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SuPErINTENDÊNCIA rEGIoNAL DA 
FAZENDA I/uBErLÂNDIA

ADMINISTrAÇÃo FAZENDárIA
1º NÍvEL/uBErLÂNDIA

INTIMAÇÃo
Fica o sujeito passivo intimado do Termo de Exclusão do Simples 
Nacional, conforme a Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, Art. 29, 
V e XI, e Art.29 §1° e 3° e Resolução CGSN 140/2018 de 22/05/2018, 
Art. 83, II e Art. 84, IV, “d” e “j”. O contribuinte poderá impugnar a 
exclusão a que se refere o Termo, parte integrante do Processo Tribu-
tário Administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta publi-
cação . Havendo reconhecimento do crédito tributário formalizado pelo 
Auto de Infração, não havendo impugnação à exclusão no prazo esta-
belecido ou sendo a decisão administrativa relacionada à impugnação 
desfavorável ao contribuinte, a exclusão do Simples Nacional surtirá 
os efeitos previstos no Art. 84, inciso IV, alíneas “d” e “j”, da Resolu-
ção CGSN nº 140 de 22 de maio de 2018 e alcançara todos os estabe-
lecimentos da empresa . Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos 
na repartição fazendária situada na Praça Tubal vilela 165 – 2º andar, 
Centro .
1 . PTA: 01 .001851227-69
Sujeito Passivo: Alice da rocha
IE/CPF/CNPJ: 001291270 .00-60
End .: Av . Getúlio vargas, nº 3607, uberlândia/MG .

uberlândia, 23 de dezembro de 2020 .
Pedro Antônio Alves - Masp: 341.113-9

Chefe da AF/1º Nível/uberlândia

23 1431689 - 1

SrF ii - varginha
SuPErINTENDÊNCIA rEGIoNAL DA 

FAZENDA II - vArGINHA-ADMINISTrAÇÃo 
FAZENDárIA 2º NÍvEL ExTrEMA

INTIMAÇÃo
Fica o sujeito passivo intimado a promover, no prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar desta publicação,o pagamento/parcelamento/impugnação do 
crédito tributário constituído mediante o PTA lavrado pela DF/2º Nível/
Extrema a seguir relacionado, nos termos da legislação vigente, sob 
pena de revelia e reconhecimento do crédito tributário, circunstância 
em que a peça fiscal será encaminhada para inscrição em dívida ativa e 
execução judicial, inclusive no caso de decisão irrecorrível no CC/MG 
favorável à Fazenda Pública Estadual . Maiores esclarecimentos pode-
rão ser obtidos nesta repartição Fazendária de Extrema/MG, rua Melo 
viana, 08, 2º andar, sala 18 – Centro – Extrema – MG mediante agenda-
mento ou através de e-mail afextrema@fazenda .mg .gov .br
PTA : 01.001471425-61 Sujeito Passivo: Centro de Distribuição de 
Produtos Metálicos Minas Gerais Ltda IE : 002.155928.00-34 CNPJ: 
18.191.461/0001-54 Av. Poços de Caldas, 2499 – Distrito Industrial – 
Itajubá – MG – CEP 37.504-126 Coobrigado: Cleber Renato Kopke 
Bastos rua Figueira, 60 – Parque Ambai – Nova Iguaçu – rJ – CEP 
26.070-784

Extrema, 23 de Dezembro de 2020
Maria Cristina Inácio - Masp – 262.946-7 - 

Chefe AF/ 2º - Nível de Extrema

SuPErINTENDÊNCIA rEGIoNAL DA 
FAZENDA II - vArGINHA-ADMINISTrAÇÃo 

FAZENDárIA 2º NÍvEL ExTrEMA
INTIMAÇÃo

Fica o sujeito passivo intimado a promover, no prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar desta publicação,o pagamento/parcelamento/impugnação do 
crédito tributário constituído mediante o PTA lavrado pela DF/2º Nível/
Extrema a seguir relacionado, nos termos da legislação vigente, sob 
pena de revelia e reconhecimento do crédito tributário, circunstância 
em que a peça fiscal será encaminhada para inscrição em dívida ativa e 
execução judicial, inclusive no caso de decisão irrecorrível no CC/MG 
favorável à Fazenda Pública Estadual . Maiores esclarecimentos pode-
rão ser obtidos nesta repartição Fazendária de Extrema/MG, rua Melo 
viana, 08, 2º andar, sala 18 – Centro – Extrema – MG mediante agenda-
mento ou através de e-mail afextrema@fazenda .mg .gov .br
PTA : 01 .001799578-71 Sujeito Passivo: TrATorPAN – Comercial 
e Distribuidora Eireli CNPJ: 69 .089910/0001-99 rua dos americanos, 
353 – Barra Funda – São Paulo – SP – CEP 011380-10

Extrema, 23 de Dezembro de 2020
Maria Cristina Inácio - Masp – 262.946-7 - 

Chefe AF/ 2º - Nível de Extrema

SuPErINTENDÊNCIA rEGIoNAL DA 
FAZENDA II - vArGINHA-ADMINISTrAÇÃo 

FAZENDárIA 2º NÍvEL ExTrEMA
INTIMAÇÃo

Fica o sujeito passivo intimado a promover, no prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar desta publicação,o pagamento/parcelamento/impugnação do 
crédito tributário constituído mediante o PTA lavrado pela DF/2º Nível/
Extrema a seguir relacionado, nos termos da legislação vigente, sob 
pena de revelia e reconhecimento do crédito tributário, circunstância 
em que a peça fiscal será encaminhada para inscrição em dívida ativa e 
execução judicial, inclusive no caso de decisão irrecorrível no CC/MG 
favorável à Fazenda Pública Estadual . Maiores esclarecimentos pode-
rão ser obtidos nesta repartição Fazendária de Extrema/MG, rua Melo 
viana, 08, 2º andar, sala 18 – Centro – Extrema – MG mediante agenda-
mento ou através de e-mail afextrema@fazenda .mg .gov .br
PTA : 01 .001697688-71
Sujeito Passivo: vANDEr GAMES LTDA IE : 001 .061938-0063 
CNPJ: 09.384109/0001-44 Av. Oiapoque,156 – Box 495 – Centro – 
Belo Horizonte – MG – CEP 30 .111-070 Coobrigado: vander dos San-
tos Martins rua Zenão, 51 – Nazaré – Belo Horizonte – MG – CEP 
31 .990-150

