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Ficam canceladas as férias-prêmio publicados no MG de 14/12/2019 a 
partir de 20/05/2020.
Masp . 1 .061 .203-4, Jimmy Casseano Andrade .
Motivo: Suspensão do servidor, conforme publicação no BI de 
19/06/2020.
Ficam canceladas as férias-prêmio publicados no MG de 15/04/2020 a 
partir de 19/06/2020.
Masp . 1 .111 .376-8, Karyna Tribst de Campos .
Motivo: a pedido da servidora, conforme SEI: 
1510.01.0018898/2020-58.
Ficam canceladas as férias-prêmio publicados no MG de 23/05/2019 a 
partir de 01/11/2019.

Férias-prêmio - Indeferimento
Motivo: Por despacho do membro do Conselho Superior da PCMG .
Masp .369 .839-6, Angela Pereira rodrigues, 01 (um) mês a contar de 
22/09/2020.
Masp .369 .839-6, Angela Pereira rodrigues, 01 (um) mês a contar de 
18/12/2020.
Masp .386 .042-6, Luiz otávio Fraga de Andrade, 01 (um) mês a contar 
de 01/12/2020.
Masp .1 .189 .235-3, Nadia de Melo Sá, 03 (três) meses a contar de 
01/02/2021.
Belo Horizonte, 24 de junho de 2020, Seção de Concessão de vanta-
gens da Diretoria de Administração e Pagamento de Pessoal da Polícia 
Civil de Minas Gerais .

Marcelo Augusto Couto
Delegado Geral de Polícia

Diretor de Administração e Pagamento de Pessoal

Quinquênio Administrativo
Retifica quinquênio administrativo, nos termos do § 1º, do art. 31, da 
CE/1989, ao(s) servidor(es):
Masp .235 .735-9, Arthur Santoro Filho, 2º quinquênio a contar de 
09/07/1990 em retificação ao MG de 28/07/1990, que o concedeu a 
contar de 20/07/1990.
Masp .235 .735-9, Arthur Santoro Filho, 3º quinquênio a contar de 
08/07/1995 em retificação ao MG de 13/07/1996, que o concedeu a 
contar de 09/07/1995.
Masp .235 .735-9, Arthur Santoro Filho, 4º quinquênio a contar de 
06/07/2000 em retificação ao MG de 29/07/2000, que o concedeu a 
contar de 07/07/2000.

Seção de Concessão de vantagens da Diretoria de Administração 
e Pagamento de Pessoal, 25 de junho de 2020 .

Marcelo Augusto Couto
Delegado Geral de Polícia

Diretor de Administração e Pagamento de Pessoal
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Secretaria de Estado 
de cultura e turismo

Secretário: Leônidas José de oliveira

Expediente
PORTARIA SECULT N° 04/2020

o SECrETárIo DE ESTADo DE CuLTurA E TurISMo DE 
MINAS GErAIS, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso 
III, § 1º do art . 93 da Constituição Estadual, a Lei n .º 12 .257 de 18 de 
novembro de 2011, a Lei Estadual n .º 23 .304 de 30 de maio de 2019, e 
a Lei Estadual n .º 869 de 05 de julho de 1952, tendo em vista os moti-
vos apresentados, em particular a impossibilidade colher depoimentos 
devido à suspensão dos prazos dos processos administrativos com base 
nos nos decretos estaduais 47.890/2020 e 47.932/2020, pela Sra. Presi-
dente da Comissão da Sindicância Administrativa Investigatória consti-
tuída pela Portaria SECULT nº 01/2020 com extrato publicado no Diá-
rio Oficial do Executivo no dia 28 de janeiro de 2020, retificada no dia 
13 de fevereiro de 2020 e reconduzida em 11 de março de 2020 .
rESoLvE:
Art . 1º - reconduzir a Comissão Sindicante até 31 de dezembro de 2020 
para a conclusão dos trabalhos .
Art . 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 23 de junho de 2020 .
LEÔNIDAS JoSÉ DE oLIvEIrA

Secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais
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Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento 

Econômico
Secretário: Cassio rocha de Azevedo

Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de minas 

Gerais - FAPEmiG
PORTARIA PRE N° 25/2020

DELEGA CoMPETÊNCIA JuNTo Ao INSTITuTo 
NACIoNAL DE ProPrIEDADE INDuSTrIAL - INPI .

o Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais, FAPEMIG, no uso das atribuições que lhe confere o art . 10, 
inciso I e Ix do Decreto Estadual Nº 47 .931, de 29 de abril de 2020, 
rESoLvE:  Art . 1º - Delegar à Servidora Cynthia Mendonça Bar-
bosa, MASP 1292517-8, competência para a prática dos seguintes atos 
em nome desta Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais, FAPEMIG, perante o Instituto Nacional de Propriedade Indus-
trial (INPI): I - requerer e obter proteção de propriedade industrial; II 
- receber notificações administrativas; III - apresentar impugnações e 
recursos administrativos; Iv - promover contra a autoridade compe-
tente prova ou contraprova pertinentes à titularidade de direitos de 
propriedade intelectual; v - efetuar pagamentos de quaisquer taxas de 
manutenção; vI - requerer a anotação de alteração de nomes e titulari-
dades, e tudo o mais que for necessário e de direito . alteração de nomes 
e titularidades, e tudo o mais que for necessário e de direito . Art . 2º - 
Fica revogada a Portaria nº 08/2019. Art. 3º - Esta Portaria entrará em 
vigor na data de sua publicação . 

Belo Horizonte, 25 de junho de 2020 . Prof . Paulo Sérgio 
Lacerda Beirão - Presidente em Exercício da FAPEMIG .
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Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social

Secretária: Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

Expediente
AToS Do SENHor DIrETor:

AuTorIZA AFASTAMENTo PArA GoZo DE FÉrIAS-PrÊMIo, 
nos termos da Resolução SEPLAG n.º 22, de 25/4/2003 aos servidores 
Masp 929415-8, rogerio de oliveira Costa, Assistente Gestao Politicas 
publicas Desenvolvimento I J, por 30 dias, ref . ao 6º quinq de exercicio, 
a partir de 15 .6 .2020, Masp 385561-6 Eliane Maria Malaquias da Silva, 
Assistente gestao politicas publicas desenvolvimento III H, por 15 dias, 
ref . ao 5º quinq de exercicio, a partir de 16 .6 .2020, Masp 902801-0 
Jose Cirilo Nogueira, auxiliar serviços operacionais I J, por 30 dias, 
ref . ao 5º quinq de exercicio , a partir de 19 .6 .2020, Masp 385392-6 
valmira Augusto Eduardo, auxiliar serviços operacionais I J, por 30 
dias, ref . ao 7º quinq exercicio, a partir de 22 .6 .2020, Masp 902537-0 
Constantino Dias Ferreira Neto, auxiliar serviços operacionais III C, 
por 30 dias, ref . ao 6º quinq de exercicio, , a partir de 22 .6 .2020, Masp 
929397-8 Idelvane Batista Petronilho, auxiliar serviços operacionais 
Iv I, por 15 dias, ref . ao 5º quinq de exercicio , a partir de 22 .6 .2020, 
Masp 367833-1 Juracy da Silva, auxiliar serviços operacionais Iv G, 
por 30 dias, ref . ao 3º quinq de exercicio, a partir de 30 .6 .2020, Masp 
365124-7 Denilson da Silva Medeiros, Auxiliar serviços operacionais 
Iv G , por 30 dias, ref . ao 2º quinq de exercício a partir de 01 .7 .2020, 
Masp 365167-6 Flavio Jorge da Silva, , auxiliar serviços operacionais 
Iv G, por 30 dias, ref . ao 4º quinq de exercicio, a partir de 03 .7 .2020, 
Masp 929023-0 Maria Helena de Souza de Siqueira, Assistente gestão 
Politicas publicas Desenvolvimento III I, por 30 dias, ref . ao 4º quinq 
exercicio, a partir de 04 .7 .2020,
rEGISTrA AFASTAMENTo PrELIMINAr À APoSENTADorIA, 
nos termos do § 6º do art. 36 da CE/1989, do servidor:MASP 929153-5, 
renato Magela reis, a partir de 10 .6 .2020, referente ao cargo Auxiliar 
de Serviços operacionais Iv G .
CoNCEDE LICENÇA À GESTANTE, nos termos do inciso xvIII, do 
art. 7º da CF/1988 à servidora MASP 1304503-4, Camila Macedo de 
oliveira, por 120 dias, a partir de 03 .6 .2020 .

