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ANuLAÇÃo - ATo Nº 49/2020
ANULA NO ATO, no que se refere a(aos) servidor(es): Anula o Ato no 
que se refere ao(s) servidor(es): Belo Horizonte – Servidor sem Lotação 
- Em Afastamento Preliminar à Aposentadoria, MaSP 857763-7, Paula 
Mariana Perdigão Friche , PEBII N, 1º cargo, referente a concessão 7º e 
8º biênio, Ato nº 14/2020, publicado em 18/08/2020, por motivo dupli-
cidade na publicação .

FÉrIAS–PrÊMIo/AFASTAMENTo – ATo Nº 70/2020
AuTorIZA AFASTAMENTo PArA GoZo DE FÉrIAS-PrÊ-
MIo, nos termos do inciso II § 1º do artigo 3º da resolução Conjunta 
SEPLAG/SEE Nº 8 .656, de 02/07/2012, com vista à aposentadoria, 
ao(s) servidor(es): Ribeirão das Neves – E.E. José Antônio Pessoa – 
10057, MaSP 558471-9, Simone Machado, PEB1 L, 1º cargo, por 03 
meses, ref . ao 5º quinq . de exercício, a partir de 01/10/2020 .

FÉrIAS–PrÊMIo/AFASTAMENTo – ATo Nº 71/2020
AuTorIZA AFASTAMENTo PArA GoZo DE FÉrIAS-PrÊMIo, 
nos termos do inciso I § 2º do art . 3º da resolução Conjunta SEPLAG/
SEE Nº 8.656, de 02/07/2012, ao(s) servidor(es): Belo Horizonte – E.E. 
Antenor Pessoa – 2216, MaSP 1111447-7, Elizete de Aguiar Miranda, 
PEBII D, 1º cargo, por 01 mês, ref . ao 1º quinq . de exercício, a par-
tir de 20/10/2020 . E .E . Britaldo Soares Ferreira Diniz – 2127, MaSP 
980652-2, Marcia Lúcia dos Santos, ATB2 I, 1º cargo, por 01 mês, ref . 
ao 4º quinq . de exercício, a partir de 01/10/2020 . E .E . orôncio Murgel 
Dutra – 2399, MaSP 355074-6, Adilson Teodoro rocha, AEB2 o, 1º 
cargo, por 01 mês, ref . ao 5º quinq . de exercício, a partir de 01/10/2020 . 
Pedro Leopoldo – E .E . De Pedro Leopoldo – 9784, MaSP 1009887-9, 
Patrícia Aparecida Gonçalves Silva, PEB3 I, 1º cargo, por 01 mês, ref . 
ao 1º quinq . de exercício, por 01 mês, ref . ao 2º quinq . de exercício, a 
partir de 19/10/2020 . Santa Luzia – E .E . raul Teixeira da Costa Sobri-
nho – 10791, MaSP 1063791-6, rosalva Anselita Barbosa, PEB2 H, 2º 
cargo, por 01 mês, ref . ao 1º quinq . de exercício, por 01 mês, ref . ao 2º 
quinq . de exercício, a partir de 19/10/2020 .

FÉrIAS - PrÊMIo CoNCESSÃo – ATo Nº 68/2020
CoNCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIo, nos termos do § 4º 
do art. 31, da CE/1989, a servidor (es): Belo Horizonte – E.E. Jorna-
lista Jorge Paes Sardinha - 931, MaSP 445754-5, Junia Cristina Bar-
reto Murta, PEB1 I, 1º cargo, ref . ao 4º quinq ., de exercício, a partir de 
17/08/2019 . MaSP 509256-4, Maria Ines de Brito Almeida, EEBII H, 3º 
cargo, ref . ao 2º quinq ., de exercício, a partir de 02/08/2018 . E .E . Padre 
João de Mattos Almeida - 322636, MaSP 1358713-4, Luciana Soares 
reis de oliveira, ATBIB, 2º cargo, ref . ao 1º quinq ., de exercício, a 
partir de 15/12/2019 .

