
Minas gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo sexta-feira, 21 de agosto de 2020 – 23 
FÉRIAS-PRÊMIO/CONCESSÃO –ATO Nº 31/2020
CoNCEDE TrÊS MESES DE FÉriAS-PrÊMio, nos termos do § 
4º do art. 31, da CE/1989, à servidora: Pouso Alegre – E.E. Profes-
sora Mariana Pereira Fernandes, MaSP 933 .981-3, rita de Cássia de 
Almeida, PEB1o, Admissão 01, referente ao 5º quinquênio de exer-
cício, a partir de 05/08/2020, que poderão ser usufruídos, a critério da 
Administração, a partir de 01/01/2022,nos termos da Lei Complemen-
tar Federal nº 173/2020 e considerando o teor dos Pareceres Jurídicos 
de nos16 .247, de 22 de julho de 2020, e 16 .244, de 14 de julho de 2020, 
aprovados pelo Advogado-Geral do Estado .
FÉRIAS-PRÊMIO/ CONCESSÃO ATO Nº 32/2020
CoNCEDE TrÊS MESES DE FÉriAS-PrÊMio, nos termos do § 
4º do art. 31, da CE/1989, ao(s) servidor(es): Ouro Fino – E.E. Fran-
cisco ribeiro da Fonseca, MaSP 1 .298 .159-3, Benedito da Silva Filho, 
PEB1C, Admissão 03, referente ao 1º quinquênio de exercício, a partir 
de 05/02/2020.
rEDuÇÃo DE CArGA HoráriA DE SErviDor rESPoNSá-
VEL POR EXCEPCIONAL - ATO Nº 05/2020
CoNCEDE rEDuÇÃo DE CArGA HoráriA DE TrABALHo, 
para vinte horas semanais, nos termos do art . 1º da Lei no 9 .401, de 
18/12/1986, por seis meses, a: Ouro Fino – E.E. Horácio Narciso de 
Goes, MaSP 598 .939-7, Ângela do Carmo Goes Felix, EEB2D, Admis-
são 02, em prorrogação .

20 1389896 - 1

SrE de São Sebastião do Paraíso
Diretora: Maísa Claudia de Mello Barreto

AFASTAMENTO POR MOTIVO DE LUTO – ATO Nº 16/20
rEGiSTrA AFASTAMENTo Por MoTivo DE LuTo, nos termos 
da alínea “b” do art. 201 da Lei nº 869, de 05/07/52 e art.19 da Instru-
ção Normativa/SEPLAG/SCAP/Nº 01/12, por até oito dias consecuti-
vos, aos servidores: Juruaia - E .E . Eduardo Senedese, MaSP 742 .703-2, 
Darci Marques dos Santos, ASBDI-A (Adm.02), a partir de 20/07/20; 
MaSP 1 .304 .954-9, vanilda Ferreira Marques, ASBDi-A (Adm .01), a 
partir de 20/07/20.

AFASTAMENTO POR MOTIVO DE LUTO – ATO Nº 13/20
rEGiSTrA AFASTAMENTo Por MoTivo DE LuTo, nos termos 
da alínea “b” do art. 201 da Lei nº 869, de 05/07/52, por até oito dias 
consecutivos, à servidora: Juruaia - E .E . Eduardo Senedese, MaSP 
380 .404-4, Dina izaura do Carmo Piza, PEBii-o (Adm .01), a partir 
de 23/07/20.

ANULAÇÃO – ATO Nº 66/20
ANuLA No ATo, no que se refere ao servidor: Monte Santo de Minas 
– E .E . Américo de Paiva, MaSP 390 .713-6, Edson Soares da Silva, 
PEBIII-P (Adm.01), 01mês de Férias-Prêmio/Afastamento, Ato nº 
22/20, publicado em 03/07/20, por não ser mais do seu interesse.

