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180 m até a coordenada 276940:7744950, deflete com um ângulo de 20 graus à direita, segue por 50 m até a 
coordenada 276892:7744933, deflete com um ângulo de 40 graus à direita, segue por 30 m até a coordenada 
276941:7744940, deflete com um ângulo de 15 graus à esquerda, segue por 123 m até a 276800:7744951, 
deflete com um ângulo de 7 graus à esquerda, segue por 170 m até a coordenada 276570:7744964, deflete 
com um ângulo de 13 graus à esquerda, segue por 55 m até a coordenada 276513:7744951, onde se finaliza 
o primeiro setor da área embargada . A segunda parte se inicia na coordenada 2774943:7745245, segue por 
20 m até a coordenada 274936:7745254, deflete com um ângulo de 77 graus à direita, segue por 535 m até 
a coordenada 275079:7745752, deflete com um ângulo de 25 graus à esquerda, segue por 56 m até a coor-
denada 275059:7745804, deflete com um ângulo de 12 graus à esquerda, segue por 435 m até a coordenada 
274825:7746170, deflete com um ângulo de 22 graus à direita, segue por 40 m até a coordenada 274824:7746212, 
deflete com um ângulo de 17 graus à direita, segue por 25 m até a coordenada 274831:7746235, deflete com 
um ângulo de 11 graus à direita, segue por 100 m até a coordenada 274880:7746324, deflete com um ângulo de 
103 graus à esquerda, segue por 215 m até a coordenada 274667:7746354, deflete com um ângulo de 20 graus à 
direita, segue por 355 m até a coordenada 274378:7746555, deflete com um ângulo de 22 graus à direita, segue 
por 60 m até a coordenada 274349:7746608, deflete com um ângulo de 16 graus à direita, segue por 5 m até a 
coordenada 274344:7746623, onde se finaliza a área embargada; compreendendo a distância total de 5.939 m 
de comprimento por 30 m de largura, perfazendo uma área total de 178 .170 m² .

DECrETo NE N° 464, DE 6 DE NovEMBro DE 2020 .

Declara de utilidade pública, para constituição de servi-
dão, terrenos necessários à extensão da rede de Distribui-
ção rural Sacramento, de 13,8 kv, do Sistema Cemig, no 
Município de Sacramento .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS, no uso de atribuição que lhe confere 
o inciso vii do art . 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto no Decreto-lei Federal nº 3 .365, 
de 21 de junho de 1941,

DEcrEtA:

Art . 1º – Ficam declarados de utilidade pública, para constituição de servidão, os terrenos situados 
no Município de Sacramento, compreendidos dentro de uma faixa com largura de 15 m, conforme as descrições 
perimétricas constantes no Anexo .

Parágrafo único – A declaração de utilidade pública de que trata o caput se estende às benfeitorias 
porventura existentes nos terrenos .

Art . 2º – os terrenos descritos no Anexo são necessários à extensão da rede de Distribuição rural 
Sacramento, de 13,8 kv, do Sistema Cemig, no Município de Sacramento .

Art. 3º – A Cemig Distribuição S.A. fica autorizada a promover a constituição de servidão nos ter-
renos descritos no Anexo e eventuais benfeitorias, podendo, para efeito de imissão na posse, alegar a urgência 
de que trata o art . 15 do Decreto-lei Federal nº 3 .365, de 21 de junho de 1941 .

Art . 4º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos de de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Independência do 

Brasil .
roMEu ZEMA NETo

 ANExo
(a que se refere o art . 1° do Decreto NE n° 464, de 6 de novembro de 2020)

As descrições perimétricas dos terrenos de que trata este decreto são as seguintes:
i – partindo de uma rede existente no ponto de coordenada uTM 240027:7796748, segue em linha 

reta, passando por 01 cerca de arame liso, por uma distância de 40 m até uma cerca de divisa da propriedade do 
Henrique Nascimento Fonseca, matrícula 9 .656, no ponto de coordenada uTM 239989:7796761, compreen-
dendo a distância total de 40 m de comprimento por 15 m de largura, perfazendo uma área total de 600 m²;

