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Secretaria de Estado de Governo
Secretário: Igor Mascarenhas Eto

Expediente
rESoLuÇÃo SEGov Nº 751, 8 DE ABrIL DE 2020 .

regulamenta o disposto nos arts . 6º e 7º da Lei nº 23 .632, de 2 de abril de 2020 .
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO, no uso de atribuição que lhe confere o art. 93, § 1º, da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto nos arts. 6º e 7º da Lei nº 23.632, de 2 de abril de 2020, na Lei n° 23.364, de 25 de julho de 2019, na LOA 2020, no art. 77 do Decreto nº 46.319, 
de 26 de setembro de 2013, e no Decreto nº 46 .281, de 23 de julho de 2013,
Considerando o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto nº 47 .891, de 20 de março de 2020, e pela resolução da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nº 5 .529, de 25 de março de 2020,
Considerando a necessidade de redirecionar recursos orçamentários e financeiros ao enfrentamento dos efeitos da doença Covid-19 e auxiliar de forma emergencial temporária famílias em decorrência da propagação do Coronavírus,
Considerando a autorização do art . 6º, § 5º, da Lei nº 23 .632, de 2 de abril de 2020, para a regulamentação de prazos de indicação e de remanejamento superiores aos previstos inicialmente no art . 43, caput, e no art . 44, § 2º, inciso I, da Lei nº 23 .364, de 25 de julho de 2019, para emendas parlamentares 
individuais impositivas destinadas à suplementação de dotações orçamentárias do Programa de Enfrentamento dos Efeitos da Covid-19 ou de auxílio emergencial temporário para famílias em decorrência da propagação do Coronavírus .
Considerando a suspensão, pelo art . 7º da Lei nº 23 .632, de 2 de abril de 2020, dos prazos previstos no art . 44, incisos III e v, da Lei nº 23 .364, de 25 de julho de 2019, e no art . 141, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aplicados a emendas parlamentares individuais e de bloco e de 
bancada indicadas até 16 de março de 2020,

