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SrE de ubá
Diretora: Josiane Almeida Segheto

PorTArIANº 17/2020
Nos termos do artigo 1º da resolução SEE nº 170, de 29 .01 .2002, 
dos artigos 1º e 3º daPortariaSEE nº 1406, de 24 .04 .02,do artigo 25 
da resolução CEE nº 443, de 02 .08 .2001, conforme solicitação do 
representante da entidade mantenedora,ficam encerradas, em caráter 
definitivo a partir de 17/12/2013,asatividades daEscola Municipal “de 
Guarani”-(Pré-Escolar), situada na rua Abreu Sobrinho, Nº 210, Cen-
tro, Guarani/MG . Ficam revogados os atos autorizativos concedidos ao 
estabelecimento .
SrE/ubá

ANuLAÇÃo – ATo Nº 01/2020
ANULA o ato de Concessão de Quinquênio referente à servidora: Rio 
Pomba - E . E . Padre Manoel de Jesus Maria - 181480, MASP 376 .118-
6 .01, Saturninha Alves de Barros, ATB2/IIF, referente ao 1º quinquê-
nio, no ato 07/08, publicado em 15 .03 .08, por motivo de incorreções .

FÉRIAS-PRÊMIO/ CONCESSÃO ATO Nº 03/2020
CONCEDE TRÊS MESES DE FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do § 4º 
do art . 31, da CE/1989, aos servidores: rio Pomba - E . E . Padre Manoel 
de Jesus Maria - 181480, MASP 376 .118-6 .01, Saturninha Alves de 
Barros, ATB2/IIF, referente ao 3º quinquênio, a partir de 13 .03 .14; 
Senador Firmino - E . E . Prof . Cícero Torres Galindo - 181609, MASP 
1 .187 .796-6 .02, Maria Francisca Carneiro Moreira, ATBIB, referente 
ao 1º quinquênio, a partir de 16 .12 .19; ubá – E . E . Coronel João Fer-
reira de Andrade - 182095, MASP 1 .270 .747-7 .02, Lília Gonçalves 
Gualberto, ATBIB, referente ao 1º quinquênio, a partir de 25 .11 .19 .

09 1311414 - 1

QUINQUÊNIO – ATO Nº 01/2020
CONCEDE QUINQUÊNIO, nos termos do art. 112, do ADCT da 
CE/1989 a servidora: rio Pomba - E . E . Padre Manoel de Jesus Maria 
- 181480, MASP 376 .118-6 .01, Saturninha Alves de Barros, ATB2/IIF, 
referente ao 1º quinquênio, a partir de 24 .02 .03; MASP 376 .118-6 .01, 
Saturninha Alves de Barros, ATB2/IIF, referente ao 2º quinquênio, a 
partir de 24 .02 .08 .

09 1311412 - 1

SrE de unaí
Diretora: Aurora Pires de Carvalho

CoNCLuSÃo – ProCESSo ADMINISTrATIvo – ATo Nº 10/2019 
- Concluí Processo Administrativo instaurado pela Portaria DIPE Nº . 
10/2019, publicado no MG – 07/09/2019, nos termos da Lei 14 .184/2002 
e a resolução SEPLAG nº . 37/2005, referente ao servidor(a) – Buri-
tis-MG – EE Argemiro Antônio do Prado– D .B .S .F .MaSP: 600 .611-8, 
adm . 01, PEB2o– não estando caracterizada a má fé,decidepelanão 
restituiçãodo débitoapurado e pelamanutenção da vigênciado 1º Quin-
quênioem 03/09/1998,2º Quinquênioem 03/09/2003, 3º Quinquênioem 
03/09/2008,e do4º Biênio em 01/10/2001,5º Biênio em 01/10/2003,6º 
Biênio em 30/09/2005, 7º Biênio em 30/09/2007, 8º Biênio em 
01/10/2009,embora indevida, mas por se aplicar ao caso o instituto da 
decadência conforme determina o art . 65 da Lei 14 .184/2002 .