FÉRIAS-PRÊMIO/CONCESSÃO – ATO Nº 16/20
CoNCEDE TrÊS MESES DE FÉriAS-PrÊMio, nos termos do § 4º 
do art. 31, da CE/89, aos servidores: Itamogi – E.E. de Itamogi, MaSP 
379 .347-8, rita inês Cardeal de Paula, ATBv-L (Adm .01), ref . ao 6º 
quinquênio de exercício, a partir de 07/02/20; MaSP 1.099.874-8, Luce-
léia de Sousa reis, PEBii-G (Adm .01), ref . ao 3º quinquênio de exercí-
cio, a partir de 02/03/20; Monte Santo de Minas – E.E. Dr. Wenceslau 
Braz, MaSP 479 .110-9, Maria de Fátima Cunha de Medeiros, ATBv-L 
(Adm.01), ref. ao 6º quinquênio de exercício, a partir de 27/05/20; São 
Sebastião do Paraíso –E .E . Comº . João Alves de Figueiredo, MaSP 
1 .385 .056-5, rosani Aparecida Moreira, ATBi-C (Adm .01), ref . ao 1º 
quinquênio de exercício, a partir de 24/02/20; E.E. São João da Escó-
cia, MaSP 1 .317 .516-1, Luciana Cristina de Pádua Carvalho, PEBi-A 
(Adm.02), ref. ao 1º quinquênio de exercício, a partir de 21/12/19.

LICENÇA À GESTANTE – ATO Nº 06/20
CoNCEDE LiCENÇA-MATErNiDADE, nos termos do inciso xviii 
do art. 7º da CF/88 por 120 dias, com prorrogação por mais 60 dias, 
conforme Lei nº 18879, de 27/05/10, às servidoras: Capetinga –E.E. 
Dr . José Teodoro de Souza, MaSP 1 .286 .832-9, Pâmera Darlling 
de Oliveira Borges, PEB1A (Adm. 03), a partir de 11/08/2020; São 
Sebastião do Paraíso – E.E. Comª Ana Cândida de Figueiredo, MaSP 
1 .378 .943-3, Lilian Paulino do Carmo oliveira, PEBii-B (Adm . 01), a 
partir de 29/07/20.

OPÇÃO REMUNERATÓRIA – ATO Nº 02/20
rEGiSTrA oPÇÃo rEMuNErATÓriA, nos termos do inciso ii, 
art .23 da Lei 21 .710, de 2015, e art .28-A da Lei nº 15 .293, de 2004, 
da servidora: São Sebastião do Paraíso – E .E . Clóvis Salgado, MaSP 
764 .739-9, regina Cândida Benassi Silva, PEBiii-P (Adm .02) pela 
remuneração do cargo de provimento efetivo acrescido de 50% (cin-
quenta por cento) da remuneração do cargo de provimento em comissão 
de Diretor de Escola DIII, a partir de 14/08/20. 

Maísa Cláudia de Mello Barreto
Superintendente regional de Ensino

19 1388962 - 1

SrE de uberlândia
Diretora: onília Maria de oliveira Borges

ANuLAÇÃo DE FÉriAS-PrÊMio AFASTAMENTo – ATo Nº 
48/2020
Anula o Ato de Férias-Prêmio Afastamento, referente ao servidor: - 
Prata, E .E . do Prata, Masp 390397 .8 .2, Sonilda Maria Alves, ATB4G, 
Ato nº 42/2020, publicado em 03/07/2020, na parte em que concedeu 
Férias-Prêmio Afastamento, por não ter se afastado .
ANuLAÇÃo DE rETiFiCAÇÃo DE FÉriAS-PrÊMio CoNCES-
SÃO – ATO Nº 49/2020
Anula o Ato de Retificação de Férias-Prêmio Concessão, referente 
ao servidor: - uberlândia, E .E . Presidente Tancredo Neves, Masp 
1300047.6.3, Marlucia Silvia Braga, PEB1A, Ato nº 68/2020, publi-
cado em 24/07/2020, na parte em que retificou Férias-Prêmio Conces-
são, para acerto na vida funcional .
LICENÇA PATERNIDADE - ATO Nº 09/2020
CoNCEDE LiCENÇA PATErNiDADE, nos termos do inciso xix, 
do art. 7º, c/c o § 3º do art. 39 da CR/1988 e § 1º do art. 10 do ADCT 
da CR/1988 e art. 19 da Instrução Normativa/ SEPLAG/SCAP/
Nº.01/2012, por cinco dias, ao servidor: - Araguari, E.E. Dona Eleo-
nora Pieruccetti, Masp 1294365 .0 .2, Leandro Mendonca rodrigues, 
PEBD1A, a partir de 23/05/2020.
AFASTAMENTO POR MOTIVO DE LUTO - ATO Nº 28/2020
rEGiSTrA AFASTAMENTo Por MoTivo DE LuTo, nos termos 
da alínea “b” do art. 201 da Lei nº 869, de 05/07/1952 e art. 19 da 
Instrução Normativa/ SEPLAG/SCAP/Nº.01/2012, por até oito dias 
consecutivos, ao servidor: - Araguari, E .E . Dona Eleonora Pieruccetti, 
Masp 1294365 .0 .2, Leandro Mendonca rodrigues, PEBD1A, a par-
tir de 27/05/2020; - Prata, E.E. Noraldino Lima, Masp 1330277.3.1, 
Lara Aparecida Morais de Paiva, PEBD1A, a partir de 02/08/2020; - 
uberlândia, E .E . Angelino Pavan, Masp 1358667 .2 .1, Leila de Paula, 
ATBD1A, a partir de 12/08/2020.
AFASTAMENTO POR MOTIVO DE LUTO – ATO Nº 29/2020
Afasta por Motivo de Luto, nos termos da alínea “b” do art . 201, da Lei 
nº 869, de 05/07/1952, por oito dias, ao servidor: - Prata, E.E. Noral-
dino Lima, Masp 1057422 .6 .1, Janete Gomes Coimbra, ATB3G, a par-
tir de 24/07/2020.

