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Art . 2º As entidades credenciadas manterão tabela de preços em local 
visível e de fácil acesso aos usuários, vedada a cobrança de valores 
diferenciados .
Art . 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga 
a Portaria nº 1223, de 12 de dezembro de 2016 .

Cesar Augusto Monteiro Alves Junior
Diretor do Detran - MG

 Portaria Nº 65, De 9 De Janeiro 2018
Altera a Portaria nº 753, de 11 de dezembro de 2017 e dá outras 
providências .
O Diretor Do Departamento De Trânsito De Minas Gerais DETrAN/
MG, enquanto dirigente máximo do órgão executivo estadual de trân-
sito e integrante da estrutura orgânica da Polícia Civil de Minas Gerais, 
no uso das atribuições que lhe confere o art . 22 da Lei n . 9 .503/97, que 
instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, do Art . 37 da Lei complemen-
tar estadual nº 129/13 e resolução n . 7 .197/09;
 Considerando que a cobrança de tributo constitui, nos termos do Art . 3º 
do CTN – Código Tributário Nacional, atividade administrativa plena-
mente vinculada, que não comporta como consequência qualquer aná-
lise discricionária do gestor público;
 Considerando o que prevê o item nº 5 .12 da Tabela D a que se refere o 
Art . 115 da Lei Estadual nº 6 .763/1975;
 Considerando ainda que para a execução das atividades reguladas na 
Portaria nº 753, de 11 de dezembro de 2017, essencial se faz a disponi-
bilização de acesso aos sistemas do DETrAN-MG;
 resolve:
Art . 1° O Art . 2º da Portaria nº 753, de 11 de dezembro de 2017 passa a 
vigorar com a seguinte redação e acrescido do § 6º:
“Art . 2º O DETrAN/MG, permitirá a título precário e gratuito, res-
salvada a incidência de outros encargos e despesas previstas em lei, a 
instalação e utilização de webservice entre os sistemas do DETrAN/
MG e da credenciada, de forma a permitir o livre acesso aos valores 
devidos pelos proprietários de veículos, quer sejam pessoas físicas ou 
jurídicas .
 [ . . .]
§ 3º A empresa credenciada deverá instalar nas localidades indicadas 
pelo DETrAN/MG, equipamentos que permitam a realização das tran-
sações mediante auto-atendimento (ATM), e ainda por atendimento 
presencial em estabelecimentos próprios ou conveniados, desde que 
previamente autorizado pela direção do DETrAN-MG .
 [ . . .]
§ 6º Fica desde já autorizado que empresas e/ou entidades creden-
ciadas pelo DETrAN-MG para a prestação de serviços públicos de 
trânsito possam funcionar como conveniadas das empresas creden-
ciadas nos termos desta portaria, desde que não haja outro óbice legal 
ou regulamentar e tenha a expressa e prévia anuência do Diretor do 
DETrAN-MG .
Art . 2° O Art . 4º da Portaria nº 753, de 11 de dezembro de 2017 passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º. Será firmado entre o DETRAN/MG e a empresa credenciada 
Termo de Cooperação Técnica e Permissionamento Não Oneroso, para 
permitir, a título precário e gratuito, ressalvada a incidência de outros 
encargos e despesas previstas em lei, a instalação e utilização de web-
service entre os sistemas do DETrAN-MG e da Credenciada, através 
do qual este último acessará todos valores devidos pelos proprietários 
de veículos, pessoas físicas e/ou jurídicas .
§ 1º . A cooperação pretendida pelos partícipes consistirá nas seguintes 
atividades, respeitadas as devidas competências e atribuições:
I . realização de ações integradas de comunicação e mídia visando 
informar aos interessados a disponibilização de uma nova ferramenta 
para quitação de débitos;
II . Encaminhamento diário das informações sobre as operações realiza-
das, bem como acompanhamento on line se necessário;
III . Conhecimento mútuo das normas e procedimentos de ambos 
partícipes;
Iv . Informação clara aos usuários sobre o mecanismo de funciona-
mento da cooperação, bem como as informações relevantes de natureza 
financeira de cada operação, com os respectivos comprovantes.
§ 2º Se, para o exercício das atividades objeto desta portaria se fizer 
necessária disponibilização de acesso ao sistema do DETrAN-MG, 
deverá ser recolhido, para cada operação de parcelamento dos débitos 
concretizada por meio do referido acesso, a taxa de segurança pública 
prevista no item 5 .12 da Tabela D a que se refere o Art . 115 da Lei Esta-
dual nº 6 .7 .63/1975 .
§ 3º O número de operações concretizadas mediante a disponibilização 
de acesso ao sistema deverá ser apurado mensalmente pela empresa 
e fiscalizado pela CAT – Coordenação de Administração de Trânsito, 
devendo a credenciada prestar contas sobre as operações mediante rela-
tório detalhado, conforme dispuser a referida Coordenação, até o 5º dia 
do mês subsequente ao da operação .
§ 4º A partir do relatório previsto no parágrafo anterior, a credenciada 
realizará o recolhimento da taxa prevista no item 5 .12 da Tabela D a que 
se refere o Art . 115 da Lei Estadual nº 6 .7 .63/1975 nos termos do § 2º 
deste artigo mediante DAE - Documento de Arrecadação Estadual até o 
dia 15 do mês subsequente ao da operação .”
Art . 3º . O ANExO II da Portaria nº 753, de 11 de dezembro de 2017 
passa a vigorar com a seguinte redação:
“TErMO DE CrEDENCIAMENTO E DE COOPErAÇÃO TÉC-
NICA E PErMISSIONAMENTO NÃO ONErOSO

