
 24 – sábado, 08 de novembro de 2014 diário do exeCutivo minas Gerais - Caderno 1
01715/2014 . *Processo: 10957/2014, Empreendedor: ArcelorMittal 
BioEnergia Ltda, Município: veredinha, Status: Deferido com condi-
cionante, Portaria: 01716/2014 . *Processo: 10959/2014, Empreende-
dor: ArcelorMittal BioEnergia Ltda, Município: Minas Novas, Status: 
Deferido, Portaria: 01717/2014 . *Processo: 08372/2013, Empreende-
dor: ArcelorMittal BioEnergia Ltda, Município: itamarandiba, Status: 
Deferido, Portaria: 01718/2014 . *Processo: 10955/2014, Empreen-
dedor: ArcelorMittal BioEnergia Ltda, Município: Turmalina, Status: 
Deferido, Portaria: 01719/2014 . *Processo: 04265/2006, Empreende-
dor: Minerações Brasileiras Reunidas S .A, Município: Nova Lima, Sta-
tus: Deferido, Portaria: 01720/2014 .

Retificação:

Retifica-se a portaria nº 02107 publicada dia 19/11/2008. Onde se lê: 
Outorgado: ArcelorMittal Florestas Ltda – CNPJ: 20 .771 .747/0040-67 . 
Leia-se: ArcelorMittal Bioflorestas Ltda – CNPJ: 13.163.645/0027-26. 
Município: Carbonita – MG .

Os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta e 
cópia nas SUPRAM’s, JEQUiTiNHONHA e CENTRAL METROPO-
LiTANA . Os dados contidos nas referidas decisões estarão disponíveis 
no site da SEMAD, www .semad .mg .gov .br . 

Belo Horizonte, 07 de Novembro de 2014 .
07 628547 - 1

Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento 

Econômico
Secretário: Rogério Nery de Siqueira Silva

Junta comercial do Estado 
de Minas Gerais

Presidente: José Donaldo Bittencourt Júnior
AviSO: A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG, 
torna público que se encontra disponível no seu sitio eletrônico na 
internet (www .jucemg .mg .gov .br) a relação integral dos atos decisórios 
proferidos em processos/documentos de empresas submetidos a regis-
tro e arquivamento, no âmbito de sua competência, deferidos no dia 
07 de novembro de 2014 . O interessado deverá clicar em “informa-
ções/atos aprovados”, para acessar as publicações na íntegra dos atos 
decisórios deferidos . Belo Horizonte, 07 de novembro de 2014 . José 
Donaldo Bittencourt Júnior . Presidente da Junta Comercial do Estado 
de Minas Gerais .

30 625177 - 1
PORTARiA Nº . P/257/2014 . O Presidente da Junta Comercial do 
Estado de Minas Gerais – JUCEMG, no uso de suas atribuições, nos 
termos do art . 106, alínea “a”, da Lei nº . 869, de 5 de julho de 1952, 
ExONERA, a servidora, Masp 1145422-0, NáGiLA CARDOSO FER-
REiRA, do cargo de provimento efetivo de Técnico de Gestão e Regis-
tro Empresarial, TGRE i-B, do quadro de pessoal da Junta Comercial 
do Estado de Minas Gerais, a partir de 06/10/2014 .
O Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG, 
no uso de suas atribuições AUTORiZA AFASTAMENTO PARA GOZO 
DE FÉRiAS PRÊMiO, nos termos da Resolução SEPLAG nº . 22, de 
25/04/2003, os servidores: Masp 1047167-0, LUiZ EDUARDO COR-
REA SOARES, AGRE v-O, por 01(um) mês a partir de 19/11/2014; 
Masp 1045175-5, MARY SUSAN HUMPHREiS TAvARES, TGRE 
ii-J, por 01(um) mês a partir de 17/11/2014; Masp 1045175-5, SAN-
DRA APARECiDA ASSiS AMORiM, AGRE v-N, por 01(um) mês a 
partir de 24/11/2014 . Belo Horizonte, 06 de novembro de 2014 . José 
Donaldo Bittencourt Júnior . Presidente da Junta Comercial do Estado 
de Minas Gerais .