ii – partindo de uma cerca de divisa da propriedade do Henrique Nascimento Fonseca, matrí-
cula 18365, no ponto de coordenada UTM 239989:7796761, segue em linha reta, por uma distância de 04 m 
até o ponto da coordenada UTM 239985:7796763, vira-se à esquerda com um ângulo de 55°31’, segue em 
linha reta, passando por 01 cerca de arame liso, por uma distância de 43 m até o ponto da coordenada UTM 
239950:7796737, vira-se à direita com um ângulo de 10°0’, segue em linha reta por uma distância de 160 m até 
o ponto da coordenada UTM 239805:7796668, vira-se à esquerda com um ângulo de 67°0’, segue em linha reta 
por uma distância de 80 m até o ponto da coordenada UTM 239809:7796588, virasse à direita com um ângulo 
de 65°0’, segue em linha reta por uma distância de 59 m até o ponto da coordenada UTM 239755:7796560, 
vira-se à direita com um ângulo de 50°31’, segue em linha reta por uma distância de 58 m até o ponto da coor-
denada UTM 239700:7796583, vira-se à esquerda com um ângulo de 25°5’, segue em linha reta por uma dis-
tância de 146 m até o ponto da coordenada UTM 239548:7796577, vira-se à direita com um ângulo de 53°48’, 
segue em linha reta por uma distância de 100 m até o ponto da coordenada UTM 239485:7796554, vira-se à 
esquerda com um ângulo de 76°0’, segue em linha reta por uma distância de 148 m até o ponto da coordenada 
UTM 239352:7796589, compreendendo a distância total de 798 m de comprimento por 15 m de largura, perfa-
zendo uma área total de 11 .970 m² .

DECrETo NE Nº 465, DE 6 DE NovEMBro DE 2020 .

Abre crédito suplementar no valor de r$1 .180 .000,00 .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS, no uso de atribuição que lhe confere 
o inciso vii do art . 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto no art . 9º da Lei nº 23 .579, de 15 
de janeiro de 2020,

DEcrEtA:

Art . 1º – Fica aberto crédito suplementar no valor de r$1 .180 .000,00 (um milhão cento e oitenta 
mil reais), indicado no Anexo, onerando no mesmo valor o limite estabelecido no art . 9º da Lei nº 23 .579, de 
15 de janeiro de 2020 .

Art . 2º – Para atender ao disposto no art . 1º serão utilizados recursos provenientes da anulação da 
dotação orçamentária indicada no Anexo .

Art . 3º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 6 de novembro de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Indepen-

dência do Brasil.
roMEu ZEMA NETo

 ANExo
(a que se referem os arts . 1º e 2º do Decreto NE nº 465, de 6 de novembro de 2020)
(registrado no Siafi/MG sob o número 180)

SuPLEMENTAÇÃo DA SEGuiNTE DoTAÇÃo orÇAMENTáriA A QuE SE rEFErE o 
ArT . 1° DESTE DECrETo:

iNSTiTuTo MiNEiro DE GESTÃo DAS áGuAS
     r$
2241 .04122705-2 .500-0001-3390-0-72 .1  1 .180 .000,00
ToTAL DA SuPLEMENTAÇÃo  1 .180 .000,00

ANuLAÇÃo DA SEGuiNTE DoTAÇÃo orÇAMENTáriA A QuE SE rEFErE o ArT . 2° 
DESTE DECrETo:

iNSTiTuTo MiNEiro DE GESTÃo DAS áGuAS
     r$
2241 .18544091-4 .265-0001-3390-0-72 .1  1 .180 .000,00
ToTAL DA ANuLAÇÃo   1 .180 .000,00
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Atos do Governador
AtoS ASSiNADoS PELo SENHor GovErNADor Do 
EStADo, Em DAtA DE oNtEm:

PELA PoLÍciA miLitAr Do EStADo DE miNAS GErAiS

no exercício da competência prevista no artigo 90, inciso XXV, da 
Constituição do Estado, em conformidade com disposto no artigo 185 
e artigo 202, §1º da Lei n . 5 .301, de 16 de outubro de 1969, c/c os arti-
gos 2º, inciso ii, e 64 do Decreto nº 46 .298, de 19 de agosto de 2013, 
acolhendo os fundamentos constantes da Nota Jurídica PMMG/AGE 
nº 22/2020, contidos no SEi nº 1250 .01 .0006788/2020-04, indefere o 
recurso administrativo apresentado pelo 1º SGT PM ALExANDrE 
CLáuDio DE SouZA, e mantém a decisão exarada pelo Comandan-
te-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, que indeferiu seu requeri-
mento de promoção a Subtenente PM, por antiguidade, com data retro-
ativa a 06 .05 .2020 .

