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Agência de Desenvolvimento da região metropolitana de Belo Horizonte - ArmBH

 PortArIA AGÊNCIA rMBH Nº60/2022 .
Altera a composição dogrupo de trabalho instituído pela Portaria 
Agência RMBH nº30/2020, e modificado pela Portaria Agência RMBH 
nº53/2021,para Implementação das Disposições da Lei nº 13 .709, de 
14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no 
âmbito da Agência de Desenvolvimento da região Metropolitana de 
Belo Horizonte .
A DIrEtorA-GErAL DA AGÊNCIA DE DESENvoLvIMENto 
DA rEGIÃo MEtroPoLItANA DE BELo HorIZoNtE, no uso 
de atribuição que lhe confere o inciso I do art . 9º do Decreto nº 47 .930, 
de 29 de abril de 2020,
CoNSIDErANDo a necessidade de adequação ao que determina a Lei 
Federal nº 13 .709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais - LGPD;
CoNSIDErANDo a alteração no quadro de servidores da Agência de 
Desenvolvimento da região Metropolitana de Belo Horizonte,

DEtErMINA:
Art . 1º -o inciso I do art . 2º da Portaria Agência rMBH nº 30, de 27 de 
agosto de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art . 2º -( . . .)
I -Alex Dayrell Bretas Alvarenga Bastos, Masp 752 .699-9, lotado na 
Diretoria de regulação Metropolitana,responsável pela coordenação;” .
Art . 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 25 de maio de 2022 .
Mila Batista Leite Corrêa da Costa

 Diretora-Geral
 Agência de Desenvolvimento da região 

Metropolitana de Belo Horizonte
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PortArIA AGÊNCIA rMBH Nº61/2022 .
Prorroga o prazo para produção de relatório Final pela comissão 
instituída pela Portaria Agência rMBH nº57/2022, destinado à apuração 
de fatos referentes à doação de imóvel localizado no Município de 
Lagoa Santa e seu respectivo desfazimento .
A DIrEtorA-GErAL DA AGÊNCIA DE DESENvoLvIMENto 
DA rEGIÃo MEtroPoLItANA DE BELo HorIZoNtE, no uso 
de atribuição que lhe confere o inciso I do art . 9º do Decreto nº 47 .930, 
de 29 de abril de 2020,
CoNSIDErANDo o disposto no art . 4º da Portaria Agência rMBH 
nº57/2022;
CoNSIDErANDo a necessidade de prorrogação de prazo, conforme 
manifestação da Comissão instituída pela Portaria Agência rMBH 
nº57/2022 no Memorando . ArMBH/ASSJur . Nº 46/2022;

DEtErMINA:
Art . 1º – reconduzir a comissão instituída pela PortArIA AGÊNCIA 
rMBH Nº57/2022 para a conclusão do relatório Final no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar da publicação da presente portaria .
Art . 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 25 de maio de 2022 .
Mila Batista Leite Corrêa da Costa

Diretora-Geral
Agência de Desenvolvimento da região 

Metropolitana de Belo Horizonte
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Diretora-Geral: Mila Batista Leite Corrêa da Costa

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
Secretária: Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

Expediente
DELIBErAÇÃo CEI/MG Nº 01/2022

Dispõe sobre a prorrogação do Plano de Ação do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso de Minas Gerais para os anos de 2022/2023 e dá outras providências . o Conselho Estadual da Pessoa Idosa – CEI/MG, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e nos termos da Lei Federal 10 .741/2003 
(Estatuto do Idoso); Lei Estadual 12 .666/1997, e demais normativas vigentes, reunido em plenária no dia 25 de março de 2022, DELIBErou:
Art. 1º- Aprovar o Plano de Ação do Fundo Estadual dos Direitos do Idoso - FEI/MG para o ano de 2022/2023 que fica constituído nos termos do anexo único desta Deliberação.
Art . 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 28 de março de 2022 .
Aletea Ferreira Prado de Figueiredo

Presidenta do Conselho Estadual da Pessoa Idosa de Minas Gerais
Plano de Ação do Conselho Estadual da Pessoa Idosa – CEI/MG

Exercício 2022/2023
Eixo 1 - Mapeamento para enfrentamento e combate a violação de direitos à Pessoa Idosa

 Atividades
Quem?

 Prazo final  Produtos e/ou metas  Justificativa  objetivo  Método
responsáveis Papel do CEI

Projetos que mapeiem qualquer ocorrência 
de violação de direitos contra a pessoa 
idosa e identifiquem ações, programas e 
projetos de enfrentamento e combate, a 
serem priorizados nos munícipios, região 
ou Estado; projetos que desenvolvam ações 
de proteção, segurança e acolhimento 
provisório de indivíduos idosos em 
situação de violência . 