Pelo presente instrumento, de um lado o Departamento Estadual De 
Trânsito Do Estado De  . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
 [ . . .]
 rESOLvEM celebrar o presente Termo de Cooperação Técnica e Per-
missionamento Não Oneroso, para permitir, a título precário e gratuito, 
ressalvada a incidência de outros encargos e despesas previstas em lei, 
a instalação e utilização de webservice entre os sistemas do PErMI-
TENTE e da PErMISSIONárIA, através do qual este último obterá 
os valores devidos pelos proprietários de veículos, pessoas físicas e/
ou jurídicas, em conformidade com as cláusulas e condições descri-
tas a seguir .
 [ . . .]
DAS OBrIGAÇÕES FINANCEIrAS
4ª . O presente Termo é celebrado a título gratuito, ressalvada a inci-
dência de outros encargos e despesas previstas em lei, não implicando 
compromissos nem obrigações financeiros ou transferência de recur-
sos entre os partícipes, bem como não gera direito, de uma parte à 
outra, a indenizações, contraprestações pecuniárias, ressarcimentos e/
ou reembolsos .”
Art . 4º . As empresas que já houverem sido credenciadas para as opera-
ções previstas na Portaria nº 753, de 11 de dezembro de 2017, deverão 
celebrar o termo aditivo conforme o ANExO I desta portaria .
Art . 5º . Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .
Cesar Augusto Monteiro Alves Junior
 Diretor do Detran - MG

ANExO I
TErMO ADITIvO AO TErMO DE CrEDENCIAMENTO E 
DE COOPErAÇÃO TÉCNICA E PErMISSIONAMENTO NÃO 
ONErOSO
Pelo presente instrumento, de um lado o DEPArTAMENTO ESTA-
DuAL DE TrÂNSITO DO ESTADO DE  . . . . . . . . . . . . . . . . . ., inscrito n° 
CNPJ 00 .000 .000/0001-00, pessoa jurídica de Direito Público Interno, 
estabelecida na (ENDErEÇO COMPLETO – logradouro, número, 
bairro, cidade, CEP, Estado, neste ato representado pelo Sr .  . . . . . . . . . . . . . . ., 
portador da cédula de identidade nº  . . . . ., inscrito no CPF/MF sob nº 
 . . . . . . . . . . . ., doravante denominado simplesmente PErMITENTE, e, de 
outro lado, x .x .x .x .x .x .x .x .x .x .x, pessoa jurídica de direito privado 
com sede na rua x .x .x .x .x .x .x, nº x .x .x, x . .x .x .x .x .x .x, x .x .x .x .x .x .x, 
x .x .x .x .x .x .x .x .x, Estado de x .x .x .x .x .x .x, CEP x .x .x .x .x .x .x .x ., ins-
crita no CNPJ/MF sob o nº x .x .x .x .x .x .x .x .x ., neste ato representada na 
forma de seu contrato social pelo x .x .x .x .x .xx .x .x .x .x .x .x .x, portador 
da cédula de identidade rG nº x .x .x .xx .xx ., inscrito no CPF/MF sob 
o nº x .x .x .x .xx .x .x .x .x .x .x .x .x, , doravante denominada simplesmente 
PErMISSIONárIA,
 RESOLVEM firmar o presente Termo Aditivo ao Termo de Coopera-
ção Técnica e Permissionamento Não Oneroso, celebrado em xx/xx/
xxxx, nos termos do Art . 4º da Portaria nº 65, de 09 de janeiro de 
2018 do DETrAN-MG e conforme segue .
1ª O permissionamento não oneroso firmado anteriormente pelas par-
tes garante o acesso aos sistemas necessários para a implantação das 
atividades de parcelamento de débitos vinculados a veículos automo-
tores nos termos da resolução CONTrAN nº 697, de 10 de Outubro 
de 2017 e da regulamentação posterior pelo DETrAN-MG, devendo a 
permissionária arcar com a taxa de acesso ao sistema do DETrAN-MG 
nos termos do item 5 .12 da Tabela D a que se refere o Art . 115 da Lei 
Estadual nº 6 .7 .63/1975 .
2ª A não onerosidade a que se refere o credenciamento objeto da Por-
taria nº 753, de 11 de dezembro de 2017 não alcança tributos, taxas, 
encargos, multas e quaisquer outras despesas previstas em lei .