rESoLvE:
Art .   1º   -   Esta   resolução   dispõe   sobre   procedimento   e   prazos   especiais   para   a   destinação   de   recursos    de programações incluídas por emendas parlamentares individuais na Lei orçamentária Anual de 2020 – LoA 2020 ao Programa de Enfrentamento dos Efeitos da Covid-19 ou ao 
auxílio emergencial temporário para famílias em decorrência da propagação do Coronavírus, nos termos do art . 6º da Lei nº 23 .632, de 2 de abril de 2020, e sobre a suspensão de prazos para a prática de atos necessários à execução das programações orçamentárias incluídas por emendas parlamentares 
individuais e de bloco e de bancada .
§ 1º - O regime de execução estabelecido nesta Resolução tem como finalidade garantir a transferência obrigatória de recursos estaduais decorrentes de indicações emendas parlamentares individuais, de bloco e de bancada, independentemente de autoria e do instrumento jurídico a ser estabelecido no 
âmbito do Poder Executivo para viabilizar a execução orçamentária e financeira das programações.
§ 2º - O descumprimento dos procedimentos e prazos estabelecidos na Constituição do Estado, na LDO 2020, na Lei nº 23.632, de 2020, e nesta Resolução, inviabilizam a execução das programações previstas no caput, configurando impedimento de ordem técnica insuperável, nos termos do art. 160, 
§ 9º, da Constituição do Estado .
§ 3º - Aplica-se subsidiariamente, as previsões da resolução SEGov nº 743, de 31 de janeiro de 2020, aos atos necessários à execução das programações orçamentárias incluídas por emendas parlamentares individuais indicadas para o Programa de Enfrentamento dos Efeitos da Covid-19 ou o auxílio 
emergencial temporário para famílias em decorrência da propagação do Coronavírus .
Art . 2º - Para os efeitos desta resolução, considera-se:
I– emenda parlamentar impositiva: emenda parlamentar individual, de bloco ou de bancada de execução orçamentária e financeira obrigatória nos termos do art. 160, §§ 6º a 19, da Constituição do Estado;
II– autor da emenda: parlamentar individual, bloco ou bancada responsável pela apresentação da emenda parlamentar durante a tramitação do projeto de Lei orçamentária Anual;
III– impedimento de ordem técnica: objeção à execução orçamentária e financeira da emenda parlamentar individual, nos termos do art. 2º, inciso III, da Resolução SEGOV nº 743, de 2020;
IV– impedimento de ordem técnica insuperável: objeção à execução da emenda parlamentar individual, de bloco ou de bancada não superado nos prazos estabelecidos na Constituição do Estado, na LDO 2020, nesta Resolução e na lei a ser editada nos termos do art. 7º, § 1º, da Lei nº 23.632, de 2020;
V– beneficiário Lei nº 23.632/2020: órgão ou entidade da Administração Pública do Poder Executivo estadual, município, entidade da administração pública indireta municipal, fundo municipal de saúde ou organizações da sociedade civil com cadastro completo no Cagec, indicados por autores de 
emendas parlamentares individuais, para fins de recebimento de recursos do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais disciplinados pelo art. 6º da Lei nº 23.632, de 2020;
vI– órgão ou entidade gestora: órgão ou entidade do Poder Executivo estadual responsável pela gestão da emenda parlamentar individual ou de bloco e bancada;
vII– indicação CovID: procedimento por meio do qual o autor da emenda individual cadastra e encaminha no módulo de emendas do Sistema de Gestão de Convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais – Sigcon-MG – Módulo Saída
– os beneficiários de cada emenda disciplinada pelo art. 6º da Lei nº 23.632, de 2020, o valor, a forma de execução, o tipo de atendimento ou de aplicação e, quando for o caso, uma descrição resumida do objeto da execução orçamentária e financeira, com observância do percentual destinado a ações e 
serviços públicos de saúde e do disposto no art . 6º, caput, da Lei nº 23 .632, de 2020, e a indicação da prioridade de cada emenda;
VIII– forma de execução: possibilidades de execução das programações orçamentárias incluídas por emendas parlamentares individuais disciplinadas pelo art. 6º da Lei nº 23.632, de 2020, definida de acordo com o instrumento jurídico necessário para viabilizar a execução orçamentária e financeira, 
contemplando a execução direta, a transferência fundo a fundo de recursos do Fundo Estadual de Saúde, o convênio ou parceria, nos termos do Decreto nº 46 .319, de 26 de setembro de 2013, ou da Lei Federal nº 13 .019, de 31 de julho de 2014;
IX– reprovação “a pedido”: alteração, realizada em atendimento à solicitação do autor da emenda, da situação de indicação de emenda parlamentar individual realizada até 16 de março de 2020 de “aprovada” para “reprovada”, com vistas ao redirecionamento de recursos ao Programa de Enfrentamento 
dos Efeitos da Covid-19 ou ao auxílio emergencial temporário para famílias em decorrência da propagação do Coronavírus, observadas as restrições previstas no art . 6º, § 1º, inciso I, da Lei nº 23 .632, de 2020;
X– remanejamento COVID: procedimento solicitado pelos autores de emendas individuais até 15 de abril de 2020, por meio do qual se permite a alteração da dotação orçamentária, observado o art. 6º, §§ 1º a 3º, da Lei nº 23.632, de 2020;
XI– ajuste de indicação: procedimento por meio do qual se permite a modificação do tipo de atendimento (gênero, categoria e especificação) da indicação com a forma de execução de convênio ou parceria, desde que não implique remanejamento e mantidos o beneficiário, o valor da emenda, e a dotação 
orçamentária, nos termos do art . 44, § 2º, inciso Iv, da LDo 2020 .
Parágrafo único – Não constitui impedimento de ordem técnica a não observância de parâmetros básicos no preenchimento do Sigcon-MG – Módulo Saída, desde que a correção dos parâmetros seja efetivada pelo órgão ou entidade gestora no prazo de 13 de maio de 2020, conforme art. 9º, § 2º, desta 
resolução .
Art. 3º – A emenda parlamentar individual impositiva não indicada até 16 de março de 2020 poderá ser objeto de indicação COVID, perdendo sua obrigatoriedade de execução orçamentária e financeira, adquirindo caráter não impositivo, em caso de não cumprimento, pelo autor da emenda, do prazo 
previsto no art . 7º desta resolução .
Art. 4º – Até 9 de abril de 2020, a Secretaria de Estado de Governo - Segov - disponibilizará o Sigcon-MG - Módulo Saída para realização de reprovação “a pedido”, remanejamento COVID, indicação COVID e outros procedimentos necessários ao redirecionamento de recursos orçamentários e financeiros 
ao Programa de Enfrentamento dos Efeitos da Covid-19 ou do auxílio emergencial temporário para famílias em decorrência da propagação do Coronavírus .
Art. 5º – O autor da emenda parlamentar individual impositiva poderá solicitar a reprovação “a pedido”, até 13 de abril de 2020, de indicações realizadas até 16 de março de 2020, independente da unidade orçamentária da dotação correspondente à indicação.
§ 1º – A Segov enviará, até 9 de abril de 2020, ao autor da emenda, planilha contendo os dados das indicações realizadas até 16 de março de 2020 com a situação atual “aprovada”, com orientações para o encaminhamento das indicações que o autor da emenda deseja que tenha a situação alterada para 
“reprovada” .
§ 2º – A solicitação de que trata o caput deverá ser realizada, conforme orientações, por meio do peticionamento SEGov- Protocolo no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, em um único momento, sendo vedadas alterações a posteriori .
§ 3º – Fica vedada a reprovação “a pedido” de indicações realizadas até 16 de março de 2020 e com situação “aprovada” na unidade orçamentária 4291 Fundo Estadual de Saúde – FES na forma de execução transferência fundo a fundo de recursos do Fundo Estadual de Saúde e nos seguintes tipos de 
aplicação e ações orçamentárias:
I– “FES Custeio” e “FES Bem permanente” nas ações 4457 – Implantação da política de atenção hospitalar – valor em saúde, 4460 – Estruturação da atenção primária à saúde (organização da atenção primária à saúde) e 4461 – Implantação e manutenção da rede de urgência e emergência;
II– “FES unid . Móvel SAMu (sup . básico ou avançado)” veículo na ação 4459 – Implantação e manutenção do Samu regional .
§ 3º – A Segov promoverá a alteração do status da indicação de “aprovada” para “reprovada” conforme solicitado na planilha e comunicará o autor da emenda e o órgão ou entidade estadual gestora da indicação “reprovada” .
§ 4º – É responsabilidade do autor da emenda comunicar a reprovação ao beneficiário da indicação “reprovada”.
§ 5º – Não é possível reverter a alteração do status da indicação para “reprovada”, ficando o valor correspondente à indicação disponível para remanejamento, observadas as restrições do art. 6º, § 1º, da Lei nº 23.362, de 2020, e do art. 6º desta Resolução.
Art. 6º – O autor da emenda parlamentar individual poderá solicitar, até 15 de abril de 2020, o remanejamento COVID de programações incluídas por suas emendas individuais na LOA 2020.
§ 1º – Para fins do remanejamento COVID previsto no caput, poderão ser anulados:
I– dotações das unidades orçamentárias 4291 FES, 2271 Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – Fhemig, 2261 Fundação Ezequiel Dias – Funed, 2321 Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais – Hemominas e 1541 - ESP e Escola de Saúde Pública – ESP 
–, sendo vedadas anulações que objetivem o redirecionamento de recursos de indicações com reprovação vedada nos termos do art . 5º, § 3º, desta resolução .
II– até 20% (vinte por cento) do valor total, de cada parlamentar, das programações de emendas individuais impositivas incluídas na LOA 2020 nas unidades orçamentárias não mencionadas no inciso I deste parágrafo,
§ 2º – As anulações a que se refere o inciso I do § 1º deverão ser utilizadas para a suplementação de recursos para as seguintes ações:
I– 1008 – Enfrentamento ao Coronavírus –, sob a responsabilidade do FES;
II– 1007 – Combate epidemiológico ao Coronavírus –, sob a responsabilidade da Fhemig; III – 1025 – Diagnóstico laboratorial da Covid-19 –, sob a responsabilidade da Funed;
Iv – 1022 – Combate epidemiológico ao Coronavírus –, sob a responsabilidade da Hemominas;
§ 3º – As anulações a que se refere o inciso II do § 1º deverão ser utilizadas para a suplementação de recursos para as ações do § 2º, incisos I a IV , deste artigo e também para as seguintes ações sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese:
I– 1049 – Ações assistenciais para idosos, pessoas com deficiência e população em situação de rua no enfrentamento da Covid-19;
II– 1066 – Auxílio emergencial temporário para famílias inscritas no Cadastro Único – Cadúnico – ou beneficiárias do programa Bolsa Família em decorrência da propagação do Coronavírus.
§ 4º – Em até 3 (três) dias úteis do recebimento da solicitação de remanejamento COVID, respeitado o prazo limite de 16 de abril de 2020, a Segov analisará a sua compatibilidade com a programação orçamentária e o cumprimento dos requisitos previstos nos §§ 1º a 3º deste artigo, e comunicará ao 
autor da emenda o resultado da análise, apresentando, em caso de reprovação, os seus motivos .
§ 5º - A Segov consolidará as solicitações de remanejamento COVID e providenciará junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag – e a Consultoria Técnico-Legislativa – CTL – a edição do decreto de abertura de créditos suplementares ao orçamento fiscal.
Art. 7º - Os autores das emendas parlamentares individuais deverão indicar no Sigcon-MG- Módulo Saída, até 17 de abril de 2020, a razão social e a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Secretaria da Receita Federal do Brasil do beneficiário, a forma de execução, o tipo de atendimento 
ou de aplicação, a descrição da finalidade ou do objeto, o valor e a ordem de prioridade de cada indicação, nos termos do art. 6º da Lei nº 23.632, de 2020.
§ 1º – A indicação COVID deverá ser realizada nas ações previstas no art. 6º, §§ 2º e 3º, desta Resolução, e observar as possibilidades de destinação de recursos, os tipos de beneficiários e os valores mínimos detalhados previstos no Anexo desta Resolução.
§ 2º – A indicação CovID para formas de execução, tipos de atendimento ou de aplicação e objetos não previstos na lista deverá ser alinhada com o órgão ou entidade gestora e aprovada pela Segov .
§ 3º – Os órgãos ou entidades gestoras deverão analisar as indicações COVID até 5 (cinco) dias contados do recebimento da indicação, respeitado o prazo limite de 22 de abril de 2020, por meio do Sigcon-MG - Módulo Saída, aprovando as indicações ou comunicando ao autor da emenda, por meio do 
Sigcon-MG - Módulo Saída, a aprovação as justificativas de eventuais impedimentos de ordem técnica.
§ 4º – o autor da emenda poderá cancelar a indicação CovID feita e realizar uma nova, desde que antes da comunicação, pelo Poder Executivo, da aprovação da indicação e observado o limite de 17 de abril de 2020 .
§ 5º – As indicações previstas no caput para as formas de execução transferência fundo a fundo de recursos do Fundo Estadual de Saúde e convênio ou parceria poderão ter organização da sociedade civil como beneficiária nos termos do Anexo, desde que o objeto do instrumento jurídico a ser formalizado 
para a execução da emenda parlamentar esteja diretamente vinculado ao estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto nº 47 .891, de 20 de março de 2020, e pela resolução da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nº 5 .529, de 25 de março de 2020, de modo a se  enquadrarem na 
exceção prevista no § 10 do art . 73 da Lei Federal nº 9 .504, de 30 de setembro de 1997, observado o § 11 da referida lei federal .
Art. 8º – Caso a indicação COVID seja aprovada, o autor da emenda ou o beneficiário deverá, até 24 de abril de 2020, apresentar, por meio do SEI, a documentação exigida pela legislação específica aplicável ao instrumento jurídico a ser formalizado no âmbito do Poder Executivo para viabilizar a exe-
cução das programações indicadas com finalidade específica, em especial o constante da Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012, da Lei Complementar Federal  nº 101, de 4 de maio de 2000, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, do Decreto nº 47.132, de 20 de janeiro de 
2017, do Decreto nº 46 .319, de 16 de setembro de 2013, do Decreto nº 45 .468, de 13 de setembro de 2010, da resolução Conjunta SEGov-AGE nº 004, de 16 de setembro de 2015, e da resolução Conjunta SEGov-AGE nº 007, de 9 de junho de 2017 .
§ 1º – Na hipótese de indicação para a forma de execução convênio ou parceria, deverão ser observadas as seguintes regras:
I– a proposta de plano de trabalho ou a proposta de alteração deverá ser preenchida pelo beneficiário, incluindo a vinculação da indicação de emenda parlamentar, bem como ser, no Sigcon-MG - Módulo Saída, encaminhada ao órgão ou entidade gestora no prazo previsto no caput;
II– somente poderá preencher proposta de plano de trabalho, beneficiários com o “status” regular no Cagec, salvo exceções previstas no art. 160, § 14, da Constituição do Estado, no art. 26 da LDO 2020 e no art. 5º da Resolução SEGOV nº 743, de 2020.
§ 2º – O órgão ou entidade gestora poderá definir relação simplificada de documentos, padronizar itens a serem adquiridos e estabelecer valores de referência para o preço de mercado, com vistas a assegurar a agilidade na análise da documentação  e,  por  conseguinte,  a  formalização  de  instrumentos  
jurídicos  e  o  repasse  em  tempo  hábil  para     o enfrentamento dos efeitos da Covid-19 .
§ 3º – O autor da emenda poderá apresentar documentação complementar até 27 de abril de 2020, desde que tenha entregue documentos no prazo previsto no caput e, quando for o caso, que o órgão ou entidade gestora tenha recebido a proposta de plano de trabalho nos termos do § 1º deste artigo.
Art. 9º – O órgão ou entidade gestora deverá realizar a análise técnica e, quando for o caso, jurídica da documentação recebida, avaliando o mérito, a constitucionalidade, a legalidade e a juridicidade da formalização do instrumento jurídico a ser formalizado no âmbito do Poder Executivo.
§ 1º – Poderá ser realizado, até 5 de maio de 2020, o ajuste da categoria e especificação do tipo de atendimento de indicação para a forma de execução de convênio ou parceria, desde que possua anuência do autor da emenda.
§ 2º – O órgão ou entidade gestora deverá providenciar até 13 de maio de 2020, no Sigcon-MG - Módulo Saída:
I- Caso não sejam identificados impedimentos de ordem técnica ou sendo esses impedimentos solucionados pelo autor da emenda:
a)na hipótese de indicação para a forma de execução de convênio ou parceria, a aprovação, pela Segov, dos parâmetros básicos de preenchimento do plano de trabalho ou da proposta de alteração;
b)na hipótese de indicação para a forma de execução de execução direta ou de transferência fundo a fundo de recursos do Fundo Estadual de Saúde, informar o valor a ser utilizado de cada indicação .
II– Caso sejam verificados impedimentos de ordem técnica à execução da emenda parlamentar, registrar a justificativa fundamentada do impedimento no Sigcon-MG - Módulo Saída.
§ 3º – A Segov publicará até 15 de maio de 2020 a relação das indicações que não apresentaram impedimento de ordem técnica à sua execução orçamentária em http://www.sigconsaida.mg.gov.br/emendas .
Art. 10 – Identificados impedimentos de ordem técnica à execução de indicações de que trata o art. 7º desta Resolução, deverão ser observadas as regras previstas no art. 141, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e no art. 4º, incisos II a IV, e nos Capítulos II e III da Resolução 
SEGov nº 743, de 2020, observado o art . 11 desta resolução .
Art. 11 – Nos termos do art. 7º da Lei nº 23.632, de 2020, fica suspensa, em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, a contagem dos prazos previstos:
I– nos incisos III e v do art . 44 da Lei nº 23 .364, de 25 de julho de 2019, e no art . 14, caput e § 4º, da resolução SEGov nº 743, de 2020 para que o autor da emenda parlamentar impositiva, tanto individual como de bloco ou de bancada, apresente a documentação exigida para a formalização do ins-
trumento jurídico correspondente à indicação aprovada;
II– no § 3º do art. 141 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado e nos arts. 16 a 22 da Resolução SEGOV nº 743, de 2020, para solicitação de proposta saneadora ou remanejamento constitucional e afastamento dos impedimentos de ordem técnica referentes às emen-
das parlamentares, tanto individual como de bloco ou de bancada .
§ 1º – Novos prazos para a prática dos atos necessários à execução das programações orçamentárias cujos prazos foram suspensos na forma do caput serão estabelecidos em lei, nos termos do art . 7º, § 1º, da Lei nº 23 .632, 2020 .
§ 2º – A suspensão a que se referem os incisos I e II do caput não se aplica às indicações CovID, exceto se o autor da emenda parlamentar individual apresentar comprovante da ocorrência de obstáculo na obtenção da documentação a que se refere o inciso I do caput à pandemia de Covid-19 .
§ 3º – Na hipótese de apresentação de comprovante de que trata o § 2º deste artigo, o órgão ou entidade gestora informará ao autor da emenda o novo prazo para a entrega dos documentos de modo a assegurar em tempo hábil para realização das análises, formalização dos instrumentos e realização dos 
repasses ainda no cenário de enfrentamento da pandemia, sob pena de caracterização de impedimento de ordem técnica.
Art . 12 – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação . Belo Horizonte, 8 de abril de 2020 .