07 628623 - 1
PORTARiA Nº . P256/2014 . O Presidente da Junta Comercial do 
Estado de Minas Gerais - JUCEMG, no uso de suas atribuições, nos 
termos da Lei Delegada nº . 182, de 21 de janeiro de 2011 e do Decreto 
nº . 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, REvOGA o ato que atribuiu a 
Gratificação Temporária Estratégica GTE-2, JC1100073, ao servidor, 
Masp 1256207-0, LEOCiMAR MARCOS DOS SANTOS, a partir de 
03/11/2014 . Belo Horizonte, 06 de novembro de 2014 . José Donaldo 
Bittencourt Júnior . Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas 
Gerais .

07 628624 - 1

Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento 

Regional, Política 
urbana e Gestão 
Metropolitana

Secretário: Alencar Santos viana Filho

Agência Reguladora de Serviços 
de Abastecimento de água e 
de Esgotamento Sanitário

Diretor-Geral: Antônio Abrahão Caram Filho
O Diretor-Geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento 
de água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – 
ARSAE-MGnomeia, nos termos do art . 14, ii, da Lei nº 869, de 5 de 
julho de 1952, c/c o art . 1º, parágrafo único, da Lei nº 10 .254, de 20 de 
julho de 1990 e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro 
de 2011, PEDRO CAMPi para o cargo de provimento em comissão 
DAi-17 AR1100161, de recrutamento amplo, constante do Anexo x do 
Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011 .

07 628171 - 1

companhia de Habitação do 
Estado de Minas Gerais

Presidente: Octacílio Machado Júnior
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – COHAB 
MiNAS – CNPJ – 17 .161 .837/0001-15 – Portara nº 2402/2014 . Data: 
06/11/2014 . Assunto: Designa comissão para levantamento da dívida 
de curto e longo prazo do Fundo Estadual de Habitação – FEH . O 
Presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais 
– COHAB MiNAS, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e 
considerando as disposições contidas no caput e no § 1º do art . 3º do 
Decreto Estadual nº 46 .638, de 29 de outubro de 2014, RESOLvE: i 
- Designar os empregados Aline Mara Peixoto de Souza – matrícula 
2061, valéria vieira Martins – matrícula 2112 e Ângela Carlota Porto – 
matrícula 2134, para, sob a presidência da primeira, comporem Comis-
são, com o objetivo de promover o levantamento completo dos inven-
tários físicos e financeiros dos valores em tesouraria, dos materiais em 
almoxarifado ou em outras unidades similares, dos bens patrimoniais 
em uso, estocados, cedidos ou recebidos em cessão, inclusive imóveis, 
que são objeto de registro no Ativo e das obrigações constantes dos 

grupos Passivo Circulante e não Circulante (Passivo Exigível a Longo 
Prazo), bem como das contas integrantes do Compensado e contas de 
Controle integrantes do Balanço Contábil do Fundo Estadual de Habi-
tação – FEH, administrado pela Companhia de Habitação do Estado de 
Minas Gerais – COHAB MiNAS, para o encerramento do exercício 
financeiro de 2014. II – A referida comissão deverá apresentar relatório 
com a apuração prévia dos saldos com data base de 30 de novembro de 
2014 até o dia 12/12/2014 e, posteriormente, deverá ser apresentado 
relatório conclusivo, contendo os saldos finais com a posição de 31 de 
dezembro de 2014 . iii - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revo-
gando-se as disposições em contrário . (as) Octacílio Machado Júnior 
– Presidente .

07 628214 - 1

companhia de Saneamento do 
Estado de Minas Gerais

Diretor-Presidente: Ricardo Augusto Simões Campos

COMPANHiA DE SANEAMENTO DE MiNAS GERAiS
iNExiGiBiLiDADE DE LiCiTAÇÃO

Fundamentação Legal: Artigo 25 inciso: Caput da Lei Federal 8 .666/93 
Processo: 75 .412 . Objeto: Participação da Copasa na premiação de 
Empresa Finalista Reconhecida do PNQ -2014, promovido pela Fun-
dação Nacional da Qualidade – FNQ . valor: R$120 .000,00 . Prazo de 
vigência: 15/12/2014 . Reconhecimento do Ato: Henrique Bandeira 
de Melo. Superintendente de Comunicação Institucional. Ratifica-
ção do Ato: Ricardo Augusto Simões Campos . Diretor-Presidente da 
COPASA .

