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e E=758 .077,557; deste segue confrontando com a propriedade de Herdeiros de Francisco Rodrigues Machado 
com azimute de 220°14’16” e distância de 26,90 m até o vértice 837, de coordenadas N=8 .101 .052,458 e 
E=758 .060,183; deste segue com azimute de 341°27’42” e distância de 223,03 m até o vértice 835, de coorde-
nadas N=8 .101 .263,916 e E=757 .989,274, vértice inicial, fechando o perímetro e perfazendo uma área total de 
5 .243,96 m²;

CCxLv – inicia-se no vértice 837, de coordenadas N=8 .101 .052,458 e E=758 .060,183; deste 
segue confrontando com a propriedade de João Rodrigues Macedo com azimute de 40°14’16” e distância de 
26,90 m até o vértice 836, de coordenadas N=8 .101 .072,990 e E=758 .077,557; deste segue com azimute de 
161°27’42” e distância de 828,55 m até o vértice 838, de coordenadas N=8 .100 .287,433 e E=758 .340,984; deste 
segue com azimute de 199°13’36” e distância de 75,31 m até o vértice 839, de coordenadas N=8 .100 .216,326 
e E=758 .316,185; deste segue confrontando com a Estrada Municipal de Minas Novas com azimute de 
231°32’05” e distância de 30,37 m até o vértice 840, de coordenadas N=8 .100 .197,432 e E=758 .292,402; deste 
segue com azimute de 244°39’36” e distância de 9,50 m até o vértice 841, de coordenadas N=8 .100 .193,368 e 
E=758 .283,819; deste segue com azimute de 19°13’36” e distância de 99,78 m até o vértice 842, de coordena-
das N=8 .100 .287,579 e E=758 .316,676; deste segue com azimute de 341°27’42” e distância de 806,74 m até o 
vértice 837, de coordenadas N=8 .101 .052,458 e E=758 .060,183, vértice inicial, fechando o perímetro e perfa-
zendo uma área total de 20 .852,03 m²;

CCxLvi – inicia-se no vértice 845, de coordenadas N=8 .100 .183,761 e E=758 .280,468; deste 
segue confrontando com a Estrada Municipal de Minas Novas com azimute de 65°24’53” e distância de 11,15 
m até o vértice 844, de coordenadas N=8 .100 .188,399 e E=758 .290,605; deste segue com azimute de 50°37’58” 
e distância de 28,70 m até o vértice 843, de coordenadas N=8 .100 .206,603 e E=758 .312,794; deste segue 
com azimute de 199°13’36” e distância de 470,28 m até o vértice 846, de coordenadas N=8 .099 .762,558 e 
E=758 .157,928; deste segue confrontando com a propriedade de José Antônio Machado Nunes com azimute de 
282°19’40” e distância de 20,01 m até o vértice 847, de coordenadas N=8 .099 .766,829 e E=758 .138,384; deste 
segue com azimute de 272°27’39” e distância de 3,28 m até o vértice 848, de coordenadas N=8 .099 .766,970 e 
E=758 .135,108; deste segue com azimute de 19°13’36” e distância de 441,41 m até o vértice 845, de coorde-
nadas N=8 .100 .183,761 e E=758 .280,468, vértice inicial, fechando o perímetro e perfazendo uma área total de 
10 .437,97 m²;

CCxLvii – inicia-se no vértice 848, de coordenadas N=8 .099 .766,970 e E=758 .135,108; deste 
segue confrontando com a propriedade de Alzira Cordeiro Machado com azimute de 92°27’39” e distância 
de 3,28 m até o vértice 847, de coordenadas N=8 .099 .766,829 e E=758 .138,384; deste segue com azimute de 
102°19’40” e distância de 20,01 m até o vértice 846, de coordenadas N=8 .099 .762,558 e E=758 .157,928; deste 
segue com azimute de 199°13’36” e distância de 453,80 m até o vértice 849, de coordenadas N=8 .099 .334,068 
e E=758 .008,487; deste segue confrontando com a propriedade de Maria de Fátima Rodrigues Machado Rocha 
com azimute de 317°41’28” e distância de 10,17 m até o vértice 850, de coordenadas N=8 .099 .341,590 e 
E=758 .001,641; deste segue com azimute de 268°48’08” e distância de 15,00 m até o vértice 851, de coordena-
das N=8 .099 .341,276 e E=757 .986,642; deste segue com azimute de 19°13’36” e distância de 450,84 m até o 
vértice 848, de coordenadas N=8 .099 .766,970 e E=758 .135,108, vértice inicial, fechando o perímetro e perfa-
zendo uma área total de 10 .351,53 m²;

