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Juarez Ferreira Moreira, Músico
Hercílio Araújo Diniz Filho, Empresário 
Mariana resende de Carvalho, Produtora rural 
Túlio Madureira da Silva, Produtor rural
José ricardo Brandão Martins, Pecuarista
ofélia de Lourdes Hilário de oliveira, Conselheira da Associação Afro-
cultural Betim Cor Brasil
renato ribeiro Marins, Presidente da Escola de Samba Paraíso do 
Tuiuti
Maurício Lino Moreira, Artista

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE mEio AmBiENtE E 
DESENvoLvimENto SuStENtávEL

Pela Fundação Estadual do meio Ambiente

exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de 
julho de 1952, GuStAvo cAEtANo riBEiro DE mELo, MASP 
752879-7, do cargo de provimento em comissão DAi-37 MA1100052, 
da Fundação Estadual do Meio Ambiente .

no uso das atribuições que lhe confere o art . 90, iv, da Constituição do 
Estado, dispensa mAriA criStiNA DA cruZ, MASP 367002-3, 
do cargo de PrESiDENTE da Fundação Estadual do Meio Ambiente .

designa, nos termos do art . 90, iv, da Constituição do Estado, EDu-
ArDo PEDErciNi rEiS para o cargo de PrESiDENTE da Funda-
ção Estadual do Meio Ambiente .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE PLANEJAmENto E 
GEStÃo

coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, 
os servidores abaixo relacionados lotados na Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão à disposição da Fundação Centro de Hematolo-
gia e Hemoterapia de Minas Gerais , em prorrogação, de 01/01/2018 a 
31/12/2018, sem ônus para o órgão de origem: 
ANAMELiA rESENDE CArvALHo DE AráuJo, MASP 351793-5, 
AGENTE GovErNAMENTAL, AGov;
EDSoN LoPES DE FAriA, MASP 380330-1, AGENTE GovErNA-
MENTAL, AGov;
SELMA rEGiNA DE SouZA ALBuQuErQuE, MASP 381712-9, 
GESTor GovErNAMENTAL, GGov . 

coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, o 
servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria de Estado de Plane-
jamento e Gestão à disposição da FuNDAÇÃo Tv MiNAS CuLTu-
rAL E EDuCATivA, em prorrogação, de 01/01/2018 a 31/12/2018, 
sem ônus para o órgão de origem, para regularizar situação funcional: 
DENiLSoN roNEY BATiSTA LoPES, MASP 903408/3, ASSiS-
TENTE ADMiNiSTrATivo DE TELECoMuNiCACoES - ASTEL . 

coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, o 
servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria de Estado de Plane-
jamento e Gestão à disposição da Fundação Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais - FHEMiG, de 13/04/2011 a 31/12/2018, sem ônus para o 
órgão de origem, para regularizar situação funcional: 
FErNANDo ALvES LEÃo, MASP 357 .148-6, AGENTE GovEr-
NAMENTAL, AGov . 

coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, o 
servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria de Estado de Plane-
jamento e Gestão à disposição da universidade do Estado de Minas 
Gerais - uEMG, em prorrogação, de 01/01/2018 a 31/12/2018, sem 
ônus para o órgão de origem, para regularizar situação funcional: 
WiLLiAM PETEr SiLvA, MASP 362963-1, AGov . 

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE

Pela Fundação Hospitalar do Estado de minas Gerais

coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, 
os servidores abaixo relacionados lotados na Fundação Hospitalar do 
Estado de Minas Gerais à disposição do Tribunal regional Eleitoral 
da 25ª Zona Eleitora - Barbacena e da 154ª Zona Eleitoral - Juiz de 
Fora, em prorrogação, de 01/01/2018 a 31/12/2018, com ônus para o 
órgão de origem: 
GuiLHErME CurCio CASSiNi/MASP 1211197-7 / ToS i C - 
AuxiLiAr ADMiNiSTrATivo;
LEYLA APArECiDA DE SouZA E SiLvA/MASP 1198510-8 / ToS 
ii A AuxiLiAr ADMiNiSTrATivo . 

coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, o 
servidor abaixo relacionado lotado na Fundação Hospitalar do Estado 
de Minas Gerais à disposição da Secretaria de Estado de Saúde - SES, 
em prorrogação, de 01/01/2018 a 31/12/2018, sem ônus para o órgão 
de origem: 
JoSE TEixEirA SouSA SoBriNHo/MASP 1040465-5 / ToS v C - 
AuxiLiAr ADMiNiSTrATivo . 