Belo Horizonte, 25 de junho de 2020 – Weslei Ferreira 
dos Santos - Diretoria de recursos Humanos .
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2715 vidro Descartável 301 a 375ml Falke Bier Hop Lager 21 5,11
2716 Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) Botocudos E Agora José 103 11,78
2717 Lata 473ml Botocudos E Agora José 103 10,70
2718 vidro Descartável 600ml Botocudos E Agora José 103 11,75

2719 Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) Goulart Beer American Lager/ Red 
Ale/ Weiss/ Witbier/ Stout 168 12,00

” .
Art . 3º - Ficam revogados os itens 65, 66, 70, 92, 202, 631, 633, 634, 759, 761, 762, 895, 898, 901, 1241, 1243, 1244, 1252, 1550, 1677, 1678, 1681, 
2031, 2032 e 2050 do Anexo I da Portaria SuTrI nº 902, de 26 de dezembro de 2019 .
Art . 4º - o art . 4º da Portaria SuTrI nº 902, de 26 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art . 4º - Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2020, produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2020 .” .
Art . 5º - Esta Portaria entra em vigor em 30 de junho de 2020 .

Superintendência de Tributação, em Belo Horizonte, aos 25 de junho de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito Rodrigues

Superintendente de Tributação
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Secretaria de Estado de Fazenda
Secretário: Gustavo de oliveira Barbosa

Superintendência de tributação
PorTArIA SuTrI Nº 961, DE 25 DE JuNHo DE 2020

Altera a Portaria SUTRI nº 902, de 26 de dezembro de 2019, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do 
ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope .
o SuPErINTENDENTE DE TrIBuTAÇÃo, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art . 19, I, “b”, 1, da Parte 1 do Anexo xv 
do regulamento do ICMS (rICMS), aprovado pelo Decreto nº 43 .080, de 13 de dezembro de 2002,
rESoLvE:
Art . 1º - os itens 67, 71, 72, 491, 1679, 1680, 1682, 1942 a 1946, 2072 e 2686 do Anexo I da Portaria SuTrI nº 902, de 26 de dezembro de 2019, 
passam a vigorar com a seguinte redação:
“

67 Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) Austen Light Lager 96 6,99
( . . .) ( . . .) ( . . .) ( . . .) ( . . .)
71 Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) Austen IPA 96 10,67
72 Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) Austen Amber Lager 96 9,13
( . . .) ( . . .) ( . . .) ( . . .) ( . . .)
491 Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) Slod Pilsen 135 8,21
( . . .) ( . . .) ( . . .) ( . . .) ( . . .)

1679 vidro Descartável 600ml Austen American Stout Capítulo 4 96 11,64
1680 vidro Descartável 600ml Austen Weiss Capítulo 2 96 8,58
( . . .) ( . . .) ( . . .) ( . . .) ( . . .)

1682 vidro Descartável 600ml Austen Session IPA Capítulo 5 96 11,03
( . . .) ( . . .) ( . . .) ( . . .) ( . . .)

1942 vidro Descartável 600ml Laut Pale Ale 127 10,34
1943 vidro Descartável 600ml Laut Pilsen 127 6,19
1944 vidro Descartável 600ml Laut Session 127 9,99
1945 vidro Descartável 600ml Laut Surf 127 13,43
1946 vidro Descartável 600ml Laut The Dark 127 6,19
( . . .) ( . . .) ( . . .) ( . . .) ( . . .)

2072 vidro Descartável 600ml Slod Pilsen 135 8,13
( . . .) ( . . .) ( . . .) ( . . .) ( . . .)

2686 vidro Descartável 600ml Austen German Pilsner Capítulo 1 96 5,52

” .
Art. 2º - O Anexo I da Portaria SUTRI nº 902, de 26 de dezembro de 2019, fica acrescido dos itens 2709 a 2719, com a seguinte redação:
“

2709 Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) Mar D’Morros Bella Perenna 55 16,20
2710 Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) Mar D’Morros Doze cordas 55 12,10
2711 vidro Descartável 500 a 550ml Mar D’Morros Bella Perenna 55 14,50
2712 vidro Descartável 500 a 550ml Mar D’Morros Doze cordas 55 11,00
2713 vidro Descartável 301 a 375ml Falke Bier Peregrinus 21 5,65
2714 vidro Descartável 301 a 375ml Falke Bier red Baron 21 4,97

PorTArIA SuTrI Nº 962, DE 25 DE JuNHo DE 2020
Altera a Portaria SuTrI nº 904, de 27 de dezembro de 2019, que 
divulga os preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para 
cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com 
refrigerantes e bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) ou energéticas .
o SuPErINTENDENTE DE TrIBuTAÇÃo, no uso de suas atribui-
ções, e tendo em vista o disposto no art . 19, I, “b”, 1, da Parte 1 do 
Anexo xv do regulamento do ICMS (rICMS), aprovado pelo Decreto 
nº 43 .080, de 13 de dezembro de 2002,
rESoLvE:
Art . 1º - o art . 5º da Portaria SuTrI nº 904, de 27 de dezembro de 2019, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art . 5º - Esta Portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2020, produ-
zindo efeitos até 31 de dezembro de 2020 .” .
Art . 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação .

Superintendência de Tributação, em Belo Horizonte, 
aos 25 de junho de 2020; 232º da Inconfidência 

Mineira e 199º da Independência do Brasil .
Marcelo Hipólito Rodrigues

Superintendente de Tributação
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Loteria do Estado de minas 
Gerais - LEmG
Diretor-Geral: ronan Edgard dos Santos Moreira

PorTArIA LEMG Nº 28, DE 25 DE JuNHo DE 2020
Informa sobre o Sorteio do Prêmio Extra do Jogo ToToLoT . o DIrE-
Tor-GErAL DA LoTErIA Do ESTADo DE MINAS GErAIS,no 
uso de atribuição que lhe confere o inciso I do art . 7º do Decreto nº 
47 .902de 31 de março de 2020, o disposto na Lei Estadual nº 22 .257, 
de 27 de julho de 2016; e atendendo ao disposto nas Portarias LEMG nº 
9, de 28 de março de 2015 e nº 37, de 15 julho 2015, rESoLvE: Art . 1º 
- Informar que o Sorteio do Prêmio Extra do Jogo ToToLoT, referente 
ao mês de junhode 2020, realizar-se-á às 22h03, do dia 30de junhode 

2020 . Parágrafo único - o prêmio de que trata o “caput” será 01 (um) 
Samsung Galaxy J2, no valor de r$ 653,99(seiscentos e cinquenta e 
três reais e noventa e nove centavos) .Art . 2º - Esta Portaria entrará em 
vigor na data de sua publicação . 

Belo Horizonte, 25de junhode 2020 
ronan Edgard dos Santos Moreira Diretor-Geral
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PorTArIA LEMG Nº 26, DE 23 DE JuNHo DE 2020 .
o Diretor-Geral da Loteria do Estado de Minas Gerais, no uso de atri-
buição que lhe confere o inciso I do art . 7º do Decreto Estadual nº 
47 .902 de 31 de março de 2020, de acordo com o disposto na Lei Esta-
dual nº 22 .257, de 27 de julho de 2016 . DETErMINA, Art .1º - Autori-
zar, em conformidade com a Deliberação nº 2 do Comitê Extraordiná-
rio CovID-19, o afastamento para gozo de Férias-Prêmio da servidora 
Elenice Elenir Arantes, MASP 1171516-6, por 01 (um) mês, referente 
ao 2º período , a partir de 26 de junho de 2020, nos termos da resolu-
ção SEPLAG nº 22, de 25 de abril de 2003 e da Instrução de Serviço 
SCGRH/DCCTA da SEPLAG nº 01/2006, de 24 de outubro de 2006. 
Art . 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, sur-
tindo seus efeitos a partir de 26 de junho de 2020 . 