Pelo instituto de Previdência dos Servidores militares do Estado 
de minas Gerais

reconduz, nos termos do art . 90, iv, da Constituição do Estado, cEL 
Pm Qor viNiciuS roDriGuES DE oLivEirA SANtoS, 
MASP 1459045-9, para o cargo de DirETor-GErAL do instituto de 
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais.

PELA PoLÍciA civiL Do EStADo DE miNAS GErAiS

no exercício da competência prevista no art. 90, inciso II, da Constitui-
ção do Estado, e da Lei Complementar nº 129, em cumprimento à sen-
tença prolatada nos autos do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos 
nº 3101566-41 .2014 .8 .13 .0024, transitada em julgado em 15 .06 .2020, 
decreta a perda do cargo público pelo Sr . roDriGo ALExANDrE 
LEiTE SiLvA CoELHo, Masp . 1 .174 .098-2, ocupante do cargo de 
investigador de Polícia ii, nível ii, Grau E .

no exercício da competência prevista no art. 90, inciso II, da Constitui-
ção do Estado, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar ins-
taurado pela Portaria nº 336/CGPC/2014, no âmbito da Corregedoria-
Geral de Polícia Civil, acolhe os fundamentos apresentados na Nota 
Jurídica AJ/SEGov 99/2020 e: a) APLicA A PENALiDADE DE 
DEmiSSÃo A BEm Do SErviÇo PÚBLico A JoSÉ DE oLi-
vEirA BrAGA, investigador de Polícia, Nível ii, Masp 296 .801-4, 
pelas transgressões disciplinares previstas no art . 143 c/c 144, inciso iii 
e vi; art . 149 c/c art . 150, incisos vi, viii, xxv e xxx; c/c art . 158, 
inciso ii c/c art . 159, incisos ii, vii e ix todos da Lei nº 5 .406, de 1969; 
e b) cASSA A APoSENtADoriA DE cArLoS HENriQuE 
ANtÔNio, investigador de Polícia, Nível Especial, Masp 293 .966-8 
e ZENiEL GoNÇALvES riBEiro, investigador de Polícia, Nível 
Especial, Masp 298 .584-4, ambos pelas transgressões disciplinares pre-
vistas no art . 143 c/c 144, inciso iii e vi; art . 149 c/c artigo 150, incisos 
vi, viii, xxiii, xxv e xxx; art . 158, inciso ii c/c art . 159, incisos ii, 
vii e ix, c/c art . 160, inciso i, todos da Lei nº 5 .406, de 1969 .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE iNFrAEStruturA E 
moBiLiDADE

Pelo Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do 
Estado de minas Gerais

coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952 e 
do art . 11 do Decreto nº 47 .558, de 11 de dezembro de 2018, o servi-
dor abaixo relacionado lotado no Departamento de Edificações e Estra-
das de rodagem do Estado de Minas Gerais à disposição da Prefeitura 
Municipal de Araxá, em prorrogação, de 01/01/2020 a 31/12/2020, com 
ônus para o cessionário, para regularizar situação funcional: 
SEBASTiÃo DoNiZETE DE SouZA, MASP 1018338-2 - GESTor 
DE TrANSPorTES E oBrAS PÚBLiCAS, CÓDiGo GToP . 

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE JuStiÇA E SEGu-
rANÇA PÚBLicA

no exercício da competência prevista no art. 90, inciso II, da Cons-
tituição do Estado de Minas Gerais, nos autos do Processo Adminis-
trativo Disciplinar instaurado pela Portaria NuCAD/uSi-SEAP/PAD 
n°124/2018, acolhe os fundamentos apresentados na Nota Jurídica 
NAJ/AGE nº 1937/2020, da Advocacia-Geral do Estado, e Nota Téc-
nica nº 17/2020-CTL/NPAE, da Consultoria Técnico-Legislativa, e, 
com respaldo no poder-dever da Administração Pública de revisão de 
seus próprios atos, reconheço a nulidade parcial do processo instaurado 
em face de DiEGo mAiA DE viLHENA, Masp 1 .282 .191-4, para: a) 
invalidar o ato demissional publicado no Diário Oficial em 20.3.2019; 
b) reintegrar o interessado aos quadros da Administração Pública; e 
c) determinar a remessa dos autos à Secretária de Estado de Justiça 
e Segurança Pública, para fins de decisão do Processo Administrativo 
Disciplinar n° 124/2018, em consonância com o relatório da respectiva 
Comissão Processante .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE mEio AmBiENtE E 
DESENvoLvimENto SuStENtávEL

