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DECrETO Nº 47 .209, DE 27 DE JuNHO DE 2017 .

Altera o regulamento do iCMS (riCMS), aprovado pelo 
Decreto nº 43 .080, de 13 de dezembro de 2002 .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS, no uso de atribuição que lhe confere 
o inciso vii do art . 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto na Lei nº 6 .763, de 26 de dezem-
bro de 1975,

DEcrEtA:

Art . 1º – A alínea “d” do inciso x do caput do art . 75 do regulamento do iCMS (riCMS), apro-
vado pelo Decreto nº 43 .080, de 23 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art . 75 – ( . . .)
x – ( . . .)
d) em se tratando de produtos destinados a profissional médico, o benefício alcança somente os 

produtos relacionados nos itens 66 a 77 e 90 da Parte 5 do Anexo xii;” .
Art . 2º – Ficam revogados:
i – o subitem 41 .5 da Parte 1 do Anexo ii do riCMS;
ii – o art . 1º da Parte 1 do Anexo xvi do riCMS .
Art . 3º – Este decreto entra em vigor:
i – em 1º de julho de 2017, relativamente ao inciso ii do seu art . 2º;
ii – na data de sua publicação, relativamente aos demais dispositivos .
Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, aos 27 de junho de 2017; 229° da Inconfidência Mineira e 

196º da independência do Brasil .
FErNANDO DAMATA PiMENTEL

ErrATA

* LEi Nº 22 .518, DE 23 DE JuNHO DE 2017 .

Concede revisão anual dos vencimentos e proventos dos 
servidores do Poder Judiciário do Estado referente à data-
base de 2016 e dá outras providências .

Na publicação da lei em epígrafe, na edição de 24 de junho de 2017, página 1, coluna 2, do Diário 
Oficial dos Poderes do Estado, acrescente-se o seguinte art. 5º:

“Art . 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação .” .

(*) Publicação em virtude de incorreção na Proposição de Lei nº 23 .457 . Errata publicada pela 
ALMG no Diário do Legislativo do dia 27 de junho de 2017, conforme consta no site https://www .almg .gov .br/
export/sites/default/consulte/arquivo_diario_legislativo/pdfs/2017/06/L20170627 .pdf
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usando da competência delegada pelo art . 1º, i, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 
5 de julho de 1952, o servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria 
de Estado de Saúde à disposição da Prefeitura Municipal de Bonito de 
Minas/ unidade SuS de Bonito de Minas, no período de 01/02/2017 
a 31/12/2017, atendendo a proposta de programa estadual de munici-
palização, com ônus para o órgão de origem, para regularizar situação 
funcional: 
FrANCiSCO ELOY ANACLETO, MASP 919319-4, ANALiSTA DE 
ATENÇÃO À SAÚDE iii/H . 

usando da competência delegada pelo art . 1º, i, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 
5 de julho de 1952, o servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria 
de Estado de Saúde à disposição da Prefeitura Municipal de Muriaé; 
unidade SuS de Muriaé, de 01/03/2017 a 31/12/2018, atendendo a pro-
posta de programa estadual de municipalização, com ônus para o órgão 
de origem, para regularizar situação funcional: 
MArCELO OLivEirA DE PAuLA, MASP 391634-3, ANALiSTA 
DE ATENÇÃO À SAÚDE iv/E . 

usando da competência delegada pelo art . 1º, i, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 
5 de julho de 1952, a servidora abaixo relacionada lotada na Secretaria 
de Estado de Saúde à disposição da Prefeitura Municipal de itabira, 
para ocupar o cargo de Secretária Municipal de Saúde, no período de 
01/01/2017 a 31/12/2017, sem ônus para o órgão de origem, para regu-
larizar situação funcional: 
rOSANA LiNHArES ASSiS FiGuEirEDO, MASP 372649-4, 
ESPECiALiSTA EM POLÍTiCAS E GESTÃO DA SAÚDE iii/A . 

usando da competência delegada pelo art . 1º, i, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 
5 de julho de 1952, a servidora abaixo relacionada lotada na Secretaria 
de Estado de Saúde à disposição da Prefeitura Municipal de varzelân-
dia/ unidade SuS de varzelândia, de 01/03/2017 a 31/12/2018, aten-
dendo a proposta de programa estadual de municipalização, com ônus 
para o órgão de origem, para regularizar situação funcional: 
SANDrA MAriA PErEirA LiMA COrDEirO, MASP 918621-4, 
TÉCNiCO DE ATENÇÃO À SAÚDE iv/E . 