Belo Horizonte, 23 de junho de 2020 .
ronan Edgard dos Santos Moreira . Diretor-Geral .

PorTArIA LEMG Nº 27, DE 23 DE JuNHo DE 2020 .
o Diretor-Geral da Loteria do Estado de Minas Gerais, no uso de atri-
buição que lhe confere o inciso I do art . 7º do Decreto Estadual nº 
47 .902 de 31 de março de 2020, de acordo com o disposto na Lei Esta-
dual nº 22 .257, de 27 de julho de 2016 . DETErMINA, Art .1º - Autori-
zar, em conformidade com a Deliberação nº 2 do Comitê Extraordiná-
rio CovID-19, o afastamento para gozo de Férias-Prêmio do servidor 
Wagner Kafruni Nassif Lemos, MASP 1047227-2, por 01 (um) mês, 
referente ao 5º período aquisitivo, a partir de 26 de junho de 2020, nos 
termos da resolução SEPLAG nº 22, de 25 de abril de 2003 e da Ins-
trução de Serviço SCGRH/DCCTA da SEPLAG nº 01/2006, de 24 de 
outubro de 2006 . Art . 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, surtindo seus efeitos a partir de 26 de junho de 2020 . 

Belo Horizonte, 23 de junho de 2020 . 
ronan Edgard dos Santos Moreira . Diretor-Geral .
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Secretaria de Estado de infraestrutura e mobilidade
Secretário: Marco Aurélio de Barcelos Silva

Expediente
RESOLUÇÃO CONJUNTA SEINFRA/SEDE Nº 012, DE 25 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre a adoção, pelos municípios aderentes ao Programa Minas Consciente, de quadro de horários especial para o funcionamento das ativida-
des industriais, comerciais e de serviços, durante o estado de calamidade pública para enfrentamento da pandemia da Covid-19 .
o SECrETárIo DE ESTADo DE INFrAESTruTurA E MoBILIDADE e o SECrETárIo DE ESTADo ADJuNTo DE DESENvoLvI-
MENTo ECoNÔMICo, no uso de suas atribuições conferidas pelo §1º do art . 93 da Constituição do Estado, tendo em vista o disposto na Lei nº 
23 .304, de 30 de maio de 2016, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e dá outras providências, e o disposto no §3º do 
art . 7º da Deliberação do Comitê Extraordinário CovID-19 nº 17, de 23 de março de 2020, incluído pelo art . 2º da Deliberação do Comitê Extra-
ordinário CovID-19 nº 34, de 14 de abril de 2020, o qual prevê que os sistemas de escalas, revezamento de turnos e alterações de jornadas obser-
varão as normas municipais e as recomendações de horários diferenciados para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e industriais que 
permanecerem em atividade, conforme diretrizes a serem estabelecidas por resolução conjunta da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô-
mico – Sede e da Seinfra,
rESoLvEM:
Art . 1º Fica recomendado que o início do funcionamento ou que a realização da troca de turno nas atividades com mais de um turno de trabalho, dos 
estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, públicos e privados, nos municípios aderentes ao Programa Minas Consciente, recaia fora 
dos horários de pico de afluência ao sistema de transporte público compreendido entre 6h00 (seis horas) e 11h00 (onze horas), nos termos do Anexo 
Único desta resolução .
Art . 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 25 dejunho de 2020 .
MArCo AurÉLIo DE BArCELoS SILvA

Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade

FErNANDo PASSALIo DE AvELAr
Secretário de Estado Adjunto de Desenvolvimento Econômico

ANEXO ÚNICO À RESOLUÇÃO CONJUNTA SEINFRA/SEDE Nº 012, DE 25 DE JUNHO DE 2020
recomendação de horário de início de funcionamento ou troca de turno para cada setor, por grupo, conforme ondas do Minas Consciente
onda verde – serviços essenciais; onda branca – baixo risco; onda amarela – médio risco; onda vermelha – alto risco .
As ondas podem sofrer alteração ao longo do programa, dada a necessidade econômica, impactos da cadeia produtiva e,
principalmente realidade vivida na pandemia e no sistema de saúde da região. Para informações atualizadas, verifique sempre:saude.mg.gov.br/
coronavirus .

onda Setores CNAE 2 .0 Grupo recomendação de Horário de Início de 
Funcionamento ou Troca de Turno

onda verde

Agropecuária

Produção de lavouras temporárias

Livre

Horticultura e floricultura
Produção de lavouras permanentes
Produção de sementes e mudas certificadas
Pecuária
Atividades de apoio à agricultura e à pecuária
Produção florestal - florestas plantadas
Produção florestal - florestas nativas
Atividades de apoio à produção florestal
Pesca
Aqüicultura

Alimentos

Abate e fabricação de produtos de carne

Livre

Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado
Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais
Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais
Laticínios
Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para 
animais
Fabricação e refino de açúcar
Torrefação e moagem de café
Fabricação de outros produtos alimentícios

Antes das 6:00 ou após às 11:00Fabricação de bebidas alcoólicas
Fabricação de bebidas não-alcoólicas
Comércio varejista não-especializado

Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo
Antes das 6:00 ou após às 11:00*Exceto 
padaria e confeitaria com predominância de 
revenda, às quais se aplica o horário livre .

restaurantes e outros serviços de alimentação e bebidas
LivreServiços de catering, bufê e outros serviços de comida 

preparada

 
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 320200626001454014.
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Bancos e Seguros

Banco Central Livre
Intermediação monetária - depósitos à vista

Antes das 6:00 ou após às 11:00

Intermediação não-monetária - outros instrumentos de captação
Sociedades de capitalização
Atividades de sociedades de participação
Atividades de serviços financeiros não especificadas 
anteriormente
Seguros de vida e não-vida

LivreSeguros-saúde
resseguros
Previdência complementar Antes das 6:00 ou após às 11:00
Planos de saúde Livre
Atividades auxiliares dos serviços financeiros

Antes das 6:00 ou após às 11:00Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar 
e dos planos de saúde
Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão

Cadeia Produtiva e 
Atividades Asses-
sórias Essenciais

Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas e animais 
vivos

Livre

Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, 
bebidas e fumo
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos, 
exceto de tecnologias de informação e comunicação
Comércio atacadista de madeira, ferragens, ferramentas, material 
elétrico e material de construção
Comercio Atacadista de Produtos de Consumo Não Alimentar
Comércio varejista de equipamentos de informática e comunica-
ção, equipamentos e artigos de uso doméstico Antes das 6:00 ou após às 11:00

Comércio atacadista especializado em outros produtos

Livre
Comércio atacadista não-especializado
Serviços de arquitetura e engenharia e atividades técnicas 
relacionadas
Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e 
humanas
Gestão de ativos intangíveis não-financeiros Antes das 6:00 ou após às 11:00
Atividades de vigilância, segurança privada e transporte de 
valores Livre
Atividades de monitoramento de sistemas de segurança
Serviços combinados para apoio a edifícios

Antes das 6:00 ou após às 11:00Atividades de limpeza
Atividades de teleatendimento

outras atividades de serviços prestados principalmente às 
empresas

Antes das 6:00 ou após às 11:00*Exceto 
medição de consumo de energia elétrica, 
gás e água, emissão de vales-alimentação, 
vales-transporte e similares, casas lotéri-
cas e salas de acesso à internet, às quais se 
aplica o horário livre .