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo

exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de julho 
de 1952, do cargo em comissão de Diretor de Escola Estadual: 
SrE Metropolitana A
Belo Horizonte
1058 - EE José izidoro de Miranda
- MASP 810551-2, ADriANA APArEciDA coStA ALvES, 
PEBiiiL-adm . 1, Div .

coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, a ser-
vidora abaixo relacionada lotada na Secretaria de Estado de Educação à 
disposição da Prefeitura Municipal de Uberlândia, até 31.12.2018, sem 
ônus para o órgão de origem: 
iCLEiA HELENA SANToS, MASP 597542-0, PEB - ADM 1 . 

AtoS ASSiNADoS PELo SENHor SEcrEtário DE EStADo 
ADJuNto DE GovErNo, no exercício da função de SEcrEtá-
rio DE EStADo DE GovErNo, No uSo DE SuAS AtriBui-
ÇÕES, Em DAtA DE oNtEm:

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE GovErNo

usando da competência delegada pelo art . 1º, viii, do Decreto nº 
45 .055, de 10 de março de 2009, revoga o ato que atribuiu, nos termos 
da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e dos Decretos nº 
45 .537, de 27 de janeiro de 2011, e nº 44 .485, de 14 de março de 2007, 
a SABriNA roSA DE SouZA DorNELAS, MASP 604801-1, a 
gratificação temporária estratégica GTED-1 EG1100277 da Secretaria 
de Estado de Governo .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vi, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, exonera, a pedido, nos termos do art . 106, 
alínea “a”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, SABriNA roSA DE 
SouZA DorNELAS, MASP 604801-1, do cargo de provimento em 
comissão DAD-8 EG1100499 da Secretaria de Estado de Governo .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vi, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, exonera, a pedido, nos termos do art . 106, 
alínea “a”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, HALiNE FrEitAS 
PErEirA, do cargo de provimento em comissão DAD-3 EG1101184 
da Secretaria de Estado de Governo .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE cASA civiL E DE rELA-
ÇÕES iNStitucioNAiS 

com fulcro na competência que lhe foi delegada pelo artigo 1º, inciso v, 
alínea “a”, do Decreto nº 45 .055, de 10 de março de 2009, com redação 
dada pelo Decreto nº 45 .765, de 04 de novembro de 2011, aposenta a 
partir da publicação deste ato, com proventos integrais, mArLi DE 
JESuS FELix, em decorrência do exercício da função de Oficial do 
Cartório de Protesto de Títulos da Comarca de Paraopeba, de entrância 

inicial, com fulcro no artigo 3º, § 3º, da Emenda Constitucional nº 20, de 
15 de dezembro de 1998, c/c art . 40, inciso iii, alínea “a”, da Cr/1988, 
em sua redação original e art .1° e art . 2º, do Decreto nº 45 .172, de 14 de 
setembro de 2009 . FixA, os proventos de aposentadoria no valor cor-
respondente ao vencimento relativo ao código JNr-4, hoje equivalente 
ao DAD-1, acrescido de 70% (setenta por cento) sobre este valor, a 
título de adicionais por tempo de serviço, resultante da aplicação do art . 
32 da Lei nº 11 .660, de 02 de dezembro de 1994, c/c art . 12 da Lei n° 
12 .153, de 21 de maio de 1996, c/c art .24 da Lei Delegada n° 174 de 26 
de janeiro de 2007, c/c Lei n° 18 .802, de 31 de março de 2010 .