CEI/CEPID Fiscalizador 31-12-2023 realizar pesquisa de Mapeamento Estadual e 
Municipal das violações de Direitos Alto índice de violações de forma sistematica .

Subsidiar a promoção e garantir a 
priorização de programas, projetos e ações 
de combate a violência contra a pessoa 
idosa 

Publicação de Edital de Chamamento 
publico que vise  visita in loco/aplicação 
de questionário, emissão de relatório; 
elaboração de diagnóstico situacional 
(quanti qualitativo); realização de 
campanhas educativas

Eixo 2 - Programa de Emprego e renda voltados à Pessoa Idosa

Atividades
Quem?

 Prazo final  Produtos e/ou metas  Justificativa  objetivo  Método
responsáveis Papel do CEI

Projetos que viabilizem o acesso, a 
permanência ou reinserção da População 
Idosa no mundo do trabalho; projetos 
de formação de empregabilidade, 
empreendedorismo e qualificação 
profissional

CEI/CEPID Normatizador e Fiscalizador 31-12-2023 Desenvolvimento de Projetos e Parceria com 
Empresas e Órgãos para inserção da pessoa idosa

Segundo dados da Secretaria de trabalho do 
Ministério da Economia, disponíveis na relação 
Anual de Informações Sociais (rAIS), o número 
de pessoas com 60 anos ou mais em vagas com 
carteira assinada aumentou em 43% em quatro 
anos: 484 mil em 2013 para 649,4 mil em 2017 . 
Assegurar direito legitimado no Estatuto do Idoso 
(Lei n 10 .741/2003)

Aumentar o número de Pessoas Idosas no 
mercado de trababalho formal e fomentar a 
promoção de ações de inclusão produtiva

Publicação de Edital de Chamamento 
Público que vise parceria com Empresas 
Privadas/Órgãos governamentais e não 
governamentais

Eixo 3 - Promoção de Campanhas Educativas e de Mídia

Atividades
Quem?

 Prazo final  Produtos e/ou metas  Justificativa  objetivo  Método
responsáveis Papel do CEI

Projetos que promovam campanhas de 
valorização, autonomia e vida ativa da 
pessoa idosa; projetos que promovam 
campanhas de prevenção à violência contra 
a pessoa idosa; projetos que promovam 
campanhas voltadas a divulgação do 
Estatuto do Idoso .

CEI/CEPID Normatizador e Fiscalizador 31-12-2023

realizar anualmente campanha de valorização, 
em especial nas data em alusão aos dias Nacional 
e Internacional da Pessoa Idosa e Mundial de 
Conscientização da violência contra a Pessoa 
Idosa

Em Minas Gerais o número de pessoas idosas 
tem aumentado consideravelmente, atualmente 
o Estado conta com uma população de pessoas 
idosas de 16,4% da sua população, as projeçoes 
para os proximos 20 anos que o Estado tenha 1/3 
da com 60 anos ou mais .

Corroborar com  o processo de 
envelhecimento digno, autônomo e saudável; 
enfrentar o desrespeito e reduzir as situações 
de violações dos direitos à Pessoa Idosa 
no Estado de Minas Gerais; oportunizar 
o conhecimento ou a ampliação do 
conhecimento dos direitos da Pessoa Idosa e 
a efetivação dos mesmos .

Publicação de Edital de Chamamento 
publico que vise Promover campanha  
anualmente .

Eixo 4 - Promoção do Esporte, Lazer e Cultura

Atividades
Quem?

 Prazo final  Produtos e/ou metas  Justificativa  objetivo  Método
responsáveis Papel do CEI

Incentivar e criar programas e eventos de 
esporte e atividades físicas que proporcione 
a melhoria da qualidade de vida da pessoa 
idosa; incentivar os movimentos de pessoas 
idosas a desenvolver atividades culturais; 
garantir a pessoa idosa a participação no 
processo de produção, reelaboração e 
fruição dos bens culturais;

CEI/CEPID Fiscalização/Monitoramento 31-12-2023
Garantir nos municípios a implantação 
de  projetos de incentivo a pratica de esportes e 
cultura permanentes

De acordo com a declaração da organização 
Mundial da Saúde (2005), a prática de atividade 
física regular e moderada contribui para a 
prevenção ou retardo do surgimento de doenças 
crônicas não transmissíveis . A Política Nacional 
do Idoso (Lei n 8 .842/1994 e o Estatuto do Idoso 
(Lei n 10 .741/2003, preveem, respectivamente, 
o incentivo e a criação de programas de lazer e 
esportes como premissa no que tange as ações 
governamentais, e a garantia enquanto direito de 
liberdade .

Proporcionar a melhoria da qualidade de vida 
e estimular a participação comunitária das 
Pessoas Idosas no Estado de Minas Gerais

Publicação de Edital de Chamamento 
publico que vise Criação e aproveitamento 
de espaços públicos para a prática de 
atividades de físicas e culturais .