Seguridade social obrigatória Livre
reparação e manutenção de equipamentos de informática e 
comunicação Antes das 6:00 ou após às 11:00reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e 
domésticos
outras atividades de serviços pessoais LivreComércio atacadista de produtos de consumo não-alimentar
Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos

Antes das 6:00 ou após às 11:00Comércio varejista de produtos novos não especificados anterior-
mente e de produtos usados

Construção Civil 
e Afins

Incorporação de empreendimentos imobiliários Antes das 6:00 ou após às 11:00
Construção de edifícios

Livre

Construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras de arte 
especiais
obras de infra-estrutura para energia elétrica, telecomunicações, 
água, esgoto e transporte por dutos
Construção de outras obras de infra-estrutura
Demolição e preparação do terreno
Instalações elétricas, hidráulicas e outras instalações em 
construções
obras de acabamento
outros serviços especializados para construção
Comércio varejista de material de construção Antes das 6:00 ou após às 11:00

Fábrica, Energia, 
Extração, Produ-
ção, Siderúrgica e 
Afins

Extração de carvão mineral

Livre

Extração de petróleo e gás natural
Extração de minério de ferro
Extração de minerais metálicos não-ferrosos
Extração de pedra, areia e argila
Extração de outros minerais não-metálicos
Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural
Atividades de apoio à extração de minerais, exceto petróleo e 
gás natural
Fabricação de produtos do fumo

Antes das 6:00 ou após às 11:00

Preparação e fiação de fibras têxteis
Tecelagem, exceto malha
Fabricação de tecidos de malha
Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis
Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário
Confecção de artigos do vestuário e acessórios
Fabricação de artigos de malharia e tricotagem
Curtimento e outras preparações de couro
Fabricação de artigos para viagem e de artefatos diversos de 
couro
Fabricação de calçados
Fabricação de partes para calçados, de qualquer material
Desdobramento de madeira
Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, 
exceto móveis
Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel
Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão
Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e 
papelão ondulado
Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão 
e papelão ondulado
Atividade de impressão
Serviços de pré-impressão e acabamentos gráficos
reprodução de materiais gravados em qualquer suporte
Fabricação de produtos derivados do petróleo
Fabricação de biocombustíveis
Fabricação de produtos químicos inorgânicos
Fabricação de produtos químicos orgânicos
Fabricação de resinas e elastômeros
Fabricação de fibras artificiais e sintéticas
Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes 
domissanitários
Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméti-
cos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins
Fabricação de produtos e preparados químicos diversos
Fabricação de produtos farmoquímicos
Fabricação de produtos farmacêuticos
Fabricação de produtos de borracha
Fabricação de produtos de material plástico
Fabricação de vidro e de produtos do vidro
Fabricação de cimento
Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso 
e materiais semelhantes
Fabricação de produtos cerâmicos
Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de 
minerais não-metálicos
Produção de ferro-gusa e de ferroligas
Siderurgia
Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura
Metalurgia dos metais não-ferrosos
Fundição
Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada
Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras

Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento 
de metais
Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas
Fabricação de equipamento bélico pesado, armas de fogo e 
munições
Fabricação de produtos de metal não especificados 
anteriormente
Fabricação de componentes eletrônicos
Fabricação de equipamentos de informática e periféricos
Fabricação de equipamentos de comunicação
Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e 
amplificação de áudio e vídeo
Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e 
controle
Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e 
equipamentos de irradiação
Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos 
e cinematográficos
Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos
Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos
Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de ener-
gia elétrica
Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação
Fabricação de eletrodomésticos
Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especifi-
cados anteriormente
Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos 
de transmissão
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral
Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agri-
cultura e pecuária
Fabricação de máquinas-ferramenta
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração 
mineral e na construção
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial 
específico
Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários
Fabricação de caminhões e ônibus
Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos 
automotores
Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores
recondicionamento e recuperação de motores para veículos 
automotores
Construção de embarcações
Fabricação de veículos ferroviários
Fabricação de aeronaves
Fabricação de equipamentos de transporte não especificados 
anteriormente
Fabricação de móveis
Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes
Fabricação de instrumentos musicais
Fabricação de artefatos para pesca e esporte
Fabricação de brinquedos e jogos recreativos
Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odon-
tológico e de artigos ópticos Livre

Fabricação de produtos diversos Antes das 6:00 ou após às 11:00
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos Livre
Instalação de máquinas e equipamentos Antes das 6:00 ou após às 11:00
Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica

Livre
Produção e distribuição de combustíveis gasosos por redes 
urbanas
Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores

Hotéis e afins Hotéis e similares LivreOutros tipos de alojamento não especificados anteriormente

Saúde

Comércio varejista de produtos farmacêuticos, perfumaria e cos-
méticos e artigos médicos, ópticos e ortopédicos

Livre

Atividades veterinárias
Aluguel de objetos pessoais e domésticos
Atividades de atendimento hospitalar
Serviços móveis de atendimento a urgências e de remoção de 
pacientes
Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e 
odontólogos
Atividades de serviços de complementação diagnóstica e 
terapêutica
Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e 
odontólogos
Atividades de apoio à gestão de saúde
Atividades de atenção à saúde humana não especificadas 
anteriormente
Atividades de assistência a idosos, deficientes físicos, imunode-
primidos e convalescentes, e de infra-est e apoio a pac prest em 
res col e part
Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de 
distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química
Atividades de assistência social prestadas em residências cole-
tivas e particulares

Telecomunicação, 
Comunicação e 
Imprensa

Atividades dos serviços de tecnologia da informação

Antes das 6:00 ou após às 11:00Tratamento de dados, hospedagem na internet e outras ativida-
des relacionadas
outras atividades de prestação de serviços de informação

Transporte, veícu-
los e Correios

Comércio de veículos automotores Antes das 6:00 ou após às 11:00
Manutenção e reparação de veículos automotores Livre
Comércio de peças e acessórios para veículos automotores

Antes das 6:00 ou após às 11:00Comércio, manutenção e reparação de motocicletas, peças e 
acessórios
Transporte ferroviário e metroferroviário

Livre

Transporte rodoviário de carga
Transporte dutoviário
Transporte por navegação interior
Navegação de apoio
outros transportes aquaviários
Transporte aéreo de carga
Transporte espacial
Armazenamento, carga e descarga Antes das 6:00 ou após às 11:00
Atividades auxiliares dos transportes terrestres

Livre

Atividades auxiliares dos transportes aquaviários
Atividades auxiliares dos transportes aéreos
Atividades relacionadas à organização do transporte de carga
Atividades de Correio
Atividades de malote e de entrega
Locação de meios de transporte sem condutor Antes das 6:00 ou após às 11:00

Tratamento de 
Aguá, Esgoto e 
resíduos

Captação, tratamento e distribuição de água

Livre
Esgoto e atividades relacionadas
Coleta de resíduos
Tratamento e disposição de resíduos
Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos

onda Branca

Antiguidades e 
objetos de arte

Comércio varejista de produtos novos não especificados anterior-
mente e de produtos usados Antes das 6:00 ou após às 11:00

Armas e fogos de 
artíficio

Comércio varejista de produtos novos não especificados anterior-
mente e de produtos usados Antes das 6:00 ou após às 11:00

Artigos esportivos 
e jogos eletrônicos

Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos
Antes das 6:00 ou após às 11:00Aluguel de objetos pessoais e domésticos

Comércio atacadista de produtos de consumo não-alimentar
Formação de 
condutores outras atividades de ensino Livre

Produtos Agrí-
colas, Plantas e 
Floriculturas

Comércio varejista de produtos novos não especificados anterior-
mente e de produtos usados Antes das 6:00 ou após às 11:00

Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas e animais 
vivos Livre

Móveis, tecidos 
e afins

Comércio varejista de produtos novos não especificados anterior-
mente e de produtos usados Antes das 6:00 ou após às 11:00Comércio varejista de equipamentos de informática e comunica-
ção; equipamentos e artigos de uso doméstico
Comércio atacadista de produtos de consumo não-alimentar Livre

 
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 320200626001454015.
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outras atividade-
sassessórias

Atividades de consultoria em gestão empresarial

Antes das 6:00 ou após às 11:00Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria contábil e 
tributária
Atividades imobiliáriasde imóveis próprios
Atividades jurídicas Livre

onda Amarela

Departamento e 
variedades

Comércio varejista não-especializado Antes das 6:00 ou após às 11:00Comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo
Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, 
bebidas e fumo Livre