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo

no uso de suas atribuições, torna sem efeito o ato publicado em 
10 .05 .2017, pelo qual miriAm cArLA DoS SANtoS, MASP 
1322754-1, lotada na Secretaria de Estado de Educação, foi colocada 
à disposição da Prefeitura Municipal de Divinópolis, de 10 .05 .2017 a 
31 .12 .2017, sem ônus para o órgão de origem, para regularizar situa-
ção funcional .

no uso de suas atribuições, torna sem efeito o ato de prorrogação de 
adjunção à APAE de Diamantina, publicado em 30 .12 .2015, referente 
a mAurA mAriA DE mENDoNÇA, MASP 666897-4, lotada na 
Secretaria de Estado de Educação, pelo período de 01 .01 .2015 até 
31 .12 .2015, para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 27 .03 .2017, 
a prorrogação da disposição de ADENASiA ALvES DE SouZA 
riBEiro, MASP 935800-3, lotada na Secretaria de Estado de Edu-
cação, à Prefeitura Municipal de Catuji, pelo período de 01 .01 .2017 a 
31 .12 .2017, para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 03 .04 .2017, 
a disposição de EDiLEuSA FrANcA DoS SANtoS, MASP 
1198911-8, lotada na Secretaria de Estado de Educação, à Prefeitura 
Municipal de Espinosa, pelo período de 17 .02 .2017 a 31 .12 .2017, para 
regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 06 .04 .2017, a 
disposição de LuciANA SouZA PiNto, MASP 646524-9, lotada 
na Secretaria de Estado de Educação, à Prefeitura Municipal de Lon-
tra, pelo período de 25 .01 .2017 até 31 .12 .2017, para regularizar situ-
ação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 07 .02 .2017, 
a prorrogação da adjunção de ANA mAriA mEDEiroS, MASP 
274193-2, PEB - adm 2, lotada na Secretaria de Estado de Educação, à 
APAE de Miraí, pelo período de 01 .01 .2017 até 31 .12 .2017, para regu-
larizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 11 .04 .2017, a 
prorrogação da adjunção de DuLciLEiA APArEciDA LEitE DE 
FrEitAS FErrEirA mAcHADo, MASP 350867-8, PEB - adm 
1, lotada na Secretaria de Estado de Educação, à APAE de recreio, 
pelo período de 01 .01 .2017 até 31 .12 .2017, para regularizar situação 
funcional .
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Gabinete militar 
do Governador

Chefe do Gabinete Militar: Cel PM Fernando Antônio Arantes

Expediente
ExTrATO DE POrTAriA 02/2017
iNQuÉriTO ADMiNiSTrATivO
COMiSSÃO ENCArrEGADA:

Presidente: 2º Ten BM Adriane Cristina da Silva – n . BM 113 .135-8
Membro: rose Jane Bolina – Masp 350 .254-9
Membro: Pedro rosa Da Costa – Masp 904 .601-2
Membro Suplente: Olavo Jorge De Carvalho – Masp 906 .322-3
GMG, em Belo Horizonte, 13 de junho de 2017 .
(A) FErNANDO ANTONiO ArANTES, CEL PM CHEFE DO 
GABiNETE MiLiTAr DO GOvErNADOr

ExTrATO DE POrTAriA 03/2017
iNQuÉriTO ADMiNiSTrATivO
COMiSSÃO ENCArrEGADA:

Presidente: SubTen PM Silvia Alves de Lima Ferreira – n . 122 .701-6
Membro: ronaldo Lemos – Masp 368 .368-7
Membro: Eliane rodrigues de Almeida César Alves - 903 .167-5
Membro Suplente: Diméa Paiva da Fonseca Kolasco – Masp 
366 .573-4
GMG, em Belo Horizonte, 13 de junho de 2017 .
(A) FErNANDO ANTONiO ArANTES, CEL PM CHEFE DO 
GABiNETE MiLiTAr DO GOvErNADOr