CCxLviii – inicia-se no vértice 851, de coordenadas N=8 .099 .341,276 e E=757 .986,642; deste 
segue confrontando com a propriedade de José Antônio Machado Nunes com azimute de 88°48’08” e distância 
de 15,00 m até o vértice 850, de coordenadas N=8 .099 .341,590 e E=758 .001,641; deste segue com azimute de 
137°41’28” e distância de 10,17 m até o vértice 849, de coordenadas N=8 .099 .334,068 e E=758 .008,487; deste 
segue com azimute de 199°13’36” e distância de 354,53 m até o vértice 852, de coordenadas N=8 .098 .999,312 
e E=757 .891,737; deste segue confrontando com a Estrada Municipal de Minas Novas com azimute de 
274°40’58” e distância de 3,19 m até o vértice 853, de coordenadas N=8 .098 .999,572 e E=757 .888,555; deste 
segue com azimute de 280°30’17” e distância de 13,36 m até o vértice 854, de coordenadas N=8 .099 .002,008 
e E=757 .875,418; deste segue com azimute de 289°43’43” e distância de 6,70 m até o vértice 855, de coorde-
nadas N=8 .099 .004,271 e E=757 .869,108; deste segue com azimute de 19°13’36” e distância de 356,91 m até 
o vértice 851, de coordenadas N=8 .099 .341,276 e E=757 .986,642, vértice inicial, fechando o perímetro e per-
fazendo uma área total de 8 .251,21 m²;

CCxLix – inicia-se no vértice 859, de coordenadas N=8 .099 .001,512 e E=757 .868,146; deste 
segue confrontando com a Estrada Municipal de Minas Novas com azimute de 107°02’33” e distância de 
7,31 m até o vértice 858, de coordenadas N=8 .098 .999,369 e E=757 .875,139; deste segue com azimute de 
99°15’12” e distância de 13,37 m até o vértice 857, de coordenadas N=8 .098 .997,219 e E=757 .888,336; deste 
segue com azimute de 95°50’59” e distância de 2,59 m até o vértice 856, de coordenadas N=8 .098 .996,954 e 
E=757 .890,915; deste segue com azimute de 199°13’36” e distância de 764,49 m até o vértice 860, de coordena-
das N=8 .098 .275,102 e E=757 .639,160; deste segue confrontando com a propriedade de José Alberto Almeida 
Batista com azimute de 338°24’12” e distância de 35,18 m até o vértice 861, de coordenadas N=8 .098 .307,815 
e E=757 .626,211; deste segue com azimute de 19°13’36” e distância de 734,68 m até o vértice 859, de coor-
denadas N=8 .099 .001,512 e E=757 .868,146, vértice inicial, fechando o perímetro e perfazendo uma área total 
de 17 .230,96 m²;

CCL – inicia-se no vértice 861, de coordenadas N=8 .098 .307,815 e E=757 .626,211; deste segue 
confrontando com a propriedade de idalina de Macedo Félix com azimute de 158°24’12” e distância de 35,18 m 
até o vértice 860, de coordenadas N=8 .098 .275,102 e E=757 .639,160; deste segue com azimute de 199°13’36” 
e distância de 142,53 m até o vértice 862, de coordenadas N=8 .098 .140,525 e E=757 .592,225; deste segue 
confrontando com a propriedade de Maria do Rosário Sales Fernandes e Outros com azimute de 229°43’55” 
e distância de 45,31 m até o vértice 863, de coordenadas N=8 .098 .111,238 e E=757 .557,652; deste segue 
com azimute de 19°13’36” e distância de 208,19 m até o vértice 861, de coordenadas N=8 .098 .307,815 e 
E=757 .626,211, vértice inicial, fechando o perímetro e perfazendo uma área total de 4 .033,24 m²;