Igor Mascarenhas Eto 
Secretário de Estado de Governo

ANExo
(a que se referem o § 1º do art . 7º da resolução SEGov nº 751, 8 de abril de 2020)

PoSSIBILIDADES DE INDICAÇÕES DE EMENDAS PArLAMENTArES INDIvIDuAIS DA LEI Nº 23 .632/2020

uo AÇÃo ForMA DE
ExECuÇÃo

GruPo DE
DESPESAS

TIPoS DE APLICAÇÃo/
ATENDIMENTo

TIPo DE
BENEFICIárIo

vALor
MÍNIMo

4291 - FES 1008 ENFrENTAMENTo Ao CoroNAvÍruS Transferência Fundo a 
Fundo (resolução) 3 -  Despesas Correntes FES Custeio

Fundo Municipal de Saúde ou Fundo/Entidade Filan-
trópica, ativa no CNES como prestador de serviços 
complementares ao SuS e que realizem atendimentos 
hospitalares e de urgência ou emergência .

r$ 60 .000,00

4291 - FES 1008 ENFrENTAMENTo Ao CoroNAvÍruS Transferência Fundo a 
Fundo (resolução) 4 - Despesas de Capital FES Bem permanente

Fundo Municipal de Saúde ou  Fundo/Entidade Filan-
trópica, ativa no CNES como prestador de serviços 
complementares ao SuS e que realizem atendimentos 
hospitalares e de urgência ou emergência .

r$ 60 .000,00

2271 - FHEMIG 1007 EPIDEMIoLÓGICo Ao CoroNAvÍruS Execução Direta 3 - Despesas Correntes Avental para uso médico/odontológico - Tipo: descartável, manga 
longa com elástico no punho (Kit com 1 .000 unidades) FHEMIG r$ 38 .500,00

2272 - FHEMIG 1008 CoMBATE EPIDEMIoLÓGICo Ao CoroNAvÍruS Execução Direta 3 - Despesas Correntes FHEMIG Kit Luva descartável Luva descartável para procedimento 
não cirúrgico - Tamanho M ou G (Kit com 1 .000 unidades) FHEMIG r$ 28 .470,00

2274 - FHEMIG 1010 CoMBATE EPIDEMIoLÓGICo Ao CoroNAvÍruS Execução Direta 3 - Despesas Correntes FHEMIG Kit Máscara cirúrgica Máscara descartável - Cirúrgica 
(Kit com 10 .000 unidades) FHEMIG r$ 38 .200,00

2275 - FHEMIG 1011 CoMBATE  EPIDEMIoLÓGICo Ao CoroNAvÍruS Execução Direta 3 - Despesas Correntes FHEMIG Kit Máscara descartável N95 Máscara descartável - N95 
(Kit com 2 .000 unidades) FHEMIG r$ 36 .340,00

2276 - FHEMIG 1012 CoMBATE EPIDEMIoLÓGICo Ao CoroNAvÍruS Execução Direta 3 - Despesas Correntes FHEMIG Kit Óculos de proteção  Óculos de proteção para uso hos-
pitalar (Kit com 4 .000 unidades) FHEMIG r$ 37 .200,00