onilia Maria de oliveira Borges
Diretora da SrE de uberlândia
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rETiFiCAÇÃo DE FÉriAS-PrÊMio CoNCESSÃo – ATo Nº 
76/2020
Retifica o Ato de Férias-Prêmio Concessão, referente ao servidor: - 
uberlândia, E .E . Presidente Tancredo Neves, Masp 1300047 .6 .3, Mar-
lucia Silvia Braga, PEB1B, Ato nº 43/2020, publicado em 22/07/2020, 
para acerto funcional, onde se lê: Marlucia Silva Braga, Masp 
130007 .6 .3, leia-se: Marlucia Silvia Braga, Masp 1300047 .6 .3 .

rETiFiCAÇÃo DE AFASTAMENTo PrELiMiNAr À APoSEN-
TADORIA – ATO Nº 75/2020
Retifica o Ato de Afastamento Preliminar à Aposentadoria, referente ao 
servidor: - Tupaciguara, E .E . Sebastião Dias Ferraz, Masp 930812 .3 .1, 
Elaine Quirino Rosa e Cardoso, PEB1M, Ato nº 25/2020, publicado 
em 14/08/2020, por motivo de incorreção na legislação, onde se lê: art. 
6º da Emenda à Constituição Federal nº 41/03, combinado com o § 5º 
do art. 40 da CF/88, leia-se: art. 40,§§ 1º e 5º, inciso III, alínea “a”, 
da Constituição Federal/88, com a redação dada pela emenda à CF nº 
41/03, (regra especial professor(a)/cálculo dos proventos pela média, 
sem paridade) .

onilia Maria de oliveira Borges
Diretora da SrE de uberlândia

20 1389476 - 1

SrE metropolitana B
Diretora: Kátia Liliane Alves Canguçu

AFASTAMENTO POR MOTIVO DE LUTO - ATO Nº 43 / 2020
Afasta por Motivo de Luto, nos termos da alínea “b” do art . 201, da 
Lei n.º 869 de 5/7/1952, por oito dias, ao(s) servidor(es): Contagem 
- E .E . Boa vista - 8516- MaSP 873844-5, Antonio Carlos Gonçalves 
de Souza, PEBIII-P, cargo 01, a partir de 10/7/2020; MaSP 873844-5, 
Antonio Carlos Gonçalves de Souza, PEBiii-P, cargo 01, a partir de 
26/7/2020; E.E. Pres. Tancredo Neves - 8681- MaSP 841155-5, Mara 
Regina Santos Lourenço, ATBIB, cargo 02, a partir de 11/07/2020.

AFASTAMENTO POR MOTIVO DE LUTO - ATO Nº 44 / 2020
Afasta por Motivo de Luto, nos termos da alínea “b” do art . 201, da 
Lei n.º 869 de 5/7/1952, por oito dias, ao(s) servidor(es): Belo Hori-
zonte - E .E . Cristiano Machado - 1554- MaSP 1403057-1, Andrea 
Gil Chaves Barbosa, ASBDIA, cargo 01, a partir de 10/7/2020; MaSP 
1149447-3, Diane Gonçalves de Souza Jardim, ATBiD, cargo 03, a par-
tir de 04/03/2020; E.E. Dr. Lucas Monteiro Machado - 1082- MaSP 
1151404-9, Eliete regina de oliveira Carvalho, ASBDiA, cargo 02, 
a partir de 15/7/2020; E.E. Hugo Werneck - 451- MaSP 1077138-4, 
vanilda Ferreira dos Santos Fendler, PEBDiA, cargo 02, a partir de 
21/7/2020; E.E. Santos Anjos - 329- MaSP 884253-6, Olmira Barcala 
Reis da Silva, PEBIII-N, cargo 01, a partir de 17/7/2020.