com fulcro na competência que lhe foi delegada pelo artigo 1º, inciso 
v, alínea “a”, do Decreto nº 45 .055, de 10 de março de 2009, com 
redação dada pelo Decreto nº 45 .765, de 4 de novembro de 2011, 
em cumprimento à decisão proferida na ação ordinária nº 0021689-
64 .2013 .8 .13 .0598, transitada em julgado no dia 07 de agosto de 2016, 
APoSENtA, com proventos integrais, a partir de 17 de novembro de 
2011, SEBAStiÃo cÂNDiDo DA SiLvA, em decorrência do exer-
cício da função de Escrevente Juramentado do Cartório de registro 
Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Santa Vitória, de entrância 
inicial, com fundamento no artigo 3º, § 3º, da Emenda Constitucional 
nº 20, de 15 de dezembro de 1998, c/c artigo 40, inciso iii, alínea “a”, 
da Cr/1988, em sua redação original, e artigos 1° e 2º do Decreto nº 
45 .172, de 14 de setembro de 2009, e FixA os proventos de aposenta-
doria nos termos estabelecidos no artigo 311 da Lei nº 3 .344, de 14 de 
janeiro de 1965, a serem calculados pela média da renda líquida nos 3 
(três) últimos anos .

PELo GABiNEtE miLitAr Do GovErNADor Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

usando da competência delegada pelo art . 1º, vi, do Decreto nº 
45 .055, de 10 de março de 2009, exonera, a pedido, nos termos do 
art . 106, alínea “a”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, LucAS DE 
SouZA mArQuES, do cargo de provimento em comissão DAD-8 
GM1100135 do Gabinete Militar do Governador do Estado de Minas 
Gerais .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE DESENvoLvi-
mENto EcoNÔmico, ciÊNciA, tEcNoLoGiA E ENSiNo 
SuPErior

Pela universidade Estadual de montes claros

usando da competência delegada pelo art . 4º do Decreto nº 45 .055, de 
10 de março de 2009, autoriza, nos termos do art . 76 da Lei nº 869, de 5 
de julho de 1952, o servidor abaixo relacionado, lotado na universidade 
Estadual de Montes Claros, a afastar-se de suas atribuições, no perí-
odo de 15/06/2018 a 24/06/2018, para participar do Hyman P . Minsk 
Summer Seminar, em Nova York/EuA, sem prejuízo do vencimento e 
vantagens do cargo, ficando vedado o pagamento de demais despesas 
vinculadas ao mesmo: 
DioGo DANiEL BANDEirA DE ALBuQuErQuE/MASP 
1396887-0/ProFESSor DE EDuCAÇÃo SuPErior/PES . 

usando da competência delegada pelo art . 4º do Decreto nº 45 .055, de 
10 de março de 2009, autoriza, nos termos do art . 76 da Lei nº 869, de 5 
de julho de 1952, o servidor abaixo relacionado, lotado na universidade 
Estadual de Montes Claros, a afastar-se de suas atribuições, no período 
de 24/04/2018 a 29/04/2018, para participar da visita técnico-cienti-
fica na Earth University, em Limón/Costa Rica, sem prejuízo do ven-
cimento e vantagens do cargo, ficando vedado o pagamento de demais 
despesas vinculadas a mesma: 
viCTor MArTiNS MAiA/MASP 1110701-8/ProFESSor DE 
EDuCAÇÃo SuPErior/PES . 

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE

usando da competência delegada pelo art . 1º, viii, do Decreto nº 
45 .055, de 10 de março de 2009, revoga o ato que atribuiu, nos ter-
mos da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e dos Decre-
tos nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, e nº 44 .485, de 14 de março 
de 2007, a PAtrÍciA mArY SiLvA cAStro, MASP 13892435, a 
gratificação temporária estratégica GTED-1 SA1100323 da Secretaria 
de Estado de Saúde, a contar de 27/1/2018 .

