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RETIFICAÇÃO – ATO Nº 14/20
rEtIFICA, o Ato de Ampliação de Carga Horária, referente ao ser-
vidor: TOPÁZIO/TEÓFILO OTONI – EE Sebastião Alves da Cruz, 
Masp 1373314-2-02, Iolanda vilas Boas Capovilla, PEBIA, por motivo 
de incorreção no nome da escola, ato nº 04/20, publicado em 12/12/20: 
onde se lê: EE Sebastião Alves da Cunha, leia-se: EE Sebastião Alves 
da Cruz;

RETIFICAÇÃO – ATO Nº 23/20
rEtIFICA, o Ato de Concessão de Férias-Prêmio, referente ao ser-
vidor: tEÓFILo otoNI – EE Altino Barbosa, Masp 1049207-2-05, 
Alexa Moreira Santos Barros, PEBIB, por motivo de incorreção na 
vigência, ato nº 05/16, publicado em 23/02/16: onde se lê: referente ao 
1º quinquênio de exercício, a partir de 25/06/15, leia-se: referente ao 1º 
quinquênio de exercício, a partir de 03/08/15;

RETIFICAÇÃO – ATO Nº 15/20
rEtIFICA, o Ato de Lotação, referente ao servidor: ItAMBACurI 
– EE Madre Serafina de Jesus, Masp 1005266-0-01, Charbel Salman 
Oliveira, PEBID – História, por motivo de incorreção no número de 
aulas, ato nº 10/20, publicado em 04/09/20: onde se lê: com 10 aulas, 
após retorno de disposição, leia-se: com 16 aulas, após retorno de 
disposição;
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SrE de ubá
Diretora: Josiane Almeida Segheto

RETIFICAÇÃO – ATO Nº 22/2020
rEtIFICA, o Ato de Concessão de Férias-Prêmio, referente ao ser-
vidor: visconde do rio Branco - CESEC Prof . Paulo roberto reis 
de Almeida - 182214, MASP 357 .981-0 .01, Jacinto Carlos Barreto, 
AEBIN, referentes ao 6° quinquênio de exercício, ato 06/20, publi-
cado em 10 .12 .20, por motivo de incorreções . onde se lê: a partir de 
27 .05 .14, leia-se: a partir de 27 .03 .14; MASP 357 .981-0 .01, Jacinto 
Carlos Barreto, AEBIN, referentes ao 7° quinquênio de exercício, ato 
06/20, publicado em 10.12.20, por motivo de incorreções. Onde se lê: a 
partir de 19 .12 .19, leia-se: a partir de 26 .08 .19 .

18 1430311 - 1

AFASTAMENTO POR MOTIVO DE LUTO - ATO Nº 30/2020
rEGIStrA AFAStAMENto Por MotIvo DE Luto, nos termos 
da alínea “b” do art. 201 da Lei nº 869, de 05/07/1952, por até oito dias 
consecutivos, à servidora: visconde do rio Branco - C .E .M . Prof . the-
odolindo José Soares - 182311, MASP 1 .460 .610-7, Kelly Paloma Apa-
recida de Freitas Andrião, PEBDIA, a partir de 14 .12 .20 .

ANULAÇÃO – ATO Nº 02/2020
ANULA os atos de Anulação de Retificação de quinquênio, referente 
ao servidor: Guarani - E . E . Prof . Alberto Pacheco - 181030, MASP 
389 .852-5 .01, ricardo Pires vidal, PEBIIIP, referentes aos 3° e 4º quin-
quênios, ato 03/20, publicado em 30.05.20, por motivo de incorreções;

ANULAÇÃO – ATO Nº 03/2020
ANULA os atos de Anulação de Retificação de quinquênio, referente 
ao servidor: Guarani - E . E . Prof . Alberto Pacheco - 181030, MASP 
389 .852-5 .01, ricardo Pires vidal, PEBIIIP, referentes aos 3° e 4º quin-
quênios, ato 09/20, publicado em 21.11.20, por motivo de incorreções;

ANULAÇÃO – ATO Nº 04/2020
ANULA o(s) ato(s) de Anulação de Retificação de quinquênio, refe-
rente ao servidor: SRE/Ubá, afastado preliminarmente à aposentadoria 
de Guarani,MASP 389 .852-5 .01, ricardo Pires vidal, PEBIIIP, refe-
rente ao 4º quinquênio, ato 10/20, publicado em 28.11.20, por motivo 
de incorreções .