FÉrIAS - PrÊMIo CoNCESSÃo – ATo Nº 69/2020
CoNCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIo, nos termos do § 
4º do art. 31, da CE/1989, a servidor (es): Ribeirão das Neves – E.E. 
Nossa Senhora das Neves - 280160, MaSP 851664-3, Geralda Angela 
Brey Gil, PEBIIC, 2º cargo, ref . ao 1º quinq ., de exercício, a partir 
de 03/07/2017, data do retorno ao cargo efetivo; 03 meses, ref . ao 2º 
quinq ., de exercício, a partir de 03/08/2011; 03 meses, ref . ao 3º quinq ., 
de exercício, a partir de 12/06/2017 .

FÉrIAS - PrÊMIo CoNCESSÃo – ATo Nº 70/2020
CoNCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIo, nos termos do § 4º 
do art. 31, da CE/1989, a servidor (es): Ribeirão das Neves – Servi-
dor sem Lotação – Em Afastamento Preliminar à Aposentadoria, MaSP 
357559-4, Giovani Batista Munhoz Costa , AEBIP, 1º cargo, ref . ao 8º 
quinq ., de exercício, a partir de 29/03/2017 .

FÉrIAS - PrÊMIo CoNCESSÃo – ATo Nº 71/2020
CoNCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIo, nos termos do § 
4º do art. 31, da CE/1989, a servidor (es): Belo Horizonte – Servidor 
sem Lotação – Em Afastamento Preliminar à Aposentadoria, MaSP 
847930-5, Alipia Piedade Coelho, PEBIIIN, 2º cargo, ref . ao 5º quinq ., 
de exercício, a partir de 09/06/2019 .

FÉrIAS - PrÊMIo CoNCESSÃo – ATo Nº 72/2020
CoNCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIo, nos termos do § 4º 
do art. 31, da CE/1989, a servidor (es): Belo Horizonte – EE Madre 
Carmelita - 1457, MaSP 1108753-3, Cicero Antonio Costa Silva, PEBI 
G, 1º cargo, ref . ao 3º qüinq . de exercício a partir de 29 .02 .2020 .

FÉrIAS - PrÊMIo CoNCESSÃo – ATo Nº 73/2020
CoNCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIo, nos termos do § 4º 
do art. 31, da CE/1989, a servidor (es): Pedro Leopoldo – EE Magno 
Claret - 9768, MaSP 899321-4, Miriam Jaqueline da Gloria Bastos, 
ATB III J – exercendo cargo comissionado SEII , 1º cargo, ref . ao 5º 
qüinq . de exercício a partir de 27 .04 .2020; MaSP 621253-4, Gislene 
Suely de Melo Bastos, EEB2 I , 1º cargo, ref . ao 4º qüinq . de exercício 
a partir de 24 .04 .2020 .

FÉrIAS - PrÊMIo CoNCESSÃo – ATo Nº 74/2020
CoNCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIo, nos termos do § 4º 
do art. 31, da CE/1989, a servidor (es): Belo Horizonte – EE Maria 
Carolina Campos - 2429, MaSP 1380579-1, Alcione Aparecida Gra-
dizzi Duarte, ATB I C , 1º cargo, ref . ao 1º qüinq . de exercício a partir 
de 10 .01 .2020 .

FÉrIAS - PrÊMIo CoNCESSÃo – ATo Nº 75/2020
CoNCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIo, nos termos do § 
4º do art. 31, da CE/1989, a servidor (es): Pedro Leopoldo - E.E. Dr. 
Júlio César de vasconcelos - 9661, MaSP 595683-4, Katherine veloso 
Araújo, ATB2 G, 1º cargo, ref . ao 4º quinq . de exercício, a partir de 

18/10/2017; ribeirão das Neves – E .E . Hugo viana Chaves - 10189, 
MaSP 1003710-9, Graziela Arêda Costa, PEB1 I, 1º cargo, ref . ao 4º 
quinq ., de exercício, a partir de 12/02/2020; Santa Luzia – E .E . Gervá-
sio Lara - 10821, MaSP 1250363-7, Daniela das Graças Cruz, ATB1C, 
2º cargo, ref . ao 1º quinq ., de exercício, a partir de 21/01/2020 .