caráter eliminatório, que será realizada em Belo Horizonte, no prédio 
“A” da Academia de Polícia Civil (rua Oscar Negrão de Lima, 200, 
bairro Nova Gameleira), sala 314, 3º andar, às 8 horas do dia 15 de 
janeiro de 2018 .
Observações:
- O candidato deverá comparecer ao local da Avaliação especificada 
nesta Portaria, com 1 (uma) hora de antecedência do horário fixado para 
seu início, munido de documento oficial de identificação.
- O ingresso na ACADEPOL só será permitido dentro do horário 
estabelecido .
- O candidato deverá trazer, ainda, caneta esferográfica (tinta azul ou 
preta) e 2 (dois) lápis preto n .º 2 .
- Aconselha-se ao candidato que se apresente descansado e alimen-
tado, não ingerir bebidas alcóolicas e trajar roupas confortáveis, exceto 
shorts, bermudas e camisetas .

- O candidato que deixar de comparecer à realização da Avaliação Psi-
cológica no dia e horário determinados nesta Portaria, será eliminado 
do Concurso Público .
- Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada para a Avaliação 
Psicológica, nem realização desta fora dos horários e locais marcados 
para todos os candidatos convocados previamente no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais .
registre-se . Publique-se . Cumpra-se .
Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aos 
09 de janeiro de 2018 .

Ana Cláudia Oliveira Perry
Delegada-Geral de Polícia

Diretora da Academia de Polícia Civil/MG
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E por estarem ajustados, os partícipes firmam o presente Termo Aditivo 
ao Termo de Cooperação Técnica e Permissionamento Não Oneroso, a 
título precário, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 
2 (duas) testemunhas
(Local e data .)
 _____________________________________________________
 Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Minas Gerais
 (Permitente)
 ____________________________________
 EMPrESA
 (Permissionária)

 Testemunha 1
 Nome:
CPF: Testemunha 2
 Nome:
 CPF:

 Portaria nº 66, de 09 de janeiro de 2018
O Diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais – DETrAN/
MG, no uso das atribuições que lhe confere o art . 22, da Lei nº 9 .503, 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Bra-
sileiro, e
 Considerando a necessidade de fiscalização e controle deste Departa-
mento de Trânsito com relação à capacitação dos condutores que dese-
jarem se especializar em qualquer dos cursos previstos no art . 33 da 
resolução nº 168, de 14 de dezembro de 2004, do Conselho nacional 
de Trânsito – CONTrAN, que teve a redação alterada pela resolução 
do CONTrAN nº 413/2012;
 Considerando a resolução nº 659, de 14 de fevereiro de 2017, do Con-
selho Nacional de Trânsito (CONTrAN), que altera o art . 33 e o inciso 
Iv do item 6 do Anexo II da resolução CONTrAN nº 168/2004;
 Considerando que com a referida alteração os cursos especializados 
que forem ministrados nas modalidades “semipresencial” e “a distân-
cia – EAD”, terão as respectivas avaliações finais na forma presencial, 
realizadas obrigatoriamente pelo órgão ou entidade executivo de trân-
sito do Estado ou do Distrito Federal em que esteja registrada a CNH 
do condutor avaliado;
 Considerando que cada curso possui uma estrutura curricular espe-
cífica, conforme disposto no item 6 do Anexo II da Resolução nº 
168/2004, que teve a redação alterada pela resolução nº 285, de 29 
de julho de 2008, bem como no item 3 do Anexo I da resolução nº 
410/2012, todas do CONTrAN;
 Considerando que a avaliação final deverá ser no formato eletrônico, na 
forma estabelecida no item 6 do anexo III da resolução CONTrAN nº 
168/2004, ou no formato escrito, com 30 questões de múltipla escolha;
 Considerando a dimensão territorial deste Estado Federativo e visando 
a viabilizar o acesso dos condutores aos locais de provas;
 resolve:
Art . 1º Designar a Comissão abaixo elencada para elaboração das ava-
liações finais dos cursos aqui mencionados, com banco de dados con-
tendo as questões alusivas a cada curso especializado, na modalidade 
“a distância –EAD” e semipresencial, para aplicação em todo o Estado 
de Minas gerais, as quais deverão ser geradas aleatoriamente; I Presi-
dente: Ângela Furtado Braga, MASP . 341 .768-0; II – Secretários: Arnot 
Jose Gomes Filho, MASP . 367 .060-1 e Wagner Feliz Soares, MASP . 
341 .289-7; II – Membros> Dener de Oliveira Lima, MASP . 349 .216, 
cesar Augusto do nascimento Coelho, MASP . 344 .113-6 e Célia Apare-
cida de Almeida Santos, MASP . 904 .470-2 .
 Parágrafo único . Caberá àquela Comissão estabelecer também, o 
tempo de duração da avaliação presencial de cada curso especializado .
Art . 2º Determinar que as avaliações dos candidatos aos cursos aqui 
citados, cujas Carteiras de Habilitação encontrem-se registradas em 
Belo Horizonte e região Metropolitana, sejam aplicadas neste Depar-
tamento de Trânsito, utilizando-se os espaços já destinados às provas de 
legislação para obtenção de Carteira de Motorista .
Art . 3º Determinar que as avaliações a serem aplicadas no interior do 
Estado de Minas Gerais fiquem a cargo das Bancas Examinadoras, con-
forme determinações ulteriores dos respectivos Coordenadores, em 
cada CIrETAN, os quais deliberarão acerca de locais e horários das 
provas .
Art . 4º Determinar que o banco de dados de questões das provas aqui 
mencionadas contenha um mínimo de 2 .000 (duas mil) questões e esteja 
disponível no sistema informatizado deste órgão, com prazo máximo de 
90 (noventa) dias, a contar da publicação desta Portaria, tendo em vista 
a possibilidade de conclusão dos cursos já autorizados .
Art . 5º Considerar-se-á aprovado o candidato que obtiver o mínimo de 
70% (setenta por cento) de aproveitamento na avaliação final do respec-
tivo curso especializado .
Art . 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

 Portaria nº 67, de 9 de janeiro de 2018
 “Dispõe sobre a delegação de competência para análise e julgamento 
da Defesa da Autuação .”
O Diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais – Detran-MG, 
Órgão Executivo de Trânsito e integrante da estrutura da Polícia Civil, 
no uso de suas atribuições, na forma da lei, etc, e,
 considerando que a resolução nº 149, de 19/09/03 –CONTrAN, dis-
ciplina a uniformização do procedimento administrativo da lavratura do 
auto de infração, da expedição da Notificação da Autuação e da Noti-
ficação da Penalidade multa e da advertência por infrações de respon-
sabilidade do proprietário e do condutor do veículo e da identificação 
do condutor infrator;
 considerando que a análise e julgamento da Defesa da Autuação é de 
competência da autoridade de trânsito;
 considerando a necessidade de ser mais eficiente e célere a conclu-
são do feito;
 resolve:
Art . 1º Delegar competência à servidora Shirley Lima de Oliveira, 
MASP . 667 .848-6, para analisar e julgar Defesas da Autuação, inter-
postas visando o cancelamento do auto de infração .
Art . 2º O acolhimento da Defesa da Autuação, implicará no cancela-
mento do auto de infração e seu registro será arquivado .
Art . 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