iNExiGiBiLiDADE DE LiCiTAÇÃO
Fundamentação Legal: Artigo 25, inciso i da Lei Federal 8 .666/93 . Pro-
cesso: 74 .977 . Objeto: Contratação de suporte técnico e atualização 
de licenças para a solução Oracle Bi – Business inteligence . Presta-
dor e valor: Oracle do Brasil Sistemas Ltda . R$955 .370,16 . Prazo de 
vigência 12 Meses . Reconhecimento do Ato: Marcos Antônio Couti-
nho Junior – Superintendente de Telecomunicações e de Tecnologia da 
informação – Gelton Palmieri Abud- Diretor de Gestão Corporativa . 
Ratificação do Ato: Ricardo Augusto Simões Campos. – Diretor-Pre-
sidente da COPASA .

AviSOS DE LiCiTAÇÃO
PREGÃO ELETRôNiCO SPAL nº 05 .2014/0410 - PES .
Objeto: Serviços de consultoria para atualização dos sistemas SAP .
Dia da Licitação: 21 de novembro de 2014, às 08:45 horas . Local: Rua 
Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte . Edital dis-
ponível em: 10/11/2014 . Mais informações: www .copasa .com .br (link: 
Licitações e Compras/Pregão) .

PREGÃO ELETRôNiCO SPAL nº 05 .2014/0401 – PES
Objeto: Serviços de recepção, mensageria, jardinagem, limpeza, asseio, 
higienização, conservação e manutenção de instalações prediais . Dia da 
Licitação: 24 de novembro de 2014, às 08:45 horas, à Rua Carangola, 
606 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte . Edital disponível em: 
11/11/2014, no site: www .copasa .com .br (link: Licitações e Compras/
Pregão) .

PREGÃO ELETRôNiCO PARA REGiSTRO DE PREÇOS SPAL nº 
05 .2014/3115 - PES
Objeto: Serviços de Copeiragem . Dia da Licitação: 24 de novembro de 
2014 às 14:15 horas . Local: Rua Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio 
- Belo Horizonte . Edital disponível em: 11/11/2014 . Mais informações: 
www .copasa .com .br (link: Licitações e Compras/Pregão) .

PREGÃO PRESENCiAL SPAL nº 05 .2014/0409 - PPM
Objeto: Servidores na Plataforma Risc .
Dia da Licitação: 24 de novembro de 2014 às 09:00 horas . Local: Rua 
Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte . Edital dis-
ponível em: 11/11/2014 . Mais informações: www .copasa .com .br (link: 
Licitações e Compras/Pregão) .

AviSOS DE ADiAMENTO
PREGÃO ELETRôNiCO PARA REGiSTRO DE PREÇOS SPAL nº 
05 .2014/3112 - PEM
Objeto: Motocicletas Asfalto/Rural .
A COPASA MG informa que o Pregão Eletrônico, objeto acima men-
cionado, marcado para o dia 14/11/2014 às 08:45 horas, fica adiado 
para dia 25/11/2014 às 08:45 horas . Edital disponível em: 10/11/2014, 
no site: www .copasa .com .br (link: Licitações e Compras/Pregão) . 
Motivo: “Revisão no Anexo 05” .

PREGÃO ELETRôNiCO PARA REGiSTRO DE PREÇOS SPAL nº 
05 .2014/3113 - PEM
Objeto: Motocicletas Mistas . A COPASA MG informa que o Pregão 
Eletrônico, objeto acima mencionado, marcado para o dia 14/11/2014 
às 14:15 horas, fica adiado para dia 24/11/2014 às 14:45 horas. Edital 
disponível em: 10/11/2014, no site: www .copasa .com .br (link: Licita-
ções e Compras/Pregão) . Motivo: “Revisão no Anexo 05 B” .

