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Minas Gerais - Caderno 1	Diário do Executivo
Termo de doação dos bens componentes do saa no loteamento morada
dos pássaros, localizado no município de andradas MG.- 20/11/201716.484,40-17.2454- Icg Garujo Ltda.- I termo aditivo ao contrato de
prestação de serviço para recebimento e tratamento de efluentes domésticos e não domésticos nº 12.0532.- 20/11/2017- 0,00-17.2455-Adilson
Mecânica Diesel Ltda- I termo aditivo ao contrato de prestação de serviços nº 16.2131- 20/11/2017- 12 MESES- 58.894,27- PRÓPRIO17.2456- Árvore Ltda- Contrato de prestação de serviços de aceiro
mecanizado, nas áreas dos mananciais da COPASA MG, no âmbito da
região metropolitana de belo horizonte/MG.- 22/11/2017- 06 MESES167.993,22- PRÓPRIO- 0520170345- 17.2457- Sonel Engenharia S/AIII termo aditivo de adequação de planilha ao contrato 14.3446.22/11/2017- 0,00- 17.2458- Município de Cláudio- Convênio para
implantação do sistema de esgotamento sanitário na localidade de monsenhor joão alexandre, pertencente ao município de cláudio/MG.22/11/2017- 12 MESES- 1.076.938,70- PRÓPRIO-17.2459- Município
de Ipatinga-Termo de renegociação de dívida referente à existência de
um débito do município para com a COPASA MG, no valor de
r$6.095.901,40 (seis milhões, noventa e cinco mil, novecentos e um
reais e quarenta centavos), originário de faturas de água e/ou esgoto do
município de ipatinga MG.- 22/11/2017- 6.095.901,40-17.2460- Muqui
Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda- Termo de acordo referente à
implantação do saa do spléndido pampulha residence e edifício supremo
residence, localizado na cidade de belo horizonte/MG- 22/11/20170,00-17.2461- Gran Viver Urbanismo S/A- Termo de acordo para
implantação do saa e ses dos loteamentos gran park esmeraldas e gran
park teófilo otoni, localizados no município de teófilo otoni/MG.22/11/2017- 03 ANOS- 0,00-17.2462- Ms Engenharia e Construções
Ltda- Contrato de empreitada,execução, com fornecimento parcial de
materiais, das obras e serviços de ampliação e melhorias do sistema de
esgotamento sanitário da cidade de carbonita/MG.- 22/11/2017- 12
MESES- 1.903.522,99- PRÓPRIO- 1020170110-17.2463- Hidropoços
Ltda- I termo aditivo de prazo ao contrato nº 17.2064, prazo13/11/2017- 02 MESES- 0,00- 17.2464- Município de Igarapé- Convênio para implatação de redes de água do sistema de abastecimento de
água do bairro jequitibá no município de igarapé/MG.- 23/11/2017- 08
MESES- 509.306,00 PRÓPRIO-17.2465- Automotivo Matos Pimenta
Ltda- I termo aditivo ao contrato nº 17.1123.- 23/11/2017- NÃO SE
APLICA- 17.327,32- PRÓPRIO-17.2466- Ap Ponto de Construção e
Incorporação Ltda- Termo de doação - saa e ses do residencial ponto do
arvoredo- 23/11/2017- 1.401,01-17.2467- Projeções - Projetos e Construções Ltda- II termo aditivo do contrato de empreitada nº 15.270423/11/2017- 04 MESES- 0,00-17.2468- Mitsubishi Electric do Brasil
Comércio e Serviços Ltda- Convênio de cooperação técnica, para teste
de inversor de frequência da linha fr-f800 no booster no município de
sarzedo/MG.- 23/11/2017- 12 MESES- 0,00- 17.2469- A & C Comercial e Distribuidora Ltda - Epp- Contrato de prestação de serviços de
abastecimento, através de caminhões pipa, na área de abrangência da
diretoria de operação norte - dnt.- 23/11/2017-05 MESES- 8.957.000,00PRÓPRIO- DISP. LICIT. ART. 24, IV- 17.2470- Marluvas Calçados de
Segurança Ltda- Contrato de fornecimento de calçados de segurança,
tipo tênis, destinados à formação de estoque.- 23/11/2017- 12 MESES120.870,49- PRÓPRIO- 0520170366-17.2471- Projeções - Projetos e
Construções Ltda- I termo aditivo de valor e prazo ao contrato de
empreitada nº 17.0206.- 23/11/2017- 12 MESES- 1.390.854,3917.2472- Cac Engenharia Ltda- Termo de doação, bens componentes
dos sistemas de abastecimento de água no empreendimento denominado residencial solar da serra, em nova lima/MG.- 23/11/2017- NÃO
SE APLICA- 3.298,00- NÃO SE APLICA-17.2473- Projeções - Projetos e Construções Ltda- I termo aditivo ao contrato de empreitada nº
16.2256- 23/11/2017- 4 MESES- 0,00- 17.2474- Aldair Fagundes
Brito- Contrato de prestação de serviços para fornecimento de água
bruta necessário ao uso do usuário, de suas instalações localizadas na et
lapa grande, s/n, fazenda bois - em montes claros MG, matrícula
149865830.- 23/11/2017- 02 ANOS- 342,48- 17.2475- Companhia de
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig- III termo
aditivo de prazo ao convênio de cooperação técnica e financeira nº
15.2440- 07/11/2017- 30/11/2017-0,00-17.2476- Héxis Científica LtdaContrato de fornecimento de turbidímetros, destinado ao distrito regional de curvelo - dtcv e distrito regional paracatu - dtpu.- 24/11/2017- 06
MESES- 110.800,00- PRÓPRIO- 0520170421- 17.2477- Valdete de
Oliveira Pereira- Contrato de prestação de serviços de manutenção e
fornecimento de peças em geral, de motocicletas das marcas honda e
yamaha, de propriedade da COPASA MG, no âmbito do distrito regional de conselheiro lafaiete - dtcl.- 24/11/2017- 12 MESES- 27.794,44PRÓPRIO- 0520170422- 17.2478- Brlinetech Ltda.- Contrato de fornecimento de emulsão asfaltica, destinada à formação de
estoque.- 24/11/2017- 12 MESES- 577.500,00- PRÓPRIO0520170434- 17.2479- Centro de Biologia Experimental Oceanus
Ltda- Contrato de prestação de serviços de análises orgânicas e inorgânicas, em 08 (oito) pontos de coleta, sendo 04 (quatro) em água bruta de
poço profundo e 04 (quatro) em água tratada, para atendimento à portaria nº 2914 do ministério da saúde e a resolução conama nº 396.24/11/2017- 06 MESES- 20.520,00- PRÓPRIO- 0520170412- 17.2480Engineering do Brasil S.A.- Contrato de prestação de serviços de uma
solução de tecnologia, para gestão fiscal e tributária, integrada ao
ambiente sap ecc 6.0, compreendendo licenciamento de uso definitivo,
serviços de implantação, instalação, treinamento, operação inicial
assistida, suporte técnico/funcional, manutenção, atualização de versão, atualizações legais e novas obrigações.- 06/11/2017- 18 MESES521.999,96- PRÓPRIO- 0520170336- 17.2481- C&A Indústria e
Comércio de Alimentos Ltda- Contrato de fornecimento de lanche
padrão, para os empregados da COPASA MG lotados no distrito regional montes claros - dtmc.- 24/11/2017- 12 MESES- 159.788,79- PRÓPRIO- 0520170441- 17.2482- Dm Controles Elétricos Ltda- Contrato
de fornecimento de quadro de comando, destinado à cidade de contagem/MG.- 24/11/2017- 08 MESES- 15.000,00- PRÓPRIO0520170332- 17.2483- Coima - Construtora de Infraestrutura E Meio
Ambiente Ltda- Ata de registro de preços, para prestação de serviços de
escavação, manuseio, carga e descarga de materiais, remoção e transporte de material escavado, em pequenas distâncias, utilizando retroescavadeiras sobre rodas, com qualquer tipo de lança, com variados volumes de caçamba, profundidade de escavação que atinja até 4,50m,
incluindo operadores, combustível, depreciação, juros, seguros contra
acidentes (para pessoal próprio e terceiros), diárias e transporte do operador de uma localidade para outra( conforme anexo i das localidades
dos respectivos polos), sem restrição do número mínimo de horas trabalhadas, para atender às demandas de serviços de água e esgoto, das respectivas localidades pertencentes à diretoria de operação sul - dsl.24/11/2017- 12 MESES- 5.917.919,44- 0520173047- 17.2484-Ibm
Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Ltda-I termo aditivo ao contrato
16.1079 com decréscimo ao contrato de prestação de serviços com a
ibm.-24/11/2017--292.159,12- 17.2485- Consórcio Mts/Ibr - Shopping
Diamond Mall- III termo aditivo para alterar demanda ao contrato nº
96.1791.- 24/11/2017- 0,00-17.2486- Ch Tecnologia Ltda- II termo aditivo ao contrato de prestação de serviços nº 17.0084- 24/11/2017- 12
MESES- 328.900,68-17.2487- Betim Shopping S.A.- Distrato ao contrato de prestação de serviços para fornecimento de água e coleta de
esgoto de nº 98.2504.- 24/11/2017- 0,00- 17.2488- Tenda Negócios
Imobiliários S/A- Termo de doação dos bens componentes do saa e ses
do residencial mar del plata, localizado no município de belo horizonte
MG.- 24/11/2017- 8.685,18- 17.2489- Vetor Norte 3 Empreendimentos
Imobiliários Spe Ltda- Termo de doação do residencial park lund, em
lagoa santa/MG, feita por vetor norte 3 empreendimentos imobiliários
spe ltda- 24/11/2017-33.205,91- 17.2490- Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig- Termo de cooperação técnica,
visando a instalação de uma ete em felixlândia, onde o efluente será
utilizado pela epamig em fertirrigação de pastagens, em trabalhos de
pesquisa.- 24/11/2017- 30 ANOS- 0,00-17.2491- Árvore Engenharia
Ambiental Ltda- Contrato de prestação de serviços de cercamento de
nascentes e de mata ciliar, com fornecimento de materiais, na sub-bacia
de captação da COPASA MG, no âmbito dos municípios pertencentes
ao item 1 do termo de referência.- 24/11/2017- 08 MESES- 96.180,00PRÓPRIO- 0520173050- 17.2492- Árvore Engenharia Ambiental
Ltda- Contrato de prestação de serviços de cercamento de nascentes e
de mata ciliar, com fornecimento de materiais, na sub-bacia de captação
da COPASA MG, no âmbito dos municípios pertencentes ao item 6 do
termo de referência.- 24/11/2017- 08 MESES- 499.950,00- PRÓPRIO0520163050- 17.2493- Forte Máquinas e Infraestrutura Eireli- Contrato
de prestação de serviços de movimentação de terra, para construção de
bacias de captação de água de chuva e retenção de sedimentos, bolsões,
terraceamentos, em nível, intervenção em estradas vicinais, e mitigação
de erosões com trator esteira ou pá carregadeira, com operador experiente, na sub-bacia de captação da COPASA MG, no âmbito do município listado no item 01.- 24/11/2017- 08 MESES- 47.475,00- PRÓPRIO- 0520163054- 17.2494- Patos Plan Locação de Máquinas
Agrícolas Ltda- Contrato emergencial para prestação de serviços de
água tratada, através de caminhões-pipa, na cidade de perdigão/MG.27/11/2017- 2 MESES-221.760,00- PRÓPRIO- DISP. LICIT. ART. 24,
IV- 17.2495- A & C Comercial e Distribuidora Ltda - Epp- Contrato
emergencial, para prestação de serviços de transporte de água potável,

