
 20 – sexta-feira, 04 de Janeiro de 2013 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
CPF n .: 075 .756 .186-19
PTA n .: 01 .000182428-29
Sujeito Passivo: Melchisedeck Trinck
CPF n .: 622 .883 .269-72
PTA n .: 01 .000183338-24
Sujeito Passivo: via Terra Transportes Ltda .
IE n .: 001 .079985 .00-71
PTA n .: 01 .000182716-08, 01 .000182711-10 e 01 .000182715-27
Sujeito Passivo: Weliton Borges da Rocha
CPF n .: 608 .202 .256-49
PTA n .: 01 .000182721-08 e 01 .000182719-42
Sujeito Passivo: Wellington Gomes da Silva
CPF n .: 103 .409 .546-39
 Araxá, 21 de dezembro de 2012 . Marta Helena de Oliveira Antunes - 
Chefe Substituta da AF 2° Nível / Araxá - Masp 337 .490-7

03 370008 - 1

SRF I - uberlândia
 EDITAL 003 .804/2012

 SuPERINTEND . REGIONAL DA FAZENDA DE uBERLANDIA
 ADMINISTRAÇÃO FAZENDáRIA DE ITuIuTABA

 CANCELAMENTO
Por encerrarem suas atividades sem o cumprimento do disposto no 
art .16, incisos Iv e xIII da Lei nº 6 .763/75, combinado com os arts . 
96, inciso v, 109 e 111, todos do RICMS/02, aprovado pelo Decreto nº 
43.080/02, ficam os contribuintes abaixo relacionados, representados 
por seus sócios e coobrigados, cientes de que a partir da
 data desta publicação, suas inscrições no Cadastro de Contribuintes do 
ICMS estarão canceladas de Ofício, nos termos do art . 108, inciso II, 
alíneas “b” e “c” do mesmo RICMS/02 e seus comprovantes de Inscri-
ção Estadual sem validade alguma .
 Município de Ituiutaba .
Inscrição Estadual Nome Empresarial
001133239 .00-30 ASSOCIACAO DOS AGRICuLTORES
FAMILIARES SANTA RITA DE CASSIA
342446572 .00-70 DROGARIA REAL DE ITuIuTABA LTDA - EPP
001920693 .00-87 EuLA PAuLA CANDIDA JESuS 04211877194
001158625 .00-35 JANETE DE FATIMA MACHADO - ME
001292565 .00-82 L & C ATIvA LTDA - EPP
342684627 .00-05 ZAF MATERIAIS DE CONSTRuCAO LTDA-ME
Terça-feira, 18 de Dezembro de 2012 .
 Chefe de unidade: Luzia Maria José Souza

EDITAL 003 .853/2013
SuPERINTEND . REGIONAL DA FAZENDA DE uBERLÂNDIA

ADMINISTRAÇÃO FAZENDáRIA DE uBERLÂNDIA
INTIMAÇÃO

Por encerrarem suas atividades sem o cumprimento do disposto no 
art .16, incisos III, Iv e xIII da Lei nº 6 .763/75, combinado com os 
arts . 96, incisos Iv e v, 109 e 111, todos do RICMS/02, aprovado pelo 
Decreto nº 43.080/02, ficam os contribuintes abaixo relacionados, 
representados por seus sócios INTIMADOS a apresentar na Adminis-
tração Fazendária de uberlândia, localizada na Praça Tubal vilela, 165, 
Centro, no prazo de 10(dez) dias, contados da data de publicação desta, 
toda a documentação fiscal em seu poder, especialmente os talonários 
de notas fiscais, sob a pena de serem os mesmos declarados inidôneos 
ou ideologicamente falsos, nos termos da Resolução nº . 4 .182/10 e 
terem suas inscrições canceladas de ofício, com base no disposto no art . 
108, inciso II, alíneas “b” e “c” do RICMS/02 .
Inscrição Estadual Nome Empresarial
702061312 .01-41 Adriana Guerreiro Dos Reis Ângelo Souza - Me
001060415 .00-67 Caalifas Restaurante & Choperia Ltda .- Me
002036934 .00-60 Wesley Domingos Goes - Me
001267149 .00-20 Jr Gás & água Ltda . - Me
702560928 .00-53 Metalman Metalúrgica E Manutenção De Equipa-
mentos Ltda . - Me
702992933 .00-39 Metalservice Metalúrgica E Serviços De Manuten-
ção Mecânica Em Equipamentos Ltda . - Me
702913757 .00-22 Farmácia De Manipulação Borges Eireli - Me
702913757 .01-03 Farmácia De Manipulação Borges Eireli - Me
702126476 .00-28 Multiaços & Metais Ind . E Comercio Ltda . - Me .
702996017 .00-13 Seei Brasil Manutenção E Fabricação Industrial 
Ltda . - Me
001011921 .00-37 Souza Comercio De Ferro E Aço Ltda .
062011744 .04-76 Transportes Jequitibá Ltda .
002055704 .00-94 via Livre Tecnologia Ltda . - Me
uberlândia, 26 de Junho de 2012 . Pedro Antônio Alves – MASP: 
341113-9 - Chefe da AF 1º Nível uberlândia