COMUNiCADO DE RECURSO
Concorrência Nº DvLi .1020140146

Objeto: prestação de serviços de consultoria para assessoramento téc-
nico especializado em Assuntos Regulatórios . As empresas QUAN-
TUM DO BRASiL LTDA . e SiGLASUL CONSULTORiA LTDA 
interpuseram recurso contra a decisão da Comissão Permanente de 
Licitações que habilitou a empresa LMDM CONSULTORiA EMPRE-
SARiAL LTDA . Esta aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para vistas 
ao processo . Data: 07/11/2014

RESULTADO DE LiCiTAÇÃO
PREGÃO ELETRôNiCO SPAL - nº 05 .2014/0383 – PEM
Objeto: Liofilizador de Bancada. Proposta vencedora: Liotop Comércio 
de Equipamentos Ltda ., no valor de R$ 28 .500,00

A DiRETORiA

DiSPENSA DE LiCiTAÇÃO
Fundamentação Legal: Artigo 24, inciso xxii da Lei Federal 8 .666/93 
Processo: 75 .307 . Objeto: Fornecimento de energia elétrica pela 
CEMiG Distribuição S/A, com execução de obras de conversão de 
rede de energia elétrica para atender o Centro de Reservação 2, locali-
zado na R . D . Carminha, pertencente ao sistema de abastecimento de 
água de Santa vitória/MG . Prazo de vigência: 180 dias . Prestador e 
valor: CEMiG DiSTRiBUiÇÃO S/A; R$ 10 .217,64 . Reconhecimento 
do Ato: Jorge Luiz Borges . Superintendente de Coordenação e Apoio 
Sudoeste . Paulo Fernando R . Lopes . Diretoria de Operacional Sudo-
este. Ratificação do Ato: Ricardo Augusto Simões Campos. Diretor-
Presidente da COPASA .

07 628487 - 1

COMPANHiA DE SANEAMENTO DE MiNAS GERAiS
COMUNiCADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA 

TÉCNiCA E ABERTURA DE PROPOSTA COMERCiAL
Tomada de Preços Nº DvLi .0920140120

Objeto: Elaboração de estudo de concepção para coleta seletiva, trata-
mento e disposição final de resíduos sólidos urbanos e gestão susten-
tável dos serviços para as unidades integradas de manejo e de destino 
final de resíduos sólidos urbanos das localidades consorciadas no pólo 
de Frutal, Programa PAC Saneamento MCiDADES / CAixA / SEDRU 
/ COPASA – PAC ii – Contrato 0351 .299-13 – LOTE ii .
Após análise das propostas técnicas a CPL decidiu: a) classificar a pro-
posta técnica da empresa SANEHATEM CONSULTORiA E PROJE-
TOS LTDA. Atribuindo a mesma 91 pontos; b) classificar a proposta 
técnica da empresa OTTAWA ENGENHARiA LTDA . Atribuindo 
a mesma 82 pontos; e c) classificar a proposta técnica da empresa 
HiDROLÓGiCA CONSULTORiA . Atribuindo a mesma 42,5 pontos . 
A abertura das propostas comerciais será realizada no dia 17 de novem-
bro de 2 .014 às 10:00 horas no mesmo local previsto no item 1 .1 do 
Edital . Data: 07/11/2014 .

07 628520 - 1

Secretaria de Estado de turismo e Esportes
Secretário: Tiago Nascimento de Lacerda

Expediente
ATO DO SENHOR SECRETáRiO

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES justifica, nos termos do parágrafo único do artigo 3º do Decreto nº 44.485, de 14 de 
março de 2007, a atribuição da seguinte gratificação temporária estratégica:

NOME MASP NÍvEL JUSTiFiCATivA PROJETO / ATiviDADE

ALESSANDRA HAYSSA CAE-
TANO DE AZEvEDO PAiM 1327 .120-0 GTE 2

Responsável pelo levantamento e monitoramento de 
indicadores finalísticos da SETES para o Acordo de 
Resultados, pela elaboração de pesquisas do Observató-
rio da Rota Lund constante no projeto estratégico Rota 
das Grutas de Peter Lund e pelo assessoramento na ação 
“Pesquisas e Estatísticas do Turismo Mineiro” .