através de caminhões pipa, no âmbito da diretoria de operação sul - dsl.27/11/2017- 04 MESES- 7.208.000,00- PRÓPRIO- DISP. LICIT. ART.
24, IV- 17.2496- A Geradora Aluguel de Máquinas S.A- Contrato de
locação de geradores para energização em caráter emergencial de unidades de bombeamento dos saa e ses vinculadas a spdv.- 14/11/201712 MESES- 83.497,16- PRÓPRIO- 0520163037- 17.2497- Unocann
Tubos e Conexões Ltda- Contrato de fornecimento de tubos em pvc,
sob o regime de sistema de registro de preços, destinados à cidade de
ibirité/MG.- 27/11/2017- 02 MESES- 255.508,20- KFW- 052047304117.2498- Unocann Tubos e Conexões Ltda- Contrato de fornecimento
de tubos em pvc, sob o regime de sistema de registro de preços, destinados à cidade de botelhos/MG.- 27/11/2017- 02 MESES- 85.746,00PRÓPRIO- 0520173041- 17.2499- Unocann Tubos e Conexões LtdaContrato de fornecimento de tubos em pvc, sob o regime de sistema de
registro de preços, destinados à cidade de ibirité/MG.- 27/11/2017- 02
MESES- 107.067,00- KFW- 0520173052- 17.2500- Unocann Tubos e
Conexões Ltda- Contrato de fornecimento de tubos em pvc, sob o
regime de sistema de registro de preços, destinados à cidade de cristália/MG.- 27/11/2017- 02 MESES- 106.877,28- PRÓPRIO- 052017304117.2501- Telefonica Brasil S/A- I termo aditivo ao contrato de prestação
de
serviços
nº.
16.1071- 27/11/2017- 217.029,12- PRÓPRIO-17.2502- Trivale Administração Ltda- I termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº 16.2232.27/11/2017- 12 MESES- 21.254.200,00- PRÓPRIO-17.2503- Edson
Roberto de Oliveira- I termo aditivo de prazo e adequação de planilha,
com alteração de valor, do ct. Nº 15.0174- 27/11/2017- 6 MESES53.493,87-17.2504- Caixa Econômica Federal- II termo aditivo ao
termo de credenciamento nº 14.3223, prazo.- 27/11/2017- 02 MESES0,00- NÃO SE APLICA-17.2505- Faz Publicidade Ltda- II termo aditivo ao contrato nº 16.2158.- 27/11/2017- 12 MESES- 16.700.000,0017.2506- Engineering do Brasil S.A.- I termo aditivo de valor e prazo
ao contrato nº 17.0151.- 27/11/2017- 12 MESES- 3.146.989,50- PRÓRPIO-17.2507- Turbo Brasil Serviços em Turbinas Ltda- I termo aditivo
ao contrato de prestação de serviços nº 16.1918- 27/11/2017- 12
MESES- 142.497,44- PRÓPRIO- 17.2508- Santa Casa de Misericórdia
de Campanha- Termo de renegociação de dívida referente à existência
de um débito da santa casa para com a COPASA MG, no valor de
r$10.515,28 (dez mil, quinhentos e quinze reais e vinte e oito centavos27/11/2017- 48 MESES- 10.515,28-17.2509- Tecnogera Locação e
Transformação de Energia S.A- II termo aditivo de valor e prazo ao
contrato nº 16.0214.- 27/11/2017- 12 MESES- 97.552,80- PRÓPRIO17.2510- Heliotecminas Comércio Ltda- IV termo aditivo de valor e
prazo ao contrato nº 13.3449.- 24/11/2017- 12 MESES- 210.000,00PRÓPRIO-17.2511- Artpav Engenharia Ltda- VI ta de valor e prazo, ao
ct 13.3417- 27/11/2017- 12 MESES- 521.323,68- 17.2512- Ronipeterson Alves Pego- Contrato de locação de imóvel, situado na rua josé
cirino, 158 - bairro augusto teixeira guedes, na cidade de malacacheta/
MG, de propriedade de ronipeterson alves pego.- 27/11/2017- 60
MESES- 81.480,00- PRÓPRIO- DISP. LICIT. ART. 24, X- 17.2513Município de Padre Paraíso- Convênio com o município de padre paraíso para execução de obras e serviços de recomposição de pavimentos.27/11/2017- 38 MESES- 64.031,10- PRÓPRIO-17.2514- Dma
Distribuidora S.A- Rerratificação da cláusula primeira - objeto e cláusula nova - faturamento do contrato de prestação de serviços nº
17.2079.- 27/11/2017- 0,00- 17.2515- Daniel Margonato Cpf
685.774.358-49- III termo aditivo ao contrato nº 14.3297, valor e
prazo.- 28/11/2017- 12 MESES- 11.376,00- PRÓPRIO- 17.2516- Gap
Service Ltda- Contrato de fornecimento de equipamentos e materiais,
bem como a execução dos serviços de instalação de sistema de telecomunicações via rádio digital bidirecional, para transmissão/recepção de
voz em substituição de sistema de telecomunicações analógicos,
incluindo treinamento,- 28/11/2017- 12 MESES- 201.999,88- PRÓPRIO- 0520170266- 17.2517- Município de Coração de Jesus- Termo
de cessão de uso do poço c-01, localizado no bairro renovação, para
abastecimento da população rural.- 28/11/2017- 24 MESES- 0,00NÃO SE APLICA-17.2518- Modelagem Nova Indústria e Comércio de
Ferramentas Ltda- Contrato de fornecimento de válvulas de pé com
crivo em ferro fundido, destinados a formação de estoque.- 28/11/201712 MESES- 99.499,92- PRÓPRIO- 0520170446- 17.2519- Construtora
Solutec Ltda- I termo aditivo ao contrato nº 17.1036- 29/11/2017- 6
MESES- 5.176,10- PRÓPRIO-17.2520- Município de Iturama- Termo
de renegociação de dívida referente a débito do município para com a
COPASA MG, no valor de r$284.866,41 originário de faturas de água/
esgoto.- 29/11/2017- 36 MESES- 284.866,41- 17.2521- Emeque
Empresa Mineira de Equipamentos Ltda- Ata de registro de preço para
futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de
locação de equipamentos elétricos para atendimento aos saa e ses no
âmbito
da
diretoria
norte.29/11/201712
MESES- 1.888.964,64- 0520173057
17.2522- Saint Gobain Canalização Ltda- I termo aditivo ao contrato
nº 17.1421, adequação de planilha e valor.- 29/11/2017- NÃO SE
APLICA- 974.372,38- PRÓPRIO- 17.2523- Unipar Carbocloro S.A.- I
termo aditivo de valor e prazo ao contrato de fornecimento nº 17.0019.29/11/2017- 03 MESES- 939.200,00- PRÓPRIO-17.2524- Construtora
Monteiro Magalhães Ltda- Termo de acordo para implantação do saa do
empreendimento condomínio horizonte hotel, localizado na rua desembargador amilcar de castro, 222 - bairro santa lúcia em belo horizonte/
MG.- 29/11/2017- 03 ANOS- 0,00- 17.2525- Mrv Engenharia e Participações S.A- Termo de doação dos bens componentes do saa e ses do
bairro mandu, localizado no município de contagem/MG.- 29/11/2017358.976,40- 17.2526- Tubos Ipiranga Indústria e Comércio Ltda.Contrato de fornecimento de tubos em ferro fundido, sob o regime
de sistema de registro de preços, destinados à cidade de divinópolis/
MG.- 29/11/2017- 04 MESES- 280.396,16- PRÓPRIO- 052016304517.2527- Viação Bom Jesus Ltda- I termo aditivo, de valor e prazo,
ao contrato 16.2072.- 29/11/2017- 12 MESES- 7.814,40- PRÓPRIO17.2528- Leidiane Ribeiro Pinheiro- Contrato de prestação de serviços
para fornecimento de água bruta necessário ao uso do usuário, de suas
instalações localizadas na rodovia MG 406, nº 49, zona rural, rubim
MG, matrícula 150005008.- 30/11/2017- 02 ANOS- 392,16- 17.2529Forte Máquinas e Infraestrutura Eireli- I termo aditivo de prazo ao contrato nº 17.0045.- 30/11/2017- 02 MESES- 0,00- PRÓPRIO- 17.2530Engebrás Construtora Ltda- V termo aditivo ao contrato de empreitada
nº. 13.2297- 30/11/2017- 05 MESES- 0,00- 17.2531- Mirante Topografia Ltda- VIII termo aditivo de prazo e adequação de planilha ao contrato
nº 13.1435.- 30/11/2017- 06 MESES- 0,00- PRÓPRIO- 17.2532- Consórcio - Telemar Norte Leste / Tnl Pcs- VIII termo aditivo ao contrato nº
13.0077, prazo e valor.- 30/11/2017- 04 MESES- 4.156.906,28- PRÓPRIO- 17.2533- Turilessa Ltda- I termo aditivo ao contrato nº 17.0079,
valor e prazo.- 30/11/2017- 12 MESES- 267.264,00- PRÓPRIO17.2534- Iron Mountain do Brasil Ltda- VI termo aditivo ao contrato de
prestação de serviços nº 14.2901- 30/11/2017- 12 MESES- 983.763,72PRÓPRIO- 17.2535- Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Minas Gerais- Termo de compromisso para repasse,
pela COPASA MG, ao conselho, de valores destinados por seus empregados ao fundo estadual para infância e a adolescência (fia), referentes a destinações arrecadadas por meio do programa confia em 6% sob
dae identificado, tendo como base o ano-calendário de 2017 - resolução
nº 137 - cedca/MG.- 30/11/2017- 1 ANO- 0,00- 17.2536- Agrominas
Comércio de Plantas Ltda- Contrato de prestação de serviços de plantio
de mudas nativas, com fornecimento de materiais, na sub-bacia de captação da COPASA MG, no âmbito dos municípios pertencentes ao item
5 da planilha de municípios para plantio de mudas.- 29/11/2017- 08
MESES- 155.700,00- PRÓPRIO- 0520163052- 17.2537- Cia da Flor
Ltda- Contrato de prestação de serviços de plantio de mudas nativas
com fornecimento de materiais, na sub-bacia de captação da COPASA
MG, no âmbito do município de divinópolis, pertencente ao item
2.- 30/11/2017- 08 MESES- 140.479,08- PRÓPRIO- 052016305217.2538- Viveiro Ecológico Dona Euzébia Ltda- Contrato de prestação
de serviços, plantio de mudas nativas, com fornecimento de materiais,
na sub-bacia de captação da COPASA MG, no âmbito dos municípios pertencentes ao item 01 do termo de referência.- 29/11/2017- 08
MESES- 33.739,20- PRÓPRIO- 0520163052- 17.2539- Mcm Serviços
e Comércio Ltda- Contrato de prestação de serviços de fresadora e torno
em geral, no âmbito do distrito regional lavras - dtlv.- 30/11/2017- 12
MESES- 68.490,35- PRÓPRIO- 0520170482- 17.2540- Locavia S.A.Contrato de prestação de serviços de limpeza do digestor da ete arrudas.- 30/11/2017- 04 MESES- 228.462,27- PRÓPRIO- 052017048517.2541- André Luiz Palheiros Gouvea- Ata de registro de preços,
para aquisição de curvas em pvc, destinados à COPASA MG e COPANOR.- 30/11/2017- 12 MESES- 434.675,25- 0520173049- 17.2542Masa Empreendimentos Ltda e Outros- Termo de doação de bens para
a COPASA referentes à implantação do sistema de abastecimento de
água dos loteamentos canto da mata e canto da mata II - 1ª etapa, conforme termo de acordo nº 15.3010.- 30/11/2017- 29.632,50- 17.2543Empreendimentos Mm Ltda- VI termo aditivo ao contrato nº 13.0565,
prazo e adequação.- 27/11/2017- 06 MESES- 0,00- 17.2544- Empreendimentos Mm Ltda- V termo aditivo de prazo, valor e adequação de