Eixo 5 - Formação e capacitação de Conselheiros Municipais e Estaduais

Atividades
Quem?

 Prazo final  Produtos e/ou metas  Justificativa  objetivo  Método
responsáveis Papel do CEI

 Ações voltadas à formação e capacitação 
de conselheiros com a finalidade de 
desempenhar integralmente e com 
qualidade, suas funções de supervisão e a 
avaliação da Politica Pública destinada à 
pessoa idosa .

CEI Financiar/ Coordenar 31-12-2023
Capacitar todos os conselheiros Estaduais/ 
Garantir meios para capacitação dos conselheiros 
municipais 

Necessidade de capacitação contínua dos 
conselheiros para viabilizar a execuçaõ de 
politicas públicas para as pessoas idosas .

Execução efetiva da política pública para a 
pessoa idosa

Publicação de Edital de Chamamento 
Público que vise a parceria com 
universidades, fundações e Órgaos 
Públicos

Eixo 6 - Formação para Cuidadores formais e informais no âmbito familiar 

Atividades
Quem?

 Prazo final  Produtos e/ou metas  Justificativa  objetivo  Método
responsáveis Papel do CEI

Ações que visem capacitar profissionais 
ou cuidadores familiares que atuam no 
cuidado e atenção ao idoso, tendo como 
fundamento uma perspectiva humanista, 
crítica, reflexiva, ética, cidadã e solidária, 
de acordo com princípios e diretrizes do 
SuS/SuAS, com vista a oferecer subsídios 
técnicos específicos no que se refere ao 
processo de envelhecimento e aos aspectos 
biopsicosocial da pessoa idosa, para 
que estes possam contribuir na garantia 
do envelhecimento ativo e saudável; 
desenvolver ações que contribuam para o 
cuidar de quem cuida . 

CEI/CEPID Monitoramento/Avaliação 31-12-2023 Implementar o Curso para Capacitação de 
Cuidadores

De acordo com informações do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados (CAGED) do 
Ministério do trabalho, houve um crescimento 
de 547% no número de pessoas trabalhando 
formalmente como cuidadores de pessoas idosas, 
saindo de 5 .263 para 34 .051, entre 2007 e 2017 . A 
Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, 
preconiza ações de qualificação e capacitação de 
recursos humanos como garantia da qualidade 
da Atenção à Saúde da Pessoa Idosa . A Política 
Nacional do Idoso (Lei n 8 .842/1994) dispõe 
enquanto diretriz a capacitação e reciclagem 
dos recursos humanos, também, na prestação de 
serviços .

Garantir a capacitação de cuidadores 
familias, cuidadores informais, nos cuidados 
diários com a pessoa idosa 

Publicação de Edital de Chamamento 
Público que vise a Licitação para 
Contratação de empresa .

Eixo 7 - Pesquisa e Produção de conhecimento sobre o processo de envelhecimento humano

Atividades
Quem?

 Prazo final  Produtos e/ou metas  Justificativa  objetivo  Método
responsáveis Papel do CEI

Projetos que busquem fazer levantamentos 
por meio de diagnóstico, pesquisas e 
publicações sobre a situação social da 
pessoa idosa no Estado de Minas Gerais

CEI/CEPID fiscalização -financiamento 31-12-2023 Diagnóstico .

Em Minas Gerais o número de pessoas idosas 
tem aumentado consideravelmente, atualmente 
o Estado conta com uma população de pessoas 
idosas de 16,4% da sua população, as projeções 
para os proximos 20 anos que o Estado tenha 1/3 
com 60 anos ou mais .

Garantir o conhecimento sobre a população 
de pessoas idosas no Estado e a proposição 
de políticas públicas mais assertivas junto à 
esse público

Publicação de Edital de Chamamento 
Público que vise a Licitação para 
Contratação de empresa de pesquisa

Eixo 8 - uso de Novas tecnologias voltadas à pessoa idosa

Atividades Quem?  Prazo final  Produtos e/ou metas  Justificativa  objetivo  Métodoresponsáveis Papel do CEI

Ações de inserção das pessoas idosas a 
novas tecnologias; formação voltada ao 
uso de computadores, celulares, terminais 
eletrônicos bancários, redes sociais .

CEI/CEPID fiscalização / financiamento 31-12-2023 Implementar projetos, programas de inclusão 
digital .

Com o aumento contínuo do número de 
pessoas idosas na população mundial, os 
desenvolvedores de novas tecnologias precisam, 
cada vez mais, ficarem atentos a instrumentalizar 
essa parcela da sociedade para acompanhar a 
evolução tecnológica e desenvolverem projetos 
específicos para essa faixa etária.

Garantir o acesso a novas tecnologias
Publicação de Edital de Chamamento 
Público que vise parceriais com 
instituições públicas e privadas .