AFASTAMENTo PrELIMINAr À APoSENTADorIA – ATo Nº 
01/2020 - Registra Afastamento Preliminar à Aposentadoria Voluntária, 
nos termos do § 24 do art . 36 da CE/ 1989, do(s) servidor(es): unaí: EE 
“Izabel Campos Martins”, MaSP 335 .816-5, Maria Laura Borges, adm . 
02, PEB3P, a partir de 30/12/2019, à vista de requerimento de aposenta-
doria pelo art . 6º da EC nº 41/03 c/c §5º do art . 40 da CF/88, com direito 
à remuneração integral, correspondente à carga horária de 108+11h/a.

FÉRIAS-PRÊMIO/CONCESSÃO – ATO Nº 01/2020
Concede Três Meses de Férias-Prêmio, nos termos do § 4º do art . 31, 
da CE/1989, ao(s) servidor(es): unaí: “SrE unaí”, MaSP 1 .248 .673-4, 
Ana Lúcia Passos, adm . 02, ATB1B/FGD-4, referente ao 1º quinquênio 
de exercício, a partir de 28/12/2019; MaSP 1 .379 .472-2, Maria Cle-
mentina Silva, adm . 01, TDE1B/FGD-5, referente ao 1º quinquênio de 
exercício, a partir de 04/01/2020 .

FÉRIAS-PRÊMIO/AFASTAMENTO – ATO Nº 01/2020
AUTORIZA AFASTAMENTO PARA GOZO DE FÉRIAS-PRÊMIO, 
nos termos da resolução Conjunta SEPLAG/SEE nº 9865, de 3 de julho 
de 2018, ao(s) servidor(es): unaí: “SrE unaí”, MaSP 1 .319 .956-7, 
Jose Adauto de Carvalho Junior, adm . 01, TDE2C, por 01 mês, refe-
rente ao 1º quinquênio de exercício, a partir de 13/01/2020 .

09 1311236 - 1

oPÇÃo rEMuNErATÓrIA – ATo Nº 01/2020
registra opção remuneratória, nos termos do inciso II, art . 27 da Lei 
Delegada nº . 174, de 2007, com redação dada pelo art . 7º da Lei Dele-
gada nº . 182, de 21/01/2011, do(s) servidor(es): unaí: “SrE unaí”, 
MaSP 609 .066-6, vanilda Aparecida Palma Souza, adm . 02, ATB5I, 
pela a remuneração do seu cargo efetivo acrescida de 50% do ven-
cimento do cargo em comissão de DAD-4 ED1100922, a contar de 
26/12/2019 .

09 1311237 - 1

SrE metropolitana c
Diretora: Gláucia Cristina Pereira dos Santos ribeiro

rETIFICAÇÃo - ATo Nº 01/2020
RETIFICA NO(s) ATO(s) de Retificação de Férias-Prêmio/Afasta-
mento referente ao(s) servidor(es): Belo Horizonte – E .E . Madre Car-
melita - 1457, MaSP 1054971-5 , Elizabeth Corsino Zocrato , ATB3G, 
1º cargo, exercendo cargo em comissão – Secretária Escolar, 1º cargo, 
Ato n° 114/2019, publicado em 23/08/2019, onde se lê:  . . . por 03 meses, 
ref . ao 2º quinq . de exercício, por 03 meses, ref . ao 3º quinq . de exer-
cício . . ., leia-se:  . . . , por 03 meses, ref . ao 2º quinq . de exercício, por 01 
mês, ref . ao 3º quinq . de exercício, a partir de 02/09/2019 . ribeirão das 
Neves - E .E . Nilton Martins da Costa - 9903, MaSP 891708-0 , Geralda 
Terezinha de Carvalho , PEB1o, 1º cargo, Ato n° 175/2019, publicado 
em 08/11/2019, onde se lê:  . . . Geraldo Terezinha de Carvalho . . ., leia-se: 
 . . . , Geralda Terezinha de Carvalho .