CCLi – inicia-se no vértice 863, de coordenadas N=8 .098 .111,238 e E=757 .557,652; deste segue 
confrontando com a propriedade de José Alberto Almeida Batista com azimute de 49°43’55” e distância de 
45,31 m até o vértice 862, de coordenadas N=8 .098 .140,525 e E=757 .592,225; deste segue com azimute de 
199°13’36” e distância de 592,73 m até o vértice 864, de coordenadas N=8 .097 .580,859 e E=757 .397,035; 
deste segue confrontando com a propriedade de José Patrício com azimute de 293°38’44” e distância de 23,07 
m até o vértice 865, de coordenadas N=8 .097 .590,111 e E=757 .375,903; deste segue com azimute de 19°13’36” 
e distância de 551,91 m até o vértice 863, de coordenadas N=8 .098 .111,238 e E=757 .557,652, vértice inicial, 
fechando o perímetro e perfazendo uma área total de 13 .163,34 m²;

CCLii – inicia-se no vértice 865, de coordenadas N=8 .097 .590,111 e E=757 .375,903; deste segue 
confrontando com a propriedade de Maria do Rosário Sales Fernandes e Outros com azimute de 113°38’44” 
e distância de 23,07 m até o vértice 864, de coordenadas N=8 .097 .580,859 e E=757 .397,035; deste segue 
com azimute de 199°13’36” e distância de 824,17 m até o vértice 866, de coordenadas N=8 .096 .802,658 e 
E=757 .125,629; deste segue com azimute de 170°27’47” e distância de 372,53 m até o vértice 867, de coor-
denadas N=8 .096 .435,279 e E=757 .187,350; deste segue com azimute de 156°03’42” e distância de 20,63 m 
até o vértice 868, de coordenadas N=8 .096 .416,424 e E=757 .195,721; deste segue com azimute de 246°03’42” 
e distância de 23,00 m até o vértice 869, de coordenadas N=8 .096 .407,092 e E=757 .174,699; deste segue 
com azimute de 336°03’42” e distância de 23,54 m até o vértice 870, de coordenadas N=8 .096 .428,603 e 
E=757 .165,150; deste segue com azimute de 350°27’47” e distância de 381,33 m até o vértice 871, de coorde-
nadas N=8 .096 .804,664 e E=757 .101,969; deste segue com azimute de 19°13’36” e distância de 831,85 m até 
o vértice 865, de coordenadas N=8 .097 .590,111 e E=757 .375,903, vértice inicial, fechando o perímetro e perfa-
zendo uma área total de 28 .221,46 m² .
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Narciso de Avelar
2ª MC 1685

Pelo instituto de Previdência dos Servidores do Estado de minas 
Gerais

coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, o 
servidor abaixo relacionado lotado no instituto de Previdência dos Ser-
vidores do Estado de Minas Gerais à disposição da Prefeitura Munici-
pal de Além Paraíba - Secretaria Municipal de Saúde, em prorrogação, 
de 01/01/2016 a 31/12/2016, com ônus para o órgão de origem, para 
regularizar situação funcional: 
HUGO BiNATO FiLHO, MASP 1071761-9, ANALiSTA DE SEGU-
RiDADE SOCiAL, NÍvEL ii, GRAU G . 

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

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE cuLturA

usando da competência delegada pelo art . 1º, vii, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, dispensa JoÃo mArcoS NoGuEirA 
PErEirA, MASP 613765-7, da função gratificada FGD-1 CL1100010 
da Secretaria de Estado de Cultura .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vii, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, dispensa LucAS mELo FrANco FAiN-
BLAt, MASP 752718-7, da função gratificada FGD-9 CL1100007 da 
Secretaria de Estado de Cultura .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vi, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, nomeia, nos termos do art . 14, ii, da Lei nº 
869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 
2011, LucAS mELo FrANco FAiNBLAt, MASP 752718-7, para 
o cargo de provimento em comissão DAD-8 CL1100025, de recruta-
mento amplo, para chefiar a Assessoria de Planejamento da Secretaria 
de Estado de Cultura .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE DEFESA SociAL

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 Defesa Social à disposição da PREFEiTURA MUNiCi-
PAL DE MACAÉ, até 31/12/2016, sem ônus para o órgão de origem: 
ROBERTO OLAvO CODEÇO MiLLER/1388573-6/AGENTE DE 
SEGURANÇA PENiTENCiáRiO . 