Extrema, 23 de Dezembro de 2020
Maria Cristina Inácio - Masp – 262.946-7 - 

Chefe AF/ 2º - Nível de Extrema

SuPErINTENDÊNCIA rEGIoNAL DA FAZENDA - vArGINHA
ADMINISTrAÇÃo FAZENDárIA 2º NÍvEL/PASSoS

INTIMAÇÃo
Ficam, o sujeito passivo e o Coobrigado abaixo identificados, optan-
tes pelo Simples Nacional previsto na Lei Complementar nº 123, de 
2006, aplicável às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte, 
ciente de que foi iniciado o processo de sua exclusão pela DF/2º Nível/
Passos, de ofício, do referido regime, autorizado nos arts . 28 e no § 
5º, do art . 29, da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentados 
pelo art. 83, inciso II, da Resolução CGSN nº 140, de 2018, em vir-
tude do cometimento da irregularidade descrita no Auto de Infração 
nº 01.001793448.95.
Informamos que, nos termos do art . 83, §§ 1º e 2º, da resolução 
CGSN nº 140, de 2018, fica a empresa notificada do Termo de Exclu-
são do Simples Nacional, podendo apresentar Impugnação, por escrito, 

dirigida ao Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da ciência deste, em con-
sonância com o § 5º, do art . 29 e o art . 39, ambos da Lei Comple-
mentar nº 123, de 2006, c/c os artigos 117, 118 e 119, do rPTA/MG 
(Decreto nº 44.747/2008). Maiores esclarecimentos poderão ser obti-
dos na Administração Fazendária de Passos, situada na rua Deputado 
Lourenço de Andrade, 135 – Centro – Passos MG . Termo de Exclusão 
nº: 14346403/11479720/18112020. PTA Nº: 01.001793448.95. Sujeito 
Passivo: LW Distribuidor Sex Shop Ltda. I.E: 001.844958.00-80 
End . rua Matogrosso, 302 - Loja – Barro Preto . Belo Horizonte – 
MG . CEP: 30 .190-080 . Coobrigado: ronan Camargos alecrim . CPF: 
072.514.046-13. End.: Rua Itabira, 835 – Apto 403 – Lagoinha. Belo 
Horizonte – MG. CEP: 31.110-340.

Passos, 23 de dezembro de 2020 .
(a) roseli Eloisa Machado Silveira .

Chefe da AF 2º nível/Passos .

Superintendência Regional da Fazenda II Varginha
Administração Fazendária 2º Nível Pouso Alegre

INTIMAÇÃo
Nos termos do art . 10, parágrafo 1º do rPTA aprovado pelo Decreto nº 
44.747/2008, ficam os envolvidos abaixo indicados, intimados a pro-
moverem no prazo de 30 dias, a contar da publicação deste, o paga-
mento do(s) crédito(s) tributário(s) constituído(s) através do(s) Auto de 
Infração abaixo indicado(s), lavrados pela DF/Pouso Alegre, por meio 
de DAE, ou parcelá-lo(s), nos termos da legislação vigente, ou ainda 
impugná-lo(s), sob pena de revelia e reconhecimento do crédito tribu-
tário, circunstância em que a peça fiscal será encaminhada para inscri-
ção em dívida ativa e execução judicial, inclusive no caso de decisão 
irrecorrível no CC/MG favorável à Fazenda Pública Estadual . Maio-
res esclarecimentos poderão ser obtidos através do endereço eletrônico 
afpousoalegre@fazenda .mg .gov .br  .   Contribuinte .: Damião Pereira 
dos Santos CPF : 259.488.558.48 End.: Rua Gamboa QML 15,0 Bairro 
Paraiso Município: Santo André - SP

Coobrigado: Ronivon Pereira dos Santos CPF. : 161.347.208.01 End.: 
rua Justino ribeiro da Silva, 70, casa Bairro Açude Município: Itajubá 
- MG PTA: 01.001789903.94

Contribuinte.: Damião Pereira dos Santos CPF : 259.488.558.48 End.: 
rua Gamboa QML 15,0 Bairro Paraiso Município: Santo André - SP 
PTA: 01.001813749.68

Pouso Alegre, 23 de dezembro de 2020 .
Maria Luiza Couto

Chefe AF/Pouso Alegre

SrF-II/varginha-DF/2ºN/Poços de Caldas
Fica o sujeito passivo intimado a promover, no prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar desta publicação, o pagamento/parcelamento/Impugnação do 
crédito tributário constituído mediante o e-PTA a seguir relacionado 
lavrado pela Delegacia Fiscal de Poços de Caldas, nos termos da legis-
lação vigente, sob pena de revelia e reconhecimento do crédito tribu-
tário, circunstância em que a peça fiscal será encaminhada para inscri-
ção em dívida ativa e execução judicial, inclusive no caso de decisão 
irrecorrível no CCMG, favorável à Fazenda Pública Estadual . Maiores 
esclarecimentos poderão ser obtidos nesta repartição fazendária situada 
na rua Assis Figueiredo, 639 – Centro, Poços de Caldas/MG . Telefone 
(35) 3066-6100. PTA Nº: 01.001790349-26 Sujeito Passivo: ALES-
SANDRO CESAR POSCIDONIO  Endereço: Rua São Paulo, 345, 
Centro, Nova resende/MG CPF: 036 .793 .866-99

Poços de Caldas, 23 de dezembro de 2020
roberto da Silva Durães

Delegado em Exercício/DF/2º Nível/ Poços 
de Caldas – Masp. 668.407-0

SrF-II/varginha-DF/2ºN/Poços de Caldas
Fica o sujeito passivo intimado a promover, no prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar desta publicação, o pagamento/parcelamento/Impugnação do 
crédito tributário constituído mediante o e-PTA a seguir relacionado 
lavrado pela Delegacia Fiscal de Poços de Caldas, nos termos da legis-
lação vigente, sob pena de revelia e reconhecimento do crédito tribu-
tário, circunstância em que a peça fiscal será encaminhada para inscri-
ção em dívida ativa e execução judicial, inclusive no caso de decisão 
irrecorrível no CCMG, favorável à Fazenda Pública Estadual . Maiores 
esclarecimentos poderão ser obtidos nesta repartição fazendária situada 
na rua Assis Figueiredo, 639 – Centro, Poços de Caldas/MG . Tele-
fone (35) 3066-6100. PTA Nº: 01.001792634-53 Sujeito Passivo: ANA 
PAuLA GASPAr SArrASSINI Endereço: rua Pascoal de Simone, 
60, Residencial Nova Floresta, Guaxupé/MG. CPF: 025.142.136-81

Poços de Caldas, 23 de dezembro de 2020
roberto da Silva Durães

Delegado em Exercício/DF/2º Nível/ Poços 
de Caldas – Masp. 668.407-0

SrF-II/varginha-DF/2ºN/Poços de Caldas
Fica o sujeito passivo intimado a promover, no prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar desta publicação, o pagamento/parcelamento/Impugnação do 
crédito tributário constituído mediante o e-PTA a seguir relacionado 
lavrado pela Delegacia Fiscal de Poços de Caldas, nos termos da legis-
lação vigente, sob pena de revelia e reconhecimento do crédito tribu-
tário, circunstância em que a peça fiscal será encaminhada para inscri-
ção em dívida ativa e execução judicial, inclusive no caso de decisão 
irrecorrível no CCMG, favorável à Fazenda Pública Estadual . Maiores 
esclarecimentos poderão ser obtidos nesta repartição fazendária situada 
na rua Assis Figueiredo, 639 – Centro, Poços de Caldas/MG . Tele-
fone (35) 3066-6100. PTA Nº: 01.001814939-24 Sujeito Passivo: ANI-
BAL CAMILLO TOGNI Endereço: Avenida Antonio Togni, 2441, Vila 
Cruz, Poços de Caldas/MG. CPF: 005.260.616-34

Poços de Caldas, 23 de dezembro de 2020
roberto da Silva Durães

Delegado em Exercício/DF/2º Nível/ Poços 
de Caldas – Masp. 668.407-0

SrF-II/varginha-DF/2ºN/Poços de Caldas
Fica o sujeito passivo intimado a promover, no prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar desta publicação, o pagamento/parcelamento/Impugnação do 
crédito tributário constituído mediante o e-PTA a seguir relacionado 
lavrado pela Delegacia Fiscal de Poços de Caldas, nos termos da legis-
lação vigente, sob pena de revelia e reconhecimento do crédito tribu-
tário, circunstância em que a peça fiscal será encaminhada para inscri-
ção em dívida ativa e execução judicial, inclusive no caso de decisão 
irrecorrível no CCMG, favorável à Fazenda Pública Estadual . Maiores 
esclarecimentos poderão ser obtidos nesta repartição fazendária situada 
na rua Assis Figueiredo, 639 – Centro, Poços de Caldas/MG . Telefone 
(35) 3066-6100 . PTA Nº: 01 .001759236-02 Sujeito Passivo: Carlos 
Donizetti Costa Endereço: Ave Afonso Pena, 526, Centro, Muzambi-
nho/MG . CPF: 258 .375 .836 .53

