício instituidor Beneficiário

24 .790-1 Watson Martins Barbosa Teresinha Fialho Martins

24 .848-7 Aurea Celia Furtado 
Guedes Sherman Furtado Guedes

25 .822-9 João Milton ribeiro Maria das Neves Alves 
ribeiro

25 .821-0 João lemes Filho vera Lúcia Moreira Lemes

30 .432-8 raymundo de Freitas 
Castro Arlete de Freitas Castro

31 .764-0 Francisco Alves da Cruz Laudeci Amaral de Sousa

26 .869-0 Maria Tereza Martins 
Machado de Almeida Moyses de Almeida

28 .359-2 Lincoln Brandi Wanda Brandi
29 .913-8 Guido Jesus Assis Toledo Alba de Castro Assis Toledo
26 .005-3 José robson Carmo Maria Leonor Souza Carmo
25 .138-0 Hélio Lopes Cancado Lenir Gomes Lopes

24 .845-2 José Marcelino Pereira Creuza Maria Marcelino 
Pereira

27 .731-2 Juventino Neves Maria das Graças Tito Neves
28 .542-0 José Pinto da Silva Gilson da Silva Pinto

24 .213-6 Joaquim Pereira do 
Nascimento

Alaide Nogueira Colen do 
Nascimento

23 .984-4 Eder França Socorro Bittencourt França
24 .334-5 Sebastião Bento Barbosa Marli das Graças Barbosa

26 .364-8 Antônio Maurício Gomes 
dos Santos

Maria Beatriz de Castro e 
Santos

28 .675-3 Nelson vieira Machado Annete Therezinha Soares 
vieira Machado

31 .404-8 Francisco Félix Ferreira Luisa de Abreu Ferreira

Diogo Soares Leite – Diretor de Previdência do ipsemg
13 cm -24 1680092 - 1

EDiTAL DE CrEDENCiAMENTo 
 HoSPiTAL DiA Nº 27/2022

o iNSTiTuTo DE PrEviDÊNCiA DoS SErviDorES Do 
ESTADo DE MiNAS GErAiS – iPSEMG, pessoa jurídica de direito 
público, inscrito no CNPJ sob o nº 17 .217 .332/0001-25, com sede e 
foro nesta Capital, Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – 
rodovia Papa João Paulo ii, nº 4001, Bairro Serra verde, Prédio Gerais, 
3° andar – CEP 31 .630-901, Belo Horizonte/MG, torna público, para 
ciência dos interessados, a realização de credenciamento de hospital 
dia, para assistência à saúde aos seus beneficiários, no período de 
29/08/2022a 28/02/2023, nos municípios relacionados no Anexo ii, 
nos moldes da Lei Federal 8 .666 de 21 de junho de 1993, do Decreto 
Estadual nº 44 .405, de 07 de novembro de 2006, do Decreto nº 42 .897, 
de 17 de setembro de 2002 e demais normas que regulamentam a 
matéria ou outra(s) quevier(erem)a substituí-la(s), e nas condições 
estabelecidas no presente Edital de Credenciamento . os interessados 
poderão examinar o presente Edital e seus anexos, bem como tomar 
conhecimento da documentação necessária para sua formalização 
por meio do endereço eletrônico do iPSEMG:http://www .ipsemg .
mg .gov .br/ipsemg/portal/m/site/editais/50462-credenciamento-rede-
externa/522/561ou nos endereços conforme sua região, disponíveis no 
mesmo endereço eletrônico .
Documento assinado eletronicamente porPedro William ribeiro 
Diniz,Diretor(a), em 24/08/2022, às 10:31, conforme horário oficial de 
Brasília, com fundamento no art . 6º, § 1º, do Decreto nº 47 .222, de 26 
de julho de 2017 .
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miNAS GErAiS ADmiNiStrAÇÃo 
E SErviÇoS S .A - mGS

ProCESSo SELETivo PÚBLiCo SiMPLiFiCADo
EDiTAL MGS Nº 06/2022 - ExTrATo

A MGS - MiNAS GErAiS ADMiNiSTrAÇÃo E SErviÇoS S .A . 
torna pública a realização de Processo Seletivo Público Simplificado 
para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva, 
para viabilizar futuros ingressos nos empregos públicos de Ensino 
Fundamental, Médio, Técnico e Superior, mediante as condições 
estabelecidas no Edital em epígrafe, demais normas internas e 
legislação aplicável .
o texto integral do Edital e Anexos deste Processo Seletivo Público 
Simplificado poderão ser retirados pelo candidato, por download do 
arquivo, nos endereços eletrônicos www .mgs .srv .br e www .ibfc .org .br .

Belo Horizonte, 24 de agosto de 2022 .
Marcelo Magalhães rosa isoni

 Diretor-Presidente
MGS – Minas Gerais Administração e Serviços S .A .
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SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE
DESPACHo

A SuBSECrETáriADE PoLÍTiCAS E AÇÕES DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso iii, do art . 4º 
darESoLuÇÃo SES/MG Nº 7711/2021, que dispõe sobre a Delegação de Competência aos servidores da Secretaria de Estado de Saúde de Minas 
Gerais (SES/MG), bem como nos artigos 37e 39 da resolução Conjunta SEGov/AGE nº 004/2015, de 16 de setembro de 2015, que dispõe sobre 
a regulamentação do Decreto nº 46 .319/13 e no art . 1º,parágrafo único, da resolução SES/MG Nº . 6255, de 24 de maio de 2018, que dispõe sobre 
a gestão e fiscalização dos convênios de saída no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais,DESIGNA ofiscal do convênio, abaixo 
relacionado:

regional  Convenente Convênio  Fiscal Masp
Belo Horizonte Prefeitura Municipal de Caeté 1321002083/2022 Analice Fonseca Braga Masp: 365554-5

 Camila Moreira de Castro
 Subsecretáriade Políticas e Ações de Saúde
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ErrATA Do EDiTAL Nº 10/2022
BELo HoriZoNTE, 24 DE AGoSTo DE 2022 .