planilha ao contrato nº 13.2383.- 30/11/2017- 06 MESES- 992.160,43FINANCIADO E PRÓPRIO17.2548- Mrs Logística S.A.- Termo de autorização de interferência,
com linha férrea, para travessia de rede de esgotamento sanitário, no
ramal paraopeba, na cidade de congonhas/MG.- 14/11/2017- ATÉ
28/11/2026- 14.400,00- PRÓPRIO- 17.2569- Rhm Transportes LtdaII termo aditivo de prazo e valor - repique - ao contrato nº 15.287824/11/2017- 12 MESES- 63.745,92- PRÓPRIO- 17.2582- Município
de Igaratinga- Termo de cessão de uso à COPASA, pelo município,
de área de 339,82m² para implantação do reservatório do bairro bom
pastor com capacidade de 100m³.- 28/11/2017- INDETERMINADO0,00- 17.2585- Getrans Serviço de Transporte e Turismo Ltda- II termo
aditivo ao contrato de prestação de serviços nº 15.2837- 19/11/201712 MESES- 93.038,40- PRÓPRIO- 17.2605- M. Borges Engenharia
Ltda- VI termo aditivo de prazo ao contrato de empreitada nº 13.2086.10/11/2017- 03 MESES - 0,00- Contratos cancelados pela Companhia
de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG no mês de Novembro
de 2017.- Município de lavras – Termo de doação nº 07.1997 referente
ao SAA e SES do empreendimento Residencial Caminho das Águas –
COHAB, de responsabilidade do município para construção de casas
populares de cunho social e localizado na sede do município de Lavras/
mg. Assinado em 04/10/2007, Publicado em 20/11/2007.-José Neto
de Melo e Thiago César Cunha de Melo – Termo de Cessão Onerosa
de Direito Real de Uso nº 17.2006, referente ao direito de uso, pela
COPASA MG, de uma área localizada na denominada fazenda dona
Antonieta onde está localizado o ponto de captação de água do ribeirão
escurinho, bem como de toda a estrutura necessária para a captação
e o bombeamento da água para carregamento/abastecimento de caminhões-pica. Assinado em 27/09/2017. Publicado em 18/10/2017.
182 cm -14 1040602 - 1

Secretaria de Estado de Cultura
Extrato do Termo de Convênio nº 1271001013/2017. Partícipes:
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA e a PREFEITURA
MUNICIPAL DE OURO PRETO; Objeto: Aquisição de instrumentos
musicais; Valor: R$ 20.000,00. Valor da Contrapartida: R$1.000,00;
Dotação Orçamentária Estadual: 1271.13.392.140.4364.0001.4440.41
01.1.10.8; Assinatura: 15/12/2017. Vigência: 365 dias.
Extrato do Termo de Fomento nº 1271001010/2017. Partícipes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA e a CORPORAÇÃO MUSICAL
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS;
Objeto: Aquisição de instrumentos musicais; Valor: R$25.000,00.
Valor da Contrapartida: R$0,00; Dotação Orçamentária Estadual: 12
71.13.392.140.4364.0001.4450.4101.1.10.8; Assinatura: 15/12/2017.
Vigência: 365 dias.
Extrato do Termo de Convênio nº 1271001011/2017. Partícipes:
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA e a PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAPELINHA; Objeto: Aquisição de instrumentos
musicais; Valor: R$ 20.000,00. Valor da Contrapartida: R$1.000,00;
Dotação Orçamentária Estadual: 1271.13.392.140.4364.0001.4440.41
01.1.10.8; Assinatura: 15/12/2017. Vigência: 540 dias.
Extrato do Termo de Fomento nº 1271001012/2017. Partícipes:
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA e a FUNDAÇÃO
CAMACHENSE DE APOIO À CULTURA; Objeto: Aquisição de
equipamentos para melhoramento das transmissões da Rádio Hipose;
Valor: R$15.000,00. Valor da Contrapartida: R$0,00; Dotação Orçamentária Estadual: 1271.13.392.140.4364.0001.4450.4101.1.10.8;
Assinatura: 15/12/2017. Vigência: 365 dias.
Extrato do Termo de Convênio nº 1271001014/2017. Partícipes:
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA e a PREFEITURA
MUNICIPAL DE TEOFILO OTONI; Objeto: Realização do Festcanto;
Valor: R$ 35.000,00. Valor da Contrapartida: R$350,00; Dotação Orçamentária Estadual: 1271.13.392.140.4360.0001.4440.4101.1.10.8;
Assinatura: 15/12/2017. Vigência: 365 dias.
Extrato do Termo de Convênio nº 1271001015/2017. Partícipes:
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA e a PREFEITURA
MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA; Objeto: Realização de oficinas
de caráter cultural e contratação de espetáculos artísticos; Valor: R$
163.000,00. Valor da Contrapartida: R$18.112,00; Dotação Orçamentária Estadual: 1271.13.392.140.4364.0001.3340.4101.1.10.8; Assinatura: 15/12/2017. Vigência: 482 dias.
Extrato de Retificação
No Extrato de publicação do Convenio n º1271000941/2017, celebrado
entre a SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA e a ASSOCIAÇÃO DO CONGADO DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE
ABAETE, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais do
dia 14/12/2017, página 20, Editais e Avisos, onde se lê: 1271.13.392.
140.4360.0001.3350.4101.1.10.4; leia-se: 1271.13.392.140.4360.0001
.4450.4101.1.10.4.
12 cm -15 1041024 - 1

Fundação Clóvis Salgado
Fundação Clóvis Salgado – FCS
Contrato Nº 241/2017 – Entre a Fundação Clovis Salgado/FCS e Franciane Curi Gonçalves 82414149787; Objeto: Autorização de uso da
Sala Juvenal Dias; Vigência: 01 mês; Valor: R$ 6.720,00; Signatários:
Augusto Nunes-Filho/FCS e Franciane Curi Gonçalves.
2 cm -15 1040778 - 1

Fundação TV MINAS Cultural e Educativa
FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA
Extrato: Termo de Distrato do Contarto 9149861/2017. A Fundação TV
Minas Cultural e Educativa e a Companhia Tecnologia da Informação
do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE resolvem celebrar o Distrato do Contrato de prestação de serviços de informática, referente ao
Certificado Digital da Prodemge ICP em conformidade com o constante nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federalde 8.666/93 e
amigavelmente nos termos do Art. 79, inciso II combianado com o Art.
78 da mesma lei e Cláusula 13ª do Contrato, a partir de 14/11/2017.
Fundação TV Minas Cultural e Educativa – DISTRATANTE. Companhia Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE - SEGUNDA DISTRATANTE . Belo Horizonte, 13 de novembro de 2017.
3 cm -15 1040732 - 1

Secretaria de Estado de Esportes
Extrato do Contrato nº 27/2017, firmado entre o ESTADO DE MINAS
GERAIS por meio da SEESP e a empresa Nutribom Indústria e Comercio de Alimentos LTDA, Objeto: Concessão de uso de espaços públicos, a titulo oneroso, de dependências localizadas no Nível 06 e parte
do Nível 07 do Estádio Jornalista Felipe Drummond – “Mineirinho”,
Pregão presencial N° 01/2017. Total mensal de R$ 75.701,50, Vigência:
10 (Dez) anos. Assinatura: 15/12/2017.
2 cm -15 1040772 - 1

Companhia de Tecnologia da Informação
do Estado de Minas Gerais
HOMOLOGAÇÃO
Homologo o Pregão Eletrônico nº 084/2017, Processo de compras nº
5141001 294/2017, para a aquisição de uma Solução de Backup para
o Ambiente Mainframe IBM, formada por 2 (dois) virtualizadores de
fitas e 2 (duas) bibliotecas de fitas automatizadas, constituídos de softwares, cartuchos de dados e limpeza, serviços de instalação e customização, operação assistida, suporte e garantia pelo período de 60 (sessenta) meses, além de capacitação técnica para 12 (doze) técnicos, em
um único lote., conforme Ata de Pregão do dia 07/12/2017, e declaro
vencedora a empresa Lanlink Soluções e Comercialização em Informática S.A. – CNPJ: 19.877.285/0001-71, no valor de R$ 2.950.000,00

(dois milhões, novecentos e cinquenta mil reais). Belo Horizonte, 15 de
dezembro de 2017. Gilberto Rosário de Lacerda – Diretor – Diretoria
de Gestão Empresarial; Pedro Ernesto Diniz – Diretor – Diretoria de
Infraestrutura e Produção e Paulo de Moura Ramos – Diretor Presidente – Presidência.
4 cm -15 1040909 - 1
A PRODEMGE comunica que está realizando o Pregão Eletrônico nº
072/2017 Processo de Compra 5141001 267/2017, para contratação de
empresa especializada em limpeza de caixas d’água, caixas de gordura
e reservatórios pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. Especificações e demais condições de participação constam no Edital a disposição
dos interessados nos sites: www.compras.mg.gov.br ewww.prodemge.
gov.br ou na Gerência de Aquisições da Prodemge, Prédio Gerais, 4º
Andar, Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – CAMG,
BH/MG. Data da sessão: 05 de janeiro de 2018 às 09:30 horas. Belo
Horizonte, 15 de dezembro de 2017. Gilberto Rosário de Lacerda –
Diretor - Diretoria de Gestão Empresarial. Paulo de Moura Ramos Diretor Presidente – Presidência.
3 cm -15 1041005 - 1
HOMOLOGAÇÃO
Homologo o Pregão Eletrônico nº 045/2017, Processo de compras nº
5141001 211/2017, para a contratação de empresa especializada para
coleta, transporte, destinação final e tratamento de resíduos químicos e/
ou sólidos gerados no parque gráfico da Prodemge, Unidade Rua Juramento, 700, bairro Saudade – Belo Horizonte, pelo período de 24 (vinte
e quatro) meses, conforme Ata de Pregão do dia 04/12/2017, e declaro
vencedora a empresa Oxigás Resíduos Especiais LTDA-EPP - CNPJ
n°: 00.810.852/0001-44, no valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e
quinhentos). Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2017. Gilberto Rosário de Lacerda – Diretor – Diretoria de Gestão Empresarial. Paulo de
Moura Ramos – Diretor Presidente – Presidência.
3 cm -15 1040904 - 1
A PRODEMGE comunica a retificação do Anexo I do Edital referente
ao Pregão Eletrônico nº 063/2017, Planejamento nº 217/2017, Registro
de Preços para possível aquisição de aparelhos televisores e projetores multimídia. Os arquivos encontram-se disponíveis nos sites: www.
compras.mg.gov.br ewww.prodemge.gov.br. A sessão do pregão será
adiada para o dia 04 de janeiro de 2018 às 09:00h. Belo Horizonte, 15
de dezembro de 2017.
2 cm -15 1040660 - 1

Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado de Minas Gerais
COMUNICADO REFERENTE AO RESULTADO DO EDITAL
DE CREDENCIAMENTO Nº 36/2017 – Fisioterapeuta Especialista
em Fisioterapia Respiratória com ênfase em Pediatria Neonatal e/ou
Adulto, para atuar no Hospital Governador Israel Pinheiro e/ou Centro de Especialidades Médicas do IPSEMG, em regime de plantões de
06h e 12h.
O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais
– IPSEMG, por meio de sua Presidência, comunica a divulgação do
resultado do Edital de Credenciamento nº 36/2017, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais do dia 24/11/2017. A relação
nominal dos interessados habilitados estará disponível no endereço eletrônico do IPSEMG: www.ipsemg.mg.gov.br. Belo Horizonte, 15 de
Dezembro de 2017. Hugo Vocurca Teixeira – Presidente do IPSEMG.
COMUNICADO REFERENTE AO RESULTADO DO EDITAL DE
CREDENCIAMENTO Nº 35/2017 – Médico com experiência em
Terapia Intensiva, com carga horária mínima de 12 (doze) horas, para
atuar no Hospital Governador Israel Pinheiro e/ou Centro de Especialidades Médicas do IPSEMG.
O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais
– IPSEMG, por meio de sua Presidência, comunica a divulgação do
resultado do Edital de Credenciamento nº 35/2017, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais do dia 24/11/2017. A relação
nominal dos interessados habilitados estará disponível no endereço eletrônico do IPSEMG: www.ipsemg.mg.gov.br. Belo Horizonte, 15 de
Dezembro de 2017. Hugo Vocurca Teixeira – Presidente do IPSEMG.
COMUNICADO REFERENTE AO RESULTADO DO EDITAL DE
CREDENCIAMENTO Nº 31/2017 – Cirurgião Dentista com experiência em cirurgia e cirurgião dentista para atendimento de urgências
odontológicas a jovens e adultos, na Gerência Odontológica e/ou
Hospital Governador Israel Pinheiro do IPSEMG, com carga horária
mínima de 12 (doze) horas semanais.
O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais
– IPSEMG, por meio de sua Presidência, comunica a divulgação do
resultado do Edital de Credenciamento nº 31/2017, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais do dia 01/11/2017. A relação
nominal dos interessados habilitados estará disponível no endereço eletrônico do IPSEMG: www.ipsemg.mg.gov.br. Belo Horizonte, 15 de
Dezembro de 2017. Hugo Vocurca Teixeira – Presidente do IPSEMG.
9 cm -15 1041019 - 1
COMUNICADO
Prorrogação do prazo de vigência do Edital de Credenciamento nº
33/2017
O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais –
IPSEMG, por meio de sua Presidência, comunica: Fica prorrogado até
o dia 21/12/2017 o prazo para inscrição e envio de documentos previstos na cláusula primeira do Edital de Credenciamento de Médico anestesiologista, com carga horária mínima de 12 (doze) horas semanais,
para atuar no hospital governador israel pinheiro do ipsemg e/ou centro
de especialidades médicas, publicado no Diário Oficial do Estado de
Minas Gerais do dia 10/11/2017, página 33 – Caderno 1. Belo Horizonte, 15 de Dezembro de 2017. José Luiz de Almeida Cruz – Diretor
de Saúde - Hugo Vocurca Teixeira – Presidente do IPSEMG.
3 cm -15 1041017 - 1
Extrato: 7° Aditivo do Contrato 5811/14. Contratada: Family Restaurants Ltda. Objeto: Alteração. Valor: R$ 26.754.337,47 e contrapartida
de R$ 54.770,41. Dot: 2011 10 302 071 4166 1 339039. Base: Art. 55,
III c/c art. 65, §8º da Lei 8.666/93. João Baptista S. Neto – Diretor e
Kátia Regina Carvalho - Contratada.
Extrato: 1° Aditivo do Contrato 9078040/16. Contratado: X Service Man. Com. Equip. Méd. Eireli. Objeto: Prorrogação. Vigência:
20/01/18 a 19/01/19. Valor: R$ 86.000,00. Dot: 2011 10 302 071 4166
1 339039. Base: Art. 57, II da Lei 8.666/93. João Baptista S. Neto –
Diretor e Teodomiro D. Oliveira Filho – Contratado.
Extrato: 1° Aditivo do Contrato 9119555/16. Contratado: Medtronic
Comercial Ltda. Objeto: Prorrogação. Vigência: 10/01/18 a 09/01/19.
Valor: R$ 24.600,00. Dot: 2011 10 302 071 4166 1 339030. Base: Art.
57, I e §2º da Lei 8.666/93. João Baptista S. Neto – Diretor e Paula
Aguiar Vaz de Mello – Contratada
Extrato: 1° Aditivo do Contrato 9130833/17. Contratado: Medi
House Ind. Com. Prod. Cir. Hosp. Ltda. Objeto: Alteração. Valor: R$
297.840,00. Dot: 2011 10 302 071 4166 1 339030. Base: Art. 65, II da
Lei 8.666/93. João Baptista S. Neto – Diretor e Mário Lúcio V. Gomes
– Contratado.
Extrato: 1° Aditivo do Contrato 9078396/16. Contratado: Cirúrgica
Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. Ltda. Objeto: Prorroga / altera. Vigência: 08/12/17 a 07/12/18. Valor: R$ 11.299,50. Dot: 2011 10 302 071
4166 1 339030. Base: Art. 57, I c/c 65, I, b e §1º da Lei 8.666/93. João
Baptista S. Neto – Diretor e Lucimar P. Rocha – Contratado.
7 cm -15 1040935 - 1
Extrato: 1° Termo Aditivo do Contrato 9078389/16. Contratada: Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hosp. Ltda. Objeto: Prorroga e
Altera. Vigência: 08/12/17 a 07/12/18. Valor: R$ 49.346,25. Dot: 2011
10 302 071 4166 1 339030. Base Legal: Art. 57, I e § 2° c/c, art. 65, I,
b e § 1°da Lei 8.666/93. João Baptista S. Neto – Direto e Clebson Sanches Peres – Contratado.
Extrato: 1° Termo Aditivo do Contrato 9078315/16. Contratada: Volpi
Distribuidora de Drogas Ltda. Objeto: Prorroga e Altera. Vigência:
28/12/17 a 27/12/18. Valor: R$66.690, 00.Dot: 2011 10 302 71 4166
1 339030 10 0 50 1. Base: Art. 65, inc. II, §2° II da Lei 8.666/93. João
Baptista S. Neto – Diretor e Katia Regina de C. Silva - Contratada.

2 – sexta-feira, 16 de Fevereiro de 2018	Diário do Executivo
usando da competência delegada pelo art. 1º, VI, do Decreto nº 45.055,
de 10 de março de 2009, e nos termos do art. 7º da Lei Delegada nº 174,
de 26 de janeiro de 2007, e do Decreto nº 45.536, de 27 de janeiro de
2011, atribui a ANDRÉA LEITE RIOS, MASP 1319218-2, titular
do cargo de provimento em comissão DAD-6 VD1100955, de recrutamento Amplo, a direção da Diretoria de Habitação de Interesse Social
da Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional.
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO
no uso de suas atribuições, torna sem efeito o ato publicado em
24/01/2018, pelo qual COSME AMARAL COSTA, MASP 1018214-5,
foi nomeado para o cargo DAD-6 DA1100964 da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Agrário.
usando da competência delegada pelo art. 1º, VI, do Decreto nº 45.055,
de 10 de março de 2009 e nos termos do art. 7º da Lei Delegada nº 174,
de 26 de janeiro de 2007 e do Decreto nº 45.537, de 27 de janeiro de
2011, dispensa da direção da Diretoria de Recursos Humanos, BÁRBARA LUÍZA RAMOS, MASP 1312787-3, ocupante do cargo de
provimento em comissão DAD-3 DA1101126, de recrutamento Amplo,
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário.
usando da competência delegada pelo art. 1º, VI, do Decreto nº 45.055,
de 10 de março de 2009 e nos termos do art. 7º da Lei Delegada nº
174, de 26 de janeiro de 2007 e do Decreto nº 45.537, de 27 de janeiro
de 2011, dispensa da direção da Superintendência de Ação Discriminatória e Arrecadação de Terras, CLAUDIA PIMENTA ROCHA,
ocupante do cargo de provimento em comissão DAD-6 DA1101116,
de recrutamento amplo, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Agrário.
usando da competência delegada pelo art. 1º, VI, do Decreto nº 45.055,
de 10 de março de 2009, e nos termos do art. 7º da Lei Delegada nº 174,
de 26 de janeiro de 2007, e do Decreto nº 45.536, de 27 de janeiro de
2011, atribui a CLAUDIA PIMENTA ROCHA, titular do cargo de
provimento em comissão DAD-6 DA1101116, de recrutamento amplo,
a direção da Diretoria de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Agrário.
usando da competência delegada pelo art. 1º, VII, do Decreto nº 45.055,
de 10 de março de 2009, e nos termos do art. 9º da Lei Delegada nº 174,
de 26 de janeiro de 2007, e do Decreto nº 45.536, de 27 de janeiro de
2011, atribui a CARLOS HENRIQUE OTONI, MASP 1017639-4,
ocupante da função gratificada FGD-7 DA1100291, a direção da Diretoria de Georreferenciamento Rural da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário.
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES
usando da competência delegada pelo art. 1º, VI, do Decreto nº 45.055,
de 10 de março de 2009, e nos termos do art. 7º da Lei Delegada
nº 174, de 26 de janeiro de 2007, e do Decreto nº 45.536, de 27 de
janeiro de 2011, atribui a DENISE MARIA GATTAS HALLAK,
MASP 1164650-2, titular do cargo de provimento em comissão DAD-4
EO1102624, de recrutamento amplo, a direção da Diretoria de Incentivo ao Esporte Educacional da Secretaria de Estado de Esportes.
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO
usando da competência delegada pelo art. 1º, VIII, do Decreto nº
45.055, de 10 de março de 2009, revoga o ato que atribuiu, nos termos
da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e dos Decretos nº
45.537, de 27 de janeiro de 2011, e nº 44.485, de 14 de março de 2007,
a ANA CAROLINA ABRANTES, MASP 1391587-1, a gratificação
temporária estratégica GTED-1 PH1100288 da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, a contar de 25/01/2018.
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
usando da competência delegada pelo art. 1º, VI, do Decreto nº 45.055,
de 10 de março de 2009, dispensa NATAN JOSE CAMPOS DE CARVALHO, MASP 1169444-5, da função gratificada FGD-4 ED1100196
da Secretaria de Estado de Educação, a contar de 31/01/2018.