 EDITAL 003 .852/2013
 SuPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA FAZENDA
 ADMNISTRAÇÃO FAZENDáRIA DE ITuIuTABA

 INTIMAÇÃO
Por encerrarem suas atividades sem o cumprimento do disposto no 
art .16, incisos III, Iv e xIII da Lei nº 6 .763/75, combinado com os 
arts . 96, incisos Iv e v, 109 e 111, todos do RICMS/02, aprovado pelo 
Decreto nº 43.080/02, ficam os contribuintes abaixo relacionados, 
representados por seus sócios INTIMADOS a apresentar na Adminis-
tração de sua circunscrição, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data 
de publicação desta, toda a documentação fiscal em seu poder, espe-
cialmente os talonários de notas fiscais, sob pena de serem os mesmos 
declarados inidôneos ou ideologicamente falsos, nos termos da Resolu-
ção nº . 4 .182/10 e terem suas inscrições canceladas de ofício, com base 
no disposto no art . 108, inciso II, alíneas “b” e “c” do RICMS/02 .
 Município de Ituiutaba .
 Inscrição Estadual Nome Empresarial
 342251442 .00-70 EMPORIO DOS TECIDOS LTDA - ME
 342208557 .00-67 FREEDON-COM . CALCADOS E CONF . LTDA
 001706577 .00-36 JOAFER INDuSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 001856495 .00-65 JOAO ARAuJO DOS SANTOS - SAN METAIS
 342041769 .00-82 JOAO CALIMERIO DA CuNHA - ME
 342734651 .00-08 MINIBOx SOL POENTE LTDA - ME
 001740450 .00-10 ROSA LINDA FASHION LTDA - ME
 002045598 .00-80 SILvA & SILvA CENTRO AuTOMOTIvO LTD
 342035619 .02-98 uBERLANDIA CAMINHOES E ONIBuS LTDA
 Quarta-feira, 2 de Janeiro de 2013 .
 Chefe de unidade: Luzia Maria José Souza

SuPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA FAZENDA I - DELEGA-
CIA FISCAL DE TRÂNSITO/ 1º NÍvEL / uBERLÂNDIA

I N T I M A Ç Ã O
Ficam os contribuintes abaixo relacionados INTIMADOS, nos termos 
do art . 16, Inciso III, da Lei nº 6 .763/75 e do art .10, § 1° do RPTA/MG, 
a apresentar na Delegacia Fiscal de uberlândia (MG), sita à Praça Tubal 
vilela, 165 – 5º Andar, uberlândia - MG, os documentos e informações 
abaixo relacionados:
1- Comprovar todas as operações de compras e vendas realizadas pelos 
contribuintes intimados, anexando todos e quaisquer documentos que 
façam as comprovações (pedidos, documentos de transportes, compro-
vantes bancários, cópias de cheques, comprovantes de recebimento das 
vendas e de pagamento das compras, etc .), de modo a deixar claro que 
todas as operações realmente ocorreram;
2- Todos os livros fiscais e contábeis, notas fiscais de entradas e saídas, 
contratos e alterações sociais, documentos de identificação dos empre-
sários e declarações de imposto de renda dos empresários dos últimos 
3 exercícios fiscais;
3- Comprovar a existência dos endereços das empresas e dos respecti-
vos empresários (ex . contrato locação, prova de propriedade do imóvel, 
contas de agua, luz e telefone, guia de IPTu, alvará municipal, etc .);
Informamos que o prazo para atendimento do solicitado é de 10 (dez) 
dias, a contar da publicação desta, e o não cumprimento poderá impli-
car nas penalidades legais cabíveis .
Relação de contribuintes intimados:
MARIELE PEREIRA DOS SANTOS ME – IE 002 .032 .906 0082, 
CNPJ 16 .898 .919/0001-84, com endereço na ROD BR 153 km 3,5 – 
ARAPORÃ – MG . Empresário: MARIELE PEREIRA DOS SANTOS 
- CPF 020 .174 .591-78 .
BRENO ALEx GOMES vIEIRA ME – IE 002 .033 .027 0028, CNPJ 
16 .899 .877/0001-04, com endereço na ROD BR 452 km 32,5 – TuPA-
CIGuARA - MG . Empresário: BRENO ALEx GOMES vIEIRA - CPF 
751 .472 .701-91 .
FERNANDO BARBOSA DE JESuS – IE 001 .950 .879 .0067, CNPJ 
15 .415 .647/0001-51 com endereço na ROD BR 153 km 33 – CANA-
POLIS - MG . Empresário: FERNANDO BARBOSA DE JESuS - CPF 
385 .855 .508-80 .
PAuLO SERGIO MARTINS ME – IE 001 .943 .283 .0012, CNPJ 
15 .337 .839/0001-97 com endereço na Av . Afonso Pena, 899 – CEN-