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE FAZENDA 

usando da competência delegada pelo art . 1º, vi, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, 
da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, SErGio cAroLiNo mAiA, 
MASP 337799-1, do cargo de provimento em comissão de GERENTE 
DE áREA i, código CH-23 FA13, símbolo F-5A do Quadro Especí-
fico de Provimento em Comissão da Secretaria de Estado de Fazenda, 
de que trata o art . 12 da Lei nº 6 .762, de 23 de dezembro de 1975, da 
Diretoria de Gestão do Desempenho e Desenvolvimento de Pessoas da 
Superintendência de Recursos Humanos .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE PLANEJAmENto E 
GEStÃo

Pelo instituto de Previdência dos Servidores do Estado de minas 
Gerais

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 no instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais à disposição da 
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMiG, em prorro-
gação, de 01/01/2016 a 31/12/2016 , sem ônus para o órgão de origem, 
para regularizar situação funcional: 
SiLvANA CERQUEiRA CALDAS, MASP 1072610-7, ANALiSTA 
DE SEGURiDADE SOCiAL, NÍvEL iv, GRAU B . 

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE

usando da competência delegada pelo art . 1º, viii, do Decreto nº 
45 .055, de 10 de março de 2009, 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, e considerando a justifica-
tiva publicada no órgão oficial de 18/8/2016, atribui a mAriA DAS 
GrAÇAS LimA BrANDÃo, MASP 346097-9, diretora da Gerência 
Regional de Saúde de Manhumirim, a gratificação temporária estraté-
gica GTED-2 SA1100506 da Secretaria de Estado de Saúde .

usando da competência delegada pelo art . 1º, viii, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, 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, e considerando a justificativa publi-
cada no órgão oficial de 18/8/2016, atribui a mAriA FrANciScA 
LuciA, MASP 950874-8, diretora da Gerência Regional de Saúde de 
Ituiutaba, a gratificação temporária estratégica GTED-2 SA1100516 da 
Secretaria de Estado de Saúde .

usando da competência delegada pelo art . 1º, viii, do Decreto nº 
45 .055, de 10 de março de 2009, 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, e considerando a jus-
tificativa publicada no órgão oficial de 18/8/2016, atribui a mAriA 
tHErEZA coELHo PAPAtELA JABour, MASP 1206090-1, 
diretora da Superintendência de Contratação de Serviços de Saúde, a 
gratificação temporária estratégica GTED-4 SA1100331 da Secretaria 
de Estado de Saúde .

usando da competência delegada pelo art . 1º, viii, do Decreto nº 
45 .055, de 10 de março de 2009, 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, e considerando a justifica-
tiva publicada no órgão oficial de 18/8/2016, atribui a PEDro mou-
SiNHo GomES cArvALHo SiLvA, MASP 1127795-1, diretor da 
Superintendência de Planejamento e Finanças, a gratificação temporá-
ria estratégica GTED-4 SA1100336 da Secretaria de Estado de Saúde .

usando da competência delegada pelo art . 1º, viii, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, 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, e considerando a justificativa publi-
cada no órgão oficial de 18/8/2016, atribui a tALitHA roSáLiA 
cAmPoS vENEroSo DE ASSiS, MASP 1144335-5, diretora da 
Diretoria de Administração de Pessoal, a gratificação temporária estra-
tégica GTED-4 SA1100333 da Secretaria de Estado de Saúde .

retifica o ato de Revogação de WANDHA KAriNE DoS SANtoS, 
da Secretaria de Estado de Saúde, publicado em 18/08/2016: onde se lê 
“a contar de 8/8/2016”, leia-se “a contar da data de publicação” .

retifica o ato de Exoneração de WANDHA KAriNE DoS SANtoS, 
da Secretaria de Estado de Saúde, publicado em 18/08/2016: onde se lê 
“a contar de 8/8/2016”, leia-se “a contar da data de publicação” .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE turiSmo

usando da competência delegada pelo art . 1º, vi, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, 
da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, mAriANA SALAZAr mAr-
tiNS, MASP 381 .318-5, do cargo de provimento em comissão DAD-6 
TU1100670 da Secretaria de Estado de Turismo .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vi, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, nomeia, nos termos do art . 14, ii, da Lei nº 
869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 
21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, 
NAtáLiA criStiNA roSA, para o cargo de provimento em comis-
são DAD-6 TU1100670, de recrutamento amplo, para chefiar a Asses-
soria de Comunicação Social da Secretaria de Estado de Turismo .
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Secretaria de Estado 
de Governo

Secretário: Odair José da Cunha

Expediente
RESOLUÇÃO SEGOv N° 559, DE 22 DE AGOSTO DE 2016

 institui as Comissões de Avaliação Especial de Desempenho e a Comis-
são de Recursos para fins de implementação do processo de Avaliação 
Especial de Desempenho na Secretaria de Estado de Governo .