ExTrATO DE POrTAriA 04/2017
iNQuÉriTO ADMiNiSTrATivO
COMiSSÃO ENCArrEGADA:

Presidente: Sub Ten PM Elias vitor vieira Damasceno–n . 096 .859-4;
Membro: roberto Moreira Santos – Masp 385 .869-3;
Membro: Carla Soares Cunha Alves – Masp 366 .571-8;
Membro Suplente: João Domingos Ferreira – Masp 366 .425-7;
GMG, em Belo Horizonte,13 de junho de 2017 .
(A) FErNANDO ANTONiO ArANTES, CEL PM CHEFE DO 
GABiNETE MiLiTAr DO GOvErNADOr
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Atos do Governador
AtoS ASSiNADoS PELo SENHor GovErNADor Do 
EStADo, Em DAtA DE oNtEm:

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE GovErNo

retifica o ato de Disposição de SimoNE corrEA vELLoSo, da 
Secretaria de Estado de Governo, publicado em 06/04/2017: onde se lê 
“até 31/12/2017”, leia-se “de 07/04/2017 até 31/12/2017” .

PELA PoLÍciA miLitAr Do EStADo DE miNAS GErAiS

no exercício da competência prevista no artigo 90, inciso xxv, da 
Constituição do Estado, em conformidade com o disposto no artigo 185 
da Lei nº 5 .301, de 16 de outubro de 1969, c/c os artigos 2º, inciso i, 
do Decreto nº 46 .297, de 19 de agosto de 2013, e, em cumprimento 
à decisão judicial proferida nos autos n° 5187526-57 .2016 .8 .13 .0024, 
em trâmite na Comarca de Belo Horizonte, promove, ao posto de 2º 
Tenente do Quadro de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, a 
partir de 09 de junho de 2014, e ao posto de 1° Tenente do Quadro de 
Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, a partir de 25 de dezembro 
de 2016, o Aspirante-a-Oficial DEmÉtrio DE oLivEirA SiLvA, 
nº 159 .698-0 .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE DESENvoLvi-
mENto EcoNÔmico, ciÊNciA, tEcNoLoGiA E ENSiNo 
SuPErior

Pelo conselho curador da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de minas Gerais

designa, nos termos dos arts . 10 e 11 da Lei nº 11 .552, de 3 de agosto 
de 1994, do art . 99 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, e 
do art 10 do Decreto n° 45 .837, de 23 de dezembro de 2011, o represen-
tante abaixo relacionado como membro junto ao Conselho Curador da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais: 
Pelas entidades de pesquisa e instituições de ensino superior vinculadas 
ao Governo Estadual, em conjunto com universidades estaduais:
JOÃO DOS rEiS CANELA .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE DirEitoS HumANoS, 
PArticiPAÇÃo SociAL E ciDADANiA

Pelo conselho Estadual de Promoção da igualdade racial

designa, nos termos do art 5º da Lei nº 18 .251, de 7 de julho de 2009, e 
do art . 5º do Decreto nº 45 .156, de 26 de agosto de 2009, alterado pelo 
Decreto nº 46 .861, de 13 de outubro de 2015, o representante abaixo 
relacionado como membro junto ao Conselho Estadual de Promoção da 
igualdade racial - CONEPir: 
Pela Secretaria de Estado de Cidades e de integração regional 
- SECir:
Titular: SÉrGiO DA SiLvA PErEirA .

reconduz, nos termos do art 5º da Lei nº 18 .251, de 7 de julho de 2009, 
e do art . 5º do Decreto nº 45 .156, de 26 de agosto de 2009, alterado pelo 
Decreto nº 46 .861, de 13 de outubro de 2015, a representante abaixo 
relacionada como membro junto ao Conselho Estadual de Promoção da 
igualdade racial - CONEPir: 
Pela Secretaria de Estado de Cidades e de integração regional 
- SECir:
Suplente: DEODATA riBEirO DE SOuZA NOGuEirA BELEZA .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE

Pela Fundação Ezequiel Dias

nos termos do art . 76 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, e com funda-
mento no art . 66 da Lei 14 .184, de 31 de janeiro de 2002, convalida, a 
fim de regularizar a situação funcional da servidora abaixo relacionada, 
lotada na Fundação Ezequiel Dias, a autorização para ausentar-se do 
país, no período de 13/05/2017 a 18/05/2017, em viagem a San Jose 
/ Costa rica, com ônus para o convênio nº 05/2011 celebrado entre 
a Fundação Ezequiel Dias e a ANviSA, para participar do 6º CON-
GrESO LATiNOAMEriCANO DE rESiDuOS DE PLAGuiCiDAS 
(LAPrW2017), observada as diretrizes da Câmara de Orçamento e 
Finanças: 
TANiA MArA AMANCiO GuErrA PEixOTO / 10366508 / AST 
iv . 

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo

no exercício da competência prevista no art . 90, inciso ii, da Constitui-
ção do Estado, e tendo em vista o disposto no art . 46 da Lei nº 14 .184 de 
30 de janeiro de 2002, bem como o que consta do Processo Administra-
tivo Disciplinar nº 59/2006, instaurado pela Portaria/SCCA nº 59/2006, 
acolhe os fundamentos apresentados na Manifestação SECCri nº 
02/2016 e não conhece do pedido de revisão aviado por máciA 
mAriZA DA FoNSEcA GomES, Masp 870 .712-7, mantendo o ato 
de demissão publicado no Diário Oficial do Estado em 27 de dezembro 
de 2011, nos termos do artigo 244, inciso v, da Lei nº 869, de 5 de julho 
de 1952, por infringência ao artigo 249, inciso ii, do referido diploma 
legal, ficando encerrada a matéria na esfera administrativa.

exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de julho 
de 1952, do cargo em comissão de Diretor de Escola Estadual: 
SrE Araçuaí
Araçuaí
146111 - EE Manoel Fulgêncio
- MASP 638211-3, SANDrA PiNHEiro GuEDES SoArES, 
PEBiP-adm . 1, EEBiB-adm . 4, Dv, a contar de 02/02/2017, para regu-
larizar situação funcional .

exonera, a pedido, nos termos do art . 106, alínea “a”, da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, do cargo em comissão de Diretor de Escola 
Estadual: 
SrE Juiz de Fora
Juiz de Fora
68772 - EE Professor Cândido Motta Filho
- MASP 271805-4, SoNiA mAriA DELAGE vicENtE mAN-
ciNi, PEBiiiM-adm . 2, Dv .

considerando o afastamento preliminar à aposentadoria relativo ao 
cargo efetivo PEB-adm . 1, altera, no ato de nomeação de Diretor de 
Escola Estadual, publicado em 12/01/2012, a parte referente a SiLvA-
NEtE FErrEirA PimENtA, MASP 323714-6, lotada na SrE: 
JANuáriA - município: itacarambi - 62324 - EE da vila Florentina, 
para nele fazer constar a vinculação do cargo de Diretor de Escola 
Estadual ao cargo efetivo PEB-adm . 2, a contar de 07/07/2015, para 
regularizar situação funcional .

retifica no ato coletivo de exoneração de Diretor de Escola, a parte 
referente a SiLvANEtE FErrEirA PimENtA, mASP 323714-6, 
EE DA viLA FLorENtiNA, cÓD . ESc . 62324, muNicÍPio 
DE itAcArAmBi, SrE JANuáriA, da Secretaria de Estado de 
Educação, publicado em 31/12/2015: onde se lê “PEB-adm . 1”, leia-se 
“PEB-adm . 2” .

retifica o ato de exoneração de Diretor de Escola de rENAto DE 
ALmEiDA PrADo, mASP 1157303-7, cÓDiGo 10901, cESEc 
coNJuNto HABitAcioNAL PALmitAL, DE SANtA LuZiA, 
SrE mEtroPoLitANA c, da Secretaria de Estado de Educação, 
publicado em 01/06/2017: onde se lê “PEBDiA- adm . 1, Div”, leia-se 
“PEBDiA-adm . 2, Diii” .