Pelo instituto Estadual de Florestas

no exercício da competência prevista no art. 90, inciso II, da Constitui-
ção do Estado, e tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 
237 da Lei n° 869, de 5 de julho de 1952, bem como o que consta da 
Sindicância Administrativa Disciplinar instaurada pela Portaria IEF n° 
9/2018, acolhe os fundamentos apresentados na Nota Jurídica CJ/NAJ 
-1930/2019, de 17 de março de 2020, da Consultoria Jurídica da Advo-
cacia-Geral do Estado, e na Nota Técnica nº 18/2020 - CTL/NPAE, da 
Consultoria Técnico-Legislativa, indefere in limine o Pedido de revi-
são apresentado por JoSÉ criSPim rEiS DE morAiS, Masp . 
446 .936-7, mantendo inalterado o ato de suspensão de 45 (quarenta e 
cinco) dias publicado no Diário Oficial do Estado em 20 de janeiro 
de 2020 .

AtoS ASSiNADoS PELo SENHor SEcrEtário DE EStADo 
DE PLANEJAmENto E GEStÃo, No uSo DE SuAS Atri-
BuiÇÕES, Em DAtA DE oNtEm:

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE cuLturA E turiSmo

no uso de suas atribuições, torna sem efeito o ato publicado em 
5/11/2020, que atribuiu a JANEtE mAriA DE SouZA a grati-
ficação temporária estratégica GTED-3 CL1100025 da Secretaria de 
Estado de Cultura e Turismo .

no uso de suas atribuições, torna sem efeito o ato publicado em 
5/11/2020, pelo qual JANEtE mAriA DE SouZA foi nomeada 
para o cargo DAD-4 CL1102027 da Secretaria de Estado de Cultura 
e Turismo .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE iNFrAEStruturA E 
moBiLiDADE

usando da competência delegada pelo art. 1º, do Decreto nº 47.610, de 
1º de janeiro de 2019, nomeia, nos termos do art . 14, ii, da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 
de janeiro de 2011, e o Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro de 2019, 
GABriEL riBEiro FAJArDo, MASP 1487 .892-0, para o cargo 
de provimento em comissão DAD-10 oP1100104, de recrutamento 
amplo,  para dirigir a Superintendência de Transporte Intermunicipal e 
Metropolitano da Secretaria de Estado de infraestrutura e Mobilidade .

usando da competência delegada pelo art. 1º do Decreto nº 47.610, de 
1º de janeiro de 2019, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de 
janeiro de 2011, e dos Decretos nº 44 .485, de 14 de março de 2007 e nº 
47 .722, de 27 de setembro de 2019,  atribui a GABriEL riBEiro 
FAJArDo, MASP 1487.892-0, diretor da Superintendência de Trans-
porte Intermunicipal e Metropolitano, a gratificação temporária estra-
tégica GTED-4 oP1100359 da Secretaria de Estado de infraestrutura 
e Mobilidade .

Ato ASSiNADo PELo SENHor SEcrEtário DE EStADo 
DE GovErNo, No uSo DE SuAS AtriBuiÇÕES, Em DAtA 
DE oNtEm:

PELA ouviDoriA-GErAL Do EStADo

coloca, nos termos dos art . 13, i, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 11 de 
dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada na ouvidoria-
Geral do Estado de Minas Gerais à disposição do CorPo DE BoM-
BEiroS MiLiTAr DE MiNAS GErAiS, de 02/01/2018 a 31/12/2020, 
com ônus para o cessionário, para regularizar situação funcional:  
rENATA ANATÓLio LourEiro / MASP 387665-3 / GGov/
ov844 .
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Secretaria de Estado 
de Governo

Secretário: igor Mascarenhas Eto

Expediente
 SuPEriNTENDÊNCiA DE PLANEJAMENTo, 

GESTÃo E FiNANÇAS
AToS Do SENHor DirETor

 Competência delegadapela Resolução SEGOVNº 756/2020, publicada 
em 23/06/2020:
 AuToriZA AFASTAMENTo PArA GoZo DE FÉriAS-PrÊMio, 
nos termos da resolução SEPLAG nº 22, de 25/4/2003, às servidoras:
 -AMirA CHEBLY ALvES, MASP 371242-9, admissão 01, por 30 
dias: referente ao 3º quinquênio, a partir de 23/10/2020.
 -MoEMA DE FrEiTAS rioS, MASP 378594-6, admissão 01, por 30 
dias: referente ao 3º quinquênio, a partir de 14/11/2020.