Cesar Augusto Monteiro Alves Junior
Diretor do Detran - MG

 Portaria nº 01 de 03 de janeiro de 2018
O Bel . Wellington Clair de Castro, Delegado regional de Polícia Civil, 
titular da 7ª DrPC/ 6ºDPC, com sede na cidade de varginha-MG, no 
uso de suas atribuições e na forma da lei, etc  .  .  .
 Considerando o disposto no artigo 265 do Código de Trânsito Brasi-
leiro (Lei nº9503/97) e no artigo 1º da Portaria 2 .242/2009, do Chefe do 
DETrAN/MG, datada de 04/06/2009;
 Considerando a Portaria 985 de 29 de novembro de 2016 que regula-
menta a criação de Comissão Processante Permanente, para proceder à 
instauração e instrução dos Processos Administrativos alusivos a apu-
ração de medidas a rigor da legislação de trânsito;
 Considerando a alteração da titularidade desta DrPC em que o antigo 
presidente da Comissão Processante Permanente foi transferido para 
outro setor deste órgão, ensejando assim a alteração da composição da 
Comissão Julgadora de Processos Administrativos de Trânsito desta 7ª 
Delegacia regional de varginha/MG;
 resolve:
Art . 1º - Alterar a composição da Comissão Julgadora de Processos 
Administrativos de Trânsito desta 7ª Delegacia regional de varginha/
MG, designando para compor a Comissão Processante Permanente 
como Presidente: Bel . Wellington Clair de Castro, DLESP, MASP . 
664 .006-4; Secretário: Eduardo Mendonça Pereira, ANPOL I, MASP . 
1 .356 .826-6; Membro: Emerson Campos, IP II, MASP . 386 .361-0 .
Art . 2º - A composição da presente Comissão só poderá ser alterada, no 
todo ou em parte, por motivo de licença, férias ou ausência de qualquer 
natureza, a critério desta Autoridade subscritora;
Art . 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

 Wellington Clair De Castro
 Delegado regional de Polícia Civil - MASP . 664 .006-4
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ACADEMIA DE POLÍCIA CIvIL

Portaria Nº 003/DrS/ACADEPOL/PCMG/2018

Concurso Público - Provimento 2011/1
Delegado de Polícia – Edital 01/11

A Diretora da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, no uso de 
suas atribuições, cumprindo decisão judicial exarada nos autos do pro-
cesso nº 0024 .14 .057789-1, convoca o candidato GuILHErME CAr-
DOSO vASCONCELOS, inscrito sob o nº 6339 no Concurso Público, 
visando o Provimento de vagas para o cargo na inicial da série de níveis 
da carreira de Delegado de Polícia, para a Avaliação Psicológica, de 

corpo de Bombeiros militar do 
Estado de minas Gerais

Comandante-Geral: Cel Cláudio roberto de Souza

Expediente
COrPO DE BOMBEIrOS MILITAr

Comandante Geral do CBMMG: Coronel BM Cláudio roberto de Souza
Demonstrativo da remuneração dos Servidores do Corpo de Bombeiros Militar

(Emenda Constitucional nº 061, de 23 de dezembro de 2003)
4º trimestre – 2017

referência: Processamento de Outubro valor em r$

unidade
Orçamentária

Nº de
Serv .

vencimento
Básico

Adicional
Tempo Serv .

vantagem
do Cargo

vantagens
Eventuais

vantagem
Atrasada

vantagem 
de

Custeio
Total da

remuneração

1401 - COrPO DE BOMBEIrOS MILITAr DE MINAS GErAIS
C . E . Militares 6 .099 33 .985 .539,95 8 .850 .648,92 10 .950,00 3 .202 .243,01 116 .388,32 0,00 46 .165 .770,20
C . Com . Civis 22 53 .395,85 902,57 1 .788,00 769,99 0,00 6 .778,14 63 .634,55
C . Magist . 20 31 .215,38 0,00 0,00 75,75 0,00 0,00 31 .291,13
Soma 6 .141 34 .070 .151,18 8 .851 .551,49 12 .738,00 3 .203 .088,75 116 .388,32 6 .778,14 46 .260 .695,88

1401 - ENCArGOS GErAIS DO ESTADO
Militares Inat . 1 .770 13 .495 .141,03 9 .590 .638,84 0,00 532 .470,47 630 .673,73 0,00 24 .248 .924,07
Pes . Civ . Inat . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inat . Magist . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Soma 1 .770 13 .495 .141,03 9 .590 .638,84 0,00 532 .470,47 630 .673,73 0,00 24 .248 .924,07