ANULAÇÃO – ATO Nº 08/2020
ANULA o(s) ato(s) de Retificação de férias-prêmio/Concessão, refe-
rente ao servidor: SRE/Ubá, afastado preliminarmente à aposentado-
ria de Guarani,MASP 389 .852-5 .01, ricardo Pires vidal, PEBIIIP, 
referente ao 4º quinquênio de férias-prêmio, ato 04/20, publicado em 
17 .06 .20, por motivo de incorreções .

FÉRIAS-PRÊMIO/CONCESSÃO ATO Nº 64/2020
CoNCEDE trÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIo, nos termos do § 4º 
do art. 31, da CE/1989, que poderão ser usufruídas, a critério da Admi-
nistração, a partir de 01/01/2022, nos termos da Lei Complementar 
Federal nº 173/2020 e considerando o teor dos Pareceres Jurídicos de 
nº 16 .247, de 22 de julho de 2020, e nº 16 .244, de 14 de julho de 2020, 
aprovados pelo Advogado-Geral do Estado, aos servidores: Coimbra 
- E .E . Emílio Jardim - 128635, MASP 1 .109 .624-5 .01, reinaldo Mar-
cos Scaramelo, ocupante do cargo efetivo de PEBIB, referentes ao 3° 
quinquênio de exercício, a partir de 01 .10 .20; MASP 1 .357 .381-1 .03, 
Drielle Fátima Alves de oliveira, ocupante do cargo efetivo de PEBIA, 
referentes ao 1° quinquênio de exercício, a partir de 14 .09 .20; Ervália 
- E. E. Prof. David Procópio - 180891, MASP 1.172.177-6.03, Tiago 
roberto da Silva, ocupante do cargo efetivo de PEBIB, referentes ao 
1° quinquênio de exercício, a partir de 19 .11 .20; tocantins - E . E . Dr . 
João Pinto - 181854, MASP 1 .082 .129-6 .01, Dayana da Costa rocha, 
ocupante do cargo efetivo de PEBIIG, referentes ao 3° quinquênio de 
exercício, a partir de 22 .11 .20 .

FÉRIAS-PRÊMIO/CONCESSÃO ATO Nº 65/2020
CoNCEDE trÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊMIo, nos termos do § 
4º do art. 31, da CE/1989, que poderão ser usufruídas, 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 nº 16 .247, de 22 de julho de 2020, e nº 16 .244, de 14 de julho de 
2020, aprovados pelo Advogado-Geral do Estado, às servidoras: São 
Geraldo - E . E . álvaro Giesta - 181536, MASP 276 .931-3 .05, Candida 
Maria de Lima Cruz, EEBIIC, referentes ao 1° quinquênio de exercí-
cio, a partir de 08 .09 .20, com aproveitamento de tempo do cargo do 
qual foi desligada .

ProCESSo ADMINIStrAtIvo - DECISÃo 
- SRE/UBÁ - ATO Nº 09/2020

CONCLUI Processo Administrativo nº 02/2020, Termo de Instaura-
ção – Portaria SRE/Ubá nº 02/2020, publicada no “Minas Gerais” em 
21/03/2020, referente ao servidor : São Geraldo-E. E. Álvaro Giesta 
- 181536, MaSP 1 .106 .181-9, A .o .r ., PEBD1A . Considerando que 
ficou constatado e comprovado o pagamento indevido de vencimen-
tos, no período de 10/12/2019 a 30/01/2020, em razão do afastamento 
pelo INSS, por motivo de licença saúde, tendo o benefício reconhe-
cido pelo INSS até 31/01/2020, uma vez que a partir do 16º (décimo 
sexto) dia de afastamento do servidor designado o INSS é o respon-
sável pelo pagamento . Considerando o fato de que não houve má-fé 
por parte dos envolvidos e que não decorreu o prazo decadencial de 
5 (cinco) anos, conforme disposto n o artigo 65, da Lei nº 14.184/02 e 
Resolução SEPLAG nº 037/05, razão pela qual a Administração Esta-
dual não perdeu o direito de rever o seu ato; Considerando, por fim que 
o interessado, devidamente intimado, não apresentou recurso ou tenha 
manifestado interesse na composição de acordo com a Administração, 
esta Comissão, visando a regularização da vida funcional do servidor 
e o interesse público, decide pela reposição aos cofres públicos dos 
valores indevidamente pagos durante todo o período, ficando extinto o 
presente processo administrativo com o pagamento .