AFASTAMENTo PrELiMiNAr À APoSENTADoriA - ATo Nº 84 
/ 2020
registra Afastamento Preliminar à Aposentadoria voluntária, nos ter-
mos do § 24 do art. 36 da CE/1989, da servidora: Contagem - E.E. 
vinícius de Moraes - 212652- MaSP 880443-7, Cristina Pinheiro de 
Oliveira, a partir de 17/8/2020, ref. ao PEBIII-P, cargo 01, à vista de 
requerimento de aposentadoria pelo art. 6º da EC 41/03 c/c § 5º do 
art. 40 da CF/88, com direito à remuneração integral, correspondente à 
carga horária de 116 h/a.

ANULAÇÃO - ATO Nº 15/ 2020
Anula no Ato nº 251 de Férias-Prêmio Concessão, ref . ao(s) servidor(es): 
Juatuba - Servidor sem lotação, em afastamento preliminar à aposen-
tadoria, MaSP 298759-2, raimundo Eustaquio Guimarães, PEBiii-P, 
cargo 02, na parte em que concedeu 2º quinquênio de Férias-Prêmio 
public. em 5/12/1997, por motivo de concessão indevida.

ANULAÇÃO - ATO Nº 16 / 2020
Anula no Ato nº 106/2014 de Férias-Prêmio Concessão, ref. ao(s) 
servidor(es): Juatuba - Servidor sem lotação, em afastamento preli-
minar à aposentadoria, MaSP 298759-2, raimundo Eustaquio Guima-
rães, PEBiii-P, cargo 02, na parte em que concedeu 5º quinquênio de 
Férias-Prêmio Concessão, public. em 14/02/14, por motivo de conces-
são indevida .

ANULAÇÃO - ATO Nº 01/ 2020
Anula o Ato nº 05/2019 de Revogação de Afastamento Preliminar à 
Aposentadoria, ref . à servidora: Belo Horizonte - Servidora sem lota-
ção, em afastamento preliminar à aposentadoria, MaSP 147246-3, vera 
Lucia Lobão iannini, EEBiA, cargo 02, na parte em que revogou o afas-
tamento preliminar à aposentadoria, public. em 12/04/2019, por motivo 
de revogação indevida, ficando permanecendo o Ato nº 200/2015 de 
afastamento preliminar à aposentadoria, public. no “MG” 28/3/2015.

FÉRIAS-PRÊMIO - CONCESSÃO - ATO Nº 145 / 2020
Concede Três Meses de Férias-Prêmio, nos termos do § 4º do art . 31, da 
CE/1989, ao(s) servidor(es): Contagem - E.E. Nair Mendes Moreira - 
8559- MaSP 1112040-9, Thiago rodrigues Silva, PEBiB, cargo 02, ref . 
ao 1º quinq. de exercício, a partir de 19/12/2019.
* republicado por motivo de incorreção no MaSP , public . em 
14/08/2020, Pág. 12, Col. 04.

FÉRIAS-PRÊMIO - CONCESSÃO - ATO Nº 149 / 2020
Concede Três Meses de Férias-Prêmio, nos termos do inciso ii do art . 
31, da CE/1989, ao(s) servidor(es): Juatuba - Servidor sem lotação, em 
afastamento preliminar à aposentadoria, MaSP 298759-2, raimundo 
Eustaquio Guimarães, PEBiii-P, cargo 02, ref . ao 2º quinq . de exercí-
cio, a partir de 25/12/1998, para regularização da situação funcional.

FÉRIAS-PRÊMIO - CONCESSÃO - ATO Nº 150/ 2020
Concede Três Meses de Férias-Prêmio, nos termos do inciso ii do art . 
31, da CE/1989, ao(s) servidor(es): Juatuba - Servidor sem lotação, em 
afastamento preliminar à aposentadoria, MaSP 298759-2, raimundo 
Eustaquio Guimarães, PEBiii-P, cargo 02, ref . ao 5º quinq . de exercí-
cio, a partir de 12/09/2014.