O SECRETáRiO DE ESTADO DE GOvERNO, no uso das atribui-
ções previstas no inciso iii, do § 1º do art . 93 da Constituição do Estado 
de Minas Gerais e considerando o disposto no Decreto nº 45 .851, de 28 
de dezembro de 2011 e na Resolução SEGOv Nº 553, de 11 de agosto 
de 2016, RESOLvE:

Art .1° Ficam instituídas as Comissões de Avaliação Especial de Desem-
penho e a Comissão de Recursos para atuarem no processo de Avalia-
ção Especial de Desempenho dos servidores em exercício na Secretaria 
de Estado de Governo .
Parágrafo único . A composição de cada Comissão de Avaliação Espe-
cial de Desempenho e da Comissão de Recursos estará disponível no 
sitio eletrônico da Secretaria de Estado de Governo www .governo .
mg .gov .br, no link http://intranet .segov .mg .gov .br/ .

Art .2º Nas Comissões de Avaliação Especial de Desempenho e de 
Recursos, quando o suplente for convocado para atuar, caracteriza-se 
a formação de nova Comissão .

Art .3º Os membros das Comissões de Avaliação Especial de Desempe-
nho e de Recursos devem atuar de acordo com as competências estabe-
lecidas no Decreto nº 45 .851, de 28 de Dezembro de 2011 .

Art .4º Esta Resolução entra vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 22 de agosto de 2016 .
ODAiR JOSÉ DA CUNHA

Secretário de Estado de Governo
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Atos do Governador
AtoS ASSiNADoS PELo SENHor GovErNADor Do 
EStADo, Em DAtA DE oNtEm:

PELA PoLÍciA civiL Do EStADo DE miNAS GErAiS

no exercício da competência conferida pelo art . 90, inciso ii, da 
Constituição do Estado, e tendo em vista a não ocorrência de trân-
sito em julgado da decisão exarada no processo judicial nº . 7825747-
12 .2005 .8 .13 .0024, acolhe o pedido de reconsideração interposto no 
Processo Administrativo Disciplinar nº . 110 .372/2012, para suspender 
a execução da penalidade até a decisão definitiva no âmbito judicial.

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE mEio AmBiENtE E 
DESENvoLvimENto SuStENtávEL

Pela Fundação Estadual do meio Ambiente

no uso de suas atribuições, torna sem efeito o ato publicado em 
13/08/2016, pelo qual roDriGo mELo tEixEirA foi desig-
nado para o cargo de PRESiDENTE da Fundação Estadual do Meio 
Ambiente .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE PLANEJAmENto E 
GEStÃo

em cumprimento à medida liminar concedida no Mandado de Segu-
rança nº 1 .0000 .16 .055498-6/000, nomeia, em caráter precário, em vir-
tude de aprovação no concurso público de que trata o Edital UNiMON-
TES nº 19/2014, para o provimento de cargo da Universidade Estadual 
de Montes Claros - UNiMONTES
ProFESSor DE EDucAÇÃo SuPErior – NÍvEL iv – GrAu 
A
FiLoSoFiA/ciÊNciAS DA rELiGiÃo – 19 .1 .2 (40 horas)
moNtES cLAroS

CPF Nome Classificação vaga
460 .066 .136-20 Ângela Cristina 

Borges Marques
2ª MC 1686

em cumprimento à medida liminar concedida pelo Juízo do Cartório 
de Feitos Especiais, no Mandado de Segurança nº 1 .0000 .16 .057796-
1/000, nomeia, em caráter precário, em virtude de aprovação no con-
curso público de que trata o Edital UNiMONTES nº 27/2014, para 
o provimento de cargo da Universidade Estadual de Montes Claros 
- UNiMONTES
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Realce

m1390180
Realce