Poços de Caldas, 23 de dezembro de 2020
roberto da Silva Durães

Delegado em Exercício/DF/2º Nível/ Poços 
de Caldas – Masp. 668.407-0

SrF-II/varginha-DF/2ºN/Poços de Caldas
Fica o sujeito passivo intimado a promover, no prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar desta publicação, o pagamento/parcelamento/Impugnação do 
crédito tributário constituído mediante o e-PTA a seguir relacionado 
lavrado pela Delegacia Fiscal de Poços de Caldas, nos termos da legis-
lação vigente, sob pena de revelia e reconhecimento do crédito tribu-
tário, circunstância em que a peça fiscal será encaminhada para inscri-
ção em dívida ativa e execução judicial, inclusive no caso de decisão 
irrecorrível no CCMG, favorável à Fazenda Pública Estadual . Maiores 
esclarecimentos poderão ser obtidos nesta repartição fazendária situada 
na rua Assis Figueiredo, 639 – Centro, Poços de Caldas/MG . Tele-
fone (35) 3066-6100 . PTA Nº: 01 .001812822-22 Sujeito Passivo: EDu-
ArDo JoSE BENEDITo DA SILvA
Endereço: rua Miguel Cardillo, 186, JD Eldorado, Botelhos/MG .
CPF: 079 .551 .296-10

Poços de Caldas, 23 de dezembro de 2020
roberto da Silva Durães

Delegado em Exercício/DF/2º Nível/ Poços 
de Caldas – Masp. 668.407-0

SrF-II/varginha-DF/2ºN/Poços de Caldas
Fica o sujeito passivo intimado a promover, no prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar desta publicação, o pagamento/parcelamento/Impugnação do 
crédito tributário constituído mediante o e-PTA a seguir relacionado 
lavrado pela Delegacia Fiscal de Poços de Caldas, nos termos da legis-
lação vigente, sob pena de revelia e reconhecimento do crédito tribu-
tário, circunstância em que a peça fiscal será encaminhada para inscri-
ção em dívida ativa e execução judicial, inclusive no caso de decisão 
irrecorrível no CCMG, favorável à Fazenda Pública Estadual . Maiores 
esclarecimentos poderão ser obtidos nesta repartição fazendária situada 
na rua Assis Figueiredo, 639 – Centro, Poços de Caldas/MG . Telefone 
(35) 3066-6100. PTA Nº: 01.001760474-40 Sujeito Passivo: FLAVIO 
GARCIA DAL POGGETTO Endereço: Rua Doutor Vital Brasil, 74, 
Centro, Caldas/MG. CPF: 549.584.236-72

Poços de Caldas, 23 de dezembro de 2020
roberto da Silva Durães

Delegado em Exercício/DF/2º Nível/ Poços 
de Caldas – Masp. 668.407-0

SrF-II/varginha-DF/2ºN/Poços de Caldas
Fica o sujeito passivo intimado a promover, no prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar desta publicação, o pagamento/parcelamento/Impugnação do 
crédito tributário constituído mediante o e-PTA a seguir relacionado 
lavrado pela Delegacia Fiscal de Poços de Caldas, nos termos da legis-
lação vigente, sob pena de revelia e reconhecimento do crédito tribu-
tário, circunstância em que a peça fiscal será encaminhada para inscri-
ção em dívida ativa e execução judicial, inclusive no caso de decisão 
irrecorrível no CCMG, favorável à Fazenda Pública Estadual . Maiores 
esclarecimentos poderão ser obtidos nesta repartição fazendária situada 
na rua Assis Figueiredo, 639 – Centro, Poços de Caldas/MG . Tele-
fone (35) 3066-6100. PTA Nº: 01.001814874-10 Sujeito Passivo: GIO-
vANI GrANATo Endereço: rua Joaquim rodrigues de Souza, 28, Pq 
Vivaldi Leite Ribeiro, Poços de Caldas/MG. CPF: 729.249.696-20

Poços de Caldas, 23 de dezembro de 2020
roberto da Silva Durães

Delegado em Exercício/DF/2º Nível/ Poços 
de Caldas – Masp. 668.407-0

SrF-II/varginha-DF/2ºN/Poços de Caldas
Fica o sujeito passivo intimado a promover, no prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar desta publicação, o pagamento/parcelamento/Impugnação do 
crédito tributário constituído mediante o e-PTA a seguir relacionado 
lavrado pela Delegacia Fiscal de Poços de Caldas, nos termos da legis-
lação vigente, sob pena de revelia e reconhecimento do crédito tribu-
tário, circunstância em que a peça fiscal será encaminhada para inscri-
ção em dívida ativa e execução judicial, inclusive no caso de decisão 
irrecorrível no CCMG, favorável à Fazenda Pública Estadual . Maiores 
esclarecimentos poderão ser obtidos nesta repartição fazendária situada 
na rua Assis Figueiredo, 639 – Centro, Poços de Caldas/MG . Telefone 
(35) 3066-6100 . PTA Nº: 01 .001813955-91 Sujeito Passivo: IvoNETE 
APArECIDA GouvEIA Endereço: r r Paissandu, 275, Dom Bosco, 
Poços de Caldas/MG. CPF: 655.472.416-87

Poços de Caldas, 23 de dezembro de 2020
roberto da Silva Durães

Delegado em Exercício/DF/2º Nível/ Poços 
de Caldas – Masp. 668.407-0

SrF-II/varginha-DF/2ºN/Poços de Caldas
Fica o sujeito passivo intimado a promover, no prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar desta publicação, o pagamento/parcelamento/Impugnação do 
crédito tributário constituído mediante o e-PTA a seguir relacionado 
lavrado pela Delegacia Fiscal de Poços de Caldas, nos termos da legis-
lação vigente, sob pena de revelia e reconhecimento do crédito tribu-
tário, circunstância em que a peça fiscal será encaminhada para inscri-
ção em dívida ativa e execução judicial, inclusive no caso de decisão 
irrecorrível no CCMG, favorável à Fazenda Pública Estadual . Maio-
res esclarecimentos poderão ser obtidos nesta repartição fazendária 
situada na rua Assis Figueiredo, 639 – Centro, Poços de Caldas/MG . 
Telefone (35) 3066-6100. PTA Nº: 01.001787694-69 Sujeito Passivo: 
LuCIANo DE oLIvEIrA MAGALHAES Endereço: rua Francisqui-
nho Dias 534, Apartamento 21, Centro, São Jose do Rio Pardo/SP.
CPF: 168 .317 .888-23