ProCESSo ADMINIStrAtIvo - DECISÃo 
- SRE/UBÁ - ATO Nº 10/2020

CONCLUI Processo Administrativo nº 15/2020, Termo de Instaura-
ção – Portaria SRE/Ubá nº 15/2020, publicado no “Minas Gerais” em 
05/12/2020, referente ao servidor: Astolfo Dutra – E.E. Dep. Edson 
resende - 180769 MaSP: 869 .888 .-8 .01, M .L ., PEBIA . Considerando 
que ficou constatado e comprovado incorreção nas datas de vigências 
dos adicionais citados nos autos do processo, decorrente de equívocos 
nas contagens de tempo, bem como o fato de que não houve má-fé por 
parte dos envolvidos; considerando, ainda, que as irregularidades se 
deram a mais de 5 (cinco) anos, ou seja, a Administração Estadual per-
deu o direito de rever o seu ato, conforme art. 65, da lei 14.184/2002 
e Resolução SEPLAG nº 037/05, esta comissão, visando a regulariza-
ção da vida funcional da servidora, DECIDE pela MANutENÇÃo 
da data de vigência dos 1º, 2º e 3º Quinquênios, sem reposição aos 
cofres públicos .
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SrE de uberaba
PORTARIA SRE Nº 009/2020

Nos termos do artigo 1º da Resolução SEE/MG nº 170 de 29/01/2002; 
artigos 1º e 3º da Portaria SEE/MG nº 1406, de 24/04/2002; do artigo 18 
da Resolução CEE/MG nº 443, de 02/08/2001 e considerando a solici-
tação do representante da entidade mantenedora, fica autorizado a Edu-
cação Infantil (pré-escolar) na Escola Municipal Infantil Maísa Ferreira 
Passuelo vasconcelos, situado na Avenida Brasil, nº 210, vila residen-
cial de Furnas, no município de Fronteira - MG .
SRE/UBERABA
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SrE de unaí
Diretora: Aurora Pires de Carvalho

FÉRIAS-PRÊMIO/ AFASTAMENTO – ATO Nº 36/2020
Autoriza Afastamento Para Gozo de Férias-Prêmio, nos termos do 
inciso II § 1º do art. 3º da Resolução Conjunta SEPLAG/SEE Nº 8.656, 
de 02/07/2012, ao(s) servidor(es): Buritis: EE “Argemiro Antônio do 
Prado”, MaSP 286.060-9, Elzimar Ferreira Barbosa, adm. 01, ATB4N/
SE II, por 01 mês, referente ao 6º quinquênio de exercício, a partir de 
21/12/2020.

AFASTAMENTO POR MOTIVO DE LUTO – ATO Nº 30/2020
Registra Afastamento Por Motivo de Luto, nos termos da alínea “b” 
do art. 201 da Lei nº 869, de 05/07/1952, por até oito dias consecu-
tivos, ao(s) servidor(es): Unaí: EE “Manoela Faria Soares”, MaSP 
1 .341 .046-9, Adenice de oliveira Araujo, adm . 01, PEB2C, a partir de 
21/11/2020.

AFASTAMENTO POR MOTIVO DE LUTO – ATO Nº 31/2020
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 Nor-
mativa/SEPLAG/SCAP nº 01/2012, por até oito dias consecutivos, 
ao(s) servidor(es): Buritis: EE “Argemiro Antônio do Prado”, MaSP 
1 .391 .614-3, rosilene Pereira ribeiro, adm . 01, ASBD1A, a par-
tir de 11/11/2020; Formoso: EE “Martinho Antônio Ornelas”, MaSP 
600 .533-4, Cassia Mony ornelas, adm . 03, PEBD1A, a partir de 
21/11/2020.
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conselho Estadual de 
Educação - cEE

Presidente: Hélvio de Avelar teixeira

PARECER N°316 RETIFICADO - SEE/CEE-PLENÁRIO
PROCESSO Nº 1260.01.0039334/2020-20

rELAtorA: IvoNICE MArIA DA roCHA
AProvADo EM 27 .10 .2020

Alteração societária e recredenciamento da entidade Colégio Evo-
lução tocantins Ltda - ME, mantenedora do Colégio Evolução, de 
tocantins .
Conclusão
Mediante o atendimentoàs exigências legais, sou por que este Conselho 
tome conhecimento da alteração societária e responda afirmativamente 
ao recredenciamento da entidade Colégio Evolução tocantins Ltda - 
ME, mantenedora do Colégio Evolução, no município de tocantins, 
pelo prazo de 5 (cinco) anos,a partir de 04 .12 .2019 .