FÉrIAS-PrÊMIo EM ESPÉCIE - ATo Nº 18/2020
Converte Férias Prêmio em Espécie, nos termos do art . 117, do ADCT 
da CE/1989, ao (s) servidor (es): Ribeirão das Neves – Servidor apo-
sentado – MaSP 826280-0, Mara Denize da Silva Amaral, PEBII P, 1º 
cargo, aposentado em 17 .04 .2015, ref . ao saldo de 09 meses .

GrATIFICAÇÃo DE INCENTIvo À DoCÊNCIA - 5% - ATo Nº 
16/2020
CoNCEDE GrATIFICAÇÃo DE INCENTIvo À DoCÊNCIA - 
5%, nos termos da Lei nº 8 .517, de 09/01/1984, da Lei nº 9 .831, de 
04/07/1989 e da Lei nº 9 .957, de 18/10/1989, a: Belo Horizonte – E .E . 
Afrânio de Melo Franco - 2259, MASP 801261-9, Audrei Cassia Nunes 
, PEBII P - 1º cargo, ref . ao 9º biênio, a partir de 27 .05 .2011 .
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rETIFICAÇÃo - ATo Nº 146/2020
RETIFICA NO(s) ATO(s) de Férias-Prêmio / Afastamento referente 
ao(s) servidor(es): Pedro Leopoldo - E.E. Rui Barbosa - 9709, MaSP 
363323-7, rosana Alves de oliveira Pinto, PEB3 G, 1° cargo, Ato n° 
67, publicado em 07/08/2020, por motivo de incorreção no texto . onde 
se lê: . 03 meses, ref . ao 3º quinq . de exercício, a partir de 24/08/2020, 
leia-se: . . 01 mês, ref . ao 3° quinq . de exercício . MaSP 363323-7, rosana 
Alves de oliveira Pinto, PEB3 P, 2° cargo, Ato n° 67, publicado em 
07/08/2020, por motivo de incorreção no texto . onde se lê: . 03 meses, 
ref . ao 3º quinq . de exercício, a partir de 24/08/2020, leia-se: . . 01 mês, 
ref . ao 5° quinq . de exercício . ribeirão das Neves - E .E . Nossa Senhora 
da Conceição - 10146, MaSP 373723-6, José Quirino Monteiro, PEB1 
P, 2° cargo . Ato n°60, publicado em 28/07/2020, por motivo de incor-
reção no texto . onde se lê: . . 01 mês, ref . ao 3º quinq . de exercício, por 
01 mês, ref . ao 4º quinq . de exercício, por 01 mês, ref . ao 5º quinq . de 
exercício, a partir de 17/08/2020, leia-se: . . 01 mês, ref . ao 3° quinq . 
de exercício . MaSP 1097322-0, Ismael Alves dos Santos, PEB1 G, 1° 
cargo . Ato n°63, publicado em 31/07/2020, por motivo de incorreção 
no texto . onde se lê: . . 01 mês, ref . ao 1º quinq . de exercício, por 01 
mês, ref . ao 2º quinq . de exercício, partir de 17/08/2020, leia-se: . . 01 
mês, ref . ao 1° quinq . de exercício .

rETIFICAÇÃo - ATo Nº 147/2020
RETIFICA NO(s) ATO(s) de Retificação de Férias-Prêmio/Afasta-
mento referente ao(s) servidor(es): Ribeirão das Neves – E.E. Alizon 
Themóter Costa – 339156, MaSP 1016002-6, Nilza de Jesus dos San-
tos, PEB1 H, 1º cargo, Ato nº 52, publicado em 30/05/2020, por motivo 
de incorreção no texto, onde se lê:  . . . a partir de 06/06/2020 . Leia-se:  . . . 
a partir de 09/06/2020 .