usando da competência delegada pelo art . 1º, viii, do Decreto nº 
45 .055, de 10 de março de 2009, revoga o ato que atribuiu, nos termos 
da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e dos Decretos nº 
45 .537, de 27 de janeiro de 2011, e nº 44 .485, de 14 de março de 2007, a 
mArtA ELiZABEtE DE SouZA, MASP 382251-7, a gratificação 
temporária estratégica GTED-1 SA1100307 da Secretaria de Estado de 
Saúde, a contar de 1/3/2018 .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vi, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, exonera, a pedido, nos termos do art . 106, 
alínea “a”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, ANtÔNio AurÉ-
Lio DoS SANtoS, MASP 14588263, do cargo de provimento em 
comissão DAD-4 SA1101874 da Secretaria de Estado de Saúde, a con-
tar de 20/3/2018 .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vi, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, exonera, a pedido, nos termos do art . 106, 
alínea “a”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, LouiSE DE PAuLA 
PiNHEiro GoNÇALvES, MASP 14363832, do cargo de provi-
mento em comissão DAD-4 SA1101875 da Secretaria de Estado de 
Saúde, a contar de 1/3/2018 .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vi, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, exonera, a pedido, nos termos do art . 106, 
alínea “a”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, HumBErto cotA 
vEroNA, MASP 12416863, do cargo de provimento em comissão 
DAD-4 SA1101865 da Secretaria de Estado de Saúde, a contar de 
1/3/2018 .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vii, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, dispensa cAmiLA FErrAZ QuArESmA, 
MASP 1203944-2, da função gratificada FGD-7 SA1100185 da Secre-
taria de Estado de Saúde .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vi, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, dispensa, nos termos do art . 106, alínea “b”, 
da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, vErA LÚciA ArANtES 
mArtiNS, MASP 1003325-6, do cargo de provimento em comissão 
DAD-4 SA1101746 da Secretaria de Estado de Saúde .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vi, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, nomeia, nos termos do art . 14, ii, da Lei nº 
869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 
21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, 
NAtHALiA FErrEirA GuimArÃES, para o cargo de provimento 
em comissão DAD-4 SA1101875, de recrutamento amplo, da Secreta-
ria de Estado de Saúde .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vi, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, nomeia, nos termos do art . 14, ii, da Lei nº 
869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 
2011, EDiLSoN LoPES SANtANA, para o cargo de provimento em 
comissão DAD-4 SA1101746, de recrutamento amplo, da Secretaria 
de Estado de Saúde .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vi, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, nomeia, nos termos do art . 14, ii, da Lei nº 
869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 
21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, 
tÂmArA criStiNA DE SouZA, para o cargo de provimento em 
comissão DAD-4 SA1101874, de recrutamento amplo, da Secretaria 
de Estado de Saúde .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vi, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, nomeia, nos termos do art . 14, ii, da Lei nº 
869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 
21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, 
HEitor rocHA DE mENDoNÇA, para o cargo de provimento 
em comissão DAD-4 SA1101865, de recrutamento amplo, da Secreta-
ria 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, ANA cLáuDiA GuimArÃES rEiS, MASP 1 .396 .968-8, 
para a função gratificada FGD-7 SA1100185 da Secretaria de Estado 
de Saúde .

usando da competência delegada pelo art . 1º, viii, do Decreto nº 
45 .055, de 10 de março de 2009, nos termos da Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011, e dos Decretos nº 45 .537, de 27 de janeiro 
de 2011, e nº 44 .485, de 14 de março de 2007, e considerando a justi-
ficativa publicada no órgão oficial de 28/3/2018, atribui a tÂmArA 
criStiNA DE SouZA, da Superintendência de redes de Atenção à 
Saúde, a gratificação temporária estratégica GTED-1 SA1100307 da 
Secretaria de Estado de Saúde .

usando da competência delegada pelo art . 1º, viii, do Decreto nº 
45 .055, de 10 de março de 2009, nos termos da Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011, e dos Decretos nº 45 .537, de 27 de janeiro 
de 2011, e nº 44 .485, de 14 de março de 2007, e considerando a justi-
ficativa publicada no órgão oficial de 19/4/2018, atribui a HEitor 
rocHA DE mENDoNÇA, da Diretoria de redes Assistenciais, a 
gratificação temporária estratégica GTED-1 SA1100323 da Secretaria 
de Estado de Saúde .