FÉRIAS-PRÊMIO - CONCESSÃO - ATO Nº 151 / 2020
Concede Três Meses de Férias-Prêmio, nos termos do § 4º do art . 31, da 
CE/1989, ao(s) servidor(es): Belo Horizonte - E.E. Profª Maria Couti-
nho - 8664- MaSP 950737-7, Wendel de Almeida Maia, PEBi-B, cargo 
03, ref. ao 1º quinq. de exercício, a partir de 11/05/2020.

OPÇÃO REMUNERATÓRIA-ATO Nº 25/2020
rEGiSTrA oPÇÃo rEMuNErATÓriA, nos termos do inciso ii, 
art . 23 da Lei 21 .710, de 2015 e art . 28-A da Lei nº 15293, de 2004, 
do servidor: Belo Horizonte – EE Doutor Aurino Morais/ EE Diogo 
de vasconcelos, MaSP 870066-8, izabel Cristina Silva de Sá, ATB i B, 
admissão 3, pela remuneração do cargo de provimento efetivo acres-
cida de 50% da remuneração do cargo de provimento em comissão de 
Secretário de Escola – SE V, a partir de 17/08/2020.

QUINQUÊNIO - ATO Nº 15 / 2020
Concede Quinquênio, nos termos do art. 112, do ADCT da CE/1989, à 
servidora: Betim - E .E . Dr . renato Azeredo - 7978- MaSP 458005-6, 
Susiani Renata Resende e Silva, PEBI-H/Geografia, cargo 01, ref. ao 2º 
quinq. Mag., a partir de 12/8/2011.

19 1389084 - 1

RETIFICAÇÃO - ATO Nº 50 / 2020
Retifica o Ato de Afastamento Preliminar à Aposentadoria, ref. à ser-
vidora: ibirité - Servidora sem lotação, em afastamento preliminar à 
aposentadoria, MaSP 334444-7, Nilcevanda da Silva Santos, PEBiii-F, 
cargo 01, por motivo de incorreção na carga horária . Ato nº 45 public . 
em 3/2/2017, onde se lê: ... a partir de 01/2/2017 ... correspondente à 
carga horária de 118 h/a, leia-se: ... a partir de 01/2/2017 ... correspon-
dente à carga horária de 119 h/a.

RETIFICAÇÃO - ATO Nº 51 / 2020
Retifica o Ato de Afastamento Preliminar à Aposentadoria, ref. à ser-
vidora: Betim - Servidora sem lotação, em afastamento preliminar à 
aposentadoria, MaSP 840228-1, Maria Auxiliadora Amaral, PEBii-o, 
cargo 01, por motivo de incorreção no texto. Ato nº 253/2018 e 01/2019 
que em consequência o retificou publicados respectivamente em 
21/12/2018 e 11/01/2019, onde se lê: ... correspondente à carga horária 
de 137 h/a ..., leia-se: ... correspondente à carga horária de 138 h/a ... .

RETIFICAÇÃO - ATO Nº 52 / 2020
Retifica o Ato de Afastamento Preliminar à Aposentadoria, ref. à servi-
dora: Betim - E .E . Dr . renato Azeredo - 7978- MaSP 458005-6, Susiani 
renata resende e Silva, PEBi-H, cargo 01, por motivo de incorreção 
no texto. Ato nº 80 public. em 14/8/2020, onde se lê: ... com direito, á 
média das remunerações de contribuição integral a 9764 dias de exer-
cício, sendo a última remuneração correspondente à carga horária de 
108 h/a, leia-se: ... com direito, á média das remunerações de contri-
buição integral, sendo a última remuneração correspondente à carga 
horária de 108 h/a.

RETIFICAÇÃO - ATO Nº 53 / 2020
Retifica o Ato de Afastamento Preliminar à Aposentadoria, ref. à ser-
vidora: ibirité- Servidora sem lotação – em afastamento preliminar a 
aposentadoria, MaSP 321564-7 olga Consuelo rosa da Silva, PEB 
iii J, cargo 01, Por motivo de incorreção na carga horária . Ato Nº . 55 
Publicado em 03/2/2017, Onde se lê: ... a partir de 01/2/2017 ... corres-
pondente à carga horária de 179 h/a, Leia-se: ... a partir de 01/2/2017 ... 
correspondente à carga horária de 181 h/a.