APOiO ADMiNiSTRAÇÃO 
PÚBLiCA

07 628139 - 1

Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento
Secretário: André Luiz Coelho Merlo

Fundação Rural Mineira
Presidente: Luiz Afonso vaz de Oliveira

FUNDAÇÃO RURAL MiNEiRA - RURALMiNAS
PORTARiA/PRESi/ N .º 029/2014

Estipula SiGLA
O Presidente da Fundação Rural Mineira – RURALMiNAS, Luiz 
Afonso vaz de Oliveira, no uso de suas atribuições legais que lhe con-
fere o Decreto Nº 45 .752/2011, alterado pelo Decreto nº 46 .565 de 
28/07/2011
RESOLvE: i – Estipular siglas para a Gerência de Cadastramento . Dis-
criminação e Arrecadação de Terras Públicas–GETEP e a Gerência de 
Meio Ambiente-GEMA . ii – Esta Portaria entra em vigor nesta data 
PRESi-029 de 07/11/2014 .

07 628405 - 1

Instituto Mineiro de Agropecuária
Diretor Geral: Altino Rodrigues Neto

instituto Mineiro de Agropecuária
Produtos agrotóxicos aptos para o comércio no Estado de Minas 
Gerais
Mês de Atualização NOvEMBRO 2014: AMETRiNA ATANOR 50 
SC,
THURiCiDE SC, HELYMAx EC, MEGABR, BiO BROCA,
Produto agrotóxico cancelado para o comércio no Estado de Minas 
Gerais:
Mês de Atualização NOvEMBRO /2014: DESTAQUE .

07 628304 - 1
instituto Mineiro de Agropecuária - iMA

Diretor-Geral Altino Rodrigues Neto
ATO Nº 363/2014 ExONERA com base no artigo 106, alinea “a”, da 
lei nº 869, de 05 de julho de 1952, do cargo de provimento em comis-
são, de recrutamento amplo, o servidor Caio Cesar Diniz Neves, masp 
1202351-1, DAi 4, iM 1100117 .
ATO Nº 364/2014 NOMEiA, nos termos do inciso ii do artigo 14 da 
Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, tendo em vista a Lei Delegada nº 
175, de 26 de janeiro de 2007, e o Decreto nº 45 .537, de 28 de janeiro 
de 2011, a servidora Renata Nobre vieira, masp 0326691-3, DAi 4, iM 
1100117, de recrutamento amplo e concede o direito de opção de venci-
mento, nos termos do artigo 7º da Lei Delegada nº 182 de 21-01-2011, 
pelo cargo efetivo acrescido de 50% do valor do cargo em comissão .
ATO Nº 365/2014 NOMEiA, nos termos do inciso ii do artigo 14 da 
Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, tendo em vista a Lei Delegada nº 175, 
de 26 de janeiro de 2007, e o Decreto nº 45 .537, de 28 de janeiro de 
2011, o servidor Caio Cesar Diniz Neves, masp 1202351-1, DAi 13, iM 
1100067, de recrutamento limitado e concede o direito de opção de ven-
cimento, nos termos do artigo 7º da Lei Delegada nº 182 de 21-01-2011, 
pelo cargo efetivo acrescido de 50% do valor do cargo em comissão .
ATO Nº 366/2014 DESiGNA, nos termos do inciso ii do artigo 14 da 
Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, tendo em vista a Lei Delegada nº 
175, de 26 de janeiro de 2007, e o Decreto nº 45 .537, de 28 de janeiro 
de 2011, à servidora Rosaria Maria Fatima Pires Agripino, masp 
1017022-3, DAi 4, iM 1100112, de recrutamento limitado e concede 
o direito de opção de vencimento, nos termos do artigo 7º da Lei Dele-
gada nº 182 de 21-01-2011, pelo cargo efetivo acrescido de 50% do 
valor do cargo em comissão .

07 628472 - 1

Secretaria de Estado 
de transportes e 
obras Públicas

Secretário: Fabrício Torres Sampaio

Expediente
RESOLUÇÃO Nº 033, DE 04 DE NOvEMBRO DE 2014 .