TRALINA – MG . Empresário: PAuLO SERGIO MARTINS - CPF 
070 .553 .938-50 .
uberlândia, 03 de janeiro de 2013 .
Hélvio Martins de Moura - Delegado Fiscal DFT/ 1º Nível / 
uberlândia

03 370010 - 1

SRF II - varginha
 SuPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA FAZENDA - vARGINHA

ADMINISTRAÇÃO FAZENDáRIA 2º NÍvEL/PASSOS
INTIMAÇÃO

Nos termos do artigo 10, §1º, do RPTA, aprovado pelo Decreto n .º 
44.747/08, fica o Sujeito Passivo abaixo identificado, intimado da 
lavratura da Notificação de Lançamento abaixo relacionada. Informa-
mos que é de 30 (trinta) dias, a contar desta publicação, o prazo para 
liquidação do crédito tributário junto a esta repartição fazendária, loca-
lizada a Rua Deputado Lourenço de Andrade, 135 – Centro, Passos/
MG . Ocorrendo pagamento integral ou entrada prévia de parcelamento, 
as multas exigidas poderão ser passíveis de redução de acordo com per-
centuais em legislações pertinentes .
Comunicamos que não cabe impugnação em relação à peça fiscal em 
referência por se tratar de crédito tributário de natureza não contenciosa 
e que a falta de pagamento ou parcelamento, nos termos desta intima-
ção, implicará na inscrição em dívida ativa e cobrança judicial dos cré-
ditos tributários integrais .
PTA n .º 01 .000181664 .30
Sujeito Passivo: Maria Tercia da Silveira
CPF: 218 .902 .937-68
Endereço: Rua Doutor João Bráulio, 102 - Centro
Passos - MG – CEP: 37900-102
Coobrigado: Banco volkswagen S/A
Passos, 03 de janeiro de 2013 . (a) Roseli Eloisa Machado Silveira - 
Chefe da AF 2º nível/Passos .