RETIFICAÇÃO - ATO Nº 44 / 2020
Retifica o Ato de Férias-Prêmio Concessão, ref. ao servidor: Juatuba 
- Servidor sem lotação, em afastamento preliminar à aposentadoria, 
MaSP 298759-2, raimundo Eustaquio Guimarães, PEBiii-P, cargo 02, 
por motivo de incorreção na vigência. Ato nº 177, public. em 27/8/04, 
onde se lê: ... ref. ao 3º quinq. de exercício, a partir de 21/10/02, leia-se: 
... ref. ao 3º quinq. de exercício, a partir de 28/12/03. Ato nº 239, public. 
em 04/12/2009, onde se lê: ... ref. ao 4º quinq. de exercício, a partir de 
24/10/07, leia-se: ... ref. ao 4º quinq. de exercício, a partir de 14/03/09.

RETIFICAÇÃO - ATO Nº 45 / 2020
Retifica o Ato de Férias-Prêmio Afastamento, ref. ao servidor: Jua-
tuba - Servidor sem lotação, em afastamento preliminar à aposentado-
ria, MaSP 298759-2, raimundo Eustaquio Guimarães, PEBiii-P, cargo 
02, por motivo de INSTRUÇÃO DE SERVIÇO SCGRH/DCCTA Nº 
01/2006. Ato nº 67 public. em 19/7/2000, onde se lê: ... ref. ao 1º e 2º 
quinq . de exercício, leia-se:  . . . ref . ao 2º quinq . de exercício .
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conselho Estadual de 
Educação - cEE

Presidente: Hélvio de Avelar Teixeira

ProCESSo Nº 32 .430
rELATorA: Maria da Glória Ferreira Giudice

PARECER Nº 156/2020
AProvADo EM 23 .3 .2020

recredenciamento da entidade Sociedade Educacional de Bocaiuva 
Ltda – SEBoC – ME, mantenedora do Colégio Professor Servelino 
ribeiro, no município de Bocaiuva .
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, sou 
por que este Conselho responda afirmativamente ao recredenciamento 
da entidade Sociedade Educacional de Bocaiuva Ltda – SEBoC – ME, 
mantenedora do Colégio Professor Servelino ribeiro, no município de 
Bocaiuva, pelo prazo de 05 (cinco) anos .
À Câmara do Ensino Médio, para suas considerações .
Belo Horizonte, 23 de março de 2020 .
a) Maria da Glória Ferreira Giudice – relatora
Pronunciamento da Câmara do Ensino Médio
A Câmara do Ensino Médio acompanha o parecer da Câmara do Ensino 
Fundamental .

Belo Horizonte, 23 de março de 2020 .
a) Girlaine Figueiró oliveira – relatora
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universidade do Estado de 
minas Gerais - uEmG

Reitora: Profª Lavínia Rosa Rodrigues

RESOLUÇÃO CONUN/UEMG Nº 467, 
DE 20 DE AGoSTo DE 2020 .

Estabelece normas para operacionalização de parcelamento de débitos 
de ex-alunos das fundações educacionais de Ensino Superior absorvi-
das pela universidade do Estado de Minas Gerais – uEMG .
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias e, CoNSiDErANDo o disposto na 
Lei nº 20 .807, de 26 de julho de 2013, regulamentada pelos Decre-
tos nºs 46 .358, 46 .359, 46 .360 de 30 de novembro de 2013 e Decre-
tos nºs 46 .477, 46 .478 e 46 .479, de 03 de abril de 2014, que discipli-
nam a absorção pela uEMG das fundações educacionais de Ensino 
Superior de Campanha, Carangola, Diamantina, Divinópolis, Passos 
e ituiutaba;
CoNSiDErANDo as determinações contidas na Lei nº 23 .136, de 10 
de dezembro de 2018, que autorizou a absorção do passivo consolidado 
das referidas fundações pelo Estado, e autorizou os procedimentos para 
a extinção dessas entidades;
CONSIDERANDO a Portaria/UEMG Nº 136, DE 08 de novembro de 
2019, que instituiu a Comissão encarregada do controle, guarda e gestão 
do acervo documental das fundações educacionais de Ensino Superior 
absorvidas pela universidade do Estado de Minas Gerais – uEMG;
CoNSiDErANDo que com a extinção dessas fundações é imperioso 
que a uEMG ofereça a opção de parcelamento dos débitos em aberto 
para os ex-alunos das mesmas, que procurarem a instituição para nego-
ciar a dívida,