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320220525232553015.
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Eixo 9 -  Estruturação de unidades de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas  (Instituição de Longa Permanência para Idosos – ILPI) 

Atividades Quem?  Prazo final  Produtos e/ou metas  Justificativa  objetivo  Métodoresponsáveis Papel do CEI
Projetos que propicie reforma, adaptação 
e construção de estrutura física das 
unidades de Acolhimento Institucional 
para pessoas idosas na modalidade longa 
permanência; projetos que promovam 
a melhoria e adequação do Serviço 
Socioassistencial de Acolhimento 
Institucional para Idosos na modalidade 
longa permanência . 

CEI/CEPID fiscalização/financiamento 31-12-2023 Melhoria da qualidade da oferta e assistência às 
pessoas idosas residentes

Atendimento à resolução rDC n 502/2021 
da Agência Nacional de vigilância Sanitária 
(ANvISA), que dispõe sobre o regulamento 
técnico para funcionamento das Instituições de 
Longa Permanência para Idosos . E a resolução 
n 109/2009, que aprova e tipifica nacionalmente 
dos serviços socioassistenciais, e Portaria 73 .

Garantir a proteção integral das Pessoas 
Idosas acolhidas

Publicação de Edital de Chamamento 
Público que vise a Formalização de 
parceria/convênio com organização da 
Sociedade Civil .

Eixo 10 -  Implementação de Centros Dia para Pessoa Idosa

Atividades Quem?  Prazo final  Produtos e/ou metas  Justificativa  objetivo  Métodoresponsáveis Papel do CEI

Promover a estruturação e implementação 
de Centros Dia para Pessoa Idosa . CEI/CEPID fiscalização/ financiamento 31-12-2023 Implementar Centro Dia Estadual e Municipal .

Mudanças no contexto familiar, onde se depara 
com a inserção da mulher, habitualmente, antes 
cuidadora, no mercado de trabalho; sobrecarga 
do cuidador .

Promover autonomia, inclusão social e 
qualidade de vida das pessoas idosas, suas 
famílias e cuidadores

Publicação de Edital de Chamamento 
Público que vise a formalização de 
parceria/convênio com organização da 
Sociedade Civil .
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 AtoS Do SENHor DIrEtor
A Diretoria de recursos Humanos da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social, no uso de suas atribuições, de acordo com a 
resolução SEDESE nº 01/2019:
AutorIZA AFAStAMENto PArA GoZo DE FÉrIAS-PrÊMIo, 
nos termos da resolução SEPLAG nº 22, de 25/4/2003, a servidora:
MaSP 1147984-7, Barbara Amelize Costa, Analista Educacional III 
G, por 01 mês, referente ao 2º quinquênio de exercício, a partir de 
24 .05 .2022 .

Belo Horizonte, 25 de maio de 2022, Weslei Ferreira 
dos Santos- Diretor de recursos Humanos .
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Secretaria de Estado 
de Fazenda

Secretário: Gustavo de oliveira Barbosa

Superintendência de Fiscalização
PortArIA SuFIS Nº 143, DE 25 DE MAIo DE 2022

Altera o Anexo Único da Portaria SuFIS nº 069, de 29 de setembro 
de 2020, que dispõe sobre o credenciamento de contribuintes como 
operador de terminal de transbordo, para efeitos de aplicação da 
legislação do ICMS .
o SuPErINtENDENtE DE FISCALIZAÇÃo, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o disposto no Inciso III do Art . 253-I da 
Parte 1 do Anexo Ix do regulamento do ICMS (rICMS), aprovado 
pelo Decreto nº 43 .080, de 13 de dezembro de 2002,
rESoLvE:
Art . 1º- o Anexo Único da Portaria SuFIS nº 069, de 29 de setembro de 
2020, fica acrescido do seguinte item:
“

21 SA uSINA CorurIPE ACuCAr E 
ALCooL 12 .229 .415/0010-01

“
Art . 2º-Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, aos 25 de maio de 2022; 234º da 
Inconfidência Mineira e 201º da Independência do Brasil.

