28 – sexta-feira, 27 de Outubro de 2017	Diário do Executivo
AVISOS DE LICITAÇÃO
Convite Nº CPLI.0820170143
Objeto: Prestação de serviços de apresentação de levantamento de
dados técnicos em campo, estudo de engenharia especificando o banco
de capacitores mais adequado para o local, fornecimento de material,
instalação e comissionamento de bancos de capacitores para a correta
correção do fator de potência das ETEs Vespasiano, EEE Fórum, ETE
Lagoa Santa e ETE Justinópolis da Região Metropolitana de Belo Horizonte operada pela Superintendência de Operação de Serviços e Tratamentos de Efluentes (SPSE), sob a fiscalização da COPASA MG.
Dia: 07/11/2017 às 14:30 horas - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG. Mais informações
e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de
download no endereço: www.copasa.com.br (link: licitações/licitação
de obras e serviços), a partir do dia 27/10/2017.

Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais
Aviso de Licitação
A Secretaria de Estado de Cultura de MG torna público que realizará
licitação, na modalidade Pregão Eletrônico N.º 1271005-75/2017, cujo
objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO
DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, conforme especificação técnica e condições comerciais, descritas e especificadas nos
anexos do instrumento convocatório. Abertura da sessão do Pregão:
Dia 13/11/2017, às 10h30min de Brasília – DF no site www.compras.
mg.gov.br Edital disponível no site http://www.compras.mg.gov.br
Informações: compras@cultura.mg.gov.br. Belo Horizonte, 26/10/2017
– Angelo Oswaldo de Araújo Santos
3 cm -26 1023143 - 1

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL nº 05.2017/0541 – PES.
Objeto: Serviços de Fornecimento de Caçambas e Limpeza ETE de
Curvelo. Dia da Licitação: 14 de novembro 2017 às 14:15 horas. Local:
Rua Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte. Edital
disponível em 30/10/2017. Mais informações: www.copasa.com.br
(link: Fornecedores/Pregão).