AtoS ASSiNADoS PELo SENHor SEcrEtário DE EStADo 
DE GovErNo, No uSo DE SuAS AtriBuiÇÕES, Em DAtA 
DE oNtEm:

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE

usando da competência delegada pelo art . 1º, i, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 
5 de julho de 1952, os servidores abaixo relacionados lotados na Secre-
taria de Estado de Saúde à disposição da Polícia Civil do Estado de 
Minas Gerais, em prorrogação, no período de 01/01/2017 a 31/12/2017, 
com ônus para o órgão de origem, para regularizar situação funcional: 
AMÉLiA LÚCiA DE BESSA MuNiZ, MASP 913379-4, TÉCNiCO 
DE ATENÇÃO À SAÚDE iv/A;
NiLSON LEiTE DE ArAÚJO, MASP 376385-1, AuxiLiAr DE 
APOiO A GESTÃO E ATENÇÃO À SAÚDE iii/J . 

usando da competência delegada pelo art . 1º, i, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, ao(a) servidor(a) abaixo relacionado(a) lotado(a) 
na Secretaria de Estado de Saúde à disposição da Prefeitura Munici-
pal de Glaucilândia/unidade SuS de Glaucilândia, de 01/03/2017 a 
31/12/2018, atendendo a proposta de programa estadual de municipa-
lização, com ônus para o órgão de origem, para regularizar situação 
funcional: 
GiNiALTrE MESSiAS DA SiLvA, MASP 919679-1, MÉDiCO DA 
árEA DE GESTÃO E ATENÇÃO À SAÚDE iv/E .

Secretaria de Estado 
de cultura

Secretário: Angelo Oswaldo de Araújo Santos

instituto de Estadual do 
Patrimônio Histórico e 

Artístico de minas Gerais
Presidente: Michele Abreu Arroyo

O Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do instituto Estadual 
do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais CONCEDE 
LiCENÇA PATErNiDADE, nos termos do inciso xix do art . 7º, c/c 
o § 3º do art . 39 da Cr/1988 e § 1º do art . 10 do ADCT da Cr/1988, 
por cinco dias ao servidor rAMSÉS MACHADO rESENDE DuTrA, 
MASP 0 .669 .748-6, a partir de 30/05/2017 .

LuiZ GuiLHErME MELO BrANDÃO
Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças .
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Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Agrário

Secretário: Neivaldo de Lima virgílio

Expediente
EDiTAL iNFOrMATivO DE viSTA

O Secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário, com fulcro no 
art . 256-A da Lei Delegada nº 180/2011, no uso de suas atribuições, em 
cumprimento ao art . 52 do Decreto 34 .801/1993, observadas as demais 
exigências legais, torna público que se acham na sede desta Secretaria, 
os seguintes processos de regularização fundiária rural e comunica que 
ocorreram as medições dos terrenos devolutos abaixo relacionados . O 
presente edital convida os confinantes relacionados abaixo a exibir pro-
vas de seu domínio ou posse e a oferecer embargo:

- no município de CHAPADA DO NOrTE:

requerente imóvel área 
(ha) Confinante(s)

João de Almeida Córrego do Gravatá 1,5818 vicente rodrigues 
dos Santos

- no município de iTAOBiM:

requerente imóvel área 
(ha) Confinante(s)

Adelso Francisco 
ribeiro

Fazenda Beira 
rio 0,2851 Eva Pereira de 

Souza
José Geraldo 
rodrigues Silva

Pau de Canoa de 
Baixo 13,8239 Marcelina Francisca 

rosa

- no município de MiNAS NOvAS:

requerente imóvel área 
(ha) Confinante(s)

Geraldo Apare-
cido Soares

ribeirão da 
Pindaíba 10,5038 rosa Lemes Soares

Severino rodri-
gues de Almeida

Córrego da 
Tibuna 22,0035

Maria Aparecida Batista de 
Almeida + outros e Aperam 
inox América do Sul S/A

O presente edital será afixado em locais públicos e os processos refe-
renciados estarão disponíveis aos interessados, que terão o prazo de 20 
(vinte) dias, contados desta data, para se manifestarem a respeito .

Belo Horizonte, 27 de junho de 2017
Professor Neivaldo de Lima virgílio

Secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário
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