03 370016 - 1

Loteria do Estado de Minas Gerais
Diretor-Geral: Paulo Roberto Menecucci

PORTARIA N° 71/2012
A Diretoria da Loteria do Estado de Minas Gerais, no uso das atribui-
ções que lhe conferem os artigos 192 e 193, Lei Delegada n° 180 de 
20/01/11, Decreto Estadual n° 45 .683, de 09/08/2011, Lei Estadual n° 
9 .475 de 23/12/87, em especial os artigos 45, 53 e 54 do Decreto Esta-
dual n° 31 .163 de 08/05/90 e Portaria 70/2011, de 10/08/2011 e Por-
taria 91/2011, de 15/09/2011; Considerando a necessidade de definir 
as normas de comercialização dos Planos de Jogos : nº . 338 – JOGO 
DA vELHA - Casadinha de 2 (dois), nº 339 – MOEDAS DA SORTE 
e nº 340 – TREM DA SORTE - Casadinha de 2 (dois), da Loteria de 
Números, Sorteio Individual e Imediato, que estabelece o preço final 
de comercialização, comissão devida ao agente licenciado, bem como 
demais disposições necessárias à aquisição do mesmo, resolve: 1 .0 – 
DA EMISSÃO E ESTRuTuRA DE PREMIAÇÃO: 1 .1 – Emissões 
de 350 .000 (trezentos e cinqüenta mil) cartões do plano de jogo 338 
– Jogo da velha – Casadinha de 2 (dois); 350 .000 (trezentos e cin-
qüenta mil) cartões do plano de jogo 339 – Moedas da Sorte e 350 .000 
(trezentos e cinqüenta mil) cartões do plano de jogo 340 – Trem da 
Sorte – Casadinha de 2 (dois), com as seguintes estruturas de premia-
ções: 1 .1 .1 - A estrutura de premiação do Plano de Jogo 338 – Jogo da 
velha – Casadinha de 2 (dois), prevê um total de 54 .061 (cinqüenta 
e quatro mil e sessenta e um) prêmios, assim distribuídos: 01 prêmio 
extra de R$ 10 .000,00 (dez mil reais) válido para 02 (duas) frações 
com o mesmo número, não destacadas uma da outra, e impressas com 
as expressões completas “DEZ MIL REAIS”; 20 (vinte) prêmios de 
R$1 .000,00 (hum mil reais); 60 (sessenta) prêmios de R$50,00 (cin-
qüenta reais); 40 (quarenta) prêmios de R$30,00 (trinta reais); 40 (qua-
renta) prêmios de R$20,00 (vinte reais); 2 .900 (dois mil e novecentos) 
prêmios de R$10,00 (dez reais); 10 .000 (dez mil) prêmios de R$ 5,00 
(cinco reais) e 40 .000 (quarenta mil) prêmios de R$ 1,00 (um real) e 
1 .000 (mil) prêmios de R$ 0,50 (cinqüenta centavos); 1 .1 .2 - A estrutura 
de premiação do Plano de Jogo 339 – Moedas da Sorte, prevê um total 
de 48 .859 (quarenta e oito mil e oitocentos e cinqüenta e nove) prêmios, 
assim distribuídos: 1 (um) prêmio de R$ 10 .000,00 (dez mil reais); 18 
(dezoito) prêmios de R$1 .000,00 (hum mil reais); 240 (duzentos e qua-
renta) prêmios de R$50,00 (cinqüenta reais); 300 (trezentos) prêmios 
de R$30,00 (trinta reais); 600 (seiscentos) prêmios de R$20,00 (vinte 
reais); 3 .000 (três mil) prêmios de R$10,00 (dez reais); 4 .700 (quatro 
mil e setecentos) prêmios de R$5,00 (cinco reais) e 40 .000 (quarenta 
mil) prêmios de R$1,00 (um real); 1 .1 .3 - A estrutura de premiação do 
Plano de Jogo 340 – Trem da Sorte – Casadinha de 2 (dois), prevê um 
total de 54 .021 (cinqüenta e quatro mil e vinte e um) prêmios, assim 
distribuídos: 01 prêmio extra de R$ 10 .000,00 (dez mil reais) válido 
para 02 (duas) frações com o mesmo número, não destacadas uma da 
outra, e impressas com as expressões completas “DEZ MIL REAIS”; 
20 (vinte) prêmios de R$1 .000,00 (hum mil reais); 100 (cem) prêmios 
de R$50,00 (cinqüenta reais); 2 .900 (dois mil e novecentos) prêmios de 
R$10,00 (dez reais); 10 .000 (dez mil) prêmios de R$ 5,00 (cinco reais) 
e 40 .000 (quarenta mil) prêmios de R$ 1,00 (um real) e 1 .000 (mil) 
prêmios de R$ 0,50 (cinqüenta centavos); 2 .0 – DO PREÇO E COMIS-
SÕES: 2 .1– O preço dos planos de jogo 338 – Jogo da velha – Casadi-
nha de 2 (dois), 339 – Moedas da Sorte e 340 – Trem da Sorte – Casadi-
nha de 2 (dois) será de R$ 350 .000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais) 
cada . Os planos de jogos deverão ser adquiridos em sua totalidade, em 
uma única entrega; 2 .1 .1 . - O preço unitário do cartão instantâneo dos 
planos de jogo 339 – Moeda da Sorte para o consumidor final será de 
R$1,00 (um real); 2 .1 .2 - O preço unitário de cada fração do cartão 
instantâneo do plano 338 – Jogo da velha - Casadinha de 2 (dois) e do 
Plano 340 – Trem da Sorte – Casadinha de 2 (dois) para o consumidor 
final, será de R$ 0,50 (cinqüenta centavos).
2 .2 – Sobre o preço do Plano de Jogo 338 – Jogo da velha – Casa-
dinha de 2 (dois), a ser adquirido em sua totalidade, serão deduzidos 
os valores:

Deduções/Descrição valor R$
Comissão do agente lotérico licenciado 28% para aquisi-
ção do plano com pagamento à vista . 98 .000,00

Comissão do agente lotérico licenciado 26% para aquisi-
ção do plano com pagamento a prazo . 91 .000,00

20 (vinte) prêmios de R$ 1 .000,00 (um mil reais) a serem 
pagos pelo agente lotérico licenciado . 20 .000,00

60 (sessenta) prêmios de R$ 50,00 (cinqüenta reais) a 
serem pagos pelo agente lotérico licenciado . 3 .000,00

40 (quarenta) prêmios de R$ 30,00 (trinta reais) a serem 
pagos pelo agente lotérico licenciado . 1 .200,00

40 (quarenta) prêmios de R$ 20,00 (vinte reais) a serem 
pagos pelo agente lotérico licenciado . 800,00

2 .900 (dois mil e novecentos) prêmios de R$ 10,00 (dez 
reais) a serem pagos pelo agente lotérico licenciado . 29 .000,00

10 .000 (dez mil) prêmios de R$ 5,00 (cinco reais) a serem 
pagos pelo agente lotérico licenciado . 50 .000,00

40 .000 (quarenta mil) prêmios de R$ 1,00 (um real) a 
serem pagos pelo agente lotérico licenciado . 40 .000,00

1 .000 (mil) prêmios de R$ 0,50 (cinqüenta centavos) a 
serem pagos pelo agente lotérico licenciado . 500,00

8 % Publicidade para pagamento à vista . 28 .000,00
7 % Publicidade para pagamento a prazo . 24 .500,00

2 .3- Sobre o preço do Plano de Jogo 339 – Moedas da Sorte, a ser 
adquirido em sua totalidade, serão deduzidos os valores:

Deduções/Descrição valor R$
Comissão do agente lotérico licenciado 28% para aquisi-
ção do plano com pagamento à vista . 98 .000,00

Comissão do agente lotérico licenciado 26% para aquisi-
ção do plano com pagamento a prazo . 91 .000,00

18 (dezoito) prêmios de R$ 1 .000,00 (um mil reais) a 
serem pagos pelo agente lotérico licenciado . 18 .000,00

240 (duzentos e quarenta) prêmios de R$ 50,00 (cin-
qüenta reais) a serem pagos pelo agente lotérico 
licenciado .

12 .000,00

300 (trezentos) prêmios de R$ 30,00 (trinta reais) a 
serem pagos pelo agente lotérico licenciado . 9 .000,00

600 (seiscentos) prêmios de R$ 20,00 (vinte reais) a 
serem pagos pelo agente lotérico licenciado . 12 .000,00

3 .000 (três mil) prêmios de R$ 10,00 (dez reais) a serem 
pagos pelo agente lotérico licenciado . 30 .000,00

4 .700 (quatro mil e setecentos) prêmios de R$ 5,00 (cinco 
reais) a serem pagos pelo agente lotérico licenciado . 23 .500,00

40 .000 (quarenta mil) prêmios de R$ 1,00 (um real) a 
serem pagos pelo agente lotérico licenciado . 40 .000,00

8 % Publicidade para pagamento à vista . 28 .000,00
7 % Publicidade para pagamento a prazo . 24 .500,00

2 .4 – Sobre o preço do Plano de Jogo 340 – Trem da Sorte – Casa-
dinha de 2 (dois), a ser adquirido em sua totalidade, serão deduzidos 
os valores:

Deduções/Descrição valor R$
Comissão do agente lotérico licenciado 28% para aquisi-
ção do plano com pagamento à vista . 98 .000,00

Comissão do agente lotérico licenciado 26% para aquisi-
ção do plano com pagamento a prazo . 91 .000,00

20 (vinte) prêmios de R$1 .000,00 (um mil reais) a serem 
pagos pelo agente lotérico licenciado . 20 .000,00

100 (cem) prêmios de R$50,00 (cinqüenta reais) a serem 
pagos pelo agente lotérico licenciado . 5 .000,00