20 1088628 - 1

Secretaria Geral da 
Governadoria

Secretário-Geral: Eduardo Lucas Silva Serrano

companhia de Desenvolvimento 
Econômico de minas Gerais

Diretor-Presidente: Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco
Em atendimento ao item 14 .3 do Edital 01/2017 do Concurso Público 
da CoDEMiG, convocamos para admissão, na conformidade da con-
veniência administrativa da Empresa, os candidatos aprovados abaixo 
relacionados, em estrita observância da ordem de classificação e qua-
dro de vagas:

Assistente Administrativo: José Antônio de Castro – 2º lugar;
Assistente Administrativo: richard Pongeluppi Andreazzi de Souza – 
3º lugar;
Assistente Administrativo – ivan Carlos Lopes Alves – 4º lugar;
Assistente Administrativo: raquel Silva Pinto – 5º lugar;
Assistente Administrativo: rogério rosemarcos Ferraz – 6º lugar;
Assistente Administrativo: Ana Paula Franco Andrade – 7º lugar;
Assistente Administrativo: Jocielle Alexandre Figueiredo – 8º lugar;
Assistente Administrativo: Diego Clemente Souza Silva – 9º lugar;
Assistente Administrativo: Melina Pereira Gonçalves – 10º lugar;
Assistente Administrativo: Hermano oliveira Antunes – 11º lugar;
Assistente Administrativo: Patrícia Caetano Dias – 12º lugar;
Assistente Administrativo: raíssa Salum Silva – 13º lugar;
Assistente Administrativo: Maria renata Silva Furtado – 2º lugar 
PCD;
Técnico de Tecnologia da informação: Joel dos Santos Silva – 1º 
lugar;
Analista de Administração: Andrezza Lopes Santos – 1º lugar;
Analista de Compliance: Patrícia Sanglard Fadlallah – 1º lugar;
Analista de Geoprocessamento: Sandro Heleno Lage da Silva – 1º 
lugar;
Analista de Pessoal: ronaldo José Madureira – 1º lugar;
Analista de Pessoal: Joaõ Carlos Melo – 2º lugar;
Analista de Tecnologia da informação: João Paulo Coelho Furtado – 
1º lugar;
Auditor: Juliana Lucia Mascarenhas Gomes Ferreira – 1º lugar;
Contador: Gabrielle Alves ribeiro – 1° lugar;
Contador: Ana Paula de Souza Correa – 2º lugar;
Contador: Adão Henrique vieira – 3º lugar;
Contador: Leire Lemos – 4º lugar;
Engenheiro Civil: Flávio Araújo Fioravante – 1º lugar;
Engenheiro Civil: Josimar Junio Adriano – 2º lugar;
Engenheiro Civil: Kamila Fernanda da Silva: 3º lugar;
Engenheiro de Energia: Gabriela do Amaral vaz – 1º lugar;
Engenheiro de instalações: Luiz Felipe Guimarães Silva – 1º lugar .

Belo Horizonte, 20 de abril de 2018 .

Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco
Diretor Presidente da CoDEMiG
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Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento
Expediente

rESoLuÇÃo SEAPA Nº 008, DE 20 DE ABriL DE 2018 .
DESiGNA PrEGoEiro E CoMPÕE EQuiPE DE APoio DA 
SECrETAriA DE ESTADo DE AGriCuLTurA, PECuáriA E 
ABASTECiMENTo PArA ATuAr NAS LiCiTAÇÕES, MoDALi-
DADE PrEGÃo .
o SECrETário ADJuNTo DE ESTADo DE AGriCuLTurA, 
PECuáriA E ABASTECiMENTo, no uso das atribuições que lhe 
conferem o inciso iii do § 1º e § 4º do artigo 93 da Constituição do 
Estado e tendo em vista o disposto na Lei Estadual nº 22 .257, de 27 
de junho de 2016 e no Decreto Estadual nº 47 .144, de 25 de janeiro de 
2017, bem como na Lei Federal nº 8 .666, de 21 de junho de 1993,
rESoLvE:
Art . 1º - Ficam designados para exercerem a função de Pregoeiro, em 
Licitações na modalidade de Pregão, os seguintes servidores:
i - Marcília Esther David Carvalho Garcia – MASP . 1459847-8
ii - rogério Guimarães de Paula – MASP . 370795-7
Art . 2º Ficam designados como membros auxiliares que irão compor 
as Equipes de Apoio:
- Ana Beatriz Silva – MASP . 1459016-0
- Kamil Cheab David Lopes – MASP . 1349739-1
- Miriam Terezinha Bragança Lana – Matrícula 98443-6
- odete Eufrasino Silva ramos – MASP . 900821-0
Art . 3º . o respectivo edital indicará, para cada certame, o pregoeiro 
e os membros da equipe de apoio que atuarão em mínimo de três 
integrantes .
Art . 4º . Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário .
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Belo Horizonte, 20de abrilde 2018 .