Poços de Caldas, 23 de dezembro de 2020
roberto da Silva Durães

Delegado em Exercício/DF/2º Nível/ Poços 
de Caldas – Masp. 668.407-0

SrF-II/varginha-DF/2ºN/Poços de Caldas
Fica o sujeito passivo intimado a promover, no prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar desta publicação, o pagamento/parcelamento/Impugnação do 
crédito tributário constituído mediante o e-PTA a seguir relacionado 
lavrado pela Delegacia Fiscal de Poços de Caldas, nos termos da legis-
lação vigente, sob pena de revelia e reconhecimento do crédito tribu-
tário, circunstância em que a peça fiscal será encaminhada para inscri-
ção em dívida ativa e execução judicial, inclusive no caso de decisão 
irrecorrível no CCMG, favorável à Fazenda Pública Estadual . Maiores 
esclarecimentos poderão ser obtidos nesta repartição fazendária situada 
na rua Assis Figueiredo, 639 – Centro, Poços de Caldas/MG . Telefone 
(35) 3066-6100. PTA Nº: 01.001765051-54 Sujeito Passivo: RAFAEL 
EMANuEL MArIANo Endereço: rua Esmerino ribeiro do valle, 78, 
JD Nova Guaxupé, Guaxupé/MG. CPF: 066.379.776-40

Poços de Caldas, 23 de dezembro de 2020
roberto da Silva Durães

Delegado em Exercício/DF/2º Nível/ Poços 
de Caldas – Masp. 668.407-0

SrF-II/varginha-DF/2ºN/Poços de Caldas
Fica o sujeito passivo intimado a promover, no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar desta publicação, o pagamento/parcelamento/Impugna-
ção do crédito tributário constituído mediante o e-PTA a seguir rela-
cionado lavrado pela Delegacia Fiscal de Poços de Caldas, nos termos 
da legislação vigente, sob pena de revelia e reconhecimento do crédito 

tributário, circunstância em que a peça fiscal será encaminhada para 
inscrição em dívida ativa e execução judicial, inclusive no caso de 
decisão irrecorrível no CCMG, favorável à Fazenda Pública Estadual . 
Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos nesta repartição fazendá-
ria situada na rua Assis Figueiredo, 639 – Centro, Poços de Caldas/
MG . Telefone (35) 3066-6100 . PTA Nº: 01 .001801009-96 Sujeito Pas-
sivo: SILvANIA APArECIDA DA SILvA ALExANDrE . Endereço: 
rua Hercilio Marques Piza, 70, JD Bela vista, Juruaia/MG .
CPF: 048.284.816-21

Poços de Caldas, 23 de dezembro de 2020
roberto da Silva Durães

Delegado em Exercício/DF/2º Nível/ Poços 
de Caldas – Masp. 668.407-0

SrF-II/varginha-DF/2ºN/Poços de Caldas
Fica o sujeito passivo intimado a promover, no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar desta publicação, o pagamento/parcelamento/Impugna-
ção do crédito tributário constituído mediante o PTA a seguir relacio-
nado lavrado pela Delegacia Fiscal de Poços de Caldas, nos termos da 
legislação vigente, sob pena de revelia e reconhecimento do crédito tri-
butário, circunstância em que a peça fiscal será encaminhada para ins-
crição em dívida ativa e execução judicial, inclusive no caso de decisão 
irrecorrível no CCMG, favorável à Fazenda Pública Estadual . Maiores 
esclarecimentos poderão ser obtidos nesta repartição fazendária situada 
na rua Assis Figueiredo, 639 – Centro, Poços de Caldas/MG . Telefone 
(35) 3066-6100. PTA Nº: 01.001415810-83 Sujeito Passivo: TEDSON 
JoSE NuNES  Endereço: Area rural, SN, Lot . Ponte rio Mac, Area 
Rural de Alfenas/MG. IE: 001544228.00-97

Poços de Caldas, 23 de dezembro de 2020
roberto da Silva DurãesDelegado em Exercício/
DF/2º Nível/ Poços de Caldas – Masp. 668.407-0

SrF-II/varginha-DF/2ºN/Poços de Caldas
Fica o sujeito passivo intimado a promover, no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar desta publicação, o pagamento/parcelamento/Impugna-
ção do crédito tributário constituído mediante o PTA a seguir relacio-
nado lavrado pela Delegacia Fiscal de Poços de Caldas, nos termos da 
legislação vigente, sob pena de revelia e reconhecimento do crédito tri-
butário, circunstância em que a peça fiscal será encaminhada para ins-
crição em dívida ativa e execução judicial, inclusive no caso de decisão 
irrecorrível no CCMG, favorável à Fazenda Pública Estadual . Maiores 
esclarecimentos poderão ser obtidos nesta repartição fazendária situada 
na rua Assis Figueiredo, 639 – Centro, Poços de Caldas/MG . Telefone 
(35) 3066-6100. PTA Nº: 01.001415810-83 Sujeito Passivo: TEDSON 
JOSE NUNES Endereço: Rua Juscelino Barbosa, 1444, Centro, Alfe-
nas/MG. CPF: 746.119.416-04

Poços de Caldas, 23 de dezembro de 2020
roberto da Silva DurãesDelegado em Exercício/
DF/2º Nível/ Poços de Caldas – Masp. 668.407-0

SrF-II/varginha-DF/2ºN/Poços de Caldas
Fica o sujeito passivo intimado a promover, no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar desta publicação, o pagamento/parcelamento/Impugna-
ção do crédito tributário constituído mediante o PTA a seguir relacio-
nado lavrado pela Delegacia Fiscal de Poços de Caldas, nos termos da 
legislação vigente, sob pena de revelia e reconhecimento do crédito tri-
butário, circunstância em que a peça fiscal será encaminhada para ins-
crição em dívida ativa e execução judicial, inclusive no caso de decisão 
irrecorrível no CCMG, favorável à Fazenda Pública Estadual . Maiores 
esclarecimentos poderão ser obtidos nesta repartição fazendária situada 
na rua Assis Figueiredo, 639 – Centro, Poços de Caldas/MG . Telefone 
(35) 3066-6100. PTA Nº: 01.001805046-71 Sujeito Passivo: VITOR 
AuGuSTo ALvES FIGuEIrEDo Endereço: rua Beija Flor, 5, Casa, 
Morada dos Pássaros, Poços de Caldas/MG. CPF: 441.341.936-72

Poços de Caldas, 23 de dezembro de 2020
roberto da Silva Durães

Delegado em Exercício/DF/2º Nível/ Poços 
de Caldas – Masp. 668.407-0

SrF-II/varginha-DF/2ºN/Poços de Caldas
Fica o sujeito passivo intimado a promover, no prazo de 30 (trinta) dias, 
a contar desta publicação, o pagamento/parcelamento/Impugnação do 
crédito tributário constituído mediante o e-PTA a seguir relacionado 
lavrado pela Delegacia Fiscal de Poços de Caldas, nos termos da legis-
lação vigente, sob pena de revelia e reconhecimento do crédito tribu-
tário, circunstância em que a peça fiscal será encaminhada para inscri-
ção em dívida ativa e execução judicial, inclusive no caso de decisão 
irrecorrível no CCMG, favorável à Fazenda Pública Estadual . Maiores 
esclarecimentos poderão ser obtidos nesta repartição fazendária situada 
na rua Assis Figueiredo, 639 – Centro, Poços de Caldas/MG . Telefone 
(35) 3066-6100 . PTA Nº: 01 .001766005-05 Sujeito Passivo: WANIA 
BEATrIZ GoNÇALvES ToDESCATo Endereço: rua Artur Pereira 
Caixeta, 411, Ponte de Pedra, Machado/MG. CPF: 041.733.136-32