Dispõe sobre os critérios a serem utilizados para a indicação dos mem-
bros que irão compor as Comissões de Avaliação e a Comissão de 
Recursos do processo de Avaliação de Desempenho individual e Ava-
liação Especial de Desempenho da Secretaria de Estado de Transportes 
e Obras Públicas .
O SECRETáRiO DE ESTADO DE ESTADO DE TRANSPORTES E 
OBRAS PÚBLiCAS, no uso de suas atribuições legais, e ainda obede-
cendo ao disposto na Lei Complementar nº 71, de 30 de julho de 2003 
e no art .14 do Decreto 44 .559, de 29 de junho de 2007,
RESOLvE:
Art .1º As Comissões de Avaliação serão constituídas, paritariamente, 
por 02 (dois) membros da seguinte forma:
I – obrigatoriamente, pela Chefia Imediata ou representante devida-
mente incumbido de competência delegada, do servidor avaliado;
ii – 01 (um) membro indicado pelos servidores avaliados da respectiva 
Unidade Administrativa .
§ 1º As Comissões deverão contar com, no mínimo, um suplente para o 
membro indicado pelos servidores avaliados .
§ 2º Os trabalhos das comissões somente serão realizados quando esti-
verem presentes a Chefia Imediata e o membro ou suplente indicado 
pelos servidores avaliados .
§ 3º Na hipótese de servidor desenvolver atividade exclusiva de Estado, 
nos termos da legislação vigente, a Comissão de Avaliação será com-
posta exclusivamente por servidores da mesma carreira ou categoria 
funcional do servidor avaliado, ressalvado o disposto no inciso i deste 
artigo .
§ 4º Na impossibilidade de atendimento ao disposto no § 3º, aplica-se o 
disposto no art . 2º desta Resolução .
§ 5º Parágrafo único . A composição de cada Comissão de Avaliação e 
da Comissão de Recursos estará disponível no site da SETOP .
Art .2º São considerados indicados os servidores que preencherem os 
seguintes requisitos:

i – servidores em exercício na SETOP, preferencialmente, pelo período 
mínimo de um ano;
ii – servidores que se encontrem em nível hierárquico não inferior ao 
do servidor avaliado, nos termos do art . 15 do Decreto nº 44 .559, de 
29 de junho de 2007;
iii – servidores que não estejam respondendo processo administrativo; 
e
IV – servidores que não tenham sido delegados como Chefia Imediata 
para fins de Avaliação de Desempenho Individual.
Art .3º A indicação dos membros a que se refere o inciso ii do art .1º 
será realizada no dia 10 de novembro de 2014, no horário de 10h às 
15h, através de cédula de indicação distribuída na Diretoria de Recur-
sos Humanos .
§1º O servidor que não formalizar a indicação no período estabelecido 
no “caput” deste artigo, seja por motivo de ausência, férias regulamen-
tares, férias prêmio, licença médica ou outros impedimentos, quando do 
seu retorno deverá procurar a área de Recursos Humanos para se mani-
festar quanto a opção por uma das Comissões já formadas, de acordo 
com sua unidade administrativa .
§2º A escolha dos membros indicados fica restrita aos servidores em 
exercício na respectiva unidade administrativa ou aos grupos definidos 
pela Diretoria de Recursos Humanos antes do período estabelecido no 
“caput” deste artigo .
§ 3º Cada servidor poderá indicar de 01(um) a 03 (três) servidores, 
conforme cédula de indicação distribuída pela Diretoria de Recursos 
Humanos .
§ 4º Serão considerados indicados os servidores que obtiverem o maior 
número de indicações em cada unidade administrativa ou grupo de uni-
dades, sendo o mais indicado o membro titular e o segundo mais indi-
cado o suplente .
§ 5º Em caso de empate será escolhido o candidato com maior tempo 
de serviço na SETOP, não sendo computados períodos de afastamentos 
de qualquer natureza .
§ 6º A divulgação das comissões se dará logo após a consolidação e 
definição dos membros indicados.
Art .4º A comissão de recursos será composta por 03 (três) membros e 
será composta da seguinte forma:
i – dois membros indicado pela Assessoria Jurídica;
ii – um membro indicado pela Diretoria de Recursos Humanos .
Parágrafo Único – A comissão de Recurso deverá possuir 01 (um) 
membro suplente indicado pelo Gabinete .
§1º O membro da Comissão de Recursos não poderá julgar o recurso 
interposto por servidor que:
i - ele tenha avaliado; ou
II - seja seu cônjuge, parente consangüíneo ou afim, em linha reta ou na 
colateral, até o terceiro grau na forma da legislação vigente .
Art .5º Os membros das Comissões de Avaliação e de Recursos devem 
atuar de acordo com as competências estabelecidas no Decreto n .º 
43 .672, de 4 de dezembro de 2003 .
Art .6º O mandato dos membros das comissões de que trata esta Reso-
lução, terá vigência de 01 (um) período avaliatório, podendo ser pror-
rogável por igual período .
Art .7º Os casos omissos serão analisados pela Diretoria de Recursos 
Humanos .
Art .8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação .
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, em Belo Hori-
zonte, aos 04 do mês de novembro de 2014. 226º da Inconfidência 
Mineira e 193º da independência do Brasil .