Total G . Órgão 7 .911 47 .565 .292,21 18 .442 .190,33 12 .738,00 3 .735 .559,22 747 .062,05 6 .778,14 70 .509 .619,95

referência: Processamento de Novembro valor em r$

unidade
Orçamentária

Nº de
Serv .

vencimento
Básico

Adicional
Tempo Serv .

vantagem
do Cargo

vantagens
Eventuais

vantagem
Atrasada

vantagem 
de

Custeio
Total da

remuneração

1401 - COrPO DE BOMBEIrOS MILITAr DE MINAS GErAIS
C . E . Militares 6 .083 33 .898 .348,25 8 .834 .881,52 10 .950,00 3 .453 .268,49 251 .832,51 0,00 46 .449 .280,77
C . Com . Civis 20 48 .546,48 733,34 1 .788,00 2 .022,83 0,00 6 .397,54 59 .488,19
C . Magist . 14 27 .230,79 0,00 0,00 4 .430,27 0,00 0,00 31 .661,06
Soma 6 .117 33 .974 .125,52 8 .835 .614,86 12 .738,00 3 .459 .721,59 251 .832,51 6 .397,54 46 .540 .430,02

1401 - ENCArGOS GErAIS DO ESTADO
Militares Inat . 1 .782 13 .598 .230,26 9 .663 .909,58 0,00 504 .051,76 496 .062,45 0,00 24 .262 .254,05
Pes . Civ . Inat . 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inat . Magist . 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Soma 1782 13 .598 .230,26 9 .663 .909,58 0,00 504 .051,76 496 .062,45 0,00 24 .262 .254,05

Total G . Órgão 7 .899 47 .572 .355,78 18 .499 .524,44 12 .738,00 3 .963 .773,35 747 .894,96 6 .397,54 70 .802 .684,07

referência: Processamento de Dezembro valor em r$

unidade
Orçamentária

Nº de
Serv .

vencimento
Básico

Adicional
Tempo Serv .

vantagem
do Cargo

vantagens
Eventuais

vantagem
Atrasada

vantagem 
de

Custeio
Total da

remuneração

1401 - COrPO DE BOMBEIrOS MILITAr DE MINAS GErAIS
C . E . Militares 6 .077 33 .992 .317,09 8 .889 .269,69 10 .950,00 4 .742 .815,27 72 .926,80 0,00 47 .708 .278,85
C . Com . Civis 21 52 .781,48 733,34 1 .788,00 3 .321,24 616,00 3 .735,34 62 .975,40
C . Magist . 7 12 .927,63 0,00 0,00 54,08 0,00 0,00 12 .981,71
Soma 6 .105 34 .058 .026,20 8 .890 .003,03 12 .738,00 4 .746 .190,59 73 .542,80 3 .735,34 47 .784 .235,96

1401 - ENCArGOS GErAIS DO ESTADO
Militares Inat . 1 .788 13 .667 .531,36 9 .710 .325,60 0,00 707 .047,36 649 .161,87 0,00 24 .734 .066,19
Pes . Civ . Inat . 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inat . Magist . 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Soma 1 .788 13 .667 .531,36 9 .710 .325,60 0,00 707 .047,36 649 .161,87 0,00 24 .734 .066,19

Total G . Órgão 7 .893 47 .725 .557,56 18 .600 .328,63 12 .738,00 5 .453 .237,95 722 .704,67 3 .735,34 72 .518 .302,15
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– CG – Ato de Dispensa e Delegação de Ordenador de Despesas Titular 
e Suplente . O Cel BM Cmt-Geral do CBMMG, no uso de suas atribui-
ções legais prescritas no art . 22, do Decreto nº 37 .924, de 16Mai96, 
Dispensa/Delega competência aos militares indicados, para atuar 
como Ordenador de Despesas a partir de 15Jan18: Dispensa do Orde-
nador de Despesa Titular: ABM – unidade 1400017, o nº 124 .215-5, 
Maj BM Fransergio Gomes Delgado, CPF: 957 .889 .726-04; Dele-
gação do Ordenador de Despesa Titular: ABM – unidade 1400017, 
o nº 131 .933-4, Cap BM Marcely Izabel de Oliveira Camargos, CPF 
012 .883 .296-79 . Dispensa do Ordenador de Despesas Suplente: ABM 
– unidade 1400017, o nº 128 .534-5, Maj BM Jordana de Oliveira Fil-
gueiras Daldegan, CPF 013 .478 .956-39 . Delegação do Ordenador de 
Despesa Suplente: ABM – unidade 1400017, o nº 128 .989-1, Cap BM 
Andiara Beatriz ribeiro Miranda, CPF 051 .297 .306-74 . Publique-se, 
registre-se e cumpra-se . BH, 10Jan18 . Cláudio roberto de Souza, Cel 
BM, Cmt-Geral .
– DrH – Cmt-Geral Cel BM Cláudio roberto de Souza no uso de suas 
atribuições regulamentares previstas no Decreto 40 .874/2000,
- reforma por idade, a partir de 29Dez17, o nº 109 .597-5, 3º Sgt 
QPrBM Marcos Aurélio da Cruz Muniz, inativo do 6º BBM, tem 
direito aos proventos integrais de sua graduação, recebe o 3º qüinqü-
ênio desde 28Ago06 .
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controladoria-
Geral do Estado