rETIFICAÇÃo - ATo Nº 148/2020
RETIFICA, no (s) Ato(s), de Afastamento Preliminar a Aposentado-
ria ao(s) servidor(es): Pedro Leopoldo – Servidor sem Lotação – Em 
Afastamento Preliminar à Aposentadoria, MaSP 352708-2, Edilene 
rodrigues de Almeida, PEBIIIP, 1º cargo . Ato nº 14, publicado em 
08/02/2019, por motivo de incorreção no texto, onde se lê:  . . . . corres-
pondente a carga horária de 112 h/a ., Leia-se:  . . . correspondente a carga 
horária de 114 h/a .

rETIFICAÇÃo - ATo Nº 149/2020
RETIFICA, no (s) Ato(s), de Afastamento Preliminar a Aposentadoria 
ao(s) servidor(es): Belo Horizonte – Servidor sem Lotação – Em Afas-
tamento Preliminar à Aposentadoria, MaSP 866578-8, Nadia Fatima 
Chamon, PEBIIP, 1º cargo . Ato nº 29, publicado em 15/03/2019, por 
motivo de incorreção no texto, onde se lê:  . . . . a partir da data de publi-
cação . . ., conforme os dias de direito à percepção na função de vice dire-
ção (1168 dias). Leia-se: .... a partir de 21/03/2019..., conforme os dias 
de direito à percepção na função de vice direção (1175 dias).

rETIFICAÇÃo - ATo Nº 150/2020
RETIFICA, no (s) Ato(s), de Afastamento Preliminar a Aposentado-
ria ao(s) servidor(es): Ribeirão das Neves – Sem Lotação – Em Afas-
tamento Preliminar à Aposentadoria, MaSP 827508-3, Maria Cristina 
Nogueira Guadanini, PEBIIIP, 1º cargo . Ato nº 162, publicado em 
06 .12 .2017, por motivo de incorreção no texto, onde se lê:  . . . .com 
direito a remuneração integral, Leia-se:  . . . com direito a remuneração 
integral, correspondente a carga horária de 119 h/a .

rETIFICAÇÃo - ATo Nº 151/2020
RETIFICA, no (s) Ato(s), de Afastamento Preliminar a Aposentado-
ria ao(s) servidor(es): Ribeirão da Neves – Sem Lotação – Em Afasta-
mento Preliminar à Aposentadoria, MaSP 823703-4, Margareth Lima 
ribeiro de oliveira, PEBII P, 1º cargo . Ato nº 31 e 99, publicado em 
28 .03 .2015 e 11/04/2015, por motivo de incorreção no texto, onde se 
lê:  . . . a partir de 16/03/2015 . . . correspondente a 167 h/a . . .; Leia-se:  . . . a 
partir de 16/03/2015 . . . correspondente a 169 h/a .

rETIFICAÇÃo - ATo Nº 152/2020
Retifica, o(s) Ato(s) de Férias-Prêmio em Espécie, ref ao(s) 
servidor(es): Belo Horizonte – Servidor Aposentado, MaSP 158024-0, 
Elza Maria rodrigues Gallo, PEBI J, 2º cargo . Ato nº 45/20, publi-
cado em 05 .09 .2020, por motivo de incorreção no texto, onde se lê: . . . 1º 
cargo . . . , leia-se: . . . 2º cargo .
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ATo N .° 1965/2020
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais – uEMG, no uso de suas atribuições, CoNCEDE ADICIoNAL DE INSALuBrIDADE 
GrAu MÉDIo, para regularização da situação funcional, a servidora abaixo da unidade Acadêmica de João Monlevade, nos termos do art . 7º do 
Decreto nº 39 .032/1997 e do art . 1º do Decreto nº 46 .104/2012, conforme homologação publicada em 19/04/2018, pela Superintendência Central de 
Perícia Médica e Saúde ocupacional:

LoCAL CArGo/FuNÇÃo SErvIDorA MASP PArA o PErÍoDo 
CoMPrEENDIDo

Laboratório de Biologia Professor de Educação Superior ANA MArIA MorEIrA BATISTA 1077813-2 01/01/2020 a 18/03/2020

Belo Horizonte, aos 24 de setembro de 2020 .
Prof .ª Lavínia rosa rodrigues

reitora
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universidade do Estado de minas Gerais - uEmG
reitora: Profª Lavínia rosa rodrigues

PorTArIA/uEMG Nº 099, DE 24 DE SETEMBro DE 2020
Concede progressão em virtude de conclusão de estágio probatório a servidora da universidade do Estado de Minas Gerais – uEMG – nas carreiras 
do Grupo de Atividades de Educação Superior do Poder Executivo .
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, considerando o disposto nos art . 20 e 
22, da Lei nº 15 .463, de 13 de janeiro de 2005, no inciso Ix do art . 1 do Decreto nº 44 .682, de 19 de dezembro de 2007 e no Decreto nº 44 .981, de 
12 de dezembro de 2008,
rESoLvE:
Art .1º Fica concedida progressão após estágio probatório na carreira a servidora ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras do Grupo 
de Atividades de Educação Superior, de que trata o art . 22 da Lei nº 15 .463, de 13 de janeiro de 2005, lotados na universidade do Estado de Minas 
Gerais, na forma e a contar da data constante do Anexo I a esta Portaria .
Art .2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos conforme vigência estabelecida no Anexo I .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aos 24 de setembro de 2020 .
Lavínia rosa rodrigues

reitora

ANExo I
(A que se refere o art. 1º da PORTARIA/UEMG Nº 099, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020)

NoME MASP CArrEIrA SITuAÇÃo ATuAL SITuAÇÃo NovA vIGÊNCIANível Grau Nível Grau
ANA MArIA MorEIrA BATISTA LoPES 1077813/2 PES vI A vI B 25/07/2020
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ATo N .° 1966/2020
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais – uEMG, no uso de suas atribuições, CoNCEDE ADICIoNAL DE INSALuBrIDADE 
GrAu MÉDIo, referente ao exercício de 2020, para regularização da situação funcional, ao servidor abaixo da unidade Acadêmica de Carangola, 
nos termos do art . 7º do Decreto nº 39 .032/1997 e do art . 1º do Decreto nº 46 .104/2012, conforme homologação publicada em 13/05/2017, pela Supe-
rintendência Central de Perícia Médica e Saúde ocupacional:   
LoCAL CArGo/FuNÇÃo SErvIDor MASP
Laboratório de Histologia e Citologia Técnico universitário JoÃo vICTor MoTTA DE SouZA E ANDrADE SALErNo 1387695-8Laboratório de Bioquímica e Microbiologia

Belo Horizonte, aos 24 de setembro de 2020 .
Prof .ª Lavínia rosa rodrigues

reitora
24 1402215 - 1

PorTArIA/uEMG Nº 095, DE 23 DE SETEMBro DE 2020
DESPACHo – ExTINÇÃo DA PuNIBILIDADE

A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais, no uso da com-
petência que lhe confere o Decreto Estadual nº 46 .906, de 16 de dezem-
bro de 2015, considerando o cumprimento do Termo de Ajustamento 
Disciplinar nº 02 /2019, declara ExTINTA A PuNIBILIDADE em 
relação ao servidor José Eustáquio de Brito - Masp 1 .228 .845-2 .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 23 de setembro de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
reitora
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PorTArIA/uEMG Nº 097, DE 23 DE SETEMBro DE 2020
DESPACHo – ExTINÇÃo DA PuNIBILIDADE

A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais, no uso da com-
petência que lhe confere o Decreto Estadual nº 46 .906, de 16 de dezem-
bro de 2015, considerando o cumprimento do Termo de Ajustamento 
Disciplinar nº 03 /2019, declara ExTINTA A PuNIBILIDADE em 
relação ao servidor Adálcio Carvalho de Araújo - Masp -1 .175 .001-5 .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 23 de setembro de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
reitora