CArLoS rENAto MACHADo 
CoNFArSuperintendente de Fiscalização
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Superintendências regionais 
da Fazenda - SrF

SrF i - Divinópolis
SrF I/DIvINÓPoLIS

AF/2º NÍvEL/ DIvINÓPoLIS
INtIMAÇÃo

Fica o sujeito passivo e coobrigado intimados a promover, no prazo de 
30 (trinta) dias a contar desta publicação, o pagamento, parcelamento 
ou impugnação do crédito tributário constituído pela DF/Divinópolis 
mediante o PtA a seguir relacionado, nos termos da legislação vigente, 
sob pena de revelia e reconhecimento do crédito tributário, circunstância 
em que a peça fiscal será encaminhada para inscrição em dívida ativa 
e execução judicial, inclusive no caso de decisão irrecorrível no CC/
MG favorável à Fazenda Pública Estadual . Maiores esclarecimentos 
poderão ser obtidos nesta repartição fazendária situada, localizada na 
rua João Morato de Faria, Nº 145 . Bairro: Centro . Divinópolis/MG . 
Maiores esclarecimentos através do e-mail afdivinopolis@fazenda.
mg .gov .br
PtA Nº: 01 .002334759-30 de 22/03/2022 .
Sujeito Passivo: Cristian Matheus de Sousa e Silva 09493254658 . IE: 
003094602 .00-78 . Endereço: Avenida Paraná, Nº: 517 Bairro: São Jose . 
Cep: 35501170 Divinópolis -MG .
Coobrigado: Cristian Matheus de Sousa e Silva - CPF: 09493254658 . 
Endereço: Avenida Paraná, Nº: 517 Bairro: São Jose . Cep: 35501170 
Divinópolis -MG .

Divinópolis, 26 de maio de 2022 .
Helena Aparecida Ferreira Noronha - Masp 337 .789-2 .

Chefe da AF/2º Nível –Divinópolis
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SrF i - ipatinga
SrF I IPAtINGA/DF/2º NÍvEL/MANHuAÇu

Nos termos do parágrafo 1º, do art . 10, do rPtA/MG, aprovado 
pelo Decreto Estadual nº. 44.747/2008, fica o contribuinte abaixo 
identificado INTIMADO da lavratura do Auto de Início de Ação Fiscal 
(AIAF) de n° 10.000040773.23, de 29/11/2021, para apresentação 
imediata dos documentos, abaixo relacionados, na Delegacia Fiscal de 
Manhuaçu, localizada na Praça Cordovil Pinto Coelho, 145 - Centro, 
Manhuaçu/MG – CEP 36 .900-103 – tel . 33-3331-2960 .
PErÍoDo FISCALIZADo: 11/04/2017 a 31/12/2019 .
SuJEIto PASSIvo: HortIFrut NoBrE EIrELI
IE: 002948005 .00-21 CNPJ: 27 .514 .055/0001-76
Endereço: rua Mar vermelho, 291 - Canaã - Ipatinga/MG - CEP 
35164-190 .
OBJETO DA AUDITORIA: Verificação do cumprimento das 
obrigações principais e acessórias pertinentes ao sujeito passivo 
intimado, especialmente aquelas derivadas das vendas efetuadas 
através de cartão de crédito e/ou débito . (Cruzamento de Dados DAPI/
Documentos Fiscais x Cartão de Crédito/Débito) .
DoCuMENtoS SoLICItADoS:
o presente auto tem como objetivo informar ao contribuinte o início da 
ação fiscal, não sendo exigida a apresentação de documentos.

 Manhuaçu, 24 de maio de 2022 .
 Marcelo Nunes de Souza - MASP: 668-332-0

 Delegado Fiscal / DF Manhuaçu
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SrF i - Juiz de Fora
AtoS Do SuPErINtENDENtE rEGIoNAL 

DA FAZENDA I / JuIZ DE ForA
Ato Nº 012/2022

 DISPENSA da função de coordenador de Serviço Integrado de 
Assistência tributária e Fiscal – SIAt, nos termos da Lei nº 7 .162, de 
19/12/1977, do art . 4º do Decreto nº 28 .168, de 7/6/1988, da resolução 
nº 5 .279, de 09/08/2019 e nos termos da Portaria SrE Nº 170, de 
16/10/2019, a servidora tAYANE Do NASCIMENto rAMoS, 
Servidora Municipal, do município de Bias Fortes/SrF I/Juiz de Fora, 
a partir de 20/04/2022 .

Ato Nº 013/2022
 DESIGNA para exercer a função de coordenador de Serviço Integrado 
de Assistência tributária e Fiscal – SIAt, nos termos da Lei nº 7 .162, de 
19/12/1977, do art . 4º do Decreto nº 28 .168, de 7/6/1988, da resolução 
nº 5 .279, de 09/08/2019 e nos termos da Portaria SrE Nº 170, de 
16/10/2019, a servidora ALAINE APArECIDA FErrEIrA SILvA, 
Servidora Municipal, do município de Bias Fortes/SrF I/Juiz de Fora, 
a partir de 20/04/2022 .