Livros, papelaria, 
discos e revistas

Comércio varejista de artigos culturais, recreativos e esportivos Antes das 6:00 ou após às 11:00
Comércio atacadista de produtos de consumo não-alimentar Livre
Aluguel de objetos pessoais e domésticos Antes das 6:00 ou após às 11:00

vestuário

Comércio varejista de produtos novos não especificados anterior-
mente e de produtos usados Antes das 6:00 ou após às 11:00

Comércio atacadista de produtos de consumo não-alimentar LivreComércio atacadista especializado em outros produtos

onda vermelha

Decoração, design 
e paisagismo

Decoração, design e paisagismo Antes das 6:00 ou após às 11:00Design e decoração de interiores
Duty free Comércio varejista não-especializado Antes das 6:00 ou após às 11:00

Informática e 
comunicação não 
essencial

Comércio varejista de equipamentos de informática e 
comunicação Antes das 6:00 ou após às 11:00Comércio atacadista de equipamentos e produtos de tecnologias 
de informação e comunicação

Jóias e bijuterias Comércio varejista de produtos novos não especificados anterior-
mente e de produtos usados Antes das 6:00 ou após às 11:00

Salões de beleza e 
estética outras atividades de serviços pessoais Antes das 6:00 ou após às 11:00

25 1368462 - 1

de serviços, cabendo à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança 
Pública, em contrapartida, a obrigação de zelar pela regular liberação 
de Cotas orçamentárias e Financeiras, conforme planos de ação .
Art . 4º Esta resolução Conjunta entra em vigor na data de sua 
publicação .

Belo Horizonte, 25de junhode 2020 .
GENErAL MArIo LuCIo ALvES DE ArAuJo
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

CoroNEL roDrIGo SouSA roDrIGuES
Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais

Dr . WAGNEr PINTo DE SouZA
Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais

CoroNEL BM EDGArD ESTEvo DA SILvA
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

25 1368460 - 1

ATO 00275/2020 – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 
SErvIDor rESPoNSávEL Por ExCEPCIoNAL
CoNCEDE rEDuÇÃo DE CArGA HorárIA DE TrABA-
LHo, para vinte horas semanais, em cumprimento a ação ordinária nº 
9022061-54 .2018 .8 .13 .0024, nos termos do art . 1º da Lei nº 9 .401, de 
18/12/1986, por 06 meses, a servidora relacionada:
MASP:1 .215 .111-4, GrASIELLE PESSoTTI rIBEIro,em prorroga-
ção de 03/05/2020 a 02/11/2020;

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020 . 
GENErAL MArIo LuCIo ALvES DE ArAuJo
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

25 1368058 - 1

ATO 00276/2020 – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 
SErvIDor rESPoNSávEL Por ExCEPCIoNAL
CoNCEDE rEDuÇÃo DE CArGA HorárIA DE TrABALHo, 
para vinte horas semanais, em cumprimento da decisão judicial con-
tida no Processo Judicial nº 0223185-72 .2018 .8 .13 .0145, nos termos 
do art. 1º da Lei nº 9.401, de 18/12/1986, por 06 meses, à servidora 
relacionada:
MASP:1234621-9, MArCIA APArECIDA NASCIMENTo DE vAS-
CONCELOS, em prorrogação de 05/11/2019a 04/05/2020.

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020 .
GENErAL MArIo LuCIo ALvES DE ArAuJo
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

25 1368061 - 1

rEMovE “Ex oFFICIo”, nos termos do art . 80 da lei nº 869, de 
5/7/1952, e art. 3º, inciso I daResolução SEJUSP Nº 73, de 14 de 
novembro de 2019, à servidora abaixo:
MASP 1340968-5, ADRIELY CRISTINY RODRIGUES ALMEIDA, 
referente ao cargo Efetivo AGENTE DE SEGurANÇA PENI-
TENCIárIo, da PENITENCIArIA AGoSTINHo DE oLIvEIrA 
JUNIOR, para a DIRETORIA REGIONAL DA 16ª RISP,conforme 
motivações constantes no Processo Administrativo SEI n .º 
1450.01.0078839/2020-80.

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020 .
GENErAL MArIo LuCIo ALvES DE ArAuJo
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

rEMovE “Ex oFFICIo”, nos termos do art . 80 da lei nº 869, de 
5/7/1952, e art. 3º, inciso I daResolução SEJUSP Nº 73, de 14 de 
novembro de 2019, à servidoraabaixo:
MASP 1387527-3, ALINE MArA GoMES DA SILvA, referente ao 
cargo Efetivo AGENTE DE SEGurANÇA PENITENCIárIo, do 
CoMPLExo PENITENCIArIo FEMININo ESTEvAo PINTo, para 
o PrESIDIo DE vESPASIANo,conforme motivações constantes no 
Processo Administrativo SEI n.º 1450.01.0072668/2020-51.

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020 .
GENErAL MArIo LuCIo ALvES DE ArAuJo
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública 

rEMovE “Ex oFFICIo”, nos termos do art . 80 da lei nº 869, de 
5/7/1952, e art. 3º, inciso I daResolução SEJUSP Nº 73, de 14 de 
novembro de 2019, o servidor abaixo:
MASP 1173898-6, GELMAr DruMoND DE MEDEIroS, refe-
rente ao cargo Efetivo AGENTE DE SEGurANÇA PENITENCIá-
rIo, da DIrETorIA DE ENSINo E ProFISSIoNALIZACAo, para 
a ASSESSorIA DE INForMACAo E INTELIGENCIAPrISIo-
NAL, a contar de 15/05/2020, para regularização funcional,conforme 
motivações constantes no Processo Administrativo SEI n .º 
1450.01.0064177/2020-97.

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020 .
GENErAL MArIo LuCIo ALvES DE ArAuJo
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

rEMovE “Ex oFFICIo”, nos termos do art . 80 da lei nº 869, de 
5/7/1952, e art. 3º, inciso I daResolução SEJUSP Nº 73, de 14 de 
novembro de 2019, o servidor abaixo:
MASP 1011677-0, LEANDro DE SouZA SILvA, referente ao cargo 
Efetivo AGENTE DE SEGurANÇA PENITENCIárIo, da SuPE-
rINTENDENCIA DE GESTAo DE vAGAS, para a ASSESSo-
rIA DE INForMACAoE INTELIGENCIA PrISIoNAL,conforme 
motivações constantes no Processo Administrativo SEI n .º 
1450.01.0075635/2020-64.

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020 .
GENErAL MArIo LuCIo ALvES DE ArAuJo
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

rEMovE “Ex oFFICIo”, nos termos do art . 80 da lei nº 869, de 
5/7/1952, e art. 3º, inciso I daResolução SEJUSP Nº 73, de 14 de 
novembro de 2019, o servidor abaixo:
MASP 1445774-1, MArCuS PAuLo vIANA DINIZ, referente 
ao cargo Efetivo AGENTE DE SEGurANCA PENITENCIA-
rIo, do PrESIDIo DE JABoTICATuBAS, para o PrESIDIo DE 
MArIANA,conforme motivações constantes no Processo Administra-
tivo SEI n.º 1450.01.0050474/2020-23.

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020 .
GENErAL MArIo LuCIo ALvES DE ArAuJo
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

rEMovE “Ex oFFICIo”, nos termos do art . 80 da lei nº 869, de 
5/7/1952, e art. 3º, inciso I daResolução SEJUSP Nº 73, de 14 de 
novembro de 2019, o servidor abaixo:
MASP 1447601-4, MATHEuS DE oLIvEIrA, referente ao cargo Efe-
tivo AGENTE DE SEGurANÇA PENITENCIárIo, da PENITEN-
CIArIA FrANCISCo FLorIANo DE PAuLA, para o PrESIDIo 
DE GuANHAES,conforme motivações constantes no Processo Admi-
nistrativo SEI n.º 1450.01.0074906/2020-56.

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020 .
GENErAL MArIo LuCIo ALvES DE ArAuJo
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

rEMovE “Ex oFFICIo”, nos termos do art . 80 da lei nº 869, de 
5/7/1952, e art. 3º, inciso I daResolução SEJUSP Nº 73, de 14 de 
novembro de 2019, à servidoraabaixo:
MASP 1451152-1, BArBArA ISADorA THoMAZ CorDEIro, 
referente ao cargo Efetivo AGENTE DE SEGurANÇA SoCIo-
EDuCATIvo, do CENTro DE INTErNACAo ProvISorIA 
DoM BoSCo, para o CENTro SoCIoEDuCATIvo SANTA 
HELENA,conforme motivações constantes no Processo Administra-
tivo SEI n.º 1450.01.0152163/2019-08.