Poços de Caldas, 23 de dezembro de 2020
roberto da Silva Durães

Delegado em Exercício/DF/2º Nível/ Poços 
de Caldas – Masp. 668.407-0
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Secretaria de Estado 
de infraestrutura 

e mobilidade
Secretário: Fernando Scharlack  Marcato

Departamento de Edificações 
e Estradas de rodagem de 

minas Gerais - DEr

Diretor-Geral: Fabrício Torres Sampaio

ATo ASSINADo PELo DIrETor DE 
PLANEJAMENTo, GESTÃo E FINANÇAS:

AuTorIZA AFASTAMENTo PArA GoZo DE FÉrIAS-PrEMIo, 
nos termos da Resolução SEPLAG nº 22, de 25/04/2003, ao servidor: 
Masp 1033324-3, Geraldo Ferreira, de 21/12/2020 a 21/01/2021, refe-
rente ao 4º quinquênio.
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Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública
Secretário: Mário Lúcio Alves de Araújo

Expediente
SuBSECrETArIA DE ATENDIMENTo SoCIoEDuCATIvo

Comunicado de remoções– SEJuSP/DGP - rEMoÇÃo nº 002/2020
Processo SEI nº 1450.01.0164789/2020-58

o Subsecretário de Atendimento Socioeducativo - SuASE, no uso de suas atribuições,comunica acerca da necessidade da remoção dos servidores efetivos do Centro Socioeducativo Andradas, Horto, Lindéia, Santa Clara, Santa Helena e São Jerônimo,em virtude da implantação do sistema de 
cogestão .

1 . DAS DISPoSIÇÕES GErAIS
1.1 As remoções provenientes deste Comunicado serão publicadas na modalidadeex-officio, conforme definição constante no Art. 3º da ResoluçãoSEJUSP N° 73, de 14 deNovembro de2019, que dispõe sobre a remoção de servidor público do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Justiça e 
Segurança Pública - SEJuSP .
1 .2 o presente Comunicado destina-se apenas aos servidores efetivos do Centro Socioeducativo Andradas, Horto, Lindéia, Santa Clara, Santa Helena e São Jerônimo e tem o objetivo de nortear a Administração Pública no planejamento, articulação e distribuição de vagas, sendo que amanifestação de 
preferências do servidor, ou a ausência dela, não gera garantia de deslocamento nos moldes pretendidos, nem inamovibilidade.
1.3 Entende-se pormanifestação de preferências do servidora classificação das unidades de destino por ordem de escolha (da 1ª a 10ª Opção), dado que a remoção para uma das unidades elencadas no ANEXO I ocorrerá ainda que não haja manifestação do servidor.
1.4 O Quadro de Vagas disponível no ANEXO Ipoderá ser modificadoposteriormente, conforme interesse e necessidadeda Administração Pública.
1.5A alocação dos servidores respeitaráos critérios definidos no Item 3 deste Comunicado.

 
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 320201224020234019.



 10 – quinta-feira, 24 de dezembro de 2020 diário do exeCutivo minas Gerais - Caderno 1
1.6 Caso o servidor não classifique as unidades ofertadas de acordo com sua preferência, a definição do seu futuro local de exercício, após a implantação da cogestão, será de competência do Subsecretário de Atendimento Socioeducativo.

2 .DA MANIFESTAÇÃo DE PrEFErÊNCIA Do SErvIDor
2.1 A manifestação de preferência do servidordeverá ser feita das 00h00 do dia 28de Dezembro de 2020 às 23h59 do dia 30de Dezembro de 2020.
2.2 O servidor deverá classificar as unidades socioeducativas constantes no ANEXO I deste Comunicado de acordo com a sua ordem de preferência,exclusivamente via Internet, mediante cadastro no Banco de Movimentação constante nolinkhttp://sistema.seguranca.mg.gov.br,no período indicado no 
Item 2 .1 .
2 .3 As informações constantes no cadastro serão de inteira responsabilidade do servidor .
2.4 Durante o período indicado no Item 2.1 será permitido ao candidato fazer a alteração e/ou exclusão de seu cadastro.
2.5 Caso o servidor não consiga concluir seu cadastropor problemas técnicos, o mesmo deverá encaminhar e-mail com justificava e print legível do erro apresentado em até 01 (uma) hora após a intercorrência para: gestaodevagasrh@seguranca.mg.gov.br.

3 . DA ANáLISE DAS MANIFESTAÇÕES DE PrEFErÊNCIAS
3.1 As manifestações de preferências dos servidores serão analisadas observando a seguinte ordem de prioridades:
3.1.1.Maior tempo de efetivo exercício;
3.1.2. Maior idade;
3.1.3. Comprovação de residênciano município da unidade pretendida, de cônjuge ou companheiro (a), desde que já se encontre reconhecida a união estável.

4. DA PUBLICAÇÃO DO ATO DE REMOÇÃO
4.1 Havendo possibilidade de atendimento ao pleito do servidor e observado o interesse e conveniência da Administração, os atos de remoção serãopublicados no Diário Oficial de Minas Gerais.
4.2 A não apresentação do servidor removido dentro do prazo previsto conforme dispõe a Lei nº 869, de 05/07/1952, poderá caracterizar falta injustificada ao trabalho e acarretará as consequências previstas na legislação 

ANExo I - QuADro DE vAGAS

CArrEIrA árEA DE ATuAÇÃo CEIP DoM 
BoSCo

CEIP SÃo 
BENEDITo

CSE SANTA 
TErEZINHA

CSE rIBEIrÃo 
DAS NEvES

CSE MoNTES 
CLAroS CSE DIvINÓPoLIS CSE JuIZ 

DE ForA
CSE SETE 
LAGoAS

DIrETorIA DE SEGurANÇA 
SoCIoEDuCATIvA CSE PIrAPorA ToTAIS

AGSE SEGurANÇA 90 3 9 45 6 10 8 8 28 0 207

ANEDS

ADvoGADo 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 7
ASSISTENTE SoCIAL 2 1 2 2 0 2 1 3 0 0 13
ENFErMEIro 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5
oDoNToLoGo 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
PEDAGoGISTA 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 6
PSICoLoGo 2 2 3 3 0 1 1 3 0 1 16
TErAPEuTA oCuPACIoNAL 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 4

ASEDS
AuxILIAr ADMINISTrATIvo 4 5 4 4 0 0 0 0 0 0 17
AuxILIAr DE ENFErMAGEM 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
AuxILIAr EDuCACIoNAL 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

ToTAL DE vAGAS 103 13 24 62 7 13 11 18 28 1 280

BErNArDo PINTo CoELHo NAvES
Subsecretáriode Atendimento Socioeducativo
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rESoLuÇÃo SEJuSP Nº 272, 22 DE DEZEMBro DE 2020 .
Dispõe sobre a delegação de competência para fins de apuração de frequência do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo § 1º, inciso III, do art. 93 da Constituição do Estado; a Lei Estadual 23.304, de 30 de maio de 2019; o Decreto Estadual nº 47.795, 19 de dezembro de 2019, e tendo em vista 
o disposto na Resolução SEPLAG nº 10, de 1º de março de 2004 e no art. 26, da Resolução SEPLAG nº 73, de 03 de outubro de 2018,
rESoLvE:
Art. 1º- Para fins de apuração de frequência junto ao sistema Ponto Digital, as unidades discriminadas no DECRETO 47.795/19 serão organizadas em unidades informais, de acordo com a Resolução SEJUSP nº 34/2020 e o Anexo desta resolução.
Art. 2º- Fica delegadoaos servidores indicados como gestores informais a competência de apuração de frequência, deexecução das demais funções previstas no art. 4º da Resolução SEPLAG nº 10, de 01 de março de 2004, e as autorizações para publicações dos atos tramitados no Ponto Digitalrelativos 
aos servidores e estagiários vinculados à unidade por eles gerida .
Parágrafo único – Não se aplicará à folha de ponto dos gestores informais delegados pelo caput o modelo “jornada de diretor”, disposto no art . 9º, da resolução SEPLAG nº 73, de 03 de outubro de 2018 .
Art . 3º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2020 .
Gustavo Henrique Wykrota Tostes 