Juiz de Fora, 24 de maio de 2022 .
Carlos Gustavo Baeta Damasceno

 Superintendente regional da Fazenda I / Juiz de Fora

 DELEGACIA FISCAL/1º NIvEL/JuIZ DE ForA-2
 INtIMAÇÃo

Nos termos do art . 69, inciso I e art . 70, todos do rPtA/MG, 
aprovado pelo Decreto n.º 44.747/2008, fica o contribuinte abaixo 
indicado CIENtIFICADo do Auto de Início de Ação Fiscal n .º 
10.000042246.79, cujo objeto da auditoria fiscal é o confronto entre 
os valores referentes às operações de crédito/débito, informados pelas 
Administradoras de Cartão de Crédito/Débito e as vendas efetuadas 
pelo contribuinte, bem como a compatibilidade destas e os documentos 
fiscais de entrada. Informamos que o período a ser fiscalizado é de 
01/01/2018 a 31/12/2021 . Para tanto, requisitamos através deste, para 
apresentação no prazo de 48 horas, planilha com as outras formas de 
recebimento das vendas no período de fiscalização, como por exemplo 
dinheiro, cheque e crediário . Informações pelo e-mail:
 keila.monteiro@fazenda.mg.gov.br
 SILvEIrA & trIStAo LtDA
IE: 062090465 .00-13
CNPJ: 16 .555 .856/0001-63
ruA CAMEtá, 439, SAuDADE, BELo HorIZoNtE– MG .

Juiz de Fora, 25 de maio de 2022 .
rosária Maria Silveira - Delegada Fiscal

 DF/1ºnivel/Juiz de Fora-2
25 1639934 - 1

SrF i - uberaba
SrF I / uBErABA / AF 2º NÍvEL FrutAL

 INtIMAÇÃo
Fica o sujeito passivo intimado a promover , no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar desta publicação, o pagamento/parcelamento/Impugnação 
do crédito tributário constituído mediante o Pta a seguir relacionado 
lavrado pela Delegacia Fiscal de uberaba, nos termos da legislação 
vigente, sob pena de revelia e reconhecimento do crédito tributário, 
circunstância em que a peça fiscal será encaminhada para inscrição 
em dívida ativa e execução judicial, inclusive no caso de decisão 
irrecorrível no CCMG, favorável à Fazenda Pública Estadual . Maiores 
esclarecimentos poderão ser obtidos nesta repartição fazendária situada 
à Praça Dr . Alcides de Paula Gomes, 10, Centro, Frutal/MG, CEP 
38 .200-090 .
Pta nº: 01 .002332043-41
 Sujeito Passivo: restaurante MM 153 Ltda, IE: 002544412 .00-89, 
CNPJ: 22 .282 .051/0001-96, Endereço: rodovia Br 153 Km 185, S/N, 
Bairro: Zona rural, Frutal/MG, CEP: 38 .200-000 .

 Frutal, 25 de maio de 2022 .
Márcio Eustáquio Bento – Masp . 331 .912-6

Chefe da AF 2º Nível Frutal .
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Secretaria de Estado de infraestrutura e mobilidade
Secretário: Fernando Scharlack  Marcato

Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER
Diretor-Geral: robson Carlindo Santana Paes Loures

Loteria do Estado de minas Gerais - LEmG
Diretor-Geral: ronan Edgard dos Santos Moreira

 PortArIA LEMG Nº 10, DE 04 DE MAIo DE 2022 .
 Concede progressão à servidora da Loteria do Estado de Minas Gerais . o Diretor-Geral da Loteria do Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições previstas no inciso I do art . 7º do Decreto nº 47 .902, de 31 de março de 2020, e de acordo com o disposto na Lei Estadual nº 22 .257, de 27 
de julho de 2016, DETERMINA: Art. 1º - Fica concedida a Progressão na carreira à servidora a seguir identificada, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de técnico de Gestão Lotérica, visto atender ao disposto no art .16, da Lei Estadual nº 15 .468, de 13 de janeiro de 2005:

 Nome da Servidora  MASP  Cargo  Situação Anterior à Progressão  Progressão a partir de 03/04/2022
Nível Grau Nível Grau