Belo Horizonte, 27 de outubro de 2020 .
Ivonice Maria da rocha – relatora

Fica retificada a publicação no “MG” de 02.12.2020.
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universidade do Estado de 
minas Gerais - uEmG

reitora: Profª Lavínia rosa rodrigues

rESoLuÇÃo CoNUN/UEMG Nº 477, DE 
17 DE DEZEMBro DE 2020

Autoriza a criação de Departamento na unidade Acadêmica de Leopol-
dina - universidade do Estado de Minas Gerais- uEMG .
o Conselho universitário da universidade do Estado de Minas Gerais, 
CONUN/UEMG, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais,
Considerando a deliberação realizada na 8º reunião ordinária, em 16 
de dezembro de 2020;
rESoLvE:
Art . 1º Fica autorizada a criação de Departamento na unidade Acadê-
mica de Leopoldina – uEMG, que passa a ser denominado Departa-
mento de Ciências Humanas .
Art . 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 17 de dezembro de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
Presidenta do Conselho universitário

18 1430304 - 1

RESOLUÇÃO CONUN/UEMG Nº 479, DE 
17 DE DEZEMBro DE 2020

Aprova a criação do curso de Bacharelado em Engenharia de Alimentos 
da unidade Acadêmica de Frutal
o Conselho universitário da universidade do Estado de Minas Gerais, 
no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, considerando a 
aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Enge-
nharia de Alimentos da unidade Acadêmica de Frutal pelo Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão - CoEPE, aos 02 de dezembro de 2020,
rESoLvE:
Art . 1º Fica aprovada a criação do curso de Bacharelado em Engenha-
ria de Alimentos da unidade Acadêmica de Frutal, cujo Projeto Peda-
gógico foi aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - 
CoEPE, aos 02 de dezembro de 2020 .
Art . 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 17 de dezembro de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
Presidenta do Conselho universitário
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RESOLUÇÃO CONUN/UEMG Nº 476 DE 
17 DE DEZEMBro DE 2020

Dispõe sobre a representação docente nos órgãos colegiados da Univer-
sidade do Estado de Minas Gerais
o Conselho universitário da universidade do Estado de Minas Gerais, 
no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o 
disposto no art . 16, inciso xxI, do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 
46 .352, de 25 de novembro de 2013 e, considerando as disposições con-
tidas nos arts . 172 e 173 do regimento Geral estabelecido pela resolu-
ção nº 374, de 26 de outubro de 2017,
rESoLvE:
Art . 1º os docentes que, eleitos como representantes de determinada 
categoria, passem a integrar categoria subsequente em razão de pro-
moção na carreira, não perderão a condição de membros dos órgãos 
colegiados a que pertençam, observado o prazo do respectivo mandato 
e desde que respeitado o quantitativo de especialistas e mestres fixado 
no art . 172, § 2º, do regimento Geral da universidade .
Art . 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 17 de dezembro de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
Presidenta do Conselho universitário
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ATO N.º 2263/2020
CoNCEDE QuINQuÊNIo, nos termos do art . 112 do ADCt da 
CE/1989, a servidora GISELLE HISSA SAFAR, Masp n.º 1033974-5, 
Professor de Educação Superior, Nível vI, Grau A, da Escola de Design, 
referente ao 8° quinquênio, a partir de 31/10/2020, cujo pagamento se 
dará a partir de 01/01/2022, sem efeitos financeiros retroativos, nos ter-
mos da Lei Complementar Federal nº 173/2020 e considerando o teor 
dos Pareceres Jurídicos de nos 16 .247, de 22 de julho de 2020, e 16 .244, 
de 14 de julho de 2020, aprovados pelo Advogado-Geral do Estado .

ATO N.º 2264/2020
AutorIZA AFAStAMENto PArA GoZo DE FÉrIAS-PrÊMIo, 
nos termos da Resolução SEPLAG nº 22, de 25/4/2003, tendo em 
vista o art . 5º da Deliberação do Comitê Extraordinário CovID-19 
nº 2/2020, a servidora ESTENITA FERREIRA, Masp n.º 1033935-6, 
técnico universitário, Nível vI, Grau D, da Escola de Música, por 
1 (um) mês, referente ao 4º quinquênio de férias-prêmio, a partir de 
28/12/2020.