2277 - FHEMIG 1013 CoMBATE EPIDEMIoLÓGICo Ao CoroNAvÍruS Execução Direta 3 - Despesas Correntes FHEMIG Kit Touca descartável (Kit com 200 .000 unidades) FHEMIG r$ 15 .000,00
2278 - FHEMIG 1014 CoMBATE  EPIDEMIoLÓGICo Ao CoroNAvÍruS Execução Direta 3 - Despesas Correntes FHEMIG Protetor facial (Kit 1 .000 unidades) FHEMIG r$ 43 .300,00

 
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 320200409011328016.
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2271 - FHEMIG 1007 CoMBATE  EPIDEMIoLÓGICo Ao CoroNAvÍruS Execução Direta 3 - Despesas Correntes FHEMIG Custeio FHEMIG r$ 50 .000,00
2271 - FHEMIG 1007 CoMBATE  EPIDEMIoLÓGICo Ao CoroNAvÍruS Execução Direta 4 - Despesas de Capital FHEMIG Kit oximetro de pulso (10 unidades) FHEMIG r$ 26 .800,00
2271 - FHEMIG 1007 CoMBATE  EPIDEMIoLÓGICo Ao CoroNAvÍruS Execução Direta 4 - Despesas de Capital FHEMIG Kit Poltrona hospitalar (20 unidades) FHEMIG r$ 27 .080,00

2271 - FHEMIG 1007 CoMBATE EPIDEMIoLÓGICo Ao CoroNAvÍruS Execução Direta 4 - Despesas de Capital FHEMIG Centrifuga Laboratorial  Centrifuga Laboratorial 28 
Tubos Microprocessada de bancada FHEMIG r$ 18 .000,00

2271 - FHEMIG 1007 CoMBATE  EPIDEMIoLÓGICo Ao CoroNAvÍruS Execução Direta 4 - Despesas de Capital FHEMIG Centrifuga refrigerada FHEMIG r$ 46 .069,00
2271 - FHEMIG 1007 CoMBATE  EPIDEMIoLÓGICo Ao CoroNAvÍruS Execução Direta 4 - Despesas de Capital FHEMIG Kit Microscopio Laboratorial (2 unidades) FHEMIG r$ 18 .456,00

2271 - FHEMIG 1007 CoMBATE  EPIDEMIoLÓGICo Ao CoroNAvÍruS Execução Direta 4 - Despesas de Capital FHEMIG Kit Microscopio Lab . Binocular Microscopio Laborato-
rial Binocular de bancada FHEMIG r$ 15 .700,00

2271 - FHEMIG 1007 CoMBATE  EPIDEMIoLÓGICo Ao CoroNAvÍruS Execução Direta 4 - Despesas de Capital FHEMIG Capela de Fluxo Laminar FHEMIG r$ 32 .112,00

2271 - FHEMIG 1007 CoMBATE  EPIDEMIoLÓGICo Ao CoroNAvÍruS Execução Direta 4 - Despesas de Capital FHEMIG Máquina unit . Medicamentos Máquina unitarizadora de 
Medicamentos FHEMIG r$ 193 .467,00

2261 - FuNED 1025 DIAGNÓSTICo  LABorATorIAL DA CovID-19 Execução Direta 3 - Despesas Correntes FuNED Custeio FuNED r$ 50 .000,00
2261 - FuNED 1025 DIAGNÓSTICo  LABorATorIAL DA CovID-19 Execução Direta 3 - Despesas Correntes FuNED Kit extração Kit de extração ( rSC Total viral TNA Kit) FuNED r$ 125 .000,00

2261 - FuNED 1025 DIAGNÓSTICo LABorATorIAL DA CovID-19 Execução Direta 3 - Despesas Correntes FuNED Ponteiras condutivas Ponteiras condutivas (ponteiras co-re 
50 uL condutiva com 5 racks) FuNED r$ 54 .550,00

2261 - FuNED 1025 DIAGNÓSTICo  LABorATorIAL DA CovID-19 Execução Direta 3 - Despesas Correntes FUNED Placas para PCR Placas de 96 wells Nimbus para reali-
zação de PCr FuNED r$ 200 .000,00

2261 - FuNED 1025 DIAGNÓSTICo LABorATorIAL DA CovID-19 Execução Direta 4 -Despesas de Capital FUNED Extrator ácidos nucléicos Extrator automatizado de ácidos 
nucléicos – RSC System 48 FuNED r$ 249 .000,00

2261 – FuNED 1025 DIAGNÓSTICo LABorATorIAL DA CovID-19 Execução Direta 4 - Despesas de Capital FuNED Estação robótica amostras Estação robótica para extração e 
preparo de amostras; KingFisher Presto SKu 5400830 FuNED r$ 250 .000,00

2261 - FuNED 1025 DIAGNÓSTICo  LABorATorIAL DA CovID-19 Execução Direta 4 - Despesas de Capital FUNED Molecular systems Molecular systems (qPCR e NAP 
Systems) FuNED r$ 1 .176 .000,00

2261 - FuNED 1025 DIAGNÓSTICo LABorATorIAL DA CovID-19 Execução Direta 4 - Despesas de Capital FuNED Termociclador de PCr  Termociclador para realização de 
PCr (QuantStudioPro)bloco 96 e Bloco 384 (A43166 A45954) FuNED r$ 400 .000,00

2321 
- HEMoMINAS 1022 CoMBATE  EPIDEMIoLÓGICo Ao CoroNAvÍruS Execução Direta 3 - Despesas Correntes HEMoMINAS Custeio HEMoMINAS r$ 50 .000,00

2321 
- HEMoMINAS 1022 CoMBATE EPIDEMIoLÓGICo Ao CoroNAvÍruS Execução Direta 3 - Despesas Correntes HEMoMINAS Insumos coleta Insumos para realização de coleta - 

285 .495 bolsas coletadas/ano HEMoMINAS r$ 100 .000,00

2321 
- HEMoMINAS 1022 CoMBATE EPIDEMIoLÓGICo Ao CoroNAvÍruS Execução Direta 3 - Despesas Correntes