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020 .
GENErAL MArIo LuCIo ALvES DE ArAuJo
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

rEMovE “Ex oFFICIo”, nos termos do art . 80 da lei nº 869, de 
5/7/1952, e art. 3º, inciso I daResolução SEJUSP Nº 73, de 14 de 
novembro de 2019, à servidoraabaixo:
MASP 348498-7, LourDES roSA PIo, referente ao cargo Efe-
tivo AEDS - AGENTE DE ADMINISTrACAo, da DIrETo-
rIA DE TrABALHo E ProDuCAo, para a DIrETorIA DE 

INFRAESTRUTURA, a contar de 13/08/2018, para regularização fun-
cional, conforme motivações constantes no Processo Administrativo 
SEI n.º 1450.01.0063417/2020-53.
MASP 348498-7, LourDES roSA PIo, referente ao cargo Efe-
tivo AEDS - AGENTE DE ADMINISTrACAo, da DIrETorIA 
DE INFrAESTruTurA, para a DIrETorIA DE MATErIAL E 
PATRIMONIO, a contar de 03/04/2020, para regularização funcional, 
conforme motivações constantes no Processo Administrativo SEI n .º 
1450.01.0063417/2020-53.

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020 .
GENErAL MArIo LuCIo ALvES DE ArAuJo
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

rEMovE “Ex oFFICIo”, nos termos do art . 80 da lei nº 869, de 
5/7/1952, e art. 3º, inciso I daResolução SEJUSP Nº 73, de 14 de 
novembro de 2019, o servidor abaixo:
MASP 1218589-8, ANDrE LuIS PASTor, referente ao cargo Efetivo 
ASEDS - AuxILIAr ADMINISTrATIvo, da DIrETorIA DE TrA-
BALHo E ProDuCAo, para a DIrETorIA DE CoMPrAS, a contar 
de 03/10/2019, para regularização funcional,conforme motivações cons-
tantes no Processo Administrativo SEI n.º 1450.01.0054270/2020-60.

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020 .
GENErAL MArIo LuCIo ALvES DE ArAuJo
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

rEMovE “Ex oFFICIo”, nos termos do art . 80 da lei nº 869, de 
5/7/1952, e art. 3º, inciso I daResolução SEJUSP Nº 73, de 14 de 
novembro de 2019, à servidoraabaixo:
MASP 1214006-7, ISABELLE DE ALMEIDA roCHA, referente ao 
Cargo Efetivo ASEDS - AuxILIAr ADMINISTrATIvo, da DIrE-
TorIA DE TrANSPorTES E SErvICoS GErAIS, para a ASSES-
SorIA DE GESTAo CoM MuNICIPIoS E SuPErvISAo Do 
TERMO DE PARCERIA, a contar de 03/02/2020, para regularização 
funcional, conforme motivações constantes no Processo Administrativo 
SEI n.º 1450.01.0018190/2020-49.

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020 .
GENErAL MArIo LuCIo ALvES DE ArAuJo
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

rEMovE “Ex oFFICIo”, nos termos do art . 80 da lei nº 869, de 
5/7/1952, e art. 3º, inciso I daResolução SEJUSP Nº 73, de 14 de 
novembro de 2019, à servidora abaixo:
MASP 1379995-2, roSANA APoCALIPSE PArANHoS, refe-
rente ao cargo Efetivo ASEDS - AuxILIAr ADMINISTrATIvo, da 
DIrETorIA DE PAGAMENToS, para o DEPArTAMENTo PENI-
TENCIARIO DE MINAS GERAIS, a contar de 18/12/2017, para 
regularização funcional, conforme motivações constantes no Processo 
Administrativo SEI n.º 1450.01.0009234/2020-40.
MASP 1379995-2, roSANA APoCALIPSE PArANHoS, referente ao 
cargo Efetivo ASEDS - AuxILIAr ADMINISTrATIvo, do DEPAr-
TAMENTo PENITENCIArIo DE MINAS GErAIS, para a SuPE-
RINTENDENCIA DE GESTAO DE VAGAS, a contar de 13/01/2020, 
para regularização funcional, conforme motivações constantes no Pro-
cesso Administrativo SEI n.º 1450.01.0009234/2020-40.

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020 .
GENErAL MArIo LuCIo ALvES DE ArAuJo
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

rEMovE “Por PErMuTA”, nos termos do art . 80 da lei nº 869, de 
5/7/1952, e art. 3º,inciso II, alínea b, daResolução SEJUSP Nº 73 de 14 
de novembro de 2019, às servidoras abaixo:
MASP 1129959-1, roZIvAN SouZA AGuIAr, referente ao Cargo 
Efetivo ASEDS - AuxILIAr ADMINISTrATIvo, da DIrETorIA 
DE ATENÇÃo À SAÚDE Do SErvIDor, para o PrESIDIo ANTo-
NIo DuTrA LADEIrA, conforme motivações constantes no Processo 
Administrativo SEI n.º 1450.01.0018190/2020-49.
MASP 1458209-2, MArCELA DE ANDrADE ASSErEuI, refe-
rente ao Cargo Efetivo ASEDS - AuxILIAr ADMINISTrATIvo, do 
PrESIDIo ANToNIo DuTrA LADEIrA, para a DIrETorIA DE 
ATENÇÃo À SAÚDE Do SErvIDor, conforme motivações cons-
tantes no Processo Administrativo SEI n.º 1450.01.0018190/2020-49.

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020 .
GENErAL MArIo LuCIo ALvES DE ArAuJo
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

Remove, nos termos do art. 80 da lei nº 869, de 5/7/1952, o servidor 
abaixo:
MASP 1453606-4, ALAN GoNCALvES DE SouZA, referente ao 
cargo Efetivo AGENTE DE SEGurANÇA PENITENCIárIo, do 
PrESIDIo DE Novo CruZEIro, para o PrESIDIo DE ITAMBA-
CurI, conforme motivações constantes no Processo Administrativo 
SEI n.º 1450.01.0131253/2019-38.

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020 .
GENErAL MArIo LuCIo ALvES DE ArAuJo
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

rEMovE “A PEDIDo”, nos termos do art . 80 da lei nº 869, de 
5/7/1952, e art. 3º,inciso II, alínea a,daResolução SEJUSP Nº 73 de 14 
de novembro de 2019, o servidor abaixo:
MASP 1106858-2, CLArINDo TEIxEIrA DE MELo NETo, refe-
rente ao cargo Efetivo AGENTE DE SEGurANÇA PENITENCIárIo, 
doPrESIDIo ALvorADA para o CENTro DE rEMANEJAMENTo 
Do SISTEMA PrISIoNAL - IPATINGA,conforme motivações cons-
tantes no Processo Administrativo SEI n.º 1450.01.0123441/2019-84.

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020 .
GENErAL MArIo LuCIo ALvES DE ArAuJo
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública 

rEMovE “A PEDIDo”, nos termos do art . 80 da lei nº 869, de 
5/7/1952, e art. 3º,inciso II, alínea a,daResolução SEJUSP Nº 73 de 14 
de novembro de 2019, o servidor abaixo:
MASP 1155471-4, FELIPE LoPES vILLELA NICoLAI, referente 
ao cargo Efetivo AGENTE DE SEGurANÇA PENITENCIárIo, 
do DEPArTAMENTo PENITENCIArIo DE MINAS GErAIS, para 
a SuPErINTENDENCIA DE rECurSoS HuMANoS,conforme 
motivações constantes no Processo Administrativo SEI n .º 
1450.01.0074062/2020-49.