Controlador-Geral: Eduardo Martins de Lima

Expediente
 ATOS DO SENHOr CHEFE DE GABINETE 

ALAN JODArC MIrON MAGALHÃES
Competência delegada pela resolução CGE Nº 

002/2016, publicada em 04/5/2016 .

AFASTAMENTO POr MOTIvO DE CASAMENTO
rEGISTrA AFASTAMENTO POr MOTIvO DE CASAMENTO, 
nos termos da alínea “a” do art . 201 da Lei nº 869, de 5/7/1952, por 
oito dias, à servidora:
MASP 1 .336 .931-9, Luana Cristina Ferreira, a partir de 08/12/2017 .
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 POrTArIA/COGE Nº 4/2018
O Controlador-Geral, no uso de sua competência conferida pelo art . 
48, § 1º, inciso II, da Lei Estadual nº 22 .257/2016, tendo em vista os 
motivos apresentados pela Sra . Presidente do respectivo Procedimento; 
rESOLvE:
 Art . 1º Substituir os servidores Luiz Fernando dos Santos (vogal), 
MASP 348 .386-4, e Letícia dos Anjos viana (Secretária), MASP 
1 .071 .907-8, pelos servidores Mauro Ângelo Defeo (vogal), MASP 
348 .567-9, e Marcilene Iolanda Alves (Secretária), MASP 1 .171 .609-9, 
na Sindicancia Administrativa Investigatória instaurada pela Portaria/
COGE n° 26/2017, publicada no Diário Oficial do Executivo em 18 
de março de 2017 .
 Art . 2º reconduzir os membros da Comissão, sob a Presidencia do ser-
vidor Gercy Gonçalves do Carmo, MASP 1 .056 .738-6, para concluir os 
trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da 
publicação desta portaria .

 Corregedoria-Geral, Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2018 .
 TIAGO FANTINI MAGALHAES
 Controlador-Geral em Exercício

 POrTArIA/COGE Nº 5/2018
O Controlador-Geral, no uso de sua competência conferida pelo art . 
48, § 1º, inciso II, da Lei Estadual nº 22 .257/2016, tendo em vista os 
motivos apresentados pela Sra . Presidente do respectivo Procedimento; 
rESOLvE:
 Art . 1º Substituir os servidores Luiz Fernando dos Santos (vogal), 
MASP 348 .386-4, e Letícia dos Anjos viana (Secretária), MASP 
1 .071 .907-8, pelos servidores Mauro Ângelo Defeo (vogal), MASP 
348 .567-9, e Marcilene Iolanda Alves (Secretária), MASP 1 .171 .609-9, 
nos Processos Administrativos Disciplinares instaurados, conforme 
portarias listadas no quadro a seguir .

Portarias/
COGE N°

Data da publicação do extrato no 
Diário Oficial do Executivo

35/2017 31 de março de 2017
56/2017 20 de maio de 2017
57/2017 20 de maio de 2017
72/2017 29 de junho de 2017
73/2017 29 de junho de 2017
87/2017 25 de julho de 2017
88/2017 25 de julho de 2017
110/2017 27 de outubro de 2017

 Art . 2º reconduzir os membros da Comissão, sob a Presidencia do ser-
vidor Gercy Gonçalves do Carmo, MASP 1 .056 .738-6, para concluir os 
trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da 
publicação desta portaria .

 Corregedoria-Geral, Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2018 .
 TIAGO FANTINI MAGALHAES
 Controlador-Geral em Exercício