HEMoMINAS Insumos hemocomponentes Insumos para realiza-
ção do processo de fracionamento e produção de hemocomponen-
tes- 834 .812 hemocomponentes produzidos/ano

HEMoMINAS r$ 100 .000,00

2321 
- HEMoMINAS 1022 CoMBATE EPIDEMIoLÓGICo Ao CoroNAvÍruS Execução Direta 3 - Despesas Correntes

HEMoMINAS Insumos exames Insumos para realização de exa-
mes de sorologia  (2 .017 .000 exames/ano) ou de biologia molecular 
(360 .000 exames/ ano) ou de imunohematologia(1 .720 .000 exames/
ano)

HEMoMINAS r$ 100 .000,00

2321 
- HEMoMINAS 1022 CoMBATE EPIDEMIoLÓGICo Ao CoroNAvÍruS Execução Direta 4 - Despesas de Capital HEMoMINAS Torre resfriamento  Torre de resfriamento para o sis-

tema de ar condicionado do Hemocentro de Belo Horizonte HEMoMINAS r$ 50 .000

2321 
- HEMoMINAS 1022 CoMBATE  EPIDEMIoLÓGICo Ao CoroNAvÍruS Execução Direta 4 - Despesas de Capital HEMoMINAS Ar condicionado Equipamento de ar condicionado HEMoMINAS r$ 250 .000,00

1481 - SEDESE 1049
AÇÕES  ASSISTENCIAIS PArA IDoSoS, PESSoAS 
CoM DEFICIÊNCIA E PoPuLAÇÃo EM SITuAÇÃo 
DE ruA No ENFrENTAMENTo DA CovID-19

Celebração de Convênio/
Parceria 3 - Despesas Correntes Gênero: AQUISIÇÃO DE BENS Categoria: Consumo Especifica-

ção: Diversas, conforme planilha a ser divulgada pelo órgão
Município ou organização da Sociedade Civil com 
registro no CMAS e no CNEAS . r$ 30 .000,00

1481 - SEDESE 1066

AuxÍLIo  EMErGENCIAL TEMPorárIo PArA 
FAMÍLIAS INSCrITAS No CADASTro ÚNICo – 
CADÚNICo – ou BENEFICIárIAS Do ProGrAMA 
BoLSA FAMÍLIA EM DECorrÊNCIA DA ProPAGA-
ÇÃo Do CoroNAvÍruS

Execução Direta 3 - Despesas Correntes SEDESE Transferência de renda para famílias Bolsa merenda para 
125 famílias durante 4 meses SEDESE r$ 25 .000,00

oBSErvAÇÕES:
1)os equipamentos elegíveis para o tipo de aplicação “FES Bem permanente” serão divulgados na resolução SES que autorizará o repasse .
2)unidades atendidas com os itens de Investimentos pela FHEMIG:
*Hospital Julia Kubitschek / Hospital Eduardo de Menezes / Hospital João xxIII / Hospital Infantil João Paulo II - Belo Horizonte
*Hospital regional João Penido - Juiz de Fora
*Hospital regional Antônio Dias - Patos de Minas
*Hospital Regional de Barbarcena Dr. José Américo - Barbacena
3)unidades atendidas com os itens de Custeio pela FHEMIG:
*Hospital Julia Kubitschek / Hospital Eduardo de Menezes / Hospital João XXIII / Hospital Infantil João Paulo II / Hospital Maria Amélia Lins /  Hospital Alberto Cavalcanti /  Hospital  Galba Veloso / Instituto Raul Soares / Maternidade Odete Valadares / Centro Mineiro de Toxicomania / Cen-
tro Psiquiátrico da Adolescência e Infância - Belo Horizonte
*Hospital Cristiano Machado - Sabará
*Hospital regional João Penido - Juiz de Fora
*Hospital regional Antônio Dias - Patos de Minas
*Hospital Regional de Barbarcena Dr. José Américo / Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Barbacena
*Casa de Saúde Santa Izabel - Betim
*Casa de Saúde Padre Damião - ubá
*Casa de Saúde São Francisco de Assis - Bambuí
*Casa de Saúde Santa Fé - Três Corações

08 1344240 - 1

Advocacia-Geral do Estado
Advogado-Geral: Sérgio Pessoa de Paula Castro

Expediente

– ofício AGE/PA nº 2803/2020 – ofício PMMG/DrH-2 nº 27/2020) 
2 resolve: 2 .1 Tornar sem efeito o Título de Transferência para a 
Reserva Remunerada publicado no Diário Oficial Minas Gerais n. 238, 
de 21/12/2012 e transcrito no BGPM n . 97, de 27/12/2012; 2 .2 Pro-
mover à graduação de 1º Sargento PM ao nº 084 .316-9, 2º Sgt QPPM 
Alexandre Belízio Estolano, do 21º BPM, a partir de 29/10/2012, em 
cumprimento à decisão judicial referenciada no subitem 1 .2 do presente 
ato, e transferi-lo para o Quadro de Praças da reserva remunerada a 
partir de 30/10/2012, data de seu afastamento, nos termos do art . 136, 
§1º c/c arts . 104; 108; 159, §2º, II e §4º; 220, todos do EMEMG, com 
as alterações da Lei Complementar Estadual nº 109, de 23 de dezembro 
de 2009; arts . 31, §4º; 39, §11 e art . 112 e 122 dos Atos das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT), todos da Constituição do Estado 
de Minas Gerais de 1989, alterada pelas Emendas à Constituição Esta-
dual nº 57, de 15 de julho de 2003 e nº 59, de 19 de dezembro de 2003, 
com os proventos integrais de sua graduação, em conformidade com o 
art . 2º, II, da Lei Delegada Estadual nº 37, de 13 de janeiro de 1989 c/c 
art . 1º, §§1º, 2º e 3º, da Lei Delegada Estadual nº 43, de 07 de junho de 
2000; 2 .3 determinar ao Chefe do CAP a adoção das seguintes medi-
das: 2.3.1 encaminhamento do presente ato para fins de publicação no 
Diário Oficial Minas Gerais e no BGPM; 2.3.2 comunicação à AGE/
MG, via SEI, acerca do cumprimento da decisão judicial; 2 .3 .3 arqui-
vamento do ato .