10 1311813 - 1

FÉRIAS - PRÊMIO CONCESSÃO – ATO Nº 01/2020
CONCEDE TRÊS MESES DE FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do § 
4º do art . 31, da CE/1989, a servidor (es): ribeirão das Neves – E .E . 
Maria Pereira de Araújo - 322628, MaSP 823239-9, Edna Custódio da 
Silva Araújo, PEB1P, 2º cargo, ref . ao 4º quinq . de exercício, a partir 
de 11/08/2014 e 03 meses ref . ao 5ºquinq . De exercício, a partir de 
06/08/2019 .

oPÇÃo rEMuNErATÓrIA – ATo Nº 01/2019 rEGISTrA oPÇÃo 
rEMuNErATÓrIA, nos termos do inciso II, art . 23 da Lei nº 21710, 
de 2015 e art . 28-A da Lei nº 15293, de 2004, da servidora: Belo Hori-
zonte – EE Pedro Paulo Penido – 2267, Masp 369360-3, Maura de oli-
veira Silva Mafra, ATB3I, admissão 02, pela remuneração do cargo 
de provimento efetivo acrescida de 50% da remuneração do cargo de 
provimento em comissão de Secretário de Escola - SEIII, a partir de 
20/12/2019 .

10 1311812 - 1

rESoLuÇÃo CoNuN/uEMG Nº 003, 
DE 10 DE JANEIro DE 2020

Altera a resolução CoNuN/uEMG Nº 372, de 05 de outubro de 2017, 
que dispõe sobre as atribuições de encargo ao professor, a criação da 
Comissão Permanente de Gestão de Docentes - CPGD, e dá outras 
providências .
o Conselho universitário da universidade do Estado de Minas Gerais 
– CoNuN/uEMG, no uso de suas atribuições estatutárias e regimen-
tais, considerando as disposições condas no art . 1º, §3º, Iv, do Estatuto 
da uEMG, aprovado pelo Decreto nº 46 .352, de 25 de novembro de 
2013, rESoLvE:
Art . 1º os incisos I e II do art . 20 da resolução CoNuN/uEMG Nº 372, 
de 05 de outubro de 2017, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art . 20 - (…)
I - tempo parcial, com obrigação de cumprir vinte horas semanais de 
trabalho;
II - tempo integral, com obrigação de cumprir quarenta horas semanais 
de trabalho, nele reservado o tempo de, pelo menos, vinte horas sema-
nais para pesquisa, trabalhos de extensão, planejamento, avaliação ins-
titucional e qualificação formal”.
Art . 2º Fica revogado o § 1º do art . 2º da resolução CoNuN/uEMG Nº 
372, de 05 de outubro de 2017 .
Art . 3º Fica revogado o Parágrafo único do art . 25 da resolução 
CoNuN/uEMG Nº 372, de 05 de outubro de 2017 .
Art . 4º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas 
Gerais, aos 10 de janeiro de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
Presidente do Conselho universitário

10 1311861 - 1

rESoLuÇÃo CoNuN/uEMG Nº 004, 
DE 10 DE JANEIro DE 2020

Altera os arts . 1º e 3º da resolução CoNuN/uEMG nº 443, de 04 de 
outubro de 2019, que aprova a distribuição de vagas para ingresso de 
discentes na universidade do Estado de Minas Gerais, a partir do ano 
de 2020 .
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições estatutárias e regimentais, e da competência estabelecida no 
art . 156 da resolução CoNuN/uEMG Nº 374/2017, de 26 de outu-
bro de 2017,
rESoLvE:
Art . 1º Ficam alterados os arts . 1º e 3º da resolução CoNuN/uEMG 
nº 443, de 04 de outubro de 2019, que passam a vigorar com a seguinte 
redação:
“Art . 1º Fica aprovada a distribuição de vagas para ingresso de discen-
tes na universidade do Estado de Minas Gerais a partir do ano de 2020, 
conforme a seguinte porcentagem:
I - 25% para candidatos inscritos no ENEM por ampla concorrência/
regionalizado;
II - 75% para candidatos inscritos pelo Sistema de Seleção Unificada 
(SISu), sendo distribuídos da seguinte forma:
a) 25% destinados ao SISu/Ampla Concorrência/ regionalizado;
b) 50% destinados ao SISu/ ProCAN .
Art . 3º A seleção para a distribuição regional das vagas descritas nos 
incisos I e II, ‘a’, do art . 1º da presente resolução será feita:
I - mediante comprovação de o candidato ter cursado o ensino médio na 
mesma mesorregião em que se situa a unidade da uEMG ou a um raio 
de até 150 km da cidade onde fica sediada a unidade da UEMG; e
II - mediante acréscimo de 15% sobre a nota obtida pelo candidato no 
ENEM ou no SISu .”
Art . 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, aos 10 de janeiro de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
Presidente do Conselho universitário