25 1402589 - 1

PorTArIA/uEMG Nº 094, DE 23 DE SETEMBro DE 2020
Institui as Comissões de Avaliação para fins de implementação do pro-
cesso de Avaliação de Desempenho Individual – ADI e Avaliação Espe-
cial de Desempenho - ADE na universidade do Estado de Minas Gerais 
- uEMG, para o ano de exercício de 2020 .
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais - uEMG, no 
uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, considerando o dis-
posto na Lei Complementar nº 71, de 30 de julho de 2003, no art . 14 do 
Decreto nº . 44 .559, de 29 de junho de 2007, e no art . 25 do Decreto nº . 
45 .851, de 28 de dezembro de 2011,
rESoLvE:
Art . 1º Ficam instituídas as Comissões de Avaliação de Desempenho 
Individual e Avaliação de Desempenho Especial para atuar no processo 
de Avaliação de Desempenho dos servidores da universidade do Estado 
de Minas Gerais - uEMG:
Parágrafo Único: A composição de cada Comissão de Avaliação estará 
disponível no site da uEMG no endereço http://www .uemg .br/gestao/
avaliacao-de-desempenho .
Art . 2º Nas Comissões de Avaliação, quando o suplente for convocado 
para atuar, caracteriza-se a formação de nova Comissão .
Art . 3º os membros das Comissões de avaliação devem atuar de acordo 
com as competências estabelecidas no Decreto n° 44 .559, de 29 de 
junho de 2007, e no Decreto n° 45 .851, de 28 de dezembro de 2011 .
Art . 4º As Comissões instituídas terão vigência até 31 de outubro do 
ano subsequente .
Art . 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 23 de setembro de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
reitora
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PorTArIA/uEMG Nº 100, DE 24 DE SETEMBro DE 2020
Dispõe sobre a remoção de docente da unidade Acadêmica de Ibirité 
para a unidade Acadêmica de Divinópolis da universidade do Estado 
de Minas Gerais – uEMG .
A rEITorA DA uNIvErSIDADE Do ESTADo DE MINAS 
GErAIS, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, consi-
derando o disposto no art . 96, inciso II, §2º, do regimento Geral .
rESoLvE:
Art .1º . Fica removida, a contar de 20 de outubro, a professora Tatiana 
Maciel Gontijo de Carvalho, Masp: 0348407-8, ocupante do cargo efe-
tivo de Professor de Educação Superior, Nível Iv, Grau C, da unidade 
Acadêmica de Ibirité para a unidade Acadêmica de Divinópolis .
Art .2º . Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 24 de setembro de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
reitora

25 1402737 - 1

PorTArIA/uEMG Nº 096, DE 23 DE SETEMBro DE 2020
DESPACHo – ExTINÇÃo DA PuNIBILIDADE

A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais, no uso da com-
petência que lhe confere o Decreto Estadual nº 46 .906, de 16 de dezem-
bro de 2015, considerando o cumprimento do Termo de Ajustamento 
Disciplinar nº 02/2019, declara ExTINTA A PuNIBILIDADE em rela-
ção ao servidora Patricia rosânia de Sá Moura - Masp -1 .271 .182-6 .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 23 de setembro de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
reitora
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ExTrATo PorTArIA/uEMG Nº 098, DE 
23 DE SETEMBro DE 2020

A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais, no uso da com-
petência delegada na Lei n .º 869, de 05 de julho de 1952, no Decreto nº 
45 .873, de 30 de dezembro de 2011, e no Decreto n .º 45 .242, de 11 de 
dezembro de 2009, determina a instauração de Processo Administrativo 
Simplificado,em face do Professor de ensino superior, lotado na Uni-
dade Acadêmica de Carangola, por, em tese, ter descumprido dever fun-
cional e incidido em falta grave ao prestar declaração falsa à universi-
dade .  Processado: W .S .B - Masp: 1397929-9  Comissão Processante:
Presidente: Daniella Cristina dos Santos Assis - MASP: 1398124-6;
Membros: Bruno da Paixão Francisco - MASP: 1457957-7 .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 23 de setembro de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
reitora
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Fundação caio martins - FucAm
Presidente: Alvimar José Tito