Secretário Adjunto de Justiça e Segurança Pública
(respondendo pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública)

ANExo:

uNIDADE ForMAL vINCuLADA uNIDADE INForMAL MASP GESTor INForMAL
Núcleo de Correição Administrativa Núcleo de Correição Administrativa - rEGIoNAL 1173528-9 Geraldo ubirajara Farias Menezes
Departamento Penitenciário de Minas Gerais Casa de Custódia da Policia Civil de Minas Gerais 1226891-81374867-8 Milene BuenoAna Luísa Neves Fonseca
Departamento Penitenciário de Minas Gerais Departamento de Planejamento e Controle da Polícia Civil 1371996-81177641-9 vinícius Ferreira outeiroracabe Luciano rodrigues Lacerda
Assessoria de Informação e Inteligência Prisional Assessoria de Informação e Inteligência Prisional - FICCO 1220725-4 Patrícia Aparecida Freitas de Souza
Assessoria de Informação e Inteligência Prisional Assessoria de Informação e Inteligência Prisional - GAECO 1220725-4 Patrícia Aparecida Freitas de Souza
Assessoria de Informação e Inteligência Prisional Assessoria de Informação e Inteligência Prisional – Policia Federal (PF) 1220725-4 Patrícia Aparecida Freitas de Souza
Diretoria de Segurança Socioeducativa Divisão de orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente de Santa Luzia 1402839-3 André Henrique Cadete dos reis
Diretoria de Segurança Socioeducativa Divisão de orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente de Contagem 1140644-4 Maicon Willian da Silva
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EDITAL DE CHAMAMENTo
A Presidente da Comissão do Processo Disciplinar Simplificado nº 
001/2019, Nathália vilarino rodrigues, designada pela PorTArIA/
NUCAD/CSET-SEJUSP PDS Nº 001/2019, publicada no Diário Ofi-
cial do Executivo no dia 30 de janeiro de 2020, tendo em vista o dis-
posto no artigo 225 da Lei Estadual nº 869 de 05 de julho de 1952, 
combinado com o art . 256 do Código de Processo Civil, CoNvoCA, 
durante 08 (oito) dias consecutivos, o processado abaixo, por se achar 
em local incerto e não sabido, para comparecer perante esta Comissão 
Processante, instalada na Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143, Edifí-
cio Minas, 3º andar, Cidade Administrativa, Bairro Serra verde, Belo 
Horizonte MG, nos dias úteis, das 08hs às 16hs, telefone (31) 3916-
9732; e-mail: ana.lacerda@seguranca.mg.gov.br; nathalia.vilarino@
seguranca.mg.gov.br ; no prazo de 10 dias, a contar da oitava e última 
publicação deste edital no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, a 
fim de tomar conhecimento de seu processo, acompanhar sua tramita-
ção, solicitar diligências, juntar documentos, constituir advogado, apre-
sentar rol de testemunhas e defesa prévia, caso queira, para os fatos a 
ele atribuídos que caracterizam, em tese, ilícitos administrativos, con-
forme portaria inaugural, estando sujeito as penalidades administrativas 
de repreensão, suspensão e demissão a bem do serviço público nos ter-
mos da Lei 869/1952, sob pena de rEvELIA: ProCESSADo: W .o .S . 
– MASP 1.352.103-4.

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2020 .
Nathália vilarino rodrigues

Presidente da Comissão
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EDITAL DE CHAMAMENTo
o Presidente da Comissão da Sindicância Administrativa Disciplinar 
nº 25/2017, Arthur Coutinho Silva, conforme PorTArIA/NuCAD/
uSCI-SEAP-SuBSTITuIÇÃo Nº 13/2020, publicada no Minas Gerais 
de 20/02/2020, tendo em vista o disposto no artigo 225 da Lei Estadual 
nº 869 de 05 de julho de 1952, CoNvoCA E CITA, durante 08 (oito) 
diasconsecutivos, os sindicados abaixo relacionados para compare-
cer perante esta Comissão Processante, instalada na 15ª risp, sito na 
Rua: Jair Werneck, nº 330, Bairro: Cidade Alta, Teófilo - Otoni – MG, 
CEP: 39800-093, nos dias úteis, das 08:00 às 17:00 horas, telefones 
(33) 99110-8859 / (33) 98885-8374, e-mail: nucad15risp@gmail.com, 
no prazo de 10 dias, a contar da oitava e última publicação deste edital 
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, a fim de, pessoalmente, 
tomar conhecimento da respectiva Sindicância Administrativa Discipli-
nar, acompanhar sua tramitação, solicitar diligências, juntar documen-
tos, apresentar rol de testemunhas e defesa para os fatos a ele atribuídos, 
que caracterizam, em tese, ilícitos administrativos, conforme a portaria 
inaugural, conduta que se comprovada remete ao descumprimento do 
disposto no artigo 12, parágrafo único da Lei 18 .185/2009 e nos termos 
do artigo 9º do Decreto 45.155/2009 de 21 de agosto de 2009, sob pena 
de REVELIA: Eduardo Moreira Santos – MASP 1213476-3 e Sérgio 
Souza Pereira – Masp: 1205604-0 –SINDICADOS - SAD 025/2017.

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2020 .
Arthur Coutinho Silva

Presidente da Comissão

EDITAL DE CHAMAMENTo
o Presidente da Comissão da Sindicância Administrativa Disciplinar 
nº 026/2017, Arthur Coutinho Silva, conforme PorTArIA/NuCAD/
uSCI-SEAP-SuBSTITuIÇÃo Nº 13/2020, publicada no Minas Gerais 
de 20/02/2020, tendo em vista o disposto no artigo 225 da Lei Estadual 
nº 869 de 05 de julho de 1952, CoNvoCA E CITA, durante 08 (oito) 
diasconsecutivos, o sindicado abaixo relacionado para comparecer 
perante esta Comissão Processante, instalada na 15ª risp, sito na rua 
Jair Werneck, nº 330, Bairro Cidade Alta, Teófilo - Otoni – MG, CEP: 
39800-093, nos dias úteis, das 08:00 às 17:00 horas, telefones (33) 
99110-8859 / (33) 98885 – 8374, e-mail: nucad15risp@gmail.com, no 
prazo de 10 dias, a contar da oitava e última publicação deste edital 
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, a fim de, pessoalmente, 
tomar conhecimento da respectiva Sindicância Administrativa Discipli-
nar, acompanhar sua tramitação, solicitar diligências, juntar documen-
tos, apresentar rol de testemunhas e defesa para os fatos a ele atribuídos, 
que caracterizam, em tese, ilícitos administrativos, conforme a portaria 

inaugural, conduta que se comprovada remete ao descumprimento do 
disposto no artigo 12, parágrafo único da Lei 18 .185/2009 e nos ter-
mos do artigo 9º do Decreto 45.155/2009 de 21 de agosto de 2009, sob 
pena de rEvELIA:Luciano Batista Pereira– Masp: 1213571-1 –SIN-
DICADo - SAD 26/2017 .