10 1311863 - 1

rESoLuÇÃo CoNuN/uEMG Nº 002, 
DE 10 DE JANEIro DE 2020

Dispõe sobre a criação e organização do Programa Institucional de Bol-
sas para Mobilidade Internacional da universidade do Estado de Minas 
Gerais – PIBMI/uEMG para estudantes em intercâmbio fora do país .
o Conselho universitário da universidade do Estado de Minas Gerais – 
CoNuN, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CoEPE, 
da universidade do Estado de Minas Gerais – uEMG, com amparo 
no art . 15 da Lei nº 22 .929, de 12 de janeiro de 2018, no artigo 27 do 
Decreto nº 45 .873, de 30 de dezembro de 2011, na resolução CoNuN/
uEMG Nº 402 de 12 de junho de 2018, na PorTArIA/ uEMG Nº 92, 
de 09 de setembro de 2019, e na rESoLuÇÃo CoNuN/uEMG Nº 
415, de 25 de outubro de 2018,
rESoLvE:
Art . 1º Fica aprovado o Programa Institucional de Bolsas para Mobili-
dade Internacional da universidade do Estado de Minas Gerais PIBMI-
uEMG .
Art . 2º Conforme o artigo 27 do Decreto n .º 45 .873, de 30 de dezembro 
de 2011, a gestão do PIBMI-UEMG fica a cargo da Assessoria de Inter-
câmbio e Cooperação Interinstitucional da uEMG – AICI .
Art . 3º o Programa Institucional de Bolsas para Mobilidade Interna-
cional da universidade do Estado de Minas Gerais é constituído das 
seguintes modalidades:
I – Bolsa para estudantes da uEMG estudarem em universidades 
estrangeiras, desde que haja convênio ou acordo;
II – Bolsa para estudantes de universidades estrangeiras estudarem na 
uEMG, desde que haja convênio ou acordo;
III – Apoio para viagem internacional .
Parágrafo único . o valor a ser alocado em cada modalidade prevista 
no presente artigo será estabelecido pela Assessoria de Intercâmbio e 
Cooperação Interinstitucional, ouvida a Pró-reitoria de Planejamento, 
Gestão e Finanças – ProPGEF .
Art . 4º A descrição detalhada de cada modalidade e os procedimentos 
para acesso às mesmas serão divulgados no site da UEMG por meio 
de edital .
Art . 5º A execução total ou parcial dessas modalidades dependerá da 
disponibilidade de recursos .
Art . 6º É de responsabilidade do estudante bolsista a consulta, solicita-
ção e obtenção de visto de estudante para residir fora do país, bem como 
a realização de seus trâmites, caso seja necessário .
Art . 7º A uEMG não se responsabiliza pela cessão de vistos ou autori-
zações próprias de embaixadas, para viajar ou residir fora do Brasil .

Art . 8º A Assessoria de Intercâmbio e Cooperação Interinstitucional 
apresentará anualmente ao Gabinete relatório da execução das modali-
dades de bolsas e apoio previstas no artigo 3º desta resolução .
Art . 9º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 10 de janeiro de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
Presidente do Conselho universitário da 
universidade do Estado de Minas Gerais

10 1311860 - 1

universidade Estadual de montes 
claros - uNimoNtES

reitor: Prof . Antônio Alvimar Souza

TErMo DE ABErTurA uNIMoNTES/DDrH nº . 10522569/2020 
- DETErMINA A INSTAurAÇÃo DE ProCESSo ADMINIS-
TrATIvo, nos termos da Lei nº 14 .184, de 31/01/2002, c/c a orien-
tação de serviço SCAP nº 010/2015, para apurar concessão indevida 
de vantagens e benefício ao servidor: Montes Claros/unimontes, Masp 
1 .046 .821-3, A .F .M .J .