2 .900 (dois mil e novecentos) prêmios de R$ 10,00 (dez 
reais) a serem pagos pelo agente lotérico licenciado . 29 .000,00

10 .000 (dez mil) prêmios de R$5,00 (cinco reais) a serem 
pagos pelo agente lotérico licenciado . 50 .000,00

40 .000 (quarenta mil) prêmios de R$ 1,00 (um real) a 
serem pagos pelo agente lotérico licenciado . 40 .000,00

1 .000 (mil) prêmios de R$ 0,50 (cinqüenta centavos) a 
serem pagos pelo agente lotérico licenciado . 500,00

8 % Publicidade para pagamento à vista . 28 .000,00
7 % Publicidade para pagamento a prazo . 24 .500,00

3 .0 – DAS COMERCIALIZAÇÕES: 3 .1 - Deverá o agente lotérico 
licenciado efetuar o pagamento dos planos de jogo: 338 – Jogo da velha 
– Casadinha de 2 (dois), 339 – Moedas da Sorte e 340 – Trem da Sorte 
– Casadinha de 2 (dois), à LEMG da seguinte forma: 3 .1 .1 - Pagamento 
à vista, R$ 79 .500,00 (setenta e nove mil e quinhentos reais) para cada 
um dos três planos . Os planos deverão ser adquiridos em sua totalidade, 
em uma única entrega; 3 .1 .2 - Pagamento à prazo, R$ 90 .000,00 
(noventa mil reais) para cada um dos três planos .Os planos deverão ser 
adquiridos em sua totalidade, em uma única entrega e serem pagos em 2 
(duas) parcelas de R$ 45 .000,00 (quarenta e cinco mil reais) cada plano, 
sendo a 1ª parcela em até 30 dias após a compra e a 2ª parcela em até 60 
dias após a compra; 3 .1 .3 - Os valores contidos nos itens 3 .1 .1 e 3 .1 .2 
compõem-se de: 01 (um) prêmio extra de R$ 10 .000,00 (dez mil reais), 
IR, Impressão e Renda Bruta, para cada um dos planos . 3 .2 - A venda 
à vista ou a prazo dos cartões tem caráter irrevogável e irretratável, 

salvo vício redibitório, a qualquer pessoa jurídica devidamente 
credenciada pela LEMG . 4 .0 – DAS GARANTIAS: 4 .1 - A entrega 
dos cartões dos planos de jogos em comercialização fica condicionada 
ao oferecimento de garantia de valor equivalente aos compromissos 
financeiros contraídos, conforme estabelecido na Portaria 70/2011. 5.0 
– DOS PREMIADOS: 5 .1 - O pagamento dos cartões premiados com 
R$ 0,50 (cinqüenta centavos) até R$1 .000,00 (um mil reais) será de 
responsabilidade exclusiva do agente lotérico licenciado/revendedor; 
5 .2 - O não pagamento da premiação de R$ 0,50 (cinqüenta centavos) 
até R$ 1 .000,00 (um mil reais) aos ganhadores será considerado pela 
LEMG, causa de descredenciamento do agente lotérico licenciado, 
sem que lhe assista qualquer direito indenizatório, sujeitando-o ainda 
às penalidades previstas no Decreto Estadual nº 44 .431/2006; 5 .2 .1-
Acontecendo o descredenciamento o(s) prêmio(s) será (ão) pago(s) 
pela LEMG e ressarcido (s) do agente lotérico/revendedor com base 
no artigo 402 do Código Civil . 5 .3– 2 (dois) prêmios de R$ 10 .000,00 
(dez mil reais) constantes nos planos, 338 – Jogo da velha - Casadinhas 
de 2 (dois) e 340 – Trem da Sorte - Casadinhas de 2 (dois), válidos 
para 2 (duas) frações com o mesmo número, não destacadas uma da 
outra, e impressas com as expressões completas “DEZ MIL REAIS”, 1 
(um) prêmio de R$ 10 .000,00 (dez mil reais) constante no plano 339 – 
Moedas da Sorte, deverão ser resgatados pelos ganhadores na sede da 
Loteria do Estado de Minas Gerais, na Cidade Administrativa, Rodovia 
Prefeito Américo Gianetti, s/nº - Edifício Gerais - 6º andar - Bairro 
Serra verde - Belo Horizonte/MG, no horário de 9 às 17 horas, ou em 
outro local indicado pela sua Diretoria . 5 .4 - A prescrição dos prêmios 
dos planos de jogo ocorrerá 90 (noventa) dias a partir da data da 
publicação de seu encerramento no Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais; 5 .5 – O agente lotérico licenciado deverá utilizar equipamentos 
próprios e sistema informatizado para efetuar a leitura do número de 
validação dos cartões, atendendo obrigatoriamente aos requisitos 
definidos no art.15 da Seção II - Premiados, da Portaria 70/2011; 5.6 - 
Os prêmios prescritos/não pagos (em dinheiro) deverão ser revertidos 
à Loteria do Estado de Minas Gerais, mediante formalização de termo 
de recebimento . 6 .0 – DA PuBLICIDADE: 6 .1 – O agente lotérico 
licenciado deverá: 6 .1 .1- Apresentar a Diretoria de Operações da LEMG 
a proposta de plano de publicidade para prévia autorização e aprovação 
contendo layout de todas as peças publicitárias e promocionais, gráficas 
e/ou eletrônicas, que compõem a ação de comunicação pretendida . 
A LEMG terá até 05 (cinco) dias úteis para analisar e aprovar todo 
conteúdo apresentado e, estando de acordo, autorizar sua realização; 
6 .1 .2 - O agente lotérico licenciado prestará contas à Diretoria de 
Operações da LEMG da execução do plano de publicidade em até 10 
(dez) dias corridos da prescrição do Plano de Jogo, publicado no Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais. 7.0 – DA PUBLICAÇÃO: 7.1 - 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário . Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2012 . 
Paulo Roberto Menicucci - Diretor Geral; Ronan Edgard dos Santos 
Moreira - Diretor de Operações .