Cláudia Martins Magalhães 1047253-8 tGL v C v D

Art . 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 03 de abril de 2022 . 
Belo Horizonte, 04 de maio de 2022 . ronan Edgard dos Santos Moreira . Diretor-Geral .
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 PortArIA DEr-MG Nº 3976 DE 25 DE MAIo DE 2022 .
 Delega competência a servidores para fins de Avaliação de Desempenho 
e indica servidores que serão submetidos à Avaliação de Desempenho 
do Gestor Público – ADGP no período avaliatório de 01/01/2022 
a 31/12/2022 . o DIrEtor GErAL Do DEPArtAMENto DE 
EDIFICAÇÕES E EStrADAS DE roDAGEM Do EStADo DE 
MINAS GErAIS – DEr-MG, no uso da competência que lhe atribui 
o inciso x do art . 10 do Decreto Estadual no 47 .839, de 16 de janeiro 
de 2021, e tendo em vista o § 1º do art . 10 do Decreto Estadual nº 
44 .559, de 29 de junho de 2007, o parágrafo único do art . 2º do Decreto 
Estadual nº 44 .986, de 19 de dezembro de 2008 e o art . 2º do Decreto 
Estadual nº 45 .851, de 28 de dezembro de 2011, DEtErMINA: 
Art . 1º – Fica delegada competência aos servidores constantes do 
Anexo I desta Portaria, indicados pelas unidades administrativas do 
DER-MG, para responder como chefia imediata para fins de Avaliação 
de Desempenho Individual e Avaliação Especial de Desempenho no 
período avaliatório de 01/01/2022 a 31/12/2022 . Parágrafo único – os 
servidores que receberem a delegação prevista nesta Portaria exercerão 
todas as competências previstas no Decreto nº 44 .559, de 29 de junho 
de 2007 e no Decreto nº 45 .851, de 28 de dezembro de 2011, quando 
for o caso . Art . 2º – Ficam indicados os servidores constantes do Anexo 
II desta Portaria, para serem submetidos à Avaliação de Desempenho 
do Gestor Público – ADGP de que trata o Decreto nº 44 .986, de 19 de 
dezembro de 2008, no período avaliatório de 01/01/2022 a 31/12/2022 . 
Art . 3º – Ficam revogadas: I – a Portaria nº 3 .904, de 7 de junho de 
2021; e II – a Portaria nº 3 .911, de 3 de agosto de 2021 . Art . 4º – Esta 
portaria entra em vigor na data de sua publicação .

 ANExo I À PortArIA 3976 DE 25 DE MAIo 2022 .
 uNIDADE rEGIoNAL JANuárIA Edson Pinheiro da Silva, MASP 
1375883-4; e João Batista Soares Prates, MASP 1022893-0 . uNIDADE 
rEGIoNAL ItAJuBá Sueli de Fátima Garcia, MASP 1365287-0 .

 ANExo II À PortArIA 3976
 GABINEtE Eder Pires de oliveira, MASP 1028375-2; Jarbas 
Gomes Pinto, MASP 1028516-1; e Solange Aparecida Pinto, MASP 
1023039-9 . ASSESSorIA DE CoMuNICAÇÃo SoCIAL Mário 
Francisco Duarte Chispim, MASP 0350162-4 . DIrEtorIA DE 
PLANEJAMENto, GEStÃo E FINANÇAS Carolina de Almeida 
Lemos Medeiros, MASP 1366843-9; Conceição Aparecida Muniz, 
MASP 1022886-4; Cristiana Souza Guimarães, MASP 1380588-2; 
Daniel Perrout de Castro, MASP 752616-3; Davidson Fernando 
Dias dos Santos, MASP 1388276-6; Enio Gomes timoteo, MASP 
1028199-6; Flaviane Beltrão Silva, MASP 1375133-4; Gislaine 
Costa Leles, MASP 1033428-2; Jeanne Di Carla teodoro de oliveira, 
MASP 1091394-5; Jocélio Monteiro da Silva, MASP 1368630-8; 
Lara Ludmilla Pinheiro Gonçalves, MASP 1154283-4; Letícia vargas 
Machado de Souza, MASP 1216040-4; Lilian rabelo Hendrikx Koole, 
MASP 454511-7; Luciana Martins Bastos, MASP 1375226-6; Maria 
Aparecida Ferreira Silva, MASP 1033821-8; Milena Mendes Faria, 
MASP 0353008-6; rodrigo Franklin Marques Silva, MASP 752812-8; 
Samuel rocha Franca, MASP 1375450-2; Sandra Maria rodrigues 
da Cunha Ferreira, MASP 1028464-4; Simone Elizabeth de Jesus, 
MASP 1335144-0; uilma Pires das Graças Silva, MASP 1022899-7; 
e Wagner da Conceição Santiago, MASP 1028381-0 . DIrEtorIA 
DE oPErAÇÃo vIárIA vitor Hugo Nunes, MASP 1028463-6; e 
Marcio Ivanei do Nascimento, MASP 1033801-0 . DIrEtorIA DE 
ProJEtoS DE ENGENHArIA roDovIárIA Diogo Miranda 
Amaral, MASP 1210372-7 .
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Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública
Secretário: rogério Greco

Expediente
RESOLUÇÃO SEJUSP N° 362, DE 20 DE MAIO DE 2022.