PorTArIA Nº 11, DE 24 DE SETEMBro DE 2020 .
Estabelece, no âmbito da Fundação Educacional Caio Martins, medidas 
para retomada gradual da atividade presencial, observadas as ações de 
prevenção de contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19
o Presidente da Fundação Educacional Caio Martins, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 13 .979, 
de 6 de fevereiro de 2020, no       Decreto NE nº 113, de 12 de março 
de 2020, no Decreto nº 47 .891, de 20 de março de 2020, na Deliberação 
do Comitê Extraordinário CovID-19 nº 39, de 29 de abril de 2020, e 

na resolução da Assembleia Legislativa nº 5 .529, de 25 de março de 
2020, rESoLvE:
Art . 1º – Esta portaria estabelece no âmbito da Fundação Educacional 
Caio Martins (Fucam) o momento para retomada gradual da atividade 
presencial, observadas as ações de prevenção de contágio pelo novo 
Coronavírus – Covid-19 .
Art . 2º – A retomada das atividades no modo presencial nas unidades 
da Fucam ocorrerá de forma gradual e progressiva, observando as fases 
de abertura do Plano Minas Consciente de que trata a Deliberação do 
Comitê Extraordinário CovID-19 nº 39, de 29 de abril de 2020, e as 
ondas de retorno definidas na Matriz de Risco para Análise e Definição 
do retorno do Teletrabalho, sintetizadas no Anexo desta portaria .
§ 1º As atividades classificadas como “Onda Verde” na Matriz de Risco 
para Análise e Definição do Retorno do Teletrabalho retornarão ao 
modo presencial quando a fase de abertura do Minas Consciente estiver 
na “onda verde” .
§ 2º As demais atividades retornarão ao modo presencial conforme 
Anexo ou conforme Portarias a serem publicadas posteriormente .
Art . 3º – os servidores, empregados públicos e colaboradores da Fucam 
devem observar protocolo de práticas de prevenção de contágio defi-
nidas pelo Centro de operações de Emergência em Saúde – CoES-
MINAS – CovID-19 .
Parágrafo único – os servidores, empregados públicos e colaboradores 
da Fucam lotados na Cidade Administrativa devem observar também 
as orientações da resolução Conjunta SEPLAG/SES Nº 10 .231, 14 de 
setembro de 2020 .
Art. 4º – A Chefia de Gabinete e os centros educacionais deverão organi-
zar horários e processos de trabalho para evitar aglomerações devendo 
adotar as orientações definidas pelo COESMINAS - COVID-19.
Art . 5º - revoga a portaria Fucam nº 09/2020 .
Art . 6º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação . 
Belo Horizonte, 24 de setembro de 2020 . Alvimar José Tito .Presidente .
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Editais e Avisos
coNtroLADoriA-GErAL Do EStADo

TErMo DE DoAÇÃo DE SErvIÇo DE 
SuBSCrIÇÃo DE SoFTWArE

Partes: Controladoria-Geral do Estado e Empresa Quality Software 
S .A . objeto: Doação sem ônus e sem encargos de SErvIÇoS DE 
SuBSCrIÇÃo Do SoFTWArE ACL roBoTICS . Prazo: os servi-
ços doados terão duração de 12 (doze) meses. Valor: Os serviços estão 
sendo doados GrATuITAMENTE, estando o donatário livre de quais-
quer ônus ou encargos . A doação do objeto do presente termo se faz de 
modo irretratável e irrevogável, sem ônus, encargos, contrapartidas ou 
contraprestações . Será conferido o Selo Amigo de Minas Gerais, com 
objetivo de incentivar e renovar o interesse da sociedade em colaborar 
com o Estado . Data da assinatura: 23/09/2020 . Ass .

rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda .
Controlador-Geral do Estado
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DEFENSoriA PÚBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS

ExTrATo DE CoNTrATo
Partes: DEFENSorIA PÚBLICA Do ESTADo DE MINAS GErAIS 
e a ForMuLárIoS GráFICoS INDÚSTrIA E CoMÉrCIo 
LTDA-ME . Espécie: Contrato nº 9261681/2020 . objeto: Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços gráficos e confec-
ção de Agenda de Compromissos Diários, com garantia de qualidade, 
incluindo todo o material e mão de obra necessários, a serem executa-
dos sob demanda, para atender às necessidades da DPMG, conforme 
especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de 
referência – Anexo I do Edital de Licitação . valor Total: r$ 43 .988,00 
(quarenta e três mil e novecentos e oitenta e oito reais). Dotação Orça-
mentária: 1441 .03 .092 .726 .4150 .0001 .339039 .31 .0 .10 .1, conforme 
Lei Orçamentária nº 23.579/2020. Vigência: 12 (doze) meses, a partir 
da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado. Signatários: 
Gério Patrocínio Soares e Teodomiro Pereira dos Santos . Belo Hori-
zonte, 25 de setembro de 2020 .
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ExTrATo DE CoNTrATo
Partes: DEFENSorIA PÚBLICA Do ESTADo DE MINAS GErAIS 
e a vPrINT ouTDoor E GráFICA EIrELI . Espécie: Contrato nº 
9261680/2020 . objeto: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços gráficos diversos, pelo prazo de 12 (doze) meses, 
com garantia de qualidade, incluindo todo o material e mão de obra 
necessários, a serem executados sob demanda, para atender às neces-
sidades da DPMG, conforme especificações, quantitativos e condições 
estabelecidas no Termo de referência – Anexo I do Edital de Licitação . 
Valor Total: R$ 43.945,00 (quarenta e três mil e novecentos e quarenta 
e cinco reais) . Dotação orçamentária: 1441 .03 .092 .726 .4150 .0001 .339
039 .31 .0 .10 .1, conforme Lei orçamentária nº 23 .579/2020 . vigência: 
12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial 
do Estado . Signatários: Gério Patrocínio Soares e Priscila Consani das 
Mercês . Belo Horizonte, 25 de setembro de 2020 .
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ExTrATo DE CoNTrATo
Partes: DEFENSorIA PÚBLICA Do ESTADo DE MINAS 
GErAIS e a GDD EDITorA GráFICA EIrELI . Espécie: Contrato 
nº 9261665/2020 . objeto: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços gráficos diversos, pelo prazo de 12 (doze) meses, 
com garantia de qualidade, incluindo todo o material e mão de obra 
necessários, a serem executados sob demanda, para atender às neces-
sidades da DPMG, conforme especificações, quantitativos e condições 
estabelecidas no Termo de referência – Anexo I do Edital de Licitação . 
Valor Total: R$ 17.148,50 (dezessete mil, cento e quarenta e oito reais 
e cinquenta centavos) . Dotação orçamentária: 1441 .03 .092 .726 .4150
 .0001 .339039 .31 .0 .10 .1, conforme Lei orçamentária nº 23 .579/2020 . 
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no 
Diário Oficial do Estado. Signatários: Gério Patrocínio Soares e Daniel 
Henrique de Almeida Marques . Belo Horizonte, 25 de setembro de 
2020 .
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PoLÍciA miLitAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS
ExTrATo DE CoNTrATo

PMMG – CSA-TIC - Contrato nº 9 .261 .625/2020 - Processo de Com-
pra nº 62/2019, rP 05/2020, celebrado com a empresa Tait Comunica-
ções Brasil; objeto: aquisição de 01 unidade de rádio Digital móvel, 
valor total r$ 5 .250,00 . vigência 31/12/2020 .
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