Prof .ª Lavínia rosa rodrigues
reitora
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RESOLUÇÃO CONUN/UEMG Nº 478 DE 
17 DE DEZEMBro DE 2020

Aprova a criação do curso de Bacharelado em Engenharia de Produção 
da unidade Acadêmica de Frutal .
o Conselho universitário da universidade do Estado de Minas Gerais, 
no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, considerando a 
aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Enge-
nharia de Produção da unidade Acadêmica de Frutal pelo Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão - CoEPE, em 26 de novembro de 2020,
rESoLvE:
Art . 1º Fica aprovada a criação do curso de Bacharelado em Engenharia 
de Produção da Unidade Acadêmica de Frutal, cujo Projeto Pedagógico 
foi aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CoEPE, 
aos 26 de novembro de 2020 .
Art . 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte aos 17 de dezembro de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
Presidenta do Conselho universitário
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Editais e Avisos
SEcrEtAriA DE EStADo DE 
GovErNo DE miNAS GErAiS

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao Convênio nº 
1491000358/2017/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Municí-
pio de Francisco Badaró. Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigên-
cia por mais 302 dias passando seu vencimento para 30/01/2021. Assi-
natura: 17/12/2020.

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao Convênio nº 
1491000844/2016/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SE7OV e o Municí-
pio de Caparaó. Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência por 
mais 301 dias passando seu vencimento para 30/01/2021. Assinatura: 
17/12/2020.

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao Convênio nº 
1491000404/2016/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Juatuba . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência por 
mais 269 dias passando seu vencimento para 30/01/2021. Assinatura: 
17/12/2020.

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao Convênio nº 
1491000672/2016/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Municí-
pio de Bom repouso . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência 
por mais 265 dias passando seu vencimento para 30/01/2021. Assina-
tura: 17/12/2020.

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao Convênio nº 
1491000457/2017/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Itamarandiba . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência 
por mais 303 dias passando seu vencimento para 30/01/2021. Assina-
tura: 17/12/2020.

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao Convênio nº 
1491000692/2017/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Jampruca . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência 
por mais 297 dias passando seu vencimento para 30/01/2021. Assina-
tura: 17/12/2020.

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao Convênio nº 
14910001572/2017/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Piumhi . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência por 
mais 281 dias passando seu vencimento para 30/01/2021. Assinatura: 
17/12/2020.

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao Convênio nº 
1491000801/2017/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Araçuaí . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência por 
mais 263 dias passando seu vencimento para 30/01/2021. Assinatura: 
17/12/2020.

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao Convênio nº 
1491000143/2017/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Papagaios . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência 
por mais 211 dias passando seu vencimento para 30/01/2021. Assina-
tura: 17/12/2020.

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao Convênio nº 
1491001144/2017/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Piranga . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência por 
mais 43 dias passando seu vencimento para 30/01/2021. Assinatura: 
17/12/2020.

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao Convênio nº 
1491001620/2017/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de São José da Safira. Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de 
vigência por mais 35 dias passando seu vencimento para 30/01/2021. 
Assinatura: 17/12/2020.

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao Convênio nº 
1491000040/2018/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Municí-
pio de vargem Bonita . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência 
por mais 247 dias passando seu vencimento para 30/01/2021. Assina-
tura: 17/12/2020.

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao Convênio nº 
1491000158/2018/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Santa rita do Itueto . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de 
vigência por mais 233 dias passando seu vencimento para 30/01/2021. 
Assinatura: 17/12/2020.

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao Convênio nº 
1491000355/2018/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Francisco Sá . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência 
por mais 217 dias passando seu vencimento para 30/01/2021. Assina-
tura: 17/12/2020.

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao Convênio nº 
1491000484/2018/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Pavão . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência por 
mais 211 dias passando seu vencimento para 30/01/2021. Assinatura: 
17/12/2020.

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao Convênio nº 
1491000571/2018/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Nova Belém . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência 
por mais 210 dias passando seu vencimento para 30/01/2021. Assina-
tura: 17/12/2020.

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao Convênio nº 
1491000691/2018/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Pirapetinga . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência 
por mais 210 dias passando seu vencimento para 30/01/2021. Assina-
tura: 17/12/2020.

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao Convênio nº 
1491000698/2018/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Pirajuba . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência por 
mais 210 dias passando seu vencimento para 30/01/2021. Assinatura: 
17/12/2020.

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao Convênio nº 
1491000667/2018/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Itabira . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência por 
mais 210 dias passando seu vencimento para 30/01/2021. Assinatura: 
17/12/2020.

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao Convênio nº 
1491000668/2018/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Nova Porteira . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência 
por mais 210 dias passando seu vencimento para 30/01/2021. Assina-
tura: 17/12/2020.