Amarildo José Brumano Kalil
Secretário Adjunto de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento .
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rESoLuÇÃo SEAPA Nº 007, de 20 de abril de 2018 .
CriA CoMiSSÃo PErMANENTE DE LiCiTAÇÃo No ÂMBiTo 
DA SECrETAriA DE ESTADo DE AGriCuLTurA, PECuáriA E 
ABASTECiMENTo – SEAPA E DESiGNA MEMBroS .
o SECrETário ADJuNTo DE ESTADo DE AGriCuLTurA, 
PECuáriA E ABASTECiMENTo, no uso das atribuições que lhe 
conferem o inciso iii do § 1º e § 4º do artigo 93, da Constituição do 
Estado e tendo em vista o disposto na Lei Estadual nº 22 .257, de 27 
de junho de 2016 e no Decreto Estadual nº 47 .144, de 25 de janeiro de 
2017, bem como na Lei Federal nº 8 .666, de 21 de junho de 1993,

rESoLvE:
Art. 1º - Fica criada a Comissão Permanente de Licitação no âmbito 
da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
– SEAPA .
Art . 2º - Ficam designados para integrarem a Comissão Permanente de 
Licitação da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento – SEAPA, os servidores:
- rogério Guimarães de Paula – MASP . 370795-7, membro titular e 
Presidente da Comissão;
- Gilberto Augusto Silva Caldeira Brant – MASP . 1018343-2, membro 
titular e Secretário da Comissão;
- Marcília Esther David Carvalho Garcia – MASP . 1459847-8, mem-
bro titular;
Suplentes:
- Júlio César Pereira, MASP . 1018371-3;
- José Charles Fernandes, MASP . 904746-5;
- Wallison Silva Teixeira de Melo, Matrícula 623634 .
Parágrafo único - o Presidente e o Secretário da Comissão em seus 
impedimentos e ausências serão substituídos por integrantes da 
Comissão, observada a ordem sequencial estabelecida no art . 2º desta 
resolução .
Art . 2º - As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão cole-
giadas e tomadas em sessões públicas realizadas por, pelo menos, três 
membros da Comissão Permanente de Licitação .
Art . 3º - São atribuições da Comissão Permanente de Licitação:

i- Esclarecer dúvidas de interessados sobre os itens ou articulados con-
tidos em Editais de licitação de competência da Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA;

ii- Proceder ao recebimento das propostas e realizar os julgamentos de 
todas as etapas do procedimento de licitação;

iii- requisitar parecer técnico e/ou jurídico quando pertinente aos pro-
cedimentos sob sua coordenação;

IV- Proferir julgamento em recursos interpostos em primeira instância;

V- Adotar outras providências que se fizerem necessárias.

Art . 4º - o mandato dos membros da Comissão Permanente de Lici-
tação aqui nomeada será de 01 (um) ano, a contar da data da publica-
ção desta resolução, vedada a recondução de sua totalidade no período 
subsequente .
Art . 5º - A Comissão poderá requisitar suporte técnico especializado 
nas diversas áreas desta Secretaria e, eventualmente, poderá se reportar 
à outras instituições, sempre que entender necessário .
Art . 6º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário .
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento .
Belo Horizonte, 20 dias de abrilde 2018 .