EDiTAL Nº 10/2022 PArA CrEDENCiAMENTo DE PESSoAS 
JurÍDiCAS PrivADAS CoM FiNS LuCrATivoS PArA 
ExECuÇÃo DE ProCEDiMENToS CirÚrGiCoS ELETivoS 
DE QuE TrATA A DELiBErAÇÃo CiB-SuS/MG Nº 3 .593 DE 05 
DE NovEMBro DE 2021
o SECrETário DE ESTADo DE SAÚDE, no uso de suas atribuições 
legais que lhe confere o art . 93, § 1º, da Constituição Estadual, torna 
pública a seguinte retificação ao edital supracitado:
1  . No iTEM 5 - Do PrAZo PArA APrESENTAÇÃo DA 
DoCuMENTAÇÃo
1 .1 No item 5 .3:
- oNDE SE LÊ:
5 .3 .No ato de disponibilização da documentação por petição via 
SEi, o interessado receberá o protocolo atestando o recebimento 
da documentação anexada pela instituição . o referido atesto não 
certificará que a documentação está completa e condizente com os 
preceitos estabelecidos nesse Edital, ficando condicionada à efetiva 
análise daSES-MG .
- LEiA-SE:
5 .3 .No ato de disponibilização da documentação por petição via 
SEi, o interessado receberá o protocolo atestando o recebimento 
da documentação anexada pela instituição . o referido atesto não 
certificará que a documentação está completa e condizente com os 
preceitos estabelecidos nesse Edital, ficando condicionada à efetiva 
análise da Comissão de validação de Credenciamento das unidades 
regionais de Saúde .
2 . No iTEM 8 - DA iNTErPoSiÇÃo DE rECurSoS
2 .1 No item 8 .2:
- oNDE SE LÊ:
8 .2 .o recurso deverá ser dirigido à SES-MG, enviado para o e-mail 
novosprestadores@saude .mg .gov .br .
- LEiA-SE:
8 .2 .o recurso deverá ser dirigido à Comissão de validação de 
Credenciamento (CvC) da respectiva unidade regional de Saúde, 
enviado para o e-mail novosprestadores@saude .mg .gov .br .”
2 .2 No item 8 .2 .3:
- oNDE SE LÊ:
8 .2 .3 .ASES-MGavaliará o recurso em até 02 (dois) dias, podendo 
reconsiderar seus atos, se assim julgar pertinente, ou submeter o recurso 
à Autoridade Superior da Subsecretaria de regulação do Acesso a 
Serviços e insumos de Saúde da SES/MG, caso mantenha sua decisão 
inicial .

- LEiA-SE:
8 .2 .3 .A CvC avaliará o recurso em até 02 (dois) dias, podendo 
reconsiderar seus atos, se assim julgar pertinente, ou submeter o recurso 
à Autoridade Superior da Subsecretaria de regulação do Acesso a 
Serviços e insumos de Saúde da SES/MG, caso mantenha sua decisão 
inicial .
3 . No iTEM 9 - DA CoNTrATAÇÃo
3 .1 No item 9 .1 .4:
- oNDE SE LÊ:
9 .1 .4 .A SES/MG remeterá ao interessado o termo de contrato, por 
meio do Sistema Eletrônico de informações - SEi,que deverá assiná-
lo,devendo toda a documentação estar regular e válida, conforme 
exigido nos termos deste Edital .
- LEiA-SE:
9 .1 .4 .A SES/MG remeterá ao interessado o termo de contrato, por meio 
do Sistema Eletrônico de informações - SEi,que deverá ser assinado 
no prazo de 7 (sete) dias,devendo toda a documentação estar regular e 
válida, conforme exigido nos termos deste Edital .
4 . iTEM 17 - DA CoMiSSÃo DE vALiDAÇÃo Do 
CrEDENCiAMENTo
4 .1 No item 17 .1:
-oNDE SE LÊ:
17 .1 .A Comissão de validação do Credenciamento (CvC), constituída 
por membros da Diretoria de Contratos Assistenciais/SCP/SuBrEG, 
irá examinar e julgar todos os documentos e serviços relativos ao 
Credenciamento e deverá ser composta por no mínimo 3 (três) membros 
titulares, entre os quais, pelo menos 2(dois) deles devem ser ocupantes 
dos quadros permanentes do governo de Minas Gerais .
- LEiA-SE:
17 .1 .A Comissão de validação do Credenciamento (CvC), constituída 
pormembros das unidades regionais de Saúde, irá examinar e julgar 
todos os documentos e serviços relativos ao Credenciamento e deverá 
ser composta por no mínimo 3 (três) membros titulares, entre os 
quais, pelo menos 2 (dois) deles devem ser ocupantes dos quadros 
permanentes do governo de Minas Gerais .
 PErMANECEM iNALTErADoS os demais itens, subitens, alíneas 
e anexos do Edital .

JuLiANA áviLA TEixEirA
SuBSECrETáriA DE rEGuLAÇÃo Do ACESSo 

A SErviÇoS E iNSuMoS DE SAÚDE SECrETáriA 
Do ESTADo DE SAÚDE DE MiNAS GErAiS

FáBio BACCHErETTi viTor
SECrETário DE ESTADo DE SAÚDE
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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 3202208242242320138.