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao Convênio nº 
1491000660/2018/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Divisópolis. Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência 
por mais 210 dias passando seu vencimento para 30/01/2021. Assina-
tura: 17/12/2020.

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao Convênio nº 
1491000664/2018/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Maravilhas . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência 
por mais 210 dias passando seu vencimento para 30/01/2021. Assina-
tura: 17/12/2020.

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao Convênio nº 
1491000658/2018/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Barra Longa . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência 
por mais 210 dias passando seu vencimento para 30/01/2021. Assina-
tura: 17/12/2020.

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao Convênio nº 
1491000661/2018/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Guanhães . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência 
por mais 210 dias passando seu vencimento para 30/01/2021. Assina-
tura: 17/12/2020.

36 cm -18 1429947 - 1

ExtrAto DE tErMo ADItIvo
Extrato do 2º termo Aditivo ao Contrato nº 9220023 . Partes: EMG, por 
intermédio da Secretaria de Estado de Governo, e a Localiza rent a Car 
S/A. Objeto: I - Asupressão de 7,16%do valor global do contrato, cor-
respondendo este percentual ao valor der$9 .853,29; II - o acréscimo 
de 16,31% do valor global do contrato, correspondendo este percen-
tual ao valorde r$22 .455,36 . valor: Em virtude das alterações o valor 
global do contrato passa a ser de r$150 .247,10 . Data de assinatura: 
18/12/2020. Dotações orçamentárias: 1491.04.122.705.2500.0001.339
0 .39 .17 .0 .10 .1 e 1491 .04 .122 .024 .2007 .0001 .3390 .39 .17 .1 .10 .1 .

3 cm -18 1430280 - 1

ExtrAto tErMo ADItIvo
Extrato do terceiro termo aditivo ao contrato nº 9192667,de contrata-
ção de serviços de locação de vagas de garagem, cobertas e com segu-
rança, para veículos oficiais do Escritório de Representação da Secre-
taria de Estado de Governo de Minas Gerais em Brasília/DF, celebrado 
entre EStADo DE MINAS GErAIS , por intermédio da SECrEtA-
rIA DE EStADo DE GovErNo-SEGov e a empresa PArK CAr 
oNE EStACIoNAMENtoS LtDA oBJEto: I- Prorrogar a vigên-
cia pactuada, que passará a ser de 19 de dezembro de 2020 a 19 de 
dezembro de 2021; II – Alterar o preâmbulo do contrato original para 
substituir o representante legal da Contratante; III –redução do valor 
correspondente a r$ 4 .011,98 (quatro mil e onze reais e noventa e oito 
centavos) . Dotações orçamentárias: 1491 .04 .122 .028 .2015 .0001 .3390 .
39.20.0.10.1, Data de assinatura: 18/12/2020.

3 cm -18 1430160 - 1

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao termo de Fomento nº 
1491000419/2019/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Lar São 
vicente de Paulo de Passos . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de 
vigência por mais 150 dias passando seu vencimento para 30/01/2021 
Assinatura: 17/12/2020.

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao termo de Fomento nº 
1491001706/2019/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e a Asso-
ciação dos Amigos do Bairro Santa rosa . objeto: Prorrogar de ofício 
o prazo de vigência por mais 42 dias passando seu vencimento para 
30/01/2021 Assinatura: 17/12/2020.

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao termo de Fomento nº 
1491000823/2019/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e a Asso-
ciação de Pessoas com Deficiência de Unaí. Objeto: Prorrogar de Ofí-
cio o prazo de vigência por mais 116 dias passando seu vencimento 
para 30/01/2021 Assinatura: 17/12/2020.

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao termo de Fomento nº 
1491000759/2019/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e a Casa 
Caminho da Luz . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência por 
mais 120 dias passando seu vencimento para 30/01/2021 Assinatura: 
17/12/2020.

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao termo de Fomento nº 
1491000888/2019/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e a APAE 
de Coromandel . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência por 
mais 114 dias passando seu vencimento para 30/01/2021 Assinatura: 
17/12/2020.

ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do termo de Prorrogação de ofício ao termo de Fomento nº 
1491000722/2019/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e a Asso-
ciação de Hortifrutigranjeiros, Processados Lácteos do Município de 
Novo Cruzeiro . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência por 
mais 122 dias passando seu vencimento para 30/01/2021 Assinatura: 
17/12/2020 .

 
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 3202012182244390115.
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