Minas Gerais - Caderno 1

Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA
ATO Nº 134/2018 CONCEDE TRÊS MESES DE FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do § 4º do art. 31, da CE/1989, aos servidores:
Nome
Masp
Nº quinq
DENISIA VARGAS MATOSO DE LIMA
1187655-4
2º
FLAVIA ALESSANDRA DE LIMA
1187611-7
2º
LUIZA EMIKO HAMAWAKI KAWAMURA
1187693-5
2º
MATILDE MOREIRA REZENDE
0352377-6
6º
WALDIR PEREIRA DE CARVALHO
0633766-1
2º

b)Aparecida Barbosa da Costa – MASP: 366.547-8 e
A partir de:
09-02-2018
10-02-2018
15-02-2018
12-02-2018
14-02-2018

Secretário: Odair José da Cunha

09 1060588 - 1
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA
ATO Nº 133/2018 CONCEDE QUINQUÊNIO, nos termos do art. 112, do ADCT, da CE/1989, aos servidores:
Nome
Masp
Nº Quinq.
ALINE RIBEIRO ROCHA DE SOUZA
1017166-8
7º
MIRIAM SOUZA PINTO DE ALVARENGA
1017035-5
8º

RESOLUÇÃO SEGOV Nº 663 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018.
Dispõe sobre a dilação de prazo para apresentação de relatório conclusivo pela Comissão Especial instituída por meio da Resolução SEGOV
nº 649, de 23 de outubro de 2017.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO, no uso das atribuições previstas no inciso III, § 1º do art. 93 da Constituição do Estado de
Minas Gerais e, considerando o disposto no Decreto nº 47.047, de 16 de
setembro de 2016 e no § 1º, inciso V, do art. 51 do Decreto nº 45.242,
de 11 de dezembro de 2009, e, ainda, a justificativa aposta por meio do
MEMO/02/2018, de 09/02/2018, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar o prazo assinalado no art. 1º, da Resolução SEGOV nº
660, de 23 de dezembro de 2017, por mais 60 (sessenta) dias, a contar
de 22 de janeiro de 2018, para que a Comissão possa concluir seus trabalhos e apresentar o Relatório Conclusivo.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos retroativos à data de 22 de janeiro de 2018.
Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2018.
Odair José da Cunha
Secretário de Estado de Governo
15 1061622 - 1

Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária
e Abastecimento
Secretário: Pedro Cláudio Coutinho Leitão

Instituto Mineiro de Agropecuária
Diretor-Geral: Marcilio de Sousa Magalhães
ATO Nº 138/2018 APOSENTA, a partir de 15-02-2018, com proventos integrais, nos termos do artigo 3º da Emenda à Constituição Federal, nº 47/2005, o servidor TEOFILO DE PINHO ANDRADE, masp
1017133-8, cargo efetivo de Fiscal Agropecuário, nível V, grau B, com
direito a gratificação de 20%(vinte por cento), calculada sobre o valor
atribuído ao nível 12, grau I, do cargo em comissão de chefe de escritório seccional.
Marcílio de Sousa Magalhães
Diretor-Geral
15 1061532 - 1

a)Marianna Reis Victoria – MASP: 752.951-4;
b)Alessandra Aline Vaz Moreira Nunes – MASP: 1.158.519-7 e

§ 1° - Os membros deverão participar de todas as reuniões da comissão
de monitoramento e avaliação.
§ 2° - As reuniões da comissão de monitoramento e avaliação ocorrerão semestralmente.

A partir de:
08-02-2018
14-02-2018

Marcílio de Sousa Magalhães
Diretor-Geral
09 1060590 - 1
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA
ATO Nº 129/2018 CONCEDE PROGRESSÃO NA CARREIRA, nos termos da Lei 15.303/2004, aos servidores ocupantes de cargo de provimento
efetivo do Quadro de Pessoal do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA, relacionados abaixo:
ATUAL
ANDAMENTO
MASP
NOME
CARGO
VIGÊNCIA
NÍVEL GRAU NÍVEL GRAU
10170850 ADELCIO GARCIA DA SILVA
FISAG
VI
A
VI
B
01/01/2015
11280617 ALBERTO MAURO FONSECA ADJUTO
FISAG
II
B
II
C
15/02/2018
11283082 ANNA ZILDA SPAMPINATO
FISCA
II
B
II
C
07/02/2018
11282605 BRUNO SILVA CAMARA
EGDA
II
B
II
C
18/01/2018
10171478 CARLOS ROBERTO DE MORAIS
FISAG
IV
A
IV
B
30/01/2018
11190816 DENIS LUCIO CARDOSO
FISCA
II
B
II
C
14/01/2018
11876554 DENISIA VARGAS MATOSO DE LIMA
FISAG
II
A
II
B
20/01/2018
11309929 EMILSON MURILO COUTINHO
FISCA
II
B
II
C
06/02/2018
11876117 FLAVIA ALESSANDRA DE LIMA
FISCA
II
A
II
B
01/02/2018
10613123 GERALDO MAGELA BARBOSA
AGDA
I
C
I
D
02/02/2018
11279759 HELEN MARA FIALHO BARBOSA
FISAG
II
B
II
C
10/02/2018
10173037 ITAMAR SILVA
FISCA
V
A
V
B
01/01/2018
11875580 KENIA DA SILVA GUIMARAES
FISCA
II
A
II
B
13/02/2018
11295078 MARCELO DE SOUZA
FISCA
II
B
II
C
21/01/2018
11866944 MARCELO DE SOUZA MORAIS
FISCA
II
A
II
B
17/01/2018
11868627 MARCOS VIEIRA RAMOS
FISAG
II
A
II
B
25/01/2018
11315033 NILSON ANTONIO DA SILVA
AGDA
II
B
II
C
23/01/2018
11867439 RODRIGO CARVALHO FERNANDES
FISCA
II
A
II
B
25/01/2018
11868726 RODRIGO PAIXAO DE MELO
FISCA
II
A
II
B
28/01/2018
10173490 SERGIO PACHECO
FISCA
II
A
II
B
28/01/2018
10172989 TADEU JOSE GOMES
FISAG
IV
A
IV
B
01/01/2018
11867207 VITOR JOSE AUGUSTO
AGDA
II
A
II
B
15/02/2018
11868619 WALMIR GOMES SALES
FISAG
II
A
II
B
13/02/2018
12700324 WELLERSON CHARLES DA SILVA PEREIRA
AGDA
I
C
I
D
17/01/2018
Marcílio de Sousa Magalhães
Diretor-Geral

§ 3° - O membro da comissão de monitoramento e avaliação deverá se
declarar formalmente impedido, caso tenha:
I – participado da comissão de seleção de parceria a ser monitorada
e avaliada; ou
II – mantido relação jurídica, nos últimos cinco anos, com a organização da sociedade civil parceira, tais como:
a)Ser ou ter sido associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou trabalhados da OSC parceira;
b)Ser conjugue ou parente, até terceiro grau, inclusive por afinidade, do
dirigente da OSC parceira;
c)Ter recebido, como beneficiário, os serviços da OSC parceira;
d)Ter efetuado doações para a OSC parceira;
e)Ter interesse direto ou indireto na parceria e;
f)Ter amizade intima ou inimizade notória com o dirigente da OSC
parceira.
§ 4° - Na ausência ou impedimento de membro titular, o membro
suplente deverá assumir todas as atribuições do titular ausente ou impedido, devendo os documentos da substituição serem anexados aos autos
da parceria.
§ 5° - A comissão de monitoramento e avaliação poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado
para subsidiar seus trabalhos.
Art 3°. Compete à comissão de monitoramento e avaliação, nos termos
do art. 61 do Decreto n° 47.132 de 2017:
I – verificar o resultado da parceria, por meio da análise quantitativa do
instrumento celebrado, da parceria vigente, do relatório de monitoramento e da prestação de contas anual apresentada pela OSC parceira;
II – propor o aprimoramento dos procedimentos, a padronização de
objetos, custos e parâmetros;
III – produzir entendimento voltado à priorização do controle de resultados; e

09 1060592 - 1
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA
ATO Nº 115/2018 DISPENSA com base no artigo 106, alinea “b”, da lei nº 869, de 05 de julho de 1952, do cargo de provimento em comissão, os
servidores:
Servidor
Masp
Cargo
Nº Vaga
A partir de:
MARILIA DE OLIVEIRA CAVALIERI
1017135-3
FGI-3
IM 1100146
06-02-2018
ANTONIO AUGUSTO MOREIRA PINTO
1017894-5
FGI-4
IM 1100129
06-02-2018
Marcílio de Sousa Magalhães
Diretor-Geral
09 1060597 - 1

IV – homologar o relatório técnico de monitoramento e avaliação elaborado pelo gestor da parceria no prazo previsto na legislação.
Parágrafo único – A análise de que trata o inciso I considerará, quando
houver, os relatórios de visita técnica in loco e os resultados de pesquisas de satisfação.

MINAS GERAIS
Diário Oficial dos Poderes do Estado

Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA
ATO Nº 130/2018 TORNA SEM EFEITO no ato 009/2016 publicado
em 16-01-2016, e progressão na carreira, no que se refere ao servidor
ADÉLCIO GARCIA DA SILVA, masp 1017085-0, por ter sido publicado indevidamente.
Marcílio de Sousa Magalhães
Diretor-Geral
09 1060591 - 1

Expediente

II – Membros suplentes:

c)Marcus Vinicius Silveira Borges – MASP: 1.436.841-9.

Marcílio de Sousa Magalhães
Diretor-Geral

15 1061685 - 1

Secretaria de Estado
de Governo

c)Lindomar José Gomes da Silva – MASP: 359.118-7.