Fundação Clóvis Salgado

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL nº 05.2017/0543 – PES (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)
Objeto: Serviços de Reforma e Manutenção de Cadeiras. Dia da Licitação: 16 de novembro de 2017 às 09:15 horas. Local: Rua Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte. Edital disponível em 31/10/2017. Mais informações: www.copasa.com.br (link:
Fornecedores/Pregão).
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL nº 05.2017/0346 – PEM (EXCLUSIVO PARA ME/EPP)
Objeto: Motores Elétricos. A COPASA MG informa que o Pregão Eletrônico, objeto acima mencionado, marcado anteriormente para o dia
27/10/2017 às 14:15 horas, fica adiado ‘Sine Die’.
Motivo: “Adequações no Edital e Normas Técnicas”.
RESULTADOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05.2017/0441 – PEM
Objeto: Lanche Padrão. Proposta vencedora: C&A Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., no valor de R$ 159.788,79.
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05.2017/0435 – PEM
Objeto: Conexões em Ferro Fundido. Resultado: Encerrado. Não houve
empresas interessadas, conforme consta dos autos.
RESULTADO DE LICITAÇÃO - RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05.2017/0481 – PES
Objeto: Serviços de Seguro de Responsabilidade Civil. Informamos que conforme publicado neste jornal, dia 26/10/2017, onde se lê
“05.2016/0481 – PES”, leia-se “05.2017/0481 – PES”.
AVISO DE JULGAMENTO
Convite Nº CPLI.0820170138
Objeto: execução, com fornecimento total de materiais, das obras e serviços para implantação de subestação elétrica em poste, com transformador trifásico de 225 kVA, tensão primária 13,8kV e tensão secundária 220/127V, na Estação de Tratamento de Água (ETA), pertencente ao
Sistema de Abastecimento de Água de Bambuí / MG. Para esta licitação
não compareceram empresas interessadas em apresentar proposta. Processo encerrado. Data: 26/10/2017.
COMUNICADO DE JULGAMENTO DE RECURSOS FASE DE
HABILITAÇÃO E ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL
Concorrência Nº CPLI.1020170105
Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e
serviços de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade
de Ubá - MG, tendo como sistema produtor o Rio dos Bagres
A Comissão Permanente de licitações conheceu dos recursos interpostos pelos consórcios CIMCOP/PANDOVA e CONSIREL-COPIL,
por serem tempestivos e próprios e decidiu por : a) dar provimento ao
recurso interposto pelo consórcio CIMCOP/PANDOVA para considerá-lo habilitado a prosseguir no certame licitatório; e de Ofício, rever a
sua própria decisão para, com fincas nos mesmos argumentos que levaram ao provimento do recurso aviado pelo consórcio CIMCOP/PANDOVA, habilitar a empresa RFJ CONSTRUTORA EIRELI., e b) negar
provimento ao recurso interposto pelo consórcio CONSIREL-COPIL e,
via de consequência, manter a decisão que o inabilitou. Ratificação da
decisão acima recomendada pelo Procurador Jurídico da COPASA MG.
Decisão ratificada pela Diretora Presidente da COPASA MG. Detalhamento encontra-se no site e nos autos do processo. A Sessão de Abertura de Proposta Comercial, das licitantes habilitadas, será realizada no
dia 31 de outubro de 2017 às 08:30 horas, no mesmo local previsto no
item 1.1 do Edital. Data: 26/10/2017.
A DIRETORIA
JULGAMENTO DE RECURSO
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL Nº 05.2017/0332 – PEM
Objeto: Quadro de Comando.
A Diretora Presidente conheceu o teor do recurso interposto pela
empresa Bamaro Montagens Elétricas Ltda. e a contrarrazões apresentada pela empresa DM Controles Elétricos Ltda. e decidiu:
1.negar provimento ao recurso interposto pelas empresas Bamaro Montagens Elétricas Ltda.;
2.adjudicar à empresa DM Controles Elétricos Ltda. o objeto do presente processo, no valor total ajustado de R$ 15.000,00;
3.determinar a intimação das partes interessadas sobre a presente decisão para que a mesma produza seus jurídicos e legais efeitos.
Belo Horizonte, 26 de outubro de 2017.
Sinara Inácio Meireles Chenna
Diretora Presidente
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fundamentação Legal: Artigo 24, inciso XXII da Lei Federal 8.666/93.
Processo: 97.459. Objeto: Suprimento de energia com obras de rede de
energia elétrica e transferência de ativos para a CEMIG, para a ETA da
cidade de Barroso/DTLV. Prestador e Valor: CEMIG Distribuição S.A.
R$19.903,90. Prazo de Vigência: 06 meses. Reconhecimento do Ato:
Guilherme Guilherme Frasson Neto – Superintendência de Operação
Sul (Núcleo Varginha). Frederico Lourenço Ferreira Delfino – Diretoria de Operação Sul. Ratificação do Ato: Sinara I. Meireles Chenna. –
Diretora-Presidente da COPASA.
DISPENSA DE LICITAÇÃO - RETIFICAÇÃO
No dia 26 de outubro de 2017, neste mesmo caderno e jornal, publicamos DISP. LICIT. Art.24, IV 8.666/93. Objeto: Execução das obras e
serviços emergenciais de proteção e recuperação das adutoras DN400 e
DN500, em São Joaquim de Bicas/MG. Onde se lê “Processo: 97.193”,
leia-se “Processo: 97.157”.
29 cm -26 1023212 - 1

Secretaria de Estado de Cultura
Extrato do Termo de Fomento nº 1271000243/2017. Partícipes:
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA e a LIGA DAS ENTIDADES CARNAVALESCAS DE CONSELHEIRO LAFAIETE; Objeto:
Aquisição de instrumentos e equipamentos para realização de eventos
culturais; Valor: R$ 50.000,00. Valor da Contrapartida: R$2,00; Dotações Orçamentárias Estaduais: 1271.13.392.140.4360.0001.3350.410
1.1.10.8 e 1271.13.392.140.4360.0001.4450.4101.1.10.8; Assinatura:
25/10/2017. Vigência: 365 dias.
Extrato do Termo de Fomento nº 1271000244/2017. Partícipes:
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA e a ASSOCIAÇÃO CENTRO CULTURAL ART’MANHA CAPOEIRA; Objeto: Aquisição de
instrumentos musicais e equipamentos; Valor: R$ 25.000,00. Valor da
Contrapartida: R$0,00; Dotação Orçamentária Estadual: 1271.13.392
.140.4360.0001.4450.4101.1.10.8; Assinatura: 26/10/2017. Vigência:
365 dias.
Extrato do Termo de Fomento nº 1271000247/2017. Partícipes:
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA e a ASSOCIAÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO DE LAGOA DOURADA; Objeto: Aquisição
de equipamentos; Valor: R$ 40.000,00. Valor da Contrapartida: R$0,00;
Dotação Orçamentária Estadual: 1271.13.392.140.4360.0001.4450.410
1.1.10.8; Assinatura: 26/10/2017. Vigência: 365 dias.
5 cm -26 1023139 - 1