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020 .
GENErAL MArIo LuCIo ALvES DE ArAuJo
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública 

rEMovE “A PEDIDo”, nos termos do art . 80 da lei nº 869, de 
5/7/1952, e art. 3º,inciso II, alínea a,daResolução SEJUSP Nº 73 de 14 
de novembro de 2019, o servidor abaixo:
MASP 1435880-8, CLEIToN LuIZ DE oLIvEIrA, referente ao 
cargo Efetivo AGENTE DE SEGurANÇA SoCIoEDuCATIvo, 
do CENTro DE INTErNACAo ProvISorIA SAo BENE-
DITo, para o CENTro SoCIoEDuCATIvo JuIZ DE ForA, con-
forme motivações constantes no Processo Administrativo SEI n .º 
1450.01.0004611/2020-22.

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020 .
GENErAL MArIo LuCIo ALvES DE ArAuJo
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública 

rEMovE “A PEDIDo”, nos termos do art . 80 da lei nº 869, de 
5/7/1952, e art. 3º, inciso II, alínea a,daResolução SEJUSP Nº 73 de 14 
de novembro de 2019, o servidor abaixo:
MASP 1217993-3, JoSE MArCoS BoNFIM FErrEIrA, referente 
ao cargo Efetivo ANEDS - ADvoGADo, da DIrETorIA DE ATEN-
CAo Ao PACIENTE JuDICIArIo, para a DIrETorIA DE ATEN-
CAo A SAuDE Do SErvIDor, conforme motivações constantes no 
Processo Administrativo SEI n.º 1450.01.0073749/2020-61.

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020 .
GENErAL MArIo LuCIo ALvES DE ArAuJo
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

rEMovE “A PEDIDo”, nos termos do art . 80 da lei nº 869, de 
5/7/1952, e art. 3º, inciso II, alínea a,daResolução SEJUSP Nº 73 de 14 
de novembro de 2019, à servidoraabaixo:
MASP 1365143-5, LIvIA MArIA GoMES DINIZ, referente ao cargo 
Efetivo ANEDS - SErvIDor PuBLICo NIvEL SuPErIor, do 
CENTro SoCIoEDuCATIvo SETE LAGoAS, para o PrESIDIo 
DE CurvELo,conforme motivações constantes no Processo Adminis-
trativo SEI n.º 1450.01.0099087/2019-79.

Belo Horizonte, 24 de junho de 2020 .
GENErAL MArIo LuCIo ALvES DE ArAuJo
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

Departamento de Edificações 
e Estradas de rodagem de 

minas Gerais - DEr
Diretor-Geral: Fabrício Torres Sampaio

PorTArIA N .º 3859 DE 25 DE JuNHo DE 2020 
Altera os arts . 2º e 3º da Portaria nº 3 .726, de 3 de outubro de 2018, 
que instaura Processo Administrativo e designa Comissão responsável . 
o DIrETor GErAL Do DEPArTAMENTo DE EDIFICAÇÕES E 
ESTrADAS DE roDAGEM Do ESTADo DE MINAS GErAIS – 
DEr-MG, no uso da competência que lhe atribui o inciso x do art . 10 
do Decreto Estadual nº 47 .839, de 16 de janeiro de 2020, e tendo em 
vista a Lei Estadual nº 14 .184, de 31 de janeiro de 2002 e a Lei Federal 
nº 8 .666, de 21 de junho de 1993, DETErMINA: Art . 1º – Ficam alte-
rados os arts . 2º e 3º da Portaria nº 3 .741, de 7 de dezembro de 2018, 
que passam a vigorar com as seguintes redações: “Art . 2º – Fica desig-
nada Comissão, encarregada dos trabalhos até final conclusão, com-
posta pelos servidores: I – Helvecio rocha Zenith, MASP 1145559-9 
- Presidente; II – Paulo Sergio Mol, MASP 1375228-2; e III – Luiz Fer-
nando Luciano, MASP 1077829-8 . Art . 3º – o processo administrativo 
instaurado será decidido pelo Diretor da Diretoria gestora do respectivo 
contrato . Parágrafo único – Eventual recurso interposto contra a deci-
são proferida deverá ser dirigido ao Diretor-Geral .”Art . 2º – Esta Porta-
ria entra em vigor na data de sua publicação .

PorTArIA N .º 3860, DE 25 DE JuNHo DE 2020 . 
Altera os arts . 2º e 3º da Portaria nº 3 .695, de 14 de maio de 2018, 
que instaura Processo Administrativo e designa Comissão responsável . 
o DIrETor GErAL Do DEPArTAMENTo DE EDIFICAÇÕES E 
ESTrADAS DE roDAGEM Do ESTADo DE MINAS GErAIS – 
DEr-MG, no uso da competência que lhe atribui o inciso x do art . 10 
do Decreto Estadual nº 47 .839, de 16 de janeiro de 2020, e tendo em 
vista a Lei Estadual nº 14 .184, de 31 de janeiro de 2002 e a Lei Federal 
nº 8 .666, de 21 de junho de 1993, DETErMINA: Art . 1º – Ficam alte-
rados os arts . 2º e 3º da Portaria nº 3 .695, de 14 de maio de 2018, que 
passam a vigorar com a seguinte redação: “Art . 2º – A Fica designada 
Comissão, encarregada dos trabalhos até final conclusão, composta 
pelos servidores: I – Davidsson Canesso de oliveira – Masp 1168203-6 
– Presidente, II – Alessandra Pereira Silva – Masp 1376025-1, e III – 
roberto Navarro de Castro – Masp 1346143-9 . Art . 3º – o processo 
administrativo instaurado será decidido pelo Diretor da Diretoria ges-
tora do respectivo contrato . Parágrafo único – Eventual recurso inter-
posto contra a decisão proferida deverá ser dirigido ao Diretor-Geral .” 
Art . 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

PorTArIA N .º 3861, DE 26 DE JuNHo DE 2020 .
Altera o art . 3º da Portaria nº 3 .584, de 13 de fevereiro de 2017, que 
instaura Processo Administrativo e designa Comissão responsável . o 
DIrETor GErAL Do DEPArTAMENTo DE EDIFICAÇÕES E 
ESTrADAS DE roDAGEM Do ESTADo DE MINAS GErAIS – 
DEr-MG, no uso da competência que lhe atribui o inciso x do art . 10 
do Decreto Estadual nº 47 .839, de 16 de janeiro de 2020, e tendo em 
vista a Lei Estadual nº 14 .184, de 31 de janeiro de 2002 e a Lei Federal 
nº 8 .666, de 21 de junho de 1993, DETErMINA: Art . 1º – Fica alterado 
o art . 3º da Portaria nº 3 .584, de 13 de fevereiro de 2017, que passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Art . 3º – o processo administrativo 
instaurado será decidido pelo Diretor da Diretoria gestora do respectivo 
contrato .Parágrafo único – Eventual recurso interposto contra a decisão 
proferida deverá ser dirigido ao Diretor-Geral .” Art . 2º – Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação .

AToS ASSINADo PELo DIrETor DE PLANEJAMENTo, 
GESTÃO E FINANÇAS DO DER/MG: 