ATO Nº 118/2018 CONVERTE férias prêmio em espécie, nos termos
do artigo 117 do ADCT da CE/1989, a servidora MARILIA DE OLIVEIRA CAVALIERI, masp 1017135-3, cargo efetivo de Fiscal Agropecuário, referente ao saldo de 11(onze) meses, a partir de 06-02-2018,
data de sua aposentadoria.
ATO Nº 120/2018 CONVERTE férias prêmio em espécie, nos termos
do artigo 117 do ADCT da CE/1989, o servidor LUCIO JOSE DELGADO, masp 1017077-7, cargo efetivo de Fiscal Assistente Agropecuário, referente ao saldo de 03(três) meses, a partir de 06-02-2018, data
de sua aposentadoria.
ATO Nº 122/2018 CONVERTE férias prêmio em espécie, nos termos
do artigo 117 do ADCT da CE/1989, a servidora MARIA DO CARMO
CAMPOS, masp 1017908-3, cargo efetivo de Fiscal Agropecuário,
referente ao saldo de 01(um) mês, a partir de 06-02-2018, data de sua
aposentadoria.
ATO Nº 124/2018 CONVERTE férias prêmio em espécie, nos termos
do artigo 117 do ADCT da CE/1989, o servidor ANTONIO AUGUSTO
MOREIRA PINTO, masp 1017894-5, cargo efetivo de Fiscal Agropecuário, referente ao saldo de 02(dois) meses, a partir de 06-02-2018,
data de sua aposentadoria.
Marcílio de Sousa Magalhães
Diretor-Geral

Secretaria de Estado
de Cidades e de
Integração Regional
Agência Reguladora de Serviços
de Abastecimento de Água e
de Esgotamento Sanitário
Diretor-Geral: Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso
O Diretor Geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento
de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais –
ARSAE-MG, dispensa, nos termos do art. 106, alínea “b”, da Lei nº
869, de 5 de julho de 1952, LUZIA MARIA DE RESENDE FILHA,
MASP 904459-5, do cargo de provimento em comissão DAI-22
AR1100168, constante do Anexo X do Decreto nº 45.537, de 27 de
janeiro de 2011, a contar de 29 de janeiro de 2018.
Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2018
Gustavo Gastão Corgosinho Cardoso
Diretor Geral
09 1060661 - 1

Secretaria de Estado
de Cultura
Secretário: Angelo Oswaldo de Araújo Santos

09 1060601 - 1
ATO Nº 118/2018 CONVERTE férias prêmio em espécie, nos termos
do artigo 117 do ADCT da CE/1989, a servidora MARILIA DE OLIVEIRA CAVALIERI, masp 1017135-3, cargo efetivo de Fiscal Agropecuário, referente ao saldo de 11(onze) meses, a partir de 06-02-2018,
data de sua aposentadoria.
ATO Nº 120/2018 CONVERTE férias prêmio em espécie, nos termos
do artigo 117 do ADCT da CE/1989, o servidor LUCIO JOSE DELGADO, masp 1017077-7, cargo efetivo de Fiscal Assistente Agropecuário, referente ao saldo de 03(três) meses, a partir de 06-02-2018, data
de sua aposentadoria.
ATO Nº 122/2018 CONVERTE férias prêmio em espécie, nos termos
do artigo 117 do ADCT da CE/1989, a servidora MARIA DO CARMO
CAMPOS, masp 1017908-3, cargo efetivo de Fiscal Agropecuário,
referente ao saldo de 01(um) mês, a partir de 06-02-2018, data de sua
aposentadoria.
ATO Nº 124/2018 CONVERTE férias prêmio em espécie, nos termos
do artigo 117 do ADCT da CE/1989, o servidor ANTONIO AUGUSTO
MOREIRA PINTO, masp 1017894-5, cargo efetivo de Fiscal Agropecuário, referente ao saldo de 02(dois) meses, a partir de 06-02-2018,
data de sua aposentadoria.
07 1059758 - 1

Expediente
RESOLUÇÃO N° 021 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
Constitui a comissão de monitoramento e avaliação destinada a monitorar e avaliar as parcerias celebradas pela Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais com as organizações da sociedade civil.
O Secretário de Estado de Cultura, no uso de suas atribuições legais que
lhe confere o inciso III do § 1° do artigo 93 da Constituição do Estado, e
tendo em vista o disposto no inciso XI do art. 2° da Lei Federal 13.019
de 31 de junho de 2014, e no inciso XV do art. 2° do Decreto n° 47.132
de 20 de janeiro de 2017.
RESOLVE:
Art 1°. Fica constituída a comissão de monitoramento e avaliação para
monitorar o conjunto das parcerias celebradas pela Secretaria de Estado
de Cultura com a Associação Comunitária Sol Nascente – nos termos
da Lei Federal n° 13.019 de 31 de julho de 2014, e do Decreto n° 47.132
de 20 de janeiro de 2017.
Art 2°. A comissão de monitoramento e avaliação será composta por:
I – Membros titulares:
a)Cesária Alice Macedo – MASP: 1.122.938-2, desempenhando a função de presidente da comissão;
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Art 4°. A comissão de monitoramento e avaliação terá a vigência do
seu mandato com prazo de 02 anos, sendo facultada recondução por
igual período.

O gestor deverá:

Art 5°. A comissão de monitoramento e avaliação monitorará os Termos de Fomento celebrados a partir de 2017.

II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do Termo
de Fomento e de indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem
como as providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;

Art 5°. Esta resolução revoga expressamente as Resoluções n° 35/2017,
49/2017, 54/2017, 66/2017, 67/2017, 76/2017, 78/2017, 80/2017,
82/2017, 85/2017, 86/2017, 89/2017, 91/2017, 93/2017, 94/2017,
96/2017, 03/2018, 06/2018, 08/2018, 10/2018, 11/2018, 14/2018,
16/2018 e 18/2018 e entra em vigor na data de sua publicação.
Angelo Oswaldo de Araujo Santos
Secretário de Estado de Cultura
RESOLUÇÃO N° 033 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
Designa o gestor para gerir parceria celebrada pela Secretaria de Estado
de Cultura de Minas Gerais com as organizações da sociedade civil.

I – acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento;

III- emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;
IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliação.
V – informar ao administrador publico eventual inexecução do objeto
por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, para que o atendimento de serviços essências seja assegurado.
Gestor: Douglas Tiso Vinhas Brito – MASP: 1.159.016-3

Objeto: Festival Imune
Valor: R$ 25.000,00
Plano de Trabalho n° 988/2017
Em atendimento ao disposto no artigo 61 e seguintes da Lei Federal n°
13.019/2014, fica designado o servidor abaixo especificado para gerir o
Termo de Fomento referenciado neste documento.
O gestor deverá:
I – acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento;
II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do Termo
de Fomento e de indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem
como as providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;
III- emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;
IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliação.
V – informar ao administrador publico eventual inexecução do objeto
por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, para que o atendimento de serviços essências seja assegurado.
Gestor: Lucas Guimaraens de Araujo Ribeiro – MASP: 1.387.534-9
Angelo Oswaldo de Araujo Santos
Secretário de Estado de Cultura
RESOLUÇÃO N° 024 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
Designa o gestor para gerir parceria celebrada pela Secretaria de Estado
de Cultura de Minas Gerais com as organizações da sociedade civil.
Objeto: Aquisição de Equipamentos
Valor: R$ 41.000,00
Plano de Trabalho n° 275/2017
Em atendimento ao disposto no artigo 61 e seguintes da Lei Federal n°
13.019/2014, fica designado o servidor abaixo especificado para gerir o
Termo de Fomento referenciado neste documento.
O gestor deverá:
I – acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento;

Angelo Oswaldo de Araujo Santos
Secretário de Estado de Cultura
RESOLUÇÃO N° 025 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018

Objeto: Aquisição de Barracas para Feira de Artesanato
Valor: R$ 29.870,00
Plano de Trabalho n° 944/2017
Em atendimento ao disposto no artigo 61 e seguintes da Lei Federal n°
13.019/2014, fica designado o servidor abaixo especificado para gerir o
Termo de Fomento referenciado neste documento.
O gestor deverá:
I – acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento;
II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do Termo
de Fomento e de indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem
como as providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;
III- emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;

Secretário de Estado de Cultura
RESOLUÇÃO N° 023 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
Designa o gestor para gerir parceria celebrada pela Secretaria de Estado
de Cultura de Minas Gerais com as organizações da sociedade civil.
Objeto: Realização do Projeto Produção em Artes Cênicas
Valor: R$ 330.000,00
Plano de Trabalho n° 416/2017
Em atendimento ao disposto no artigo 61 e seguintes da Lei Federal n°
13.019/2014, fica designado o servidor abaixo especificado para gerir o
Termo de Fomento referenciado neste documento.
O gestor deverá:
I – acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento;
II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do Termo
de Fomento e de indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem
como as providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;
III- emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;
IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliação.
V – informar ao administrador publico eventual inexecução do objeto
por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, para que o atendimento de serviços essências seja assegurado.
Gestor: Thiago Veloso Vitral – MASP: 1.271.288-1
Angelo Oswaldo de Araujo Santos
Secretário de Estado de Cultura
RESOLUÇÃO N° 022 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
Designa o gestor para gerir parceria celebrada pela Secretaria de Estado
de Cultura de Minas Gerais com as organizações da sociedade civil.
Objeto: Show Ecológico
Valor: R$ 25.000,00
Plano de Trabalho n° 1497/2017
Em atendimento ao disposto no artigo 61 e seguintes da Lei Federal n°
13.019/2014, fica designado o servidor abaixo especificado para gerir o
Termo de Fomento referenciado neste documento.

III- emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;
IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliação.
V – informar ao administrador publico eventual inexecução do objeto
por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, para que o atendimento de serviços essências seja assegurado.
Gestor: Mara Mattos Cardoso – MASP: 1.428.349-3
Angelo Oswaldo de Araujo Santos
Secretário de Estado de Cultura
RESOLUÇÃO N° 029 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
Designa o gestor para gerir parceria celebrada pela Secretaria de Estado
de Cultura de Minas Gerais com as organizações da sociedade civil.

Em atendimento ao disposto no artigo 61 e seguintes da Lei Federal n°
13.019/2014, fica designado o servidor abaixo especificado para gerir o
Termo de Fomento referenciado neste documento.
O gestor deverá:
I – acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento;
II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do Termo
de Fomento e de indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem
como as providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;
III- emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;
IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliação.
V – informar ao administrador publico eventual inexecução do objeto
por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, para que o atendimento de serviços essências seja assegurado.
Gestor: Julio Cezar Palhares Gloria – MASP: 1.273.455-4

Objeto: Projeto Cultural e Educacional
Valor: R$ 35.000,00
Plano de Trabalho n° 1702/2017
Em atendimento ao disposto no artigo 61 e seguintes da Lei Federal n°
13.019/2014, fica designado o servidor abaixo especificado para gerir o
Termo de Fomento referenciado neste documento.
O gestor deverá:
I – acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento;

Angelo Oswaldo de Araujo Santos
Secretário de Estado de Cultura
RESOLUÇÃO N° 049 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
Designa o gestor para gerir parceria celebrada pela Secretaria de Estado
de Cultura de Minas Gerais com as organizações da sociedade civil.
Objeto: Restauração da Igreja Matriz Nossa Senhora Mae dos Homens
Valor: R$ 56.73,82
Plano de Trabalho n° 1897/2017

V – informar ao administrador publico eventual inexecução do objeto
por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, para que o atendimento de serviços essências seja assegurado.

III- emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;

O gestor deverá:

Gestor: Douglas Tiso Vinhas Brito – MASP: 1.159.016-3

IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliação.

II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do Termo
de Fomento e de indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem
como as providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;

Angelo Oswaldo de Araujo Santos
Secretário de Estado de Cultura
RESOLUÇÃO N° 026 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
Designa o gestor para gerir parceria celebrada pela Secretaria de Estado
de Cultura de Minas Gerais com as organizações da sociedade civil.
Objeto: Semana de Arte Integrada
Valor: R$ 100.000,00
Plano de Trabalho n° 538/2017

I – acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento;

Angelo Oswaldo de Araujo Santos

II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do Termo
de Fomento e de indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem
como as providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;

Objeto: Feira Nacional de Artesanato
Valor: R$ 30.000,00
Plano de Trabalho n° 1174/2017

IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliação.

III- emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;

Gestor: Roberto Márcio Mazuchi Novaes – MASP454.388-0

I – acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento;

RESOLUÇÃO N° 048 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
Designa o gestor para gerir parceria celebrada pela Secretaria de Estado
de Cultura de Minas Gerais com as organizações da sociedade civil.

II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do Termo
de Fomento e de indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem
como as providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;

Em atendimento ao disposto no artigo 61 e seguintes da Lei Federal n°
13.019/2014, fica designado o servidor abaixo especificado para gerir o
Termo de Fomento referenciado neste documento.

V – informar ao administrador publico eventual inexecução do objeto
por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, para que o atendimento de serviços essências seja assegurado.

O gestor deverá:

Designa o gestor para gerir parceria celebrada pela Secretaria de Estado
de Cultura de Minas Gerais com as organizações da sociedade civil.

II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do Termo
de Fomento e de indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem
como as providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;

IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliação.

Em atendimento ao disposto no artigo 61 e seguintes da Lei Federal n°
13.019/2014, fica designado o servidor abaixo especificado para gerir o
Termo de Fomento referenciado neste documento.

O gestor deverá:

II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do Termo
de Fomento e de indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem
como as providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;
III- emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;
IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliação.
V – informar ao administrador publico eventual inexecução do objeto
por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, para que o atendimento de serviços essências seja assegurado.
Gestor: Francisco Matias de Almeida Filho – MASP: 1.393.588-7
Angelo Oswaldo de Araujo Santos
Secretário de Estado de Cultura
RESOLUÇÃO N° 027 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
Designa o gestor para gerir parceria celebrada pela Secretaria de Estado
de Cultura de Minas Gerais com as organizações da sociedade civil.
Objeto: Arraial de Belo Horizonte 2018
Valor: R$ 272.830,16
Plano de Trabalho n° 752/2017
Em atendimento ao disposto no artigo 61 e seguintes da Lei Federal n°
13.019/2014, fica designado o servidor abaixo especificado para gerir o
Termo de Fomento referenciado neste documento.
O gestor deverá:
I – acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento;

V – informar ao administrador publico eventual inexecução do objeto
por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, para que o atendimento de serviços essências seja assegurado.
Gestor: Mara Mattos Cardoso – MASP: 1.428.349-3
Angelo Oswaldo de Araujo Santos
Secretário de Estado de Cultura
RESOLUÇÃO N° 030 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
Designa o gestor para gerir parceria celebrada pela Secretaria de Estado
de Cultura de Minas Gerais com as organizações da sociedade civil.
Objeto: Aquisição de Instrumentos Musicais
Valor: R$ 34.000,00
Plano de Trabalho n° 718/2017
Em atendimento ao disposto no artigo 61 e seguintes da Lei Federal n°
13.019/2014, fica designado o servidor abaixo especificado para gerir o
Termo de Fomento referenciado neste documento.

I – acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento;
II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do Termo
de Fomento e de indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem
como as providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;
III- emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;
IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliação.
V – informar ao administrador publico eventual inexecução do objeto
por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, para que o atendimento de serviços essências seja assegurado.
Gestor: Marco Tulio Costa Barbosa – MASP: 1.392.575-5
Angelo Oswaldo de Araujo Santos
Secretário de Estado de Cultura
RESOLUÇÃO N° 031 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
Designa o gestor para gerir parceria celebrada pela Secretaria de Estado
de Cultura de Minas Gerais com as organizações da sociedade civil.
Objeto: Aquisição de Bens Permanentes
Valor: R$ 25.000,00
Plano de Trabalho n° 426/2017
Em atendimento ao disposto no artigo 61 e seguintes da Lei Federal n°
13.019/2014, fica designado o servidor abaixo especificado para gerir o
Termo de Fomento referenciado neste documento.

III- emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;

I – acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento;

V – informar ao administrador publico eventual inexecução do objeto
por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, para que o atendimento de serviços essências seja assegurado.
Gestor: Julio Cezar Palhares Gloria – MASP: 1.273.455-4
Angelo Oswaldo de Araujo Santos
Secretário de Estado de Cultura
RESOLUÇÃO N° 028 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
Designa o gestor para gerir parceria celebrada pela Secretaria de Estado
de Cultura de Minas Gerais com as organizações da sociedade civil.
Objeto: Casa do Teatro na Rua
Valor: R$ 61.000,00
Plano de Trabalho n° 1530/2017

I – acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento;

III- emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;
IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliação.
V – informar ao administrador publico eventual inexecução do objeto
por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, para que o atendimento de serviços essências seja assegurado.
Gestor: Mara Mattos Cardoso – MASP: 1.428.349-3
Angelo Oswaldo de Araujo Santos
Secretário de Estado de Cultura
RESOLUÇÃO N° 50 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
Designa o gestor para gerir parceria celebrada pela Secretaria de Estado
de Cultura de Minas Gerais com as organizações da sociedade civil.

O gestor deverá:

II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do Termo
de Fomento e de indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem
como as providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;

IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliação.

Em atendimento ao disposto no artigo 61 e seguintes da Lei Federal n°
13.019/2014, fica designado o servidor abaixo especificado para gerir o
Termo de Fomento referenciado neste documento.

O gestor deverá:

II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do Termo
de Fomento e de indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem
como as providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;
III- emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;
IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliação.
V – informar ao administrador publico eventual inexecução do objeto
por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, para que o atendimento de serviços essências seja assegurado.
Gestor: Roberto Marcio Mazuchi Novaes – MASP454.388-0
Angelo Oswaldo de Araujo Santos
Secretário de Estado de Cultura

Objeto: Reforma da Sede Cultural da Associação dos Amigos do Museu
Casa Guimaraes Rosa
Valor: R$ 50.002,19
Plano de Trabalho n° 1726/2017
Em atendimento ao disposto no artigo 61 e seguintes da Lei Federal n°
13.019/2014, fica designado o servidor abaixo especificado para gerir o
Termo de Fomento referenciado neste documento.
O gestor deverá:
I – acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento;
II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do Termo
de Fomento e de indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem
como as providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;
III- emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;
IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliação.
V – informar ao administrador publico eventual inexecução do objeto
por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, para que o atendimento de serviços essências seja assegurado.
Gestor: Andrea de Magalhaes Matos – MASP: 1.387.045-6
Angelo Oswaldo de Araujo Santos
Secretário de Estado de Cultura
RESOLUÇÃO N° 051 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
Designa o gestor para gerir parceria celebrada pela Secretaria de Estado
de Cultura de Minas Gerais com as organizações da sociedade civil.
Objeto: Realização de Evento Cultural
Valor: R$120.000,00
Plano de Trabalho n° 1128/2017
Em atendimento ao disposto no artigo 61 e seguintes da Lei Federal n°
13.019/2014, fica designado o servidor abaixo especificado para gerir o
Termo de Fomento referenciado neste documento.
O gestor deverá:
I – acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento;
II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do Termo
de Fomento e de indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem
como as providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;
III- emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;
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IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliação.
V – informar ao administrador publico eventual inexecução do objeto
por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, para que o atendimento de serviços essências seja assegurado.
Gestor: Mara Mattos Cardoso – MASP: 1.428.349-3
Angelo Oswaldo de Araujo Santos
Secretário de Estado de Cultura
RESOLUÇÃO N° 052 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
Designa o gestor para gerir parceria celebrada pela Secretaria de Estado
de Cultura de Minas Gerais com as organizações da sociedade civil.
Objeto: Aquisição de Bens Permanentes
Valor: R$ 30.000,00
Plano de Trabalho n° 793/2017
Em atendimento ao disposto no artigo 61 e seguintes da Lei Federal n°
13.019/2014, fica designado o servidor abaixo especificado para gerir o
Termo de Fomento referenciado neste documento.

I – acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento;
II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do Termo
de Fomento e de indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem
como as providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;
III- emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;
IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliação.
V – informar ao administrador publico eventual inexecução do objeto
por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, para que o atendimento de serviços essências seja assegurado.
Gestor: Mara Mattos Cardoso – MASP: 1.428.349-3
Angelo Oswaldo de Araujo Santos

O gestor deverá:

Secretário de Estado de Cultura

I – acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento;
II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do Termo
de Fomento e de indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem
como as providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;
III- emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;
IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliação.
V – informar ao administrador publico eventual inexecução do objeto
por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, para que o atendimento de serviços essências seja assegurado.
Gestor: Tatiana Nonato de Souza Leite – MASP: 1.330.256-7
Angelo Oswaldo de Araujo Santos
Secretário de Estado de Cultura
RESOLUÇÃO N° 053 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
Designa o gestor para gerir parceria celebrada pela Secretaria de Estado
de Cultura de Minas Gerais com as organizações da sociedade civil.
Objeto: Festa da Massa
Valor: R$ 455.861,00
Plano de Trabalho n° 702/2017
Em atendimento ao disposto no artigo 61 e seguintes da Lei Federal n°
13.019/2014, fica designado o servidor abaixo especificado para gerir o
Termo de Fomento referenciado neste documento.
O gestor deverá:
I – acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento;
II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do Termo
de Fomento e de indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem
como as providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;

RESOLUÇÃO N° 056 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
Designa o gestor para gerir parceria celebrada pela Secretaria de Estado
de Cultura de Minas Gerais com as organizações da sociedade civil.
Objeto: Aquisição de Instrumentos Musicais
Valor: R$ 20.500,00
Plano de Trabalho n° 1624/2017
Em atendimento ao disposto no artigo 61 e seguintes da Lei Federal n°
13.019/2014, fica designado o servidor abaixo especificado para gerir o
Termo de Fomento referenciado neste documento.
O gestor deverá:
I – acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento;
II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do Termo
de Fomento e de indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem
como as providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;
III- emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;
IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliação.
V – informar ao administrador publico eventual inexecução do objeto
por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, para que o atendimento de serviços essências seja assegurado.
Gestor: Marco Tulio Costa Barbosa – MASP: 1.392.575-5
Angelo Oswaldo de Araujo Santos
Secretário de Estado de Cultura
RESOLUÇÃO N° 057 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
Designa o gestor para gerir parceria celebrada pela Secretaria de Estado
de Cultura de Minas Gerais com as organizações da sociedade civil.
Objeto: Intervenção artística hospital
Valor: R$ 60.000,00
Plano de Trabalho n° 288/2017

III- emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;

Em atendimento ao disposto no artigo 61 e seguintes da Lei Federal n°
13.019/2014, fica designado o servidor abaixo especificado para gerir o
Termo de Fomento referenciado neste documento.

IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliação.

O gestor deverá:

V – informar ao administrador publico eventual inexecução do objeto
por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, para que o atendimento de serviços essências seja assegurado.
Gestor: Lino Ramos do Nascimento – MASP: 1.389.679-0
Angelo Oswaldo de Araujo Santos

I – acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento;
II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do Termo
de Fomento e de indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem
como as providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;

Secretário de Estado de Cultura

III- emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;

RESOLUÇÃO N° 054 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018

IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliação.

Designa o gestor para gerir parceria celebrada pela Secretaria de Estado
de Cultura de Minas Gerais com as organizações da sociedade civil.
Objeto: Aquisição de Bens Permanentes
Valor: R$ 34.000,00
Plano de Trabalho n° 582/2017

V – informar ao administrador publico eventual inexecução do objeto
por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, para que o atendimento de serviços essências seja assegurado.
Gestor: Tatiana Nonato de Souza Leite – MASP1.330.256-7

Em atendimento ao disposto no artigo 61 e seguintes da Lei Federal n°
13.019/2014, fica designado o servidor abaixo especificado para gerir o
Termo de Fomento referenciado neste documento.
O gestor deverá:
I – acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento;
II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do Termo
de Fomento e de indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem
como as providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;

Angelo Oswaldo de Araujo Santos
Secretário de Estado de Cultura
RESOLUÇÃO N° 058 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
Designa o gestor para gerir parceria celebrada pela Secretaria de Estado
de Cultura de Minas Gerais com as organizações da sociedade civil.
Objeto: Aquisição de Instrumentos Musicais
Valor: R$ 20.000,00
Plano de Trabalho n° 1680/2017

III- emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;

Em atendimento ao disposto no artigo 61 e seguintes da Lei Federal n°
13.019/2014, fica designado o servidor abaixo especificado para gerir o
Termo de Fomento referenciado neste documento.

IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliação.

O gestor deverá:

V – informar ao administrador publico eventual inexecução do objeto
por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, para que o atendimento de serviços essências seja assegurado.
Gestor: Marco Tulio Costa Barbosa – MASP: 1.392.575-5
Angelo Oswaldo de Araujo Santos

I – acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento;
II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do Termo
de Fomento e de indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem
como as providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;

Secretário de Estado de Cultura

III- emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;

RESOLUÇÃO N° 055 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018

IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliação.

Designa o gestor para gerir parceria celebrada pela Secretaria de Estado
de Cultura de Minas Gerais com as organizações da sociedade civil.
Objeto: Construção de carro de passageiro (Jardineira)
Valor: R$ 50.000,00
Plano de Trabalho n° 1743/2017
Em atendimento ao disposto no artigo 61 e seguintes da Lei Federal n°
13.019/2014, fica designado o servidor abaixo especificado para gerir o
Termo de Fomento referenciado neste documento.

Minas Gerais - Caderno 1

RESOLUÇÃO N° 059 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018

O gestor deverá:

V – informar ao administrador publico eventual inexecução do objeto
por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, para que o atendimento de serviços essências seja assegurado.
Gestor: Marco Tulio Costa Barbosa – MASP: 1.392.575-5
Angelo Oswaldo de Araujo Santos
Secretário de Estado de Cultura

Designa o gestor para gerir parceria celebrada pela Secretaria de Estado
de Cultura de Minas Gerais com as organizações da sociedade civil.

por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, para que o atendimento de serviços essências seja assegurado.
Gestor: Mara Mattos Cardoso – MASP: 1.428.349-3

Objeto: Festival Drummond
Valor: R$ 40.000,00
Plano de Trabalho n° 1720/2017
Em atendimento ao disposto no artigo 61 e seguintes da Lei Federal n°
13.019/2014, fica designado o servidor abaixo especificado para gerir o
Termo de Fomento referenciado neste documento.
O gestor deverá:
I – acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento;
II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do Termo
de Fomento e de indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem
como as providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;
III- emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;
IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliação.
V – informar ao administrador publico eventual inexecução do objeto
por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, para que o atendimento de serviços essências seja assegurado.
Gestor: Mara Mattos Cardoso – MASP: 1.428.349-3
Angelo Oswaldo de Araujo Santos
Secretário de Estado de Cultura
RESOLUÇÃO N° 060 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
Designa o gestor para gerir parceria celebrada pela Secretaria de Estado
de Cultura de Minas Gerais com as organizações da sociedade civil.

Angelo Oswaldo de Araujo Santos
Secretário de Estado de Cultura
RESOLUÇÃO N° 063 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
Designa o gestor para gerir parceria celebrada pela Secretaria de Estado
de Cultura de Minas Gerais com as organizações da sociedade civil.
Objeto: Encontro de Bandas
Valor: R$ 30.000,00
Plano de Trabalho n° 1579/2017
Em atendimento ao disposto no artigo 61 e seguintes da Lei Federal n°
13.019/2014, fica designado o servidor abaixo especificado para gerir o
Termo de Fomento referenciado neste documento.
O gestor deverá:
I – acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento;
II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do Termo
de Fomento e de indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem
como as providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;
III- emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;
IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliação.
V – informar ao administrador publico eventual inexecução do objeto
por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, para que o atendimento de serviços essências seja assegurado.
Gestor: Mara Mattos Cardoso – MASP: 1.428.349-3

Objeto: Fortalecimento Institucional do Caminho do Sertão
Valor: R$ 50.000,00
Plano de Trabalho n° 1500/2017
Em atendimento ao disposto no artigo 61 e seguintes da Lei Federal n°
13.019/2014, fica designado o servidor abaixo especificado para gerir o
Termo de Fomento referenciado neste documento.
O gestor deverá:
I – acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento;
II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do Termo
de Fomento e de indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem
como as providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;
III- emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;
IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliação.
V – informar ao administrador publico eventual inexecução do objeto
por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, para que o atendimento de serviços essências seja assegurado.
Gestor: Mara Mattos Cardoso – MASP: 1.428.349-3
Angelo Oswaldo de Araujo Santos
Secretário de Estado de Cultura
RESOLUÇÃO N° 061 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
Designa o gestor para gerir parceria celebrada pela Secretaria de Estado
de Cultura de Minas Gerais com as organizações da sociedade civil.

Angelo Oswaldo de Araujo Santos
Secretário de Estado de Cultura
RESOLUÇÃO N° 064 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
Designa o gestor para gerir parceria celebrada pela Secretaria de Estado
de Cultura de Minas Gerais com as organizações da sociedade civil.
Objeto: Aquisição de Equipamentos Eletrônicos e de Informatica
Valor: R$ 15.000,00
Plano de Trabalho n° 859/2017
Em atendimento ao disposto no artigo 61 e seguintes da Lei Federal n°
13.019/2014, fica designado o servidor abaixo especificado para gerir o
Termo de Fomento referenciado neste documento.
O gestor deverá:
I – acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento;
II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do Termo
de Fomento e de indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem
como as providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;
III- emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;
IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliação.
V – informar ao administrador publico eventual inexecução do objeto
por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, para que o atendimento de serviços essências seja assegurado.
Gestor: Roberto Márcio Mazuchi Novaes – MASP: 454.388-0

Objeto: Ampliação da Sala do Projeto Pop Cine
Valor: R$ 50.000,00
Plano de Trabalho n° 625/2017
Em atendimento ao disposto no artigo 61 e seguintes da Lei Federal n°
13.019/2014, fica designado o servidor abaixo especificado para gerir o
Termo de Fomento referenciado neste documento.
O gestor deverá:
I – acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento;
II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do Termo
de Fomento e de indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem
como as providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;
III- emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;
IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliação.
V – informar ao administrador publico eventual inexecução do objeto
por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, para que o atendimento de serviços essências seja assegurado.
Gestor: Francisco Matias de Almeida Filho – MASP: 1.392.588-7
Angelo Oswaldo de Araujo Santos
Secretário de Estado de Cultura
RESOLUÇÃO N° 062 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
Designa o gestor para gerir parceria celebrada pela Secretaria de Estado
de Cultura de Minas Gerais com as organizações da sociedade civil.

Angelo Oswaldo de Araujo Santos
Secretário de Estado de Cultura
RESOLUÇÃO N° 065 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
Designa o gestor para gerir parceria celebrada pela Secretaria de Estado
de Cultura de Minas Gerais com as organizações da sociedade civil.
Objeto: Projeto Cultural para Realização do Carnaval 2018
Valor: R$ 50.002,00
Plano de Trabalho n° 647/2017
Em atendimento ao disposto no artigo 61 e seguintes da Lei Federal n°
13.019/2014, fica designado o servidor abaixo especificado para gerir o
Termo de Fomento referenciado neste documento.
O gestor deverá:
I – acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento;
II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do Termo
de Fomento e de indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem
como as providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;
III- emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;
IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliação.
V – informar ao administrador publico eventual inexecução do objeto
por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, para que o atendimento de serviços essências seja assegurado.
Gestor: Tatiana Nonato de Souza Leite – MASP: 1.330.256-7

Objeto: Aquisição de Bens Permanentes
Valor: R$ 25.000,00
Plano de Trabalho n° 1162/2017
Em atendimento ao disposto no artigo 61 e seguintes da Lei Federal n°
13.019/2014, fica designado o servidor abaixo especificado para gerir o
Termo de Fomento referenciado neste documento.
O gestor deverá:
I – acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento;
II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do Termo
de Fomento e de indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem
como as providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;
III- emitir parecer técnico conclusivo da análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;
IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários
às atividades de monitoramento e avaliação.
V – informar ao administrador publico eventual inexecução do objeto

Angelo Oswaldo de Araujo Santos
Secretário de Estado de Cultura
RESOLUÇÃO N° 066 DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018
Designa o gestor para gerir parceria celebrada pela Secretaria de Estado
de Cultura de Minas Gerais com as organizações da sociedade civil.
Objeto: Restauração da Igreja da Boa Viagem
Valor: R$ 111.923,01
Plano de Trabalho n° 957/2017
Em atendimento ao disposto no artigo 61 e seguintes da Lei Federal n°
13.019/2014, fica designado o servidor abaixo especificado para gerir o
Termo de Fomento referenciado neste documento.
O gestor deverá:
I – acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Fomento;
II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do Termo
de Fomento e de indícios de irregularidades na gestão de recursos, bem
como as providencias adotadas ou que serão adotadas para sanar os
problemas detectados;