FABRÍCiO TORRES SAMPAiO
Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas

07 628144 - 1
RESOLUÇÃO Nº 034, DE 06 DE NOvEMBRO DE 2014 .

Institui Comissões de levantamento da dívida flutuante e fundada e de 
inventários físicos e financeiros a que se refere o art. 3º do Decreto nº 
46 .638, de 29 de outubro de 2014 .
O SECRETáRiO DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS 
PÚBLiCAS, no uso das atribuições conferidas pelo §1º do art . 93 da 
Constituição do Estado, tendo em vista o disposto nos artigos 243, 244 
e 245 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, que dispõe 
sobre a estrutura orgânica da Administração Pública do Poder Execu-
tivo do Estado de Minas Gerais, e no Decreto nº 45 .750, de 5 de outu-
bro de 2011, que dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de 
Transportes e Obras Públicas, e considerando o disposto no Decreto nº 
46 .638, de 29 de outubro de 2014, que dispõe sobre o encerramento do 
exercício financeiro de 2014 para os órgãos e entidades da Administra-
ção Pública Estadual,
RESOLvE:
Art .1° instituir Comissão para promover o levantamento completo dos 
inventários físicos e financeiros dos materiais em almoxarifado, dos 
bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos ou recebidos em cessão, 
inclusive imóveis pertencentes ao Ativo Permanente desta Secreta-
ria, conforme determina o art . 3º do Decreto 46 .638, de 29 de outubro 
de 2014, constituída pelos seguintes servidores, sob a presidência do 
primeiro:
i – Adelmo Pinto de Souza, MASP 1 .167 .100-5;
ii – Tatiana Maria Silva izidoro, MASP 1 .225 .377-9; e
iii – Luiz Henrique Lemos da Silva, MASP 350 .058-4 .
Art .2° instituir Comissão para levantamento das dívidas constantes 
dos grupos Passivo Circulante e Passivo Exigível a Longo Prazo desta 
Secretaria, conforme determina o art . 3º do Decreto nº 46 .638, de 29 
de outubro de 2014, constituída pelos seguintes servidores, sob a pre-
sidência do primeiro:
i – Rogério Alves Antunes da Silva, MASP 350 .062-6;
ii – Luciene Barbosa Bittencourt, MASP 1 .228 .115-0; e
iii – Jerusa Mendes Batista Moreno, MASP 1 .372 .471-1
Art . 3º As funções desempenhadas pelos membros das Comissões 
não serão remuneradas, sendo consideradas relevantes para o serviço 
público .
Art . 4º As Comissões deverão apresentar relatórios com apuração 
prévia dos saldos, com data-base de 30 de novembro 2014, até 12 de 
dezembro de 2014, e, posteriormente, relatórios conclusivos, contendo 
os saldos finais com a posição em 31 de dezembro de 2014, até 27 de 
fevereiro de 2014 .
Parágrafo único . Os relatórios a que se refere o caput deverão ser pro-
tocolizados na Diretoria de Contabilidade e Finanças desta Secretaria 
nas datas fixadas.
Art . 5º Fica vedada a movimentação de bens móveis no período de 
27/11/2014 a 12/12/2014 .
Art . 6º Fica determinado o fechamento do almoxarifado no período de 
27/11/2014 a 12/12/2014, para contagem dos bens em estoque .
Art . 7º Esta Resolução entra em vigor na data se sua publicação .
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, em Belo Hori-
zonte, aos 06 do mês de novembro de 2014. 226º da Inconfidência 
Mineira e 193º da independência do Brasil .

FABRÍCiO TORRES SAMPAiO
Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas

07 628242 - 1
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