Amarildo José Brumano Kalil
Secretário Adjunto de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento .
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Secretaria de Estado 
de cultura

Secretário: Angelo oswaldo de Araújo Santos

Expediente
rESoLuÇÃo SEC Nº 113, 20 DE ABriL DE 2018

instaura Tomada de Contas Especial nas prestações de contas que 
menciona .

o SECrETário DE ESTADo DE CuLTurA, no uso das atribuições 
que lhe confere o inciso iii do § 1º do art . 93 da Constituição do Estado 
de Minas Gerais, e considerando:
- a instrução Normativa nº . 03, de 08 de março de 2013, do Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais, que dispõe sobre os procedimentos 
de tomada de contas especial no âmbito dos órgãos e entidades das 
Administrações Diretas e indiretas, estaduais e municipais; e
- o art . 47 da Lei Complementar Estadual nº 102 de 17 de janeiro de 
2008, que dispõe sobre o dever da autoridade administrativa, sob pena 
de responsabilidade solidária, adotar providências com vistas à instau-
ração de tomada de contas para apuração dos fatos e quantificação dos 
danos .

rESoLvE:

Art . 1º a) Fica instaurada a Tomada de Contas Especial, com objetivo 
de apurar fatos, identificar possíveis responsáveis e quantificar eventu-
ais danos, em razão da omissão do dever de prestar contas, referente ao 
Certificado de Aprovação – (CA) 0290/001/2006, Programa Arrumação 
2007, aprovado com fulcro no Edital CTAP 01/2006 de 01/07/2006, 
divulgado pela Portaria CTAP 06/2006, publicado no Diário Oficial do 
Estado, em 23 de dezembro 2006, Empreendedor Cultural, Muniz Pro-
duções e Promoções Ltda - CNPJ 05 .541 .932/0001-65, no valor histó-
rico de r$50 .000,00 (cinquenta mil reais), conforme recomendado pelo 
Setor de Prestação de Contas, em 02/02/2018, por meio do RELATÓ-
rio DE MEDiDAS ADMiNiSTrATivAS – 018/2017;
b) Fica instaurada a Tomada de Contas Especial, com objetivo de apu-
rar fatos, identificar possíveis responsáveis e quantificar eventuais 
danos, em razão da omissão do dever de prestar contas, referente ao 
Certificado de Aprovação – (CA) 0315/001/2007, Programa Arrumação 
2008, aprovado com fulcro no Edital CTAP 01/2007 de 08/08/2008, 
divulgado pela Portaria CTAP Nº014/2007, publicado no Diário Ofi-
cial do Estado, em 22 de dezembro de 2007, Empreendedor Cultu-
ral, Muniz Produções e Promoções Ltda - CNPJ 05 .541 .932/0001-65, 
no valor histórico de r$62 .500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos 
reais), conforme recomendado pelo Setor de Prestação de Contas, em 
02/02/2018, por meio do RELATÓRIO DE MEDIDAS ADMINIS-
TrATivAS – 019/2017 .
§ 1º As Tomadas de Contas Especiais disposta no caput do art . 1º será 
processada nos termos da resolução SEC nº . 19, de 06/06/2014 .
§ 2º O tomador fica, desde logo, autorizado a praticar todos os atos 
necessários ao desempenho de suas funções, devendo os órgãos vin-
culados a esta autoridade prestarem a colaboração necessária que lhes 
for requerida .

Art . 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, 20 de abril de 2018 .

Angelo oswaldo de Araújo Santos
Secretário de Estado de Cultura/MG
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instituto de Estadual do 
Patrimônio Histórico e 

Artístico de minas Gerais
Presidente: Michele Abreu Arroyo

o Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do instituto Estadual 
do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, rEGiSTrA o 
AFASTAMENTo Por MoTivo DE LuTo, nos termos da alínea 
“b” do artigo 201, da Lei nº 869, de 5/7/1952, por oito dias, da ser-
vidora MAriA CriSTiNA HArMENDANi TrivELLATo, MASP . 
1 .016 .750-0, a partir de 04/04/2018 .

Luiz Guilherme Melo Brandão
Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças .

20 1088159 - 1