rESoLvE:
Art . 1º - Ficam disponíveis opções de parcelamento dos débitos para os 
ex-alunos das fundações absorvidas, que não estiverem respondendo 
atualmente a cobrança judicial e procurarem a uEMG para que possam 
regularizar a situação financeira.
CAPÍTuLo i
DAS rEGrAS
Art . 2º - os valores dos débitos serão apurados de acordo com os dados 
contidos no acervo documental de cada Fundação, e serão atualizados 
pela taxa SELiC .
Art . 3º - o ex-aluno poderá parcelar a dívida em até 60 meses, com par-
celas mínimas de r$50,00 (cinquenta reais) .
Art . 4º - o pagamento das parcelas será realizado através de Docu-
mento de Arrecadação Estadual – DAE emitido pela Gerência de Finan-
ças uEMG .
§ 1º As parcelas terão vencimento todo o dia 10 de cada mês e serão 
emitidas em até 5 (cinco) dias antes do prazo de pagamento .
§ 2º Caso não receba a guia para pagamento em até 3 (três) dias antes 
do vencimento, o ex-aluno deverá entrar em contato com a uEMG para 
solicitar a segunda via .
Art . 5º - Ao concordar com o parcelamento, o ex-aluno irá assinar 
um documento de confissão de dívida, concordando com os valores 
estabelecidos .
Art . 6º - Em caso de atraso no pagamento a partir de 3 (três) parcelas, o 
parcelamento será automaticamente cancelado, e o ex-aluno poderá ser 
acionado para responder judicialmente pelo débito em aberto .
Parágrafo único . o acionamento judicial ocorrerá através da Advocacia 
Geral do Estado – AGE, que deverá ser provocada pela Procuradoria 
uEMG, cabendo à Assessoria de relações regionais e à Gerência de 
Finanças - GEFiN o fornecimento de todos os documentos necessários 
à adoção dos procedimentos cabíveis de cobrança, em âmbito adminis-
trativo ou judicial .
CAPÍTuLo ii
DA oPErACioNALiZAÇÃo
Art . 7º - o ex-aluno deverá procurar a unidade uEMG que absorveu a 
fundação de ensino superior em que o mesmo estudou, e manifestar o 
interesse na negociação dos débitos em até 60 (sessenta) dias da data de 
publicação dessa resolução .
Art . 8º - o servidor da uEMG responsável pela guarda documental na 
Unidade, designado através da PORTARIA/UEMG Nº 136, DE 08 DE 
NovEMBro DE 2019, deverá apurar os valores originais do débito 
em aberto e acionar Gerência de Finanças – GEFiN para atualização 
dos valores .
Art . 9º - A unidade deverá realizar a negociação com o ex-aluno, infor-
mando ao mesmo todas as regras do acordo estabelecido, e deverá pre-
encher a documentação fixada, sendo:
i – original e cópia do CPF e rG;
ii – original e cópia do comprovante de endereço, sendo conta de água, 
luz, telefone ou cartão de crédito .
iii – Ficha de negociação contendo informações pessoais do ex-aluno 
e dados do débito;
IV – Termo de confissão de dívida.
Parágrafo único. A documentação ficará arquivada fisicamente na Uni-
dade e deverá ser enviada digitalmente para a GEFiN .
Art . 10 - As guias para pagamento serão enviadas pela GEFiN mensal-
mente, somente para endereço eletrônico fornecido pelo ex-aluno no 
ato da negociação .
Art . 11 - o controle dos pagamentos efetuados será realizado pela 
GEFiN .
Art . 12 - No caso de o ex-aluno completar 3 (três) parcelas em atraso, 
a GEFiN deverá acionar a Procuradoria uEMG para adoção das provi-
dências cabíveis junto à AGE .
Art . 13 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas 
Gerais, aos 20 de agosto de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
Presidenta do Conselho universitário

20 1389911 - 1

ATO N.º 1903/2020 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15.463 
de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Supe-
rior, Nível iv, Grau A, da unidade Acadêmica de ituiutaba, EuLLEr 
xAviEr CorDEiro, com a carga horária de 20 horas aulas semanais, 
a contar da data da publicação até 31/12/2020.
ATO N.º 1905/2020 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n.º 31.930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educa-
ção Superior, Nível iv, Grau A, da unidade Acadêmica de João Mon-
levade, TAMIRIS SEERIG, classificada no Edital do Processo Seletivo 
Simplificado para Designação Temporária nº 01/2020, vaga 02, com a 
carga horária de 20 horas aulas semanais, a contar da data da publica-
ção até 31/12/2020.