Fundação Clóvis Salgado – FCS
Termo de Rescisão Nº45/2017 – Entre a Fundação Clovis Salgado/FCS
e Lucas de Jesus Gonçalves; Objeto: Rescisão bilateral; Signatários:
Augusto Nunes-Filho/FCS e Lucas de Jesus Gonçalves
Termo de Autorização Nº 197/2017 – Entre a Fundação Clovis Salgado/
FCS e Breno Leandro do Carmo Corrêa; Objeto: Autorização de Uso da
Serraria Souza Pinto; Vigência: 01 mês; Valor: R$ 16.598,00; Signatários: Augusto Nunes-Filho/FCS e Breno Leandro do Carmo Corrêa.
3 cm -26 1022928 - 1

Secretaria de Estado de Esportes
RETIFICAÇÃO DO EDITAL – PREGÃO
ELETRÔNICO N.º 08/2017
O Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Esportes- SEESP torna público a retificação do Edital do Pregão Eletrônico
n.º 08/2017, cujo objeto e á contratação de empresa especializada, para
prestação de serviços de contratação e acompanhamento de estagiários,
capazes de propiciar a plena operacionalização da legislação em vigor
relacionada ao estágio do estudante, de interesse curricular, obrigatório
ou não, entendido o estágio como estratégia de profissionalização, que
completam o processo ensino aprendizagem
A data da sessão pública não será alterada, uma vez que a retificação
não impacta no valor da proposta é permanecerá no dia 31/10/2017
às 10:00hs.
A retificação do edital encontra-se à disposição no site: www.compras.
mg.gov.br e www.esportes.mg.gov.br.
Informações pelo telefone: 3915-4789
Belo Horizonte, 26 de outubro de 2017.
Arnaldo Gontijo de Freitas
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES
4 cm -26 1023251 - 1

Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão
Contrato nº 24/2017 - Partes: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (RFB) e a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
E GESTÃO (SEPLAG). Objeto: Contrato de licença gratuita do direto
de uso, intransferível e não exclusivo do Sistema de Leiloes Eletrônicos (SLE). Vigência: A partir da data de assinatura por prazo indeterminado. Assinam: Jorge Antonio Deher Rachid pela RFB e Helvécio
Miranda Magalhães Junior, pela SEPLAG.
2 cm -26 1022888 - 1

Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado de Minas Gerais
Extrato: Contrato 9150221/17. Contratada: Mastermed Comercial
Ltda - EPP. Objeto: Aquisição de materiais médicos de apoio – PE
2012008.000025/17. Vigência: 12 meses deste. Valor: R$16.672,56.
Dot: 2011 10 302 071 4166 1 339030. João Baptista S. Neto – Diretor e
Bruno Fortunato G. Souza – Contratado.
Extrato: Contrato 9159140/17. Contratada: Volpi Distr. de Drogas
Ltda - EPP. Objeto: Aquisição de materiais medico hospitalares do tipo
luva e outros – PE 2012008.184/17. Vigência: 12 meses deste. Valor:
R$13.993,20. Dot: 2011 10 302 071 4166 1 339030 12 0 50 1. João
Baptista S. Neto – Diretor e Katia Regina C. Silva – Contratada.
Extrato: Contrato 9162031/17. Contratada: Dental Prime Prod. Odont.
Médicos Hospitalares. Objeto: Aquisição de suprimentos odont. tipo
acrílico, cimento e outros – PE 2012008.273/17. Vigência: 12 meses
deste. Valor: R$3.222,60. Dot: 2011 10 302 71 4165 1 339030. João
Baptista S. Neto – Diretor e Humberto Hélio Donini – Contratado.
Extrato: 1° Aditivo do Contrato: 9074343/16. Contratada: Siemens
Healthcare Diagn. S/A. Objeto: Prorrogação. Vigência: 17/09/17 a
16/09/18. Valor: R$ 260.668,87. Dot: 2011 10 302 071 4166 1 339039.
Base: Art. 57, II e § 2° Lei 8.666/93. João Baptista S. Neto – Diretor e
Jose A. de França Filho / Leo Zackiewicz – Contratado.
Extrato: 1° Termo Aditivo do Contrato 9130404/17. Contratada: Extintores Minas Gerais Ltda. – EPP. Objeto: Acréscimo. Valor: R$27.852,62.
Dot: 2011 10 122 701 2002 1 339039 0 50 1 e 2011 10 302 071 41644165-4166 1 339039. Base Legal: Art. 65, §1° da Lei 8.666/93. João
Baptista S. Neto – Diretor e Hélio Costa – Contratada.
Extrato: 3° Aditivo do Contrato 9042974/15. Contratada: Empresa Bras.
de Correios e Telégrafos. Objeto: Prorrogação. Valor: R$35.179,30.
Vigência: 29/10/17 a 28/10/18. Dot: 2011 10 302 071 4166 1 339039
21 0 50 1. Base Legal: Art. 57, inc. II e §2° da Lei 8.666/93. João
Baptista S. Neto – Diretor e Juarez P. Coelho Junior e Ana Alice B. de
Souza – Contratado.
Extrato: 3° Aditivo do Contrato 5886/14. Contratada: Biomedical
Prod. Científicos Méd. e Hosp. Ltda. Objeto: Prorrogação. Valor:
R$26.640,00. Vigência: 25/10/17 a 24/10/18. Dot: 2011 10 302 071
4166 1 339030 10 0 50 1. Base: Art. 57, inc. I e §2° da Lei 8.666/93.
João Baptista S. Neto – Diretor e Antônio S. Jardim – Contratado.
9 cm -26 1022930 - 1
Extrato: Ata de Registro de Preços nº 37/2017, decorrente do Pregão
Eletrônico para Registro de Preços nº 2011020.97/2016. Órgão Gerenciador: IPSEMG. Objeto: Registro de preços de contrastes para exames Hemodinâmicos. Valor total: R$ 2.100.000,00 (Dois milhões e
cem mil reais), conforme Ata e Termo de conclusão do pregão constantes no Portal de Compras – MG. Signatários: João Baptista Santiago Neto - Diretor da DIPGF do IPSEMG e empresa: GE Healthcare
do Brasil Comércio e Serviços p/ Equip. Médico Hospitalares Ltda.,
por seu representante legal. As informações detalhadas de todos os elementos da ARP poderão ser obtidas junto ao Portal de Compras – MG,
no endereço www.compras.mg.gov.br. Belo Horizonte, 24 de Outubro
de 2017.
3 cm -26 1022800 - 1
Aviso de Abertura de Licitação
Pregão Eletrônico nº 2012194.029/2017. Objeto: Aquisição de cassetes detectores para o sistema de digitalização de imagens médicas do
Serviço de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (SRDI) do Hospital
Governador Israel Pinheiro do IPSEMG, mediante fornecimento único.
Data da sessão pública: 14/11/2017, às 09h00m (nove horas), horário
de Brasília - DF, no sítio eletrônico www.compras.mg.gov.br. O cadastramento de propostas inicia-se no momento em que for publicado o
Edital no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais e encerra-se,
automaticamente, na data e hora marcadas para realização da sessão
do pregão. O Edital poderá ser obtido nos sites www.compras.mg.gov.
br ou www.ipsemg.mg.gov.br. Belo Horizonte, 26 de outubro de 2017.
Rúbia Mara Fernandes Pinto – Gerente de Compras de Materiais e Serviços – GECMAS/DIPGF.
3 cm -26 1023068 - 1