10 1311487 - 1

Editais e Avisos
DEFENSoriA PÚBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS
ProCESSo SELETIvo DE ESTáGIo – 

CoMArCA DE CAMPo BELo/MG
rESuMo – rESoLuÇÃo 15/2020

o DEFENSor PÚBLICo-GErAL, no uso de atribuição prevista 
no artigo 9º, inciso xII e no artigo 132, ambos da Lei Complemen-
tar Estadual nº 65, de 16 de janeiro de 2003, e no artigo 7º da Deli-
beração nº 006/2011 do Conselho Superior da Defensoria Pública do 
Estado de Minas Gerais e considerando o teor da resolução 206/2019; 
RESOLVE: Art. 1° - Homologar a Classificação Final dos candidatos 
aprovados no Processo Seletivo Simplificado - PSS, para o preenchi-
mento de cadastro reserva no programa de Estágio não obrigatório 
Direto, na área de Direito, realizado na Comarca de Campo Belo, na 
forma do Anexo desta resolução . Art . 2° - Esta resolução entra em vigor 
na data de sua publicação, podendo também ser visualizada no site 
www .defensoria .mg .def .br, Espaço cidadão/Estágio e Serviço volun-
tário, Serviços, Processo Seletivo . Assina: Gério Patrocínio Soares . 
Defensor Público-Geral . 

Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2020 .
4 cm -10 1311771 - 1

ProCESSo SELETIvo DE ESTáGIo – 
CoMArCA DE BrASÍLIA/DF

rESuMo – rESoLuÇÃo 13/2020
o DEFENSor PÚBLICo-GErAL, no uso de atribuição prevista 
no artigo 9º, inciso xII e no artigo 132, ambos da Lei Complemen-
tar Estadual nº 65, de 16 de janeiro de 2003, e no artigo 7º da Deli-
beração nº 006/2011 do Conselho Superior da Defensoria Pública do 
Estado de Minas Gerais e considerando o teor da resolução 206/2019; 
RESOLVE: Art. 1° - Homologar a Classificação Final dos candidatos 
aprovados no Processo Seletivo Simplificado - PSS, para o preenchi-
mento de cadastro reserva no programa de Estágio não obrigatório 
Direto, na área de Direito, realizado na Comarca de Brasília, na forma 
do Anexo desta resolução . Art . 2° - Esta resolução entra em vigor na 
data de sua publicação, podendo também ser visualizada no site www .
defensoria .mg .def .br, Espaço cidadão/Estágio e Serviço voluntário, 
Serviços, Processo Seletivo . Assina: Gério Patrocínio Soares . Defen-
sor Público-Geral . 

Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2020 .
4 cm -10 1311767 - 1

ProCESSo SELETIvo DE ESTáGIo – CoMArCA 
DE GovErNADor vALADArES/MG

rESuMo – rESoLuÇÃo 14 /2020
o DEFENSor PÚBLICo-GErAL, no uso de atribuição prevista no 
artigo 9º, inciso xII e no artigo 132, ambos da Lei Complementar Esta-
dual nº 65, de 16 de janeiro de 2003, e nos artigos 2º e 7º da Delibera-
ção nº 006/2011 e na Deliberação 072/2019, do Conselho Superior da 
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais , e considerando o teor 
das resoluções nºs 206/2019 e 267/2019, rESoLvE: Art . 1° - Homo-
logar a Classificação Final dos candidatos aprovados no Processo Sele-
tivo Simplificado - PSS, para o preenchimento de vagas e de cadastro 
reserva no programa de Estágio não obrigatório Direto, na área de Pós 
- Graduação em Direito, realizado na Comarca de Governador valada-
res, na forma do Anexo desta resolução . Art . 2° - Esta resolução entra 
em vigor na data de sua publicação, podendo também ser visualizada 
no site www .defensoria .mg .def .br, Espaço cidadão/Estágio e Serviço 
voluntário, Serviços, Processo Seletivo . Assina: Gério Patrocínio Soa-
res . Defensor Público-Geral . 

Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2020 .
4 cm -10 1311769 - 1

ProCESSo SELETIvo DE ESTáGIo – 
CoMArCA de Montes Claros/MG
rESuMo – rESoLuÇÃo 12/2020

o DEFENSor PÚBLICo-GErAL, no uso de atribuição prevista no 
artigo 9º, inciso xII e no artigo 132, ambos da Lei Complementar Esta-
dual nº 65, de 16 de janeiro de 2003, e nos artigos 2º e 7º da Delibera-
ção nº 006/2011 e na Deliberação 072/2019, do Conselho Superior da 
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais , e considerando o teor 
das resoluções nºs 206/2019 e 267/2019, rESoLvE: Art . 1° - Homo-
logar a Classificação Final dos candidatos aprovados no Processo Sele-
tivo Simplificado - PSS, para o preenchimento de vagas e de cadastro 
reserva no programa de Estágio não obrigatório Direto, na área de Pós 
- Graduação em Direito, realizado na Comarca de Montes Claros, na 
forma do Anexo desta resolução . Art . 2° - Esta resolução entra em vigor 
na data de sua publicação, podendo também ser visualizada no site 
www .defensoria .mg .def .br, Espaço cidadão/Estágio e Serviço volun-
tário, Serviços, Processo Seletivo . Assina: Gério Patrocínio Soares . 
Defensor Público-Geral .

Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2020 .
4 cm -10 1311765 - 1

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

PorTArIA/uEMG Nº 003, DE 10 DE JANEIro DE 2019
Concede progressão a servidorda 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 noart . 20 da 
Lei nº15 .463, de 13 de janeiro de 2005,
rESoLvE:
Art .1º Fica concedida progressão na carreira aservidorocupantede cargo de provimento efetivo das carreiras do Grupo de Atividades de Educação 
Superior, de que trata a Lei nº 15 .463, de 13 de janeiro de 2005, lotadona universidade do Estado de Minas Gerais, na forma e a contar dadatacons-
tantedo AnexoÚnicoa esta Portaria .
Art .2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aos 10 de janeiro de 2019 .
Lavínia rosa rodrigues

reitora

ANExo ÚNICo
(aque se refere o art . 1º da PorTArIA/uEMG Nº 003, DE 10 DE JANEIro DE 2019)

NoME MASP CArrEIrA SITuAÇÃo ATuAL SITuAÇÃo NovA VIGÊNCIANível Grau Nível Grau
LuCIo ALvES DE BArroS 0867763/5 PES vII A vII B 01/01/2020

10 1311864 - 1

rESoLuÇÃo CoNuN/ uEMG Nº 001, 
DE 09 DE JANEIro DE 2020 .

Autoriza o funcionamento do Curso de Curso de Pós-graduação Lato 
Sensu Especialização em Cooperativismo, Contabilidade e Finanças a 
ser ofertado pela unidade Acadêmica de Abaéte - uEMG .

o Conselho universitário da universidade do Estado de Minas Gerais, 
no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o 
atendimento à Resolução CEE/MG nº 469, de 28 de fevereiro de 2019, 
às Normas Gerais de Pós-Graduação da UEMG, aprovadas pela Reso-
lução CoEPE/uEMG nº 236, de 18 de fevereiro de 2019,

rESoLvE:
Art . 1º Fica autorizado o funcionamento do Curso de Pós-graduação 
Lato Sensu Especialização em Cooperativismo, Contabilidade e Finan-
ças a ser ofertado pela unidade Acadêmica de Abaéte - uEMG .
Art . 2º A presente autorização é concedida pelo prazo de cinco anos, 
contados a partir da data da publicação .
Art . 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, 09 de janeiro de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
Presidente do Conselho universitário .

10 1311855 - 1

PoLÍciA miLitAr Do EStADo DE miNAS GErAiS

JuSTIFICATIvA DA QuEBrA DA orDEM CroNoLÓGICA

Polícia Militar de Minas Gerais – Comando de Policiamento Especializado (CPE) – Estado Maior do CPE – Seção de orçamentos e Finanças

CATEGorIA III – PrETAÇÕES DE SErvIÇoS

Mês/Ano CNPJ razão Social Data da exigibilidade Justificativa valor

04/19 01 .644 .731/0001-32 CTIS TECNoLoGIA S/A 17/05/2019

- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, uma vez que restou provado o risco 
de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato (locação e impressão de máquinas reprográficas-xerox, Batalhão de Polícia de Guar-
das - BPGD)

- Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das 
atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de um serviço público de relevância 
ou cumprimento da missão institucional .

r$78,81

05/19 01 .644 .731/0001-32 CTIS TECNoLoGIA S/A 30/05/2019

- Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual nº 44 .630/07, uma vez que restou provado o risco 
de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato (locação e impressão de máquinas reprográficas-xerox, Batalhão de Operações 
Especiais - BoPE)

- Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das 
atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de um serviço público de relevância 
ou cumprimento da missão institucional .

r$127,09

 
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 3202001102133520114.