TorNA SEM EFEiTo o atopublicado no “MG” de 30/10/2020 que 
autoriza afastamento paragozo de férias-prêmiopor 30 dias,referente 
ao 6º quinquênio, a partir de 22/10/2020 doservidorMASP1045390-0, 
ANTÔNio GoNZAGA DE MirANDA, AuxiLiAr DE ADMiNiS-
TrAÇÃo GErAL, NÍvEL v, GrAu C, SÍMBoLo AAG5 .

 MArCELuS FErNANDES LiMA
 DirETor
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SuPEriNTENDÊNCiA DE PLANEJAMENTo 
GESTÃo E FiNANÇAS

AToS Do SENHor DirETor
Competência delegada pela Resolução SEGOV nº 756, publicada em 
23/06/2020:
Considerando a instauração do Processo Administrativo nº 008/
DPSNR/2020, ficam intimados os sucessores de M.N.N., Masp 
1232937-1 para, no prazo de 10 dias, a partir da publicação desta, ter 
conhecimento dos atos praticados por esta unidade, podendo apresen-
tar defesa ou caso reconheçam a existência do débito efetuem o paga-
mento . os documentos deverão ser encaminhados para Diretoria de 
Pessoal dos Serviços Notariais e de registro, no seguinte endereço: 
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, rodovia Papa João 
Paulo ii, nº 4001, Edifício Gerais, 1º andar, Serra verde, Belo Hori-
zonte/MG, Cep . 31 .630-901 .

MArCELuS FErNANDES LiMA
DirETor
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Gabinete militar 
do Governador

Chefe do Gabinete Militar: Coronel PM osvaldo de Souza Marques

Expediente
 LiCENÇA PATErNiDADE

o TEN CEL PM SuBCHEFE Do GABiNETE MiLiTAr Do 
GovErNADor, CoNCEDE LiCENÇA PATErNiDADE, nos ter-
mos 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, por cinco dias ao servidor: Masp 
1 .274 .979-2, Marcelo Figueredo Pessôa, a partir de 23/10/2020 . 

GMG, em Belo Horizonte, aos 06 de novembro de 2020 . 
Ten Cel PM Helvécio Fraga dos Santos, Subchefe 

do Gabinete Militar do Governador .
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controladoria-
Geral do Estado
Controlador-Geral: rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Expediente
 PorTAriA CGE Nº 19/2020

o Controlador-Geral do Estado, no uso da competência que lhe confere 
o art . 10, § 4º da Lei nº 12 .846, de 2013, tendo em vista os motivos apre-
sentados pelo Sr . Presidente da Comissão do Processo Administrativo 
de responsabilização de Pessoa Jurídica – PAr Nº 9/2016, instaurado 
pela Portaria CGE nº 12/2016, de 18/10/2016, rESoLvE prorrogar o 
prazo da Comissão Processante, devendo concluir seus trabalhos no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias .

 Controladoria Geral do Estado, Belo 
Horizonte, 06 de novembro de 2020

 rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda
 Controlador-Geral do Estado
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rESoLuÇÃo CGE Nº 45, 06 DE NovEMBro DE 2020 .
Dá nova redação ao art . 1º e altera o art . 2º da resolução CGE n° 39, 
de 01 de outubro de 2020, que institui a Comissão Interna do Prêmio 
“Destaques do Controle” da Controladoria-Geral do Estado e designa 
sua composição .
o CoNTroLADor-GErAL Do ESTADo, no uso de sua atribuição 
que lhe confere o artigo 93 da Constituição do Estado, e tendo em vista 
o disposto na Lei nº 23 .304, de 30 de maio de 2019; no Decreto nº 
47 .774, de 03 de dezembro de 2019;na resolução CGE nº 32, de 01 
de setembro de 2020; e na resolução CGE nº 39, de 01 de outubro 
de 2020,
rESoLvE:
Art . 1º - o art . 1º da resoluçãoCGE nº 39, de 01 de outubro de 2020, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art . 1º – Fica instituída a Comissão Interna do Prêmio “Destaques do 
Controle” da Controladoria-Geral do Estado (CGE), com a finalidade 
de subsidiar a Alta Administração da CGE, exclusivamente, quanto à:
I - operacionalização do prêmio “Destaques do Controle”;

 
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 320201106214033012.