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2020 .
Arthur Coutinho Silva

Presidente da Comissão

EDITAL DE CHAMAMENTo
o Presidente da Comissão da Sindicância Administrativa Disciplinar 
nº 027/2017, Arthur Coutinho Silva, conforme PorTArIA/NuCAD/
uSCI-SEAP-SuBSTITuIÇÃo Nº 13/2020, publicada no Minas Gerais 
de 20/02/2020, tendo em vista o disposto no artigo 225 da Lei Estadual 
nº 869 de 05 de julho de 1952, CoNvoCA E CITA, durante 08 (oito) 
diasconsecutivos, o sindicado abaixo relacionado para comparecer 
perante esta Comissão Processante, instalada na 15ª risp, sito na rua 
Jair Werneck, nº 330, Bairro Cidade Alta, Teófilo - Otoni – MG, CEP: 
39800-093, nos dias úteis, das 08:00 às 17:00 horas, telefones (33) 
99110-8859 / (33) 98885 – 8374, e-mail: nucad15risp@gmail.com, no 
prazo de 10 dias, a contar da oitava e última publicação deste edital 
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, a fim de, pessoalmente, 
tomar conhecimento da respectiva Sindicância Administrativa Discipli-
nar, acompanhar sua tramitação, solicitar diligências, juntar documen-
tos, apresentar rol de testemunhas e defesa para os fatos a ele atribuídos, 
que caracterizam, em tese, ilícitos administrativos, conforme a portaria 
inaugural, conduta que se comprovada remete ao descumprimento do 
disposto no artigo 12, parágrafo único da Lei 18 .185/2009 e nos termos 
do artigo 9º do Decreto 45.155/2009 de 21 de agosto de 2009, sob pena 
de rEvELIA : Hélio Max Alves Martins – Masp: 1213553-9 –SINDI-
CADo - SAD 27/2017 .

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2020 .
Arthur Coutinho Silva

Presidente da Comissão
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EDITAL DE CHAMAMENTo
O Presidente da Comissão do Processo Disciplinar Simplificado nº 
043/2020, Arthur Coutinho Silva, conformePortaria/NUCAD/CSET-
SEJUSP/PDS Nº 043/2020,publicada no Minas Gerais de 09/05/2020, 
tendo em vista o disposto no artigo 225 da Lei Estadual nº 869 de 05 
de julho de 1952,CoNvoCA E CITA, durante08 (oito) diasconsecuti-
vos, os sindicados abaixo relacionados para comparecerem perante esta 
Comissão Processante, instalada na 15ª risp, sito narua Jair Werneck, 
nº 330, Bairro Cidade Alta, Teófilo - Otoni – MG, CEP: 39800-093, 
nos dias úteis, das 08:00 às 17:00 horas, telefones (33) 99110-8859 / 
(33) 98885 – 8374, e-mail: nucad15risp@gmail.com,no prazo de 10 
dias, a contar da oitava e última publicação deste edital no Diário Ofi-
cial do Estado de Minas Gerais, a fim de, pessoalmente, tomar conhe-
cimento do respectivo Processo Disciplinar Simplificado, acompanhar 
sua tramitação, solicitar diligências, juntar documentos, apresentar rol 
de testemunhas e defesas para os fatos a eles atribuídos, que caracteri-
zam, em tese, ilícitos administrativos, conforme a portaria inaugural, 
condutas que se comprovadas remetem ao descumprimento do disposto 
nos artigos 216, incisos V e VI, 217, inciso IV, 245, caput e parágrafo 
único, 246, inciso I e 250, inciso V, todos na forma da Lei 869/52, 
estando sujeitos às penalidades previstas no art. 244, incisos I, III, ou 
vI do referido Diploma Estatutário , c/c o art . 12, parágrafo único da 
Lei 18.185/2009 e nos termos do art. 9º do Decreto nº 45.155, de 21 de 
agosto de 2009, paraMILTON ALVES DOS REIS - Masp: 1277180-4 
e JoNAS ErCÍLIA MANoEL – Masp: 1203757-8E, nosartigos 216, 
incisos V e VI, 217, inciso IV, 245,caput e parágrafo único, 246, inciso 
I e 250, incisos II e v, todos na forma da Lei 869/52, estando sujeitos 
às penalidades previstas no art. 244, incisos I, III, ou VI do referido 
Diploma Estatutário, c/c o art . 12, parágrafo único da Lei 18 .185/2009 
e nos termos do art. 9º do Decreto nº 45.155, de 21 de agosto de 2009, 
paraCRISTIANO RODRIGUES DA SILVA – Masp: 1277174-7 e 
SÉrGIo FrANCo DE SouZA - Masp:1 .215 .319-3,todos sob a pena 
de rEvELIA:ProCESSADoSMILToN ALvES DoS rEIS - Masp: 
1277180-4,JONAS ERCÍLIA MANOEL - Masp: 1203757-8, CRIS-
TIANO RODRIGUES DA SILVA – Masp: 1277174-7 e SÉRGIO 
FrANCo DE SouZA – Masp: 1215319-3 .

17 1429891 - 1

EDITAL DE CHAMAMENTo
o Presidente da Comissão daSindicância Administrativa Discipli-
nar SAD 086/2017 Alan Santos oliveira,conforme PorTArIA/
NuCAD/uSCI SEAP/SAD N°086/2017,  publicada no Minas Gerais 
de 12de agostode 2017, tendo em vista o disposto no artigo 225 da 
Lei Estadual nº 869 de 05 de julho de 1952, CoNvoCA, Adilson 
Geraldo Silva - MASP 1.209.544-4 durante 08 (oito) dias consecuti-
vos, notifica Vossa Excelênciapara comparecer perante esta Comis-
são Processante,instalada na Cidade Administrativa, Prédio Minas, 3° 
andar - Rod. Papa João Paulo II, 4001 Serra Verde, Belo Horizonte - 
MG, 31630-900 ,no dia 27/01/2021 às 10h, acompanhado de advogado, 
se assim desejar, a fim de prestar declarações, como também notifica 
Vossa Excelência da audiência da testemunha Thiago Evangelista dos 
Santos - INFoPEN 208 .067, no dia 27/01/2021, às 09h, sendo facul-
tado o comparecimento. Notifica aindaVossa Excelência da audiência 
da testemunha Geovani dos Santos Estevam - INFoPEN 166 .138, no 
dia 26/01/2021 as 11h, a ser realizada na penitenciária de ribeirão das 
Neves I (Antiga Penitenciaria José Maria Alkimin), para acompanhar 
depoimento da testemunha sendo facultado o comparecimento,sob 
pena deREVELIA: Adilson Geraldo Silva - MASP 1.209.544-4 PRO-
CESSADoNA SAD 086/2017 .