Minas Gerais - Caderno 1

Extrato de Aplicação de Penalidade. Processo Administrativo. Apenada: DIMACI/MG-MATERIAL CIRURGICO LTDA. Descumprimento Contratual. Notas de Empenho 2483/2016 e 2152/2016. Atraso
no fornecimento de medicação, culminando com multa de 0,3% (três
décimos por cento) ao dia, sobre o valor total do medicamento entregue com atraso inferior a 30 (trinta) dias. Fundamento: Art.86 da Lei
8666/93 C/C § 1º do Art. 38 do Decreto 45.902/2012. Advertência por
escrito. Prazo recurso 05 (cinco) dias úteis. José Luiz de Almeida Cruz
– Diretor de Saúde do IPSEMG.
Extrato de Aplicação de Penalidade. Processo Administrativo. Apenada: ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Descumprimento Contratual. Nota
Empenho 1059/2016. Atraso no fornecimento de medicação, culminando com multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, sobre o valor
total do medicamento entregue com atraso inferior a 30 (trinta) dias.
Fundamento: Art.86 da Lei 8666/93 C/C § 1º do Art. 38 do Decreto
45.902/2012. Advertência por escrito. Prazo recurso 05 (cinco) dias
úteis. José Luiz de Almeida Cruz – Diretor de Saúde do IPSEMG.
Extrato de Aplicação de Penalidade. Processo Administrativo. Apenada: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA. Descumprimento Contratual. Nota Empenho 2120/2016. Atraso no fornecimento de medicação, culminando com multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor
total do medicamento entregue com atraso superior a 30 (trinta) dias.
Fundamento: Art.86 da Lei 8666/93 C/C § 1º do Art. 38 do Decreto
45.902/2012. Advertência por escrito. Prazo recurso 05 (cinco) dias
úteis. José Luiz de Almeida Cruz – Diretor de Saúde do IPSEMG.
Extrato de Aplicação de Penalidade. Processo Administrativo. Apenada:
FARMACONN LTDA. Descumprimento Contratual. Nota Empenho
575/2016. Atraso no fornecimento de medicação, culminando com
multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total do medicamento
entregue com atraso superior a 30 (trinta) dias. Fundamento: Art.86 da
Lei 8666/93 C/C § 1º do Art. 38 do Decreto 45.902/2012. Advertência
por escrito. Prazo recurso 05 (cinco) dias úteis. José Luiz de Almeida
Cruz – Diretor de Saúde do IPSEMG.
Extrato de Aplicação de Penalidade. Processo Administrativo. Apenada: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO
LTDA. Descumprimento Contratual. Nota Empenho 2147/2016. Atraso
no fornecimento de medicação, culminando com multa de 20% (vinte
por cento), sobre o valor total do medicamento entregue com atraso
superior a 30 (trinta) dias. Fundamento: Art.86 da Lei 8666/93 C/C §
1º do Art. 38 do Decreto 45.902/2012. Advertência por escrito. Prazo
recurso 05 (cinco) dias úteis. José Luiz de Almeida Cruz – Diretor de
Saúde do IPSEMG.
Extrato de Aplicação de Penalidade. Processo Administrativo. Apenada: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Descumprimento Contratual. Nota Empenho 218/2016.
Atraso no fornecimento de medicação, culminando com multa de 0,3%
(três décimos por cento) ao dia, sobre o valor total do medicamento
entregue com atraso inferior a 30 (trinta) dias. Fundamento: Art.86 da
Lei 8666/93 C/C § 1º do Art. 38 do Decreto 45.902/2012. Advertência
por escrito. Prazo recurso 05 (cinco) dias úteis. José Luiz de Almeida
Cruz – Diretor de Saúde do IPSEMG.
Extrato de Aplicação de Penalidade. Processo Administrativo. Apenada: ORIENTE FARMACEUTICA COMERCIO IMPORTACAO
E EXPORTACAO LTDA-EPP. Descumprimento Contratual. Nota
Empenho 2125/2016. Atraso no fornecimento de medicação, culminando com multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, sobre o valor
total do medicamento entregue com atraso inferior a 30 (trinta) dias.
Fundamento: Art.86 da Lei 8666/93 C/C § 1º do Art. 38 do Decreto
45.902/2012. Advertência por escrito. Prazo recurso 05 (cinco) dias
úteis. José Luiz de Almeida Cruz – Diretor de Saúde do IPSEMG.
15 cm -26 1023199 - 1
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
REFERÊNCIA: Licitação modalidade Concorrência nº 02/2017, tipo
maior oferta (art. 45, § 1º, inciso IV, da Lei federal nº 8.666/93). Objeto:
concessão onerosa de uso do imóvel composto pela Loja nº 01 do edifício comercial de propriedade do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG, localizado na Avenida
Amazonas nº 500, com Rua dos Carijós e Rua São Paulo – Centro, em
Belo Horizonte – MG, com área total construída de 1.290,82 m², aproximadamente, cadastrado no Módulo Imóveis do SIAD sob o número
012284-6 – Loja 1, para instalação de estabelecimento comercial, pelo
período de 12 (doze) meses.
DESPACHO: O Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças – DIPGF
do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais,
no uso da competência delegada pelo artigo 5º, inciso V, da Portaria
do IPSEMG nº 033, de 05 de outubro de 2017, publicada no Diário
Oficial “Minas Gerais” em 06/10/17, em observância ao disposto no
art. 38, inciso VII, da Lei federal nº 8.666/93 (com suas alterações),
HOMOLOGA o julgamento oferecido pela Comissão Permanente de
Licitação deste Instituto à licitação em referência, registrado na Ata de
fls. 96 e verso do presente processo, que foi declarada DESERTA, por
falta de proponente para o seu objeto. Publique-se. Belo Horizonte, 23
de outubro de 2017. João Baptista Santiago Neto – Diretor da DIPGF
do IPSEMG.
5 cm -26 1022989 - 1
Extrato: 2° Termo Aditivo do Contrato 9043181/15. Contratada: Difarmig Ltda. Objeto: Prorroga / altera. Vigência: 22/10/17 a 21/10/18.
Valor: R$ 111.645,00. Dot: 2011 10 302 071 4166 1 339030. Base
Legal: Art. 57, I §2° c/c art. 65, II, §2°, II, Lei 8.666/93. João Baptista
S. Neto – Diretor e Ronan de S. Ramos – Contratado.
1 cm -26 1022967 - 1