Promovendo e Transferindo (Cessação de Impedimento de Promoção 
Trintenária)
o Coronel PM Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pelo art . 1º, inciso 
III, do Decreto Estadual nº 36 .885, de 23 de maio de 1995, e:1 Conside-
rando que: 1.1 o nº 101.898-5, 3º SGT PM QPR José Carlos de Oliveira, 
do 1º BPM, apresentou requerimento pleiteando sua promoção trintená-
ria à graduação de 2º Sargento PM em virtude da cessação do impedi-
mento promocional que lhe era desfavorável; 1 .2 o requerente foi trans-
ferido para o Quadro de Praças da reserva remunerada da Corporação 
em 03/07/2015, conforme publicações contidas no Diário Oficial Minas 
Gerais nº 21, de 02/02/2016 e BGPM nº 09, de 02/02/2016; 1 .3 na data 
de sua transferência para a reserva remunerada, o militar estava impe-
dido de obter a promoção trintenária, em conformidade com o disposto 
no art . 203, inciso Ix, alínea “a” c/c art . 220, inciso Iv da Lei Estadual 
n. 5.301, de 16 de outubro de 1969 (Contém o Estatuto dos Militares 
do Estado de Minas Gerais) EMEMG, verbis: Art . 203 – Não concor-
rerá à promoção nem será promovido, embora incluído no quadro de 
acesso, o Oficial que: (…) IX – estiver preso à disposição da justiça ou 
sendo processado por crime doloso previsto: a) em lei que comine pena 
máxima de reclusão superior a dois anos, desconsideradas as situações 
de aumento ou diminuição de pena; (…) Art. 220 – Ao completarem 
trinta anos de serviço, quando de sua transferência para a reserva, a 
praça da ativa será promovida à graduação imediata, e o Subtenente, 
ao posto de 2º Tenente, desde que: (…) IV – não se enquadrem nas 
situações previstas no art . 203 desta Lei . (gn) 1 .4 o militar acostou ao 
seu requerimento a Certidão de Inteiro Teor do Processo, lavrada, em 
04/02/2020, pela Secretaria do juízo do II Tribunal de Juri da Comarca 
de Belo Horizonte/MG, alusiva ao processo-crime n . 024 .03 .968 .534-2, 
que comprova a cessação do seu impedimento de promoção trintenária 
em razão de ter sido absolvido com fundamento no art . 386, inciso vI, 
do Decreto-Lei Federal n . 3 .689, de 03 de outubro de 1941 (Código de 
Processo Penal) CPP, com trânsito em julgado ocorrido em 05/08/2019; 
Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dis-
positiva, desde que reconheça: (…) VI – existirem circunstâncias que 
excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e 
§1º do art . 28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada 
dúvida sobre sua existência; 1 .5 o EMEMG prevê, em seu art . 203, §1º, 
o direito à promoção retroativa decorrente da cessação do impedimento 
pelo advento de sentença absolutória transitada em julgado, verbis: Art . 
203 -(omissis) (…) § 1º – O Oficial incluído no quadro de acesso que 
for alcançado pelas restrições dos incisos III e Ix e, posteriormente, 
for declarado sem culpa ou absolvido por sentença penal transitada em 
julgado será promovido, a seu requerimento, com direito a retroação .

(gn) 1 .6 o fundamento da sentença absolutória, mecionado no subitem 
1 .4, dá supedâneo à concessão da promoção trintenária ao requerente à 
graduação de 2º Sargento PM, com retroação a 02/07/2015, véspera de 
sua transferência para a reserva remunerada na Corporação .2 . resolve: 
2 .1 Tornar sem efeito o Título de Transferência para a reserva remu-
nerada publicado no Diário Oficial Minas Gerais nº 21, de 02/02/2016 e 
BGPM nº 09, de 02/02/2016; 2 .2 Promover à graduação de 2º Sargento 
PM ao n. 101.898-5, 3º Sgt QPPM José Carlos de Oliveira, do 1º BPM, 
a partir de 02/07/2015 e transferi-lo para o Quadro de Praças da reserva 
remunerada a partir de 03/07/2015, data de seu afastamento, nos ter-
mos do art . 136, §1º c/c arts . 104; 108; 159, §2º, II e §4º; 203, §1º e 220, 
todos do EMEMG, com as alterações da Lei Complementar Estadual nº 
109, de 23 de dezembro de 2009; arts . 31, §4º, 36, §7º; 39, §11 e art . 
112, art . 117 e art . 122 (ADCT), todos da Constituição do Estado de 
Minas Gerais de 1989, alterada pelas Emendas à Constituição Estadual 
nº 57, de 15 de julho de 2003 e nº 59, de 19 de dezembro de 2003, com 
os proventos integrais de sua graduação, em conformidade com o art . 
2º, inciso II, da Lei Delegada Estadual nº 37, de 13 de janeiro de 1989 
c/c art . 1º, §§1º, 2º e 3º, da Lei Delegada Estadual nº 43, de 07 de junho 
de 2000; 2 .3 determinar ao Chefe do CAP a adoção das seguintes medi-
das: 2.3.1 encaminhamento do presente ato para fins de publicação no 
Diário Oficial Minas Gerais e no BGPM; 2.3.2 cientificação do reque-
rente; 2 .3 .3 arquivamento do ato .

08 1344262 - 1

instituto de Previdência dos 
Servidores militares - iPSm

Cel PM Qor vinícius rodrigues de oliveira

RETIFICAÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO AFASTAMENTO
publicada no “Minas Gerais”, n° 77, edição de 08/04/2020, pág. 9: 
onde se lê: “ . . . no uso da competência que lhe confere o artigo 1º, letra 
“d”, da Portaria n.° 491, de 02/06/2015”
Leia-se: “ . . .no uso da competência que lhe confere o artigo 1º, letra “e”, 
da Portaria n.° 792, de 24/06/2019”

08 1344155 - 1

FÉRIAS-PRÊMIO AFASTAMENTO
o Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do IPSM, no uso da 
competência que lhe confere o artigo 1º, letra “e”, da Portaria n.° 
792, de 24/06/2019, AuTorIZA AFASTAMENTo PArA GoZo 
DE FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos da Resolução SEPLAG n° 22, de 
25/04/2003 ao servidor:
Matrícula 1432426-3, LuIZ CArLoS roDrIGuES MorEIrA, 
cargo de AuxILIAr GErAL DE SEGurIDADE SoCIAL, por 30 
dias, referente ao 6° quinquênio, a partir de 01/04/2020.