Declara APoSENTADA, nos termos do artigo 3º da Emenda Consti-
tucional Federal nº 47, de 05 de julho de 2005, com proventos inte-
grais, a servidora roSEMEIrE APArECIDA LoPES oToNI, MASP 
1 .033 .859-8, CPF 668 .364 .926-04, ocupante do cargo de Agente de 
Transportes e Obras Públicas, Código AGTOP, Nível IV, Grau C, a par-
tir de 03 de junho de 2020 .
Declara APoSENTADoS, nos termos do artigo 6º da Emenda Cons-
titucional Federal nº 41, de 19 de dezembro de 2003, com proventos 
integrais, os servidores:
CArLoS FErNANDo FErrArEZI GuIMArÃES, MASP 
1 .033 .809-3, CPF 327 .814 .406-63, ocupante do cargo de Gestor de 
Transportes e Obras Públicas, Código GTOP, Nível V, Grau F, a partir 
de 15 de junho de 2020 .
CLAuDIvINo TIBÚrCIo vALErIANo, MASP 1 .033 .724-4, CPF 
375 .852 .156-49, ocupante do cargo de Auxiliar de Transportes e obras 
Públicas, Código AUTOP, Nível I, Grau I, a partir de 10 de junho de 
2020 .
MArLI PAuLA DE SouZA, MASP 1 .028 .576-5, CPF 614 .733 .326 
72, ocupante do cargo de Agente de Transportes e obras Públicas, 
Código AGTOP, Nível III, Grau C, a partir de 01 de junho de 2020.
AuTorIZA AFASTAMENTo PArA GoZo DE FÉrIAS-PrE-
MIO, nos termos da Resolução SEPLAG nº 22, de 25/04/2003, 
ao(s) servidor(es): Masp 1028368-7, Antônio Ernesto Carneiro, de 
24/06/2020 a 24/07/2020, referente ao 5º quinquênio; Masp 1028598-9, 
Valmir Antônio Venâncio, de 01/07/2020 a 01/08/2020, referente ao 5º 
quinquênio; Masp 1032402-8, Werley Luiz Ribeiro, de 01/07/2020 a 
01/10/2020, referente ao 7º quinquênio.
AuTorIZA AFASTAMENTo PArA GoZo DE FÉrIAS-PrE-
MIO, nos termos da Resolução SEPLAG nº 22, de 25/04/2003, ao(s) 
servidor(es): Masp 0663168-3, Helson Campos Soares, de 01/07/2020 
a 01/08/2020, referente ao 1º quinquênio; Masp 1032442-4, Sebas-
tião Praxedes Nogueira, de 24/06/2020 a 24/08/2020, referente ao 6º 
quinquênio; Masp 1033379-7, Paulo roberto de Sousa Moraes, de 
01/07/2020 a 01/09/2020, referente ao 7º quinquênio.
CoNCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIo, nos termos do § 4º 
do art. 31, da CE/1989, ao servidor: Masp 1023635-4, Odair Ribeiro 
Pereira, referente ao 9º quinquênio a partir de 27/05/2020.
CoNCEDE QuINQuÊNIo, nos termos do art . 112, do ADCT, da 
CE/1989, ao servidor: Masp 1032356-6, Itamar Simão de Oliveira, 
referente ao 5º quinquênio a partir de 31/05/2004, ficando, assim, retifi-
cado a publicação no Minas Gerais de 15/06/2004.

Torna público para correção de vício de forma a CoNCESSÃo 
DE TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIo, nos termos do art . 31, 
da CE/1989, com redação dada pela EC 13/94, ao servidor: Masp 
1032356-6, Itamar Simão de oliveira, referente ao 3º quinquênio a par-
tir de 02/06/1994.
Torna público para correção de vício de forma a CoNCESSÃo 
DE TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIo, nos termos do art . 31, 
da CE/1989, com redação dada pela EC 18/95, ao servidor: Masp 
1032356-6, Itamar Simão de oliveira, referente ao 4º quinquênio a par-
tir de 01/06/1999.
Torna público para correção de vício de forma a CoNCESSÃo DE 
TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIo, nos termos do § 4º do art . 31, 
da CE/1989, ao servidor: Masp 1032356-6, Itamar Simão de Oliveira, 
referente ao 5º quinquênio a partir de 30/05/2004.
Torna público para correção de vício de forma a CoNCESSÃo 
DE TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIo, nos termos do art . 31, 
da CE/1989, com redação dada pela EC 18/95, ao servidor: Masp 
1033748-3, Wilson ribeiro dos Santos, referente ao 3º quinquênio a 
partir de 01/02/2000.
Torna público para correção de vício de forma a CoNCESSÃo DE 
TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIo, nos termos do § 4º do art . 31, 
da CE/1989, ao servidor: Masp 1033748-3, Wilson Ribeiro dos Santos, 
referente ao 4º quinquênio a partir de 03/08/2005.
CoNCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIo, nos termos do § 4º 
do art. 31, da CE/1989, ao servidor: Masp 1033748-3, Wilson Ribeiro 
dos Santos, referente ao 5º quinquênio a partir de 26/09/2011, ficando, 
assim, retificado a publicação do Minas Gerais de 08/02/2012.
CoNCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIo, nos termos do § 4º 
do art. 31, da CE/1989, ao servidor: Masp 1033748-3, Wilson Ribeiro 
dos Santos, referente ao 6º quinquênio a partir de 24/09/2016, ficando, 
assim, retificado a publicação do Minas Gerais de 11/11/2016.

25 1368388 - 1

Secretaria de 
Estado de Justiça e 
Segurança Pública

Secretário: Mário Lúcio Alves de Araújo

Expediente
rESoLuÇÃo CONJUNTA SEJUSP / PMMG / PCMG / CBMMG

Nº07 25 DE JuNHoDE 2020 .
Dispõe sobre a ordenação de despesa e a designação de responsável 
técnico para execução dos recursos do Fundo Nacional de Segurança 
Pública para atendimentos das políticas de segurança pública que serão 
financiadas na modalidade de transferência fundo a fundo, orçados na 
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, com execução 
pelos demais órgãos do Sistema de Segurança.
o SECrETArIo DE ESTADo DE JuSTIÇA E SEGurANÇA 
PÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso III, § 1º, 
do art . 93, da Constituição Estadual de 1989, nos termos doDecreto 
Estadual nº 42.251/2002, a alínea “a”, II, do art. 2º, do Decreto nº 
47.065/2016, art. 39 daLei nº 23.304/2019, tendo em vista o disposto 
no Decreto Estadual nº 47.795/2019;
o CoMANDANTE GErAL DA PoLÍCIA MILITAr Do ESTADo 
DE MINAS GErAIS, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei 
Estadual nº 6 .624, de 18 de julho de 1975;
o CHEFE DE PoLÍCIA CIvIL DE MINAS GErAIS, no uso das atri-
buições que lhe conferem a Lei Complementar 129, de 08 de novem-
bro de 2013; e
o CoMANDANTE GErAL Do CorPo DE BoMBEIroS MILI-
TAr Do ESTADo DE MINAS GErAIS, no uso das atribuições que 
lhe conferem a Lei Complementar nº 54, de 13 de dezembro de 1999;
rESoLvEM:
Art . 1º o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública delega 
ao Comandante Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, ao Chefe 
da Polícia Civil de Minas Gerais e ao Comandante Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar a competência para designar os ordenadores de Des-
pesa e responsáveis Técnicos para as unidades Executoras registradas 
no Sistema de Administração Financeira – SIAFI no âmbito da Secreta-
ria de Estado de Justiça e Segurança Pública, destinadas à execução de 
despesas pelas demais Instituições de Segurança, conforme abaixo:

uNIDADE ExECuTorA u .o NoME
1450376 4691 PCMG/FESP
1450377 4691 CBMG/FESP
1450378 4691 PMMG/FESP

§1º Compete às Instituições referidas no “caput” a edição de atos para 
regulação das designações de sua área de abrangência .
§2º A designação prevista no “caput” será publicada no Diário Oficial 
do Estado de Minas Gerais, constando o nome completo dos servidores 
designados para as funções de ordenador de Despesa e de responsável 
Técnico, bem como as respectivas matrículas e o número de Cadastro 
de Pessoa Física – CPF – junto à receita Federal .
§3º Cabe à Polícia Militar de Minas Gerais, à Polícia Civil de Minas 
Gerais e ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais enviar cópia 
das publicações previstas no §2º para a Diretoria de Contabilidade e 
Finanças da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública .
Art . 2º Cabe à Diretoria de Contabilidade e Finanças, da Secretaria de 
Estado de Justiça e Segurança Pública, o registro no SIAFI dos fun-
cionários designados, desde que tenha recebido cópia da publicação 
das designações levadas a efeito, conforme o artigo 1º desta resolu-
ção Conjunta .
Art . 3º A Polícia Militar de Minas Gerais, a Polícia Civil de Minas 
Gerais e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais obrigam-se 
a zelar pela regularidade e legalidade das contratações e demais obri-
gações inerentes à execução orçamentário-financeira, conforme planos 
de ação, bem como figurar como contratante, compradora e tomadora 

 
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 320200626001454016.