 Dispõe sobre promoção por escolaridade adicional ao servidor da carreira da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública .
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do §1°, do 
art. 93, da Constituição Estadual; e pelo art. 40, da Lei n° 23.304 de 30 de maio de 2.019 e;
Considerando o disposto no art. 11 da Lei n° 14.695, de 30 de julho de 2003, e no arts. 3°, § 3° do Decreto 44.769, de 07/04/2008, bem como visando 
o cumprimento da determinação judicial contida nos autos do Processo Judicial nº 5004247-35 .2020 .8 .13 .0313, em que foi julgado procedente o 
pedido aviado na inicial, condenando o Estado de Minas Gerais a realizar a promoção por escolaridade adicional da parte autora, com redução do 
interstício de prazo no mesmo nível, determinando que o Estado proceda a sua imediata promoção para o Nível II - Grau D, retroativo a 20 de março 
de 2020, assim como o direito da parte autora às promoções subsequentes após decorridos o prazo de 2 (dois) anos em cada nível, desde que preencha 
os demais requisitos, até que seja promovido ao nível da carreira cujo requisito de escolaridade seja equivalente ao título de graduação em curso 
superior utilizado para este fim.
resolve:
 Art. 1° - Conceder progressão na carreira do servidor, constante no anexo I desta Resolução, visando a atualização do posicionamento.
 Art. 2° - Conceder a segunda Promoção por Escolaridade Adicional, na carreira do servidor constante no anexo II desta Resolução, lotado na 
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, em cumprimento ao Processo Judicial nº5004247-35 .2020 .8 .13 .0313 .
 Art.3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 Belo Horizonte, 20 de maio de 2022 .
roGErIo GrECo

 Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública .

ANExo I
 Progressão na carreira de Agente de Segurança Penitenciário .

MASP NoME Do SErvIDor CArrEIrA DE PArA vIGÊNCIA NÍvEL GrAu NÍvEL GrAu
1374424/8 FILLIPE FErrEIrA DE PINHo SANtANA ASP II D II E 20/03/2021

ANExo II
 Promoção por escolaridade Adicional na carreira de Agente de Segurança Penitenciário .

MASP NoME Do SErvIDor CArrEIrA DE PArA vIGÊNCIA NÍvEL GrAu NÍvEL GrAu
1374424/8 FILLIPE FErrEIrA DE PINHo SANtANA ASP II E III D 20/03/2022
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RESOLUÇÃO SEJUSP N° 363, DE 20 DE MAIO DE 2022.
 Dispõe sobre promoção por escolaridade adicional ao servidor da carreira da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública .
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso III, do §1°, do 
art. 93, da Constituição Estadual; e pelo art. 40, da Lei n° 23.304 de 30 de maio de 2.019 e;
Considerandoo disposto no art. 11 da Lei n° 14.695, de 30 de julho de 2003, e no arts. 3°, § 3° do Decreto 44.769, de 07/04/2008, bem como visando 
o cumprimento da determinação judicial contida nos autos do Processo Judicial nº 0046026-61 .2016 .8 .13 .0518, em que foi julgado procedente o 
pedido aviado na inicial, condenando o Estado de Minas Gerais a realizar a promoção por escolaridade adicional da parte autora, retroativo a data do 
requerimento administrativo,13 de Novembro de 2015, conforme a previsão dos incisos do art . 3º . do Decreto nº . 44 .769/2008 .
resolve:
 Art. 1° - Revogar na Resolução SEDS N° 1619, de 29 de Julho de 2016, publicada em 02 de Agosto de 2016, Revogar na Resolução Nº 40/2017 
– GAB. SEAP, de 11 de Outubro de 2017, publicada em 12 de Outubro de 2017, Revogar na Resolução SEAP N° 90, de 17 de Agosto de 2018, 
publicada em 21 de Agosto de 2018, Revogar na Resolução SEJUSP N° 115, de 05 de Junho de 2020, publicada em 09 de Junho de 2020, que 
dispõem sobre promoção e progressão na carreira, a parte referente ao servidorAdriano de Souza Silva, MASP 1192581/5,tendo em vista a concessão 
de Promoção por Escolaridade Adicional em cumprimento ao Processo Judicial nº0046026-61 .2016 .8 .13 .0518 .
 Art. 2° - Conceder promoções por Escolaridade Adicional, na carreira do servidor constante no anexo I desta Resolução, lotado na Secretaria de 
Estado de Justiça e Segurança Pública, em cumprimento ao supracitado processo .
 Art. 3° - Conceder progressões na carreira do servidor, constante no anexo II desta Resolução, lotado na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança 
Pública, visando a atualização do posicionamento .
 Art.4° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 Belo Horizonte, 20 de maio de 2022 .
roGErIo GrECo

 Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública .

ANExo I
 Promoção por escolaridade Adicional na carreira de Agente de Segurança Penitenciário .

MASP NoME Do SErvIDor CArrEIrA DE PArA vIGÊNCIA NÍvEL GrAu NÍvEL GrAu
1192581/5 ADrIANo DE SouZA SILvA ASP I C II B 13/11/2015
1192581/5 ADrIANo DE SouZA SILvA ASP II C III B 13/11/2017
1192581/5 ADrIANo DE SouZA SILvA ASP III C Iv A 13/11/2019

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320220525232553016.