Minas Gerais Administração
e Serviços S.A
MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A
Pregão Eletrônico nº: 084/2017
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação
de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas
Extrato do Contrato nº J.064.0.2017. Partes: MGS e Diesel Mais
Ltda-Me (CNPJ 15.420.591/0001-23), lote único, valor R$ 482.760,00,
Vigência: 12 meses, a contar da data de sua assinatura. Assinatura:
25/10/2017.
Belo Horizonte, 26 de outubro de 2017.
Equipe do Pregão da MGS
3 cm -26 1022904 - 1

Banco de Desenvolvimento
de Minas Gerais
Retifica-se a publicação no Diário Oficial de Minas Gerais - Caderno
1, página 160 do dia 10/06/2017 referente ao Convênio de cessão de
empregado nº 3882/2017. Onde se lê “Data da assinatura: 18/05/2017”,
leia-se “Data da assinatura: 26/07/2017”.
1 cm -26 1023238 - 1

Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de Minas Gerais
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG
Assunto: Extrato do Contrato de Prestação de Serviços nº 2.249/2017.
Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais – FAPEMIG. Contratada: Empresa INOV Locações e Eventos
Ltda-ME. Objeto: prestação de serviços sob demanda, podendo estes
serviços serem executados em qualquer percentual, de planejamento,
organização, coordenação, execução, promoção, operacionalização,
produção e assessoria de eventos institucionais, corporativos, de representação e promocionais e avaliação de eventos, com fornecimento de