Prof.ª Lavínia Rosa Rodrigues
reitora

20 1389899 - 1

universidade Estadual de montes claros - uNimoNtES
reitor: Prof . Antônio Alvimar Souza

PORTARIA Nº 099 - REITOR/2020
A reitora em exercício da universidade Estadual de Montes Claros – unimontes, Professora ilva ruas de Abreu, no uso das atribuições legais, esta-
tutárias e regimentais que lhe são conferidas, considerando: o disposto nos artigos 21-A da Lei n° . 15 .463, de 13 de janeiro de 2005; e a autorização 
do Comitê de Orçamento e Finanças da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, através do Of. Cofin n.º 0858/2020 (17999220), resolve: Art. 
1º ProMovEr, no 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente da data de publicação desta Portaria, os servidores ocupantes do cargo de Professor 
de Educação Superior, de provimento efetivo, das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Superior do Poder Executivo de que trata a Lei n° . 
15.463/2005, lotados nesta Universidade, que atendem ao argo 21-A do mesmo disposivo legal, relacionados no quadro I do anexo único desta Porta-
ria . Art . 2º revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação . registre-se . Divulgue-se . Cumpra-se .

ANEXO - PORTARIA Nº 099 - REITOR/2020
QuADro i

ProMoÇÃo Por ESCoLAriDADE
(art. 21-A da Lei nº 15.463/2005)

MASP Adm Nome Carreira Nivel Grau Novo Nível Novo Grau
13966676 2 Felipe Froes Couto PES iv B vi A
10459758 4 Mania Maristane Neves Silveira Maia PES i A vi A

20 1389688 - 1

Editais e Avisos
SEcrEtAriA DE EStADo DE 
GovErNo DE miNAS GErAiS

ExTrATo TErMo ADiTivo
Extrato 1 termo aditivo ao contrato de prestação de serviços 
Nº .9220023-Locação de veículos automotores para transporte de pes-
soas e pequenas cargas que entre si celebram o Estado de Minas Gerais 
por intermédio da Secretaria de Estado de Governo, e a Localiza rent a 
Car S .A . oBJETo: i- Prorrogação da vigência contratual por 12 meses, 
a contar de23de agosto de 2020, nos termos do art . 57, inc . ii, da Lei n .º 
8.666/93;II -Reajuste contratual com base noÍNDICE NACIONAL DE 
PrEÇoS Ao CoNSuMiDor AMPLo – iPCA doiBGE;iii-Alteraro 
preâmbulo do contrato originalpara substituir o representante legal da 
CoNTrATANTE porJuliano Fisicaro Borges- Chefe de Gabinete .iv- 
Alterar o preâmbulo do contrato original para substituiro representante 
legal da CoNTrATADA por Marcelo Araripe Dantas .Dotações orçam
entárias:1491 .04 .122 .705 .2500 .0001 .3390 .39 .17 .0 .10 .1;1491 .04 .122 .0
24.2007.0001.3390.39.17.1.10.1. Data de assinatura: 11/08/2020

4 cm -20 1389453 - 1

GABiNEtE miLitAr Do GovErNADor
AviSo DE LiCiTAÇÃo – PrEGÃo ELETrÔNiCo PArA rEGiSTro 

DE PREÇOS Nº. 09/2020 – PLANEJAMENTO Nº. 284/2020
oBJETo: registro de preços para prestação de serviços de transporte e 
distribuição de água potável (rEGioNAL DE ArAÇuAÍ), para atendi-
mento emergencial nas comunidades rurais dos municípios afetados pelos 
desastres da seca ou estiagem, sob demanda, futura e eventual, conforme 
especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Edital e Anexos. 
o Edital estará disponível no site www .compras .mg .gov .br e no GMG a 
partir de 21/08/2020. A abertura das Propostas Comerciais e Sessão do 
Pregão terá início no dia 02/09/2020 às 10h00min. Maiores informações 
pelo telefone (31) 3915-0216 . Belo Horizonte, 20 de agosto de 2020 .

3 cm -20 1389855 - 1

DEFENSoriA PúBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS

AviSo DE LiCiTAÇÃo
Pregão Eletrônico - Processo de Compra nº 1441003 000086/2020. 
Beneficiário: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Objeto: 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços grá-
ficos diversos e confecção de Agenda de Compromissos Diários, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, com garantia de qualidade, incluindo todo o 

 
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 3202008202354590123.
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