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2020 .
Alan Santos oliveira

Presidente da Comissão

18 1430254 - 1

DESPACHo
o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, no uso de 
suas atribuições, com fulcro no art . 219 da Lei nº 869/1952 c/c a Lei 
nº23.304/2019, tendo em vista a conclusão do Processo Administrativa 
Disciplinar nº 027/2018, instaurada por meio da PorTArIA/NuCAD/
USCI-SEAP/PAD Nº 027/2017, com extrato publicado no Diário Ofi-
cial do Executivo em 24/02/2018, DECIDE pela ABSOLVIÇÃO em 
face de P .r .T – Masp 1 .103 .373-5, ex-prestadora de serviços na fun-
ção de Agente de Segurança Penitenciário, L.L.S – Masp 1.383.043-5, 
na função de Assistente Executiva de Defesa Social; M.F.S – Masp 
360 .998-9, na função de Auxiliar Executiva de Defesa Social, L .M .L .– 
Masp 349.817-7, na função de Auxiliar Executiva de Defesa Social; 
e G .N .M – Masp 1 .136 .832-1, ex-prestador de serviços na função de 
Assistente Executivo de Defesa Social . Pelo ArQuIvAMENTo em 
face de E .L .C – Masp 1 .079 .908-8, na função de Agente de Segurança 
Penitenciário; A.A.A – Masp 946.982-6, na função de Agente de Segu-
rança Penitenciário; A.P.R – Masp 1.078.758-8, ex-servidor em recru-
tamento amplo; F.L.G – Masp 1.078.861-0, ex-prestador de serviços 
na função de Agente de Segurança Penitenciário, e W .r .S – Masp 
1.094.105-2, ex-prestador de serviços na função de Agente de Segu-
rança Penitenciário, por incidência da prescrição da pretensão punitiva, 
fundamentado no relatório da Comissão processante e no Parecer nº 77/
CGE/CSET_SEJuSP/NuCAD_ProC ./2020 .
Determina o envio de cópia do DECIDIDo à SuLoT para conheci-
mento e providências.

Belo Horizonte, SEJuSP, 23 de dezembro de 2020 .
Gustavo Henrique Wykrota Tostes

Secretário Adjunto de Estado de Justiça e Segurança Pública
(respondendo Pela Secretaria de Estado 

de Justiça e Segurança Pública)

DESPACHo
o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, no uso de suas 
atribuições, com fundamento no art . 219 da Lei Estadual nº 869/1952 
c/c a Lei nº 23.304/2019, tendo em vista a conclusão do Processo Admi-
nistrativo Disciplinar instaurado por meio da PorTArIA/NuCAD/
USCI-SEAP/PAD Nº 144/2018, publicada no Diário Oficial do Estado 
de Minas Gerais do dia 15/09/2018, DECIDE pela aplicação da pena-
lidade administrativa de rEPrEENSÃo, ao servidor em recrutamento 
amplo, L .I .P . – MASP: 1 .160 .091-3, fundamentado no Parecer nº 78/
CGE/CSET_SEJUSP/NUCAD_PROC./2020, por infringência do Art. 
216, VI, c/c Art. 245, caput, todos na forma da Lei nº 869/1952 .
Determina o envio de cópia do DECIDIDo à SuLoT para conheci-
mento e providências.

Belo Horizonte, SEJuSP, 23 de dezembro de 2020 .
Gustavo Henrique Wykrota Tostes

Secretário Adjunto de Estado de Justiça e Segurança Pública
(respondendo Pela Secretaria de Estado 

de Justiça e Segurança Pública)

DESPACHo
o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, no uso de suas 
atribuições, com fulcro no art . 219 da Lei nº 869/1952 c/c a Lei nº 
23.304/2019, tendo em vista o Pedido de Reconsideração apresen-
tado pelo processado E .S .S . – MASP: 1 .157 .217-9, nos autos do Pro-
cesso Administrativo Disciplinar instaurado por meio da PorTArIA/
NuCAD/uSCI-SEAP/PAD Nº 172/2017, com extrato de decisão 
publicado no Diário do Executivo em 21/10/2020, DECIDE conhe-
cer dos pedidos de reconsideração, e no mérito, negar-lhe provimento, 
mantendo a decisão anteriormente proferida, fundamentado no PArE-
CER/CSET/SEJUSP/NUCAD N° 164/2020.
Determina o envio de cópia do DECIDIDo à SuLoT para conheci-
mento e providências.

Belo Horizonte, SEJuSP, 23 de dezembro de 2020 .
Gustavo Henrique Wykrota Tostes

Secretário Adjunto de Estado de Justiça e Segurança Pública
(respondendo Pela Secretaria de Estado 

de Justiça e Segurança Pública)

DESPACHo
o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, no uso de suas 
atribuições, com fulcro no art . 219 da Lei nº 869/1952 c/c a Lei nº 
23.304/2019, tendo em vista o Pedido de Reconsideração apresen-
tado pelo processado J .r .P . – MASP: 262 .187-8, nos autos do Pro-
cesso Administrativo Disciplinar instaurado por meio da PorTArIA/
NuCAD/uSCI-SEAP/PAD Nº 056/2018, com extrato de decisão 
publicado no Diário do Executivo em 21/10/2020, DECIDE conhe-
cer dos pedidos de reconsideração, e no mérito, negar-lhe provimento, 
mantendo a decisão anteriormente proferida, fundamentado no PArE-
CEr/CSET/SEJuSP/NuCAD N° 176/2020 .
Determina o envio de cópia do DECIDIDo à SuLoT para conheci-
mento e providências.

Belo Horizonte, SEJuSP 23 de dezembro de 2020 .
Gustavo Henrique Wykrota Tostes

Secretário Adjunto de Estado de Justiça e Segurança Pública
(respondendo Pela Secretaria de Estado 

de Justiça e Segurança Pública)

DESPACHo
o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, no uso de suas 
atribuições, com fulcro no art . 219 da Lei nº 869/1952 c/c a Lei nº 
23.304/2019, tendo em vista o Pedido de Reconsideração apresen-
tado pelo processado A. L. A. – MASP 1.150.428-9, nos autos do 
Processo Administrativo Disciplinar instaurado por meio da PorTA-
rIA/NuCAD/uSCI-SEAP/PAD Nº 187/2017, com extrato de decisão 
publicado no Diário do Executivo em 13/11/2020, DECIDE conhecer 
dos pedidos de reconsideração, e no mérito, negar-lhe provimento, 
mantendo a decisão anteriormente proferida, fundamentado no PArE-
CEr/CSET/SEJuSP/NuCAD N° 177/2020 .
Determina o envio de cópia do DECIDIDo à SuLoT para conheci-
mento e providências.

Belo Horizonte, SEJuSP, 23 de dezembro de 2020 .
Gustavo Henrique Wykrota Tostes

Secretário Adjunto de Estado de Justiça e Segurança Pública
(respondendo Pela Secretaria de Estado 

de Justiça e Segurança Pública)

DESPACHo
o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, no uso de suas 
atribuições, com fulcro no art . 219 da Lei nº 869/1952 c/c a Lei nº 
23.304/2019, tendo em vista o Pedido de Reconsideração apresen-
tado pela processada T .r .M . – MASP 1 .387 .998-6, nos autos do Pro-
cesso Administrativo Disciplinar instaurado por meio da PorTArIA/
NUCAD/USCI-SEAP/PAD Nº 164/2017, com extrato de decisão 
publicado no Diário do Executivo em 21/10/2020, DECIDE conhe-
cer dos pedidos de reconsideração, e no mérito, negar-lhe provimento, 
mantendo a decisão anteriormente proferida, fundamentado no PArE-
CEr/CSET/SEJuSP/NuCAD N° 179/2020 .
Determina o envio de cópia do DECIDIDo à SuLoT para conheci-
mento e providências.

Belo Horizonte, SEJuSP, 23 de dezembro de 2020 .
Gustavo Henrique Wykrota Tostes

Secretário Adjunto de Estado de Justiça e Segurança Pública
(respondendo Pela Secretaria de Estado 

de Justiça e Segurança Pública)
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