infraestrutura e de apoio logístico, para atendimento a eventos realizados pela FAPEMIG, inclusive em outros estados ou fora do País. Data
de assinatura: 26/10/17. Vigência: 12 (doze) meses, contado a partir da
data de sua publicação. Valor global estimado: R$ 1.220.097,98 (um
milhão, duzentos e vinte mil, noventa e sete reais e noventa e oito centavos). Dotação Orçamentária: 2071.19.573.050.4111.0001.339039.55.0.
101. Signatários: Alexsander da Silva Rocha- Diretor de Planejamento,
Gestão e Finanças da FAPEMIG e Andreia Regina Alves Silva – Sócia
da INOV Locações e Eventos Ltda-ME.
4 cm -26 1023286 - 1
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de Minas Gerais – FAPEMIG
csa ; apl-00339-17 ; apoio à revista gestão e sociedade ; allan claudius
queiroz barbosa ; 2071.19.573.050.4105.0001.445042.1.10.1 , 2071.19
.573.050.4105.0001.449020.1.10.1 ; início a partir da publicação ;
duração 24 meses ; universidade federal de minas gerais ; R$ 29.400,00
; che ; apl-00336-17 ; projeto para publicação do periódico educação
em revista (2018 - 2019) ; adriana maria cancella duarte ; 2071.19.573.
050.4105.0001.445042.1.10.1 , 2071.19.573.050.4105.0001.449020.1.
10.1 ; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade
federal de minas gerais ; R$ 75.810,00 ; cra ; apl-00283-17 ; ampliação
e modernização da revista geonomos ; rosaline cristina figueiredo e
silva ; 2071.19.573.050.4105.0001.445042.1.10.1 , 2071.19.573.050.4
105.0001.449020.1.10.1 ; início a partir da publicação ; duração 24
meses ; universidade federal de minas gerais ; R$ 13.125,00 ; csa ; apl00189-17 ; vestígios - revista latino americana de arqueologia histórica
; andres zarankin ; 2071.19.573.050.4105.0001.445042.1.10.1 , 2071.1
9.573.050.4105.0001.449020.1.10.1 ; início a partir da publicação ;
duração 24 meses ; universidade federal de minas gerais ; R$ 10.500,00
;che ; apl-00094-17 ; pós: revista do programa de pós graduação em
artes da ufmg ; maurilio andrade rocha ; 2071.19.573.050.4105.0001.4
45042.1.10.1 , 2071.19.573.050.4105.0001.449020.1.10.1 ; início a
partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade federal de minas
gerais ; R$ 41.979,00 ; che ; apl-00030-17 ; kriterion - revista de filosofia ; helton machado adverse ; 2071.19.573.050.4105.0001.445042.1.1
0.1 , 2071.19.573.050.4105.0001.449020.1.10.1 ; início a partir da
publicação ; duração 24 meses ; universidade federal de minas gerais ;
R$ 25.200,00 ; cbb ; ppm-00637-17 ; uma nova estratégia destinada ao
desenvolvimento e teste de alvos vacinais contra a leishmaniose visceral canina ; rodolfo cordeiro giunchetti ; 2071.19.573.050.4105.0001.4
45042.1.10.1 , 2071.19.573.050.4105.0001.449020.1.10.1 ; início a
partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade federal de minas
gerais ; R$ 50.400,00 ; tec ; ppm-00505-17 ; destilação por membranas
assistida por energia solar aplicada ao tratamento de água para abastecimento com vistas ao atendimento em situações emergenciais ; míriam
cristina santos amaral ; 2071.19.573.050.4105.0001.445042.1.10.1 , 20
71.19.573.050.4105.0001.449020.1.10.1 ; início a partir da publicação
; duração 24 meses ; universidade federal de minas gerais ; R$ 50.400,00
; cbb ; ppm-00452-17 ; doenças infecciosas de sistema nervoso central:
identificação de agentes etiológicos e análise do papel de co-infecções ;
erna geessien kroon ; 2071.19.573.050.4105.0001.445042.1.10.1 , 207
1.19.573.050.4105.0001.449020.1.10.1 ; início a partir da publicação ;
duração 24 meses ; universidade federal de minas gerais ; R$ 25.200,00
; che ; ppm-00659-17 ; a crise do antigo regime no brasil sob o olhar da
imprensa (1821-1889): embates e apropriações da história colonial na
corte e nas províncias ; luiz carlos villalta ; 2071.19.573.050.4105.000
1.445042.1.10.1 , 2071.19.573.050.4105.0001.449020.1.10.1 ; início a
partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade federal de minas
gerais ; R$ 50.400,00 ; che ; apl-00427-17 ; revista de estudos da linguagem (relin) ; heliana ribeiro de mello ; 2071.19.573.050.4105.0001
.445042.1.10.1 , 2071.19.573.050.4105.0001.449020.1.10.1 ; início a
partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade federal de minas
gerais ; R$ 26.250,00 ; cvz ; apl-00391-17 ; melhoria nos índices de
impacto de publicações cientificas do caderno de ciências agrárias ;
anna christina de almeida ; 2071.19.573.050.4105.0001.445042.1.10.1
, 2071.19.573.050.4105.0001.449020.1.10.1 ; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade federal de minas gerais ; R$
28.980,00 ; che ; apl-00352-17 ; revista varia historia ; regina horta
duarte ; 2071.19.573.050.4105.0001.445042.1.10.1 , 2071.19.573.050.
4105.0001.449020.1.10.1 ; início a partir da publicação ; duração 24
meses ; universidade federal de minas gerais ; R$ 41.586,30 ; tec ; ppm00586-17 ; rejeito de barragens de minério de ferro (rbmf) como agregado para produção de matrizes de cimento portland ; ricardo andré
fiorotti peixoto ; 2071.19.573.050.4105.0001.445042.1.10.1 , 2071.19.
573.050.4105.0001.449020.1.10.1 ; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade federal de ouro preto ; R$ 50.400,00 ; cra ;