Belo Horizonte, 08 de abril de 2020 .
(a) Paulo de vasconcelos Júnior, Cel PM Qor
Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

08 1344181 - 1

AFASTAMENTo Por MoTIvo DE LuTo
o Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do IPSM, no uso da 
competência que lhe confere o artigo 1º, letra “e”, da Portaria n .º 792, 
de 24/06/2019, registra afastamento por motivo de luto, nos termos da 
alínea “b” do art . 201 da Lei n º 869, de 05/07/1952, por (08) oito dias, 
ao servidor: Masp – 1426440-2, Gustavo Luis dos Santos, a partir de 
03/04/2020 .

Belo Horizonte, 08 de abril de 2020 .
(a) Paulo de vasconcelos Júnior, Cel PM Qor 
Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

08 1344175 - 1

AToS ASSINADoS PELo SENHor 
ADvoGADo-GErAL Do ESTADo,

ATo AGE N 2642
DISPENSA o Procurador do Estado JoÃo CALCAGNo BANDEIrA 
DE MELo, MASP 274 .776-4, da função de Coordenador de área 
FGCOA-AE06 do Escritório Seccional de Muriaé.

ATo AGE N .º 2643
DISPENSA o Procurador do Estado GuSTAvo CHAvES CArrEIrA 
MACHADo, MASP 1 .185 .765-3, da função de Coordenador de área 
FGCOA-AE18 da 1ª Procuradoria da Dívida Ativa da Advocacia-Geral 
do Estado .

ATo AGE N .º 2644
No uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art . 16 da Lei 
Complementar nº 30, de 10 de agosto de 1993, DESIGNA o Procura-
dor do Estado LEANDro MorEIrA BArrA, MASP 1 .211 .067-2, 
para a função de Coordenador de área FGCoA-AE06 do Escritório 
Seccional de Muriaé.

ATo AGE N .º 2645
No uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art . 16 da Lei 
Complementar nº 30, de 10 de agosto de 1993, DESIGNA a Procura-
dora do Estado ANA SILvIA LIMA AZEvEDo, MASP 1 .207 .107-2, 
para a função de Coordenador de Área FGCOA-AE18 da 1ª Procurado-
ria da Dívida Ativa da Advocacia-Geral do Estado .

08 1344127 - 1

Polícia militar do Estado de minas Gerais
Comandante-Geral : Cel PM Giovane Gomes da Silva

Expediente
ATo PMMG Nº 26 / 2020

DESIGNAÇÃo orDENADor DE DESPESAS
o CoMANDANTE GErAL DA PoLÍCIA MILITAr DE MINAS GErAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no artigo 
22, do Decreto Estadual nº 37 .924, de 16 de maio de 1996, DELEGA competência aos militares abaixo relacionados, para atuarem como ordenadores 
de Despesas nas respectivas Unidades Executoras, a partir da data especificada, a saber:

uNIDADE SITuAÇÃo Nr PM NoME CPF DATA
1250118 - CAA - HC TITuLAr 124 .713-9 Maj PM Wanderson S . Figueiredo de Castro 917 .479 .456-68 08/04/2020

DESIGNAÇÃO – RESPONSÁVEL TÉCNICO
o CoMANDANTE GErAL DA PoLÍCIA MILITAr DE MINAS GErAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no artigo 3º, 
do Decreto Estadual nº 42 .251, de 09 de janeiro de 2002, DELEGA competência aos militares abaixo relacionados, para atuarem como responsável 
Técnico nas respectivas Unidade Executoras da Polícia Militar, a partir da data especificada, a saber: 

uNIDADE SITuAÇÃo Nr PM NoME CPF DATA
1250118 - CAA - HC TITuLAr 117 .140-4 1º Ten PM Ederson de Assis Carvalho 758 .796 .976-49 08/04/2020

Belo Horizonte, 08/04/2020
GIovANNE GoMES DA SILvA, CEL PM

CoMANDANTE GErAL
08 1343844 - 1

AToS ASSINADoS PELo ExCELENTÍSSIMo 
SENHor CoroNEL PM CoMANDANTE-GErAL 

DA PoLÍCIA MILITAr DE MINAS GErAIS:
Promovendo e Transferindo (Cumprimento de decisão Judicial)
o Coronel PM Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pelo art . 1º, inciso 
III, do Decreto Estadual nº 36 .885, de 23 de maio de 1995, e:1 Con-
siderando que: 1 .1 o nº 084 .316-9, 2º SGT PM QPr Alexandre Belí-
zio Estolano, do 21º BPM, foi transferido para a reserva remunerada 
em 30/10/2012, sem direito à promoção trintenária à graduação ime-
diata, nos termos da previsão legal contida no art . 220, inciso III c/c 
art . 186, inciso Iv e §6º, da Lei Estadual nº 5 .301, de 16 de outubro de 
1969 (Contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais.) 
EMEMG, conforme publicações contidas no Diário Oficial Minas 

Gerais nº 238, de 21/12/2012, BGPM nº 97, de 27/12/2012 e Sepa-
rata do BGPM nº 01, de 03/01/2013; 1 .2 o militar obteve provimento 
judicial favorável e definitivo nos autos da Ação Ordinária nº 2487974-
76.2014.8.13.0024, tramitada no juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública e 
Autarquias da Comarca de BH/MG, o qual, exarou a r . Sentença dando 
provimento aos pedidos do Autor para que “seja suprimido de seu regis-
tro de alterações, sem qualquer referência a elas, suas punições disci-
plinares”, determinando, ainda, “sua promoção retroativa à 29/10/2012 
para a Graduação de 1º Sargento da PMMG, com todos os direitos ine-
rentes à promoção”, sendo a referida decisão confirmada pela 4ª Câmara 
Cível do eg . Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos 
da remessa Necessária nº 1 .0024 .14 .248797-4/001, com acórdão tran-
sitado em julgado em 23/08/2019 (SEI nº 1080 .01 .0014567/2020-60 

 
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 320200409011328017.