ppm-00147-17 ; processo ultrasom-ultravioleta-eletroquímico (usuveq) para remoção de quimioterápicos ; geoffroy roger pointer malpass ; 2071.19.573.050.4105.0001.445042.1.10.1 , 2071.19.573.050.41
05.0001.449020.1.10.1 ; início a partir da publicação ; duração 24
meses ; universidade federal do triângulo mineiro ; R$ 50.400,00 ; cds
; ppm-00121-17 ; efeito da terapia de relaxamento com imagem guiada
sobre a ansiedade e a dor em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica:
estudo randomizado ; maria helena barbosa ; 2071.19.573.050.4105.00
01.445042.1.10.1 , 2071.19.573.050.4105.0001.449020.1.10.1 ; início
a partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade federal do triângulo mineiro ; R$ 50.400,00 ; cag ; apl-00200-17 ; revista brasileira
de ciência do solo ; reinaldo bertola cantarutti ; 2071.19.573.050.4105.
0001.445042.1.10.1 , 2071.19.573.050.4105.0001.449020.1.10.1 ; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade federal de
viçosa ; R$ 82.004,79 ; cra ; bip-00211-17 ; colapso das veredas no sertão mineiro: efeitos antrópicos locais e mudanças climáticas globais.
sub-projeto: dinâmica da matéria orgânica do solo, aporte de serapilheira e ciclagem de nutrientes ; maria das dores magalhães veloso ; 20
71.19.573.050.4102.0001.335043.0.10.1 , 2071.19.573.050.4102.0001
.339020.0.10.1 ; início a partir da publicação ; duração 12 meses ; universidade estadual de montes claros ; R$ 16.380,00 ; cag ; oet-00983-17
; vii simpósio sobre atualidades em fitopatologia ; emerson medeiros
del ponte ; 2071.19.573.050.4111.0001.335043.0.10.1 , 2071.19.573.0
50.4111.0001.339020.0.10.1 , 2071.19.573.050.4111.0001.339030.0.1
0.1 , 2071.19.573.050.4111.0001.339039.0.10.1 ; 16/11/2017 ;
17/05/2018 ; universidade federal de viçosa ; R$ 18.764,55 ; cra ; pce00965-17 ; xiii congresso de ecologia do brasil (xiii ceb) & iii international symposium of ecology and evolution (iii ecoevol) ; rúbia santos
fonseca ; 2071.19.573.050.4111.0001.335043.0.10.1 , 2071.19.573.050
.4111.0001.339020.0.10.1 , 2071.19.573.050.4111.0001.339030.0.10.1
, 2071.19.573.050.4111.0001.339039.0.10.1 ; 08/10/2017 ; 12/11/2017
; universidade federal de minas gerais ; R$ 2.940,00 ; cvz ; pce01020-17 ; xviii congresso da associação brasileira de veterinários
especialista em suínos - abraves 2017 ; francisco carlos de oliveira silva
; 2071.19.573.050.4111.0001.335043.0.10.1 , 2071.19.573.050.4111.0
001.339020.0.10.1 , 2071.19.573.050.4111.0001.339030.0.10.1 , 2071.
19.573.050.4111.0001.339039.0.10.1 ; 17/10/2017 ; 19/11/2017 ;
empresa de pesquisa agropecuária de minas gerais ; R$ 5.159,70 ; csa ;
pep-01403-17 ; xxiv congresso brasileiro de custos ; edvalda araujo leal
; 2071.19.573.050.4111.0001.335043.0.10.1 , 2071.19.573.050.4111.0
001.339020.0.10.1 , 2071.19.573.050.4111.0001.339030.0.10.1 , 2071.
19.573.050.4111.0001.339039.0.10.1 ; 16/11/2017 ; 19/12/2017 ; universidade federal de uberlândia ; R$ 1.500,00 ; cbb ; oet-00650-17 ;
xxxiii reunião anual da sociedade de protozoologia e xliv reunião anual
sobre pesquisa básica em doença de chagas ; luís carlos crocco afonso ;
2071.19.573.050.4111.0001.335043.0.10.1 , 2071.19.573.050.4111.00
01.339020.0.10.1 , 2071.19.573.050.4111.0001.339030.0.10.1 , 2071.1
9.573.050.4111.0001.339039.0.10.1 ; 06/11/2017 ; 08/12/2017 ; universidade federal de ouro preto ; R$ 17.010,00 ; che ; oet-00950-17 ; iv
semana de história - 100 anos da revolução russa: controvérsias e
impactos (1917-2017) ; edneila rodrigues chaves ; 2071.19.573.050.41
11.0001.335043.0.10.1 , 2071.19.573.050.4111.0001.339020.0.10.1 , 2
071.19.573.050.4111.0001.339030.0.10.1 , 2071.19.573.050.4111.000
1.339039.0.10.1 ; 21/11/2017 ; 25/05/2018 ; universidade federal dos
vales do jequitinhonha e mucuri ; R$ 4.420,34 ; che ; pep-01100-17 ; iii
seminário internacional de história do tempo presente ; raphael nunes
nicoletti sebrian ; 2071.19.573.050.4111.0001.335043.0.10.1 , 2071.19
.573.050.4111.0001.339020.0.10.1 , 2071.19.573.050.4111.0001.3390
30.0.10.1 , 2071.19.573.050.4111.0001.339039.0.10.1 ; 25/10/2017 ;
27/11/2017 ; universidade federal de alfenas ; R$ 1.500,00 ; che ; pep01330-17 ; vii seminário conexões ; tamiris vaz ; 2071.19.573.050.411
1.0001.335043.0.10.1 , 2071.19.573.050.4111.0001.339020.0.10.1 , 20
71.19.573.050.4111.0001.339030.0.10.1 , 2071.19.573.050.4111.0001.
339039.0.10.1 ; 27/11/2017 ; 29/12/2017 ; universidade federal de
uberlândia ; R$ 1.000,00 ; csa ; pep-01367-17 ; iv congresso internacional mentalidade inquisitória ; fernando laércio alves da silva ; 2071.19.
573.050.4111.0001.335043.0.10.1 , 2071.19.573.050.4111.0001.33902
0.0.10.1 , 2071.19.573.050.4111.0001.339030.0.10.1 , 2071.19.573.05
0.4111.0001.339039.0.10.1 ; 16/11/2017 ; 17/12/2017 ; universidade
federal de viçosa ; R$ 500,00 ; csa ; oet-00969-17 ; v sinap - seminários
internacionais de administração pública (internationals seminars of
public administration 2018) ; magnus luiz emmendoerfer ; 2071.19.57

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.
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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;