03 369858 - 1

Secretaria de Estado de Defesa Social
Secretário: Rômulo de Carvalho Ferraz

Expediente
ATOS DO SR . SECRETáRIO

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL justifica, nos termos do parágrafo único do Decreto nº 44.485, de 14 de março de 2007, as 
atribuições das seguintes gratificações temporárias estratégicas:

Nome NÍvEL JuSTIFICATIvA PROJETO/ATIvIDADE

Willian Abrete Pinto 3
Responsável por dirigir as atividades necessárias ao alcance das metas pactuadas 
no Acordo de Resultados para o indicador: “taxa de motins, rebeliões e fugas”; 
“percentual de presos condenados trabalhando”; “índice de gastos com serviços 
de utilidade publica”, no Presídio de Pouso Alegre .

Expansão, Modernização e 
Humanização Do Sistema 
Prisional

José Roberto dos Reis 
Fernandes 3

Responsável pelas atividades que visam executar, acompanhar e avaliar as ativi-
dades administrativas, financeiras e relativas à pessoal no âmbito da unidade, em 
consonância com as diretrizes da Subsecretaria de Inovação e Logística do Sis-
tema de Defesa Social e da Subsecretaria de Administração Prisional, bem como 
zelar pela conservação da estrutura física da unidade e do controle de patrimônio, 
na Penitenciaria de Três Corações .

Expansão, Modernização e 
Humanização Do Sistema 
Prisional

Adriano de Souza Silva 3
Responsável por executar a coordenar as atividades de segurança interna e externa 
da unidade prisional, garantindo a disciplina conforme orientação da Superinten-
dência de Segurança Prisional, na Penitenciaria de Três Corações .

Expansão, Modernização e 
Humanização Do Sistema 
Prisional

03 370028 - 1

QuINQuÊNIO DE MAGISTÉRIO- ATO Nº 002/2013
CONCEDE QuINQuÊNIO, nos termos do art . 112 do ADCT, da 
CE/1989, aos servidores:
Ipaba
MaSP 876 .570-3, Ivany Oliveira Matos Bento, ASP,I/B, referente aos 
1º e 2° quinquênios de magistério, a partir de 02/07/2007, data do exer-
cício com aproveitamento de tempo da SEE .

ANuLAÇÃO - ATO Nº 001/2013
ANuLA NO ATO N° S/N , referente ao servidor:
Ipaba
MaSP 876 .570-3, Ivany Oliveira Matos Bento, ASP,I/B, na parte em 
que concedeu 1º e 2° quinquênios , publicado em 23/10/2008, por 
motivo de incorreção na natureza dos quinquênios  .

03 370150 - 1
ExTRATO DE PORTARIA Nº 01, DE 03 DE JANEIRO DE 2013 .

A Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas torna 
público o Edital para Seleção de Candidatos ao Curso de Pós-graduação 
Lato Sensu, com ênfase no Sistema Socioeducativo . O curso se destina 
aos servidores efetivos do sistema socioeducativo estadual, lotados na 
Subsecretaria de Atendimento as Medidas Socioeducativas – SuASE, 
aos ocupantes de cargo em comissão que compõem o núcleo gerencial 
da SuASE, bem como de representantes dos CREAS dos municípios 
do Estado de Minas Gerais . As inscrições serão realizadas no período 
de 10/01/2013 a 15/01/2013, das 9 às 12 horas, localizada na Cidade 
Administrativa Presidente Tancredo Neves . Rodovia Prefeito Américo 
Gianetti, s/n – Prédio Minas – 3º andar – Bairro Serra verde – Belo 
Horizonte/MG . CEP: 31 .630-900, ou postadas pelo correio via SEDEx, 
impreterivelmente até o dia 15/01/2012 . O Edital encontra-se disponí-
vel no site da Secretaria de Defesa Social, www .seds .mg .gov .br  .

03 370169 - 1

Secretaria de 
Estado de Saúde

Secretário: Antônio Jorge de Souza Marques

Expediente
 ExTRATO PARA PuBLICAÇÃO DE DECISÃO FINAL PRO-
CESSO ADMINISTRATIvO GRSPAS/ nº 006/2011

 EMPRESA: EDuARDO MORAIS NETO CNPJ: 09544892/0001-66
ENDEREÇO: ABRÃO FADuL, Nº 52 – PRATáPOLIS/MG – 37 .970-
000 .
 ATIvIDADE: INDÚSTRIA DE ALIMENTOS
 AuTO DE INFRAÇÃO: AI/GRS/PAS 006/2011
 INFRAÇÕES: funcionar sem alvará emitido pelo órgão sanitário com-
petente, descumprir lei, norma ou regulamento destinado a promover, 
proteger e recuperar a saúde, no que diz respeito às condições higiênico 
sanitárias do local e equipamentos, e descumprir ato que vise à aplica-
ção da legislação pertinente emanado da autoridade sanitária .
 LEGISLAÇÃO INFRINGIDA: Incisos I, xxxvI E xxxvII do 

Art .99 da Lei Estadual 13 .317/99 . DECISÃO: Advertência e Pena Edu-
cativa (penalidade já cumprida) .
 PuBLIQuE-SE E ARQuIvE-SE
 PASSOS, 03 DE JANEIRO DE 2013 .

Maria Aparecida Gomes Abreu
Coordenadora da vigilância Sanitária da SRS Passos

NOTIFICAÇÃO GERÊNCIA COLEGIADA DA SuPERINTENDÊN-
CIA DE vIGILÂNCIA SANITáRIA Nº . 005/2013

A presidente da Gerência Colegiada da Superintendência de vigilância 
Sanitária do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições e consi-
derando o disposto no inciso I do art . 3º da Resolução SES nº 2 .999/11 e 
o art . 102 da Lei Estadual 13 .317/99, determina a interdição cautelar do 
produto: pimenta do reino em pó, marca: fã, data de validade: 10/2013, 
lote: PP01, produzido por: Lunel Alimentos Ltda, inscrita no CNPJ sob 
número 14 .176 .106/0001-55, localizada na Rua Francisco Rodrigues 
Serralha, 151, Chácaras Tubalina, uberlândia/MG, em razão de repre-
sentar risco de agravo à saúde do consumidor por conter Coliformes a 
45°C, patôgenos potencialmente causadores de infecções alimentares, 
em nível superior ao permitido no item 15, b, do Anexo I, da Resolução 
RDC nº 12 de 02 de janeiro de 2001, da Agência Nacional de vigilância 
Sanitária, conforme evidenciado no laudo de análise nº 7974 .00/2012, 
emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública “Dr . Giovanni Cys-
neiros” (LACEN/GO) .
Publique-se e notifique-se.
Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2013 .

Presidente da Gerência Colegiada da Superintendência de vigilância 
Sanitária

NOTIFICAÇÃO GERÊNCIA COLEGIADA DA SuPERINTENDÊN-
CIA DE vIGILÂNCIA SANITáRIA Nº . 006/2013
O Presidente da Gerência Colegiada da Superintendência de vigilância 
Sanitária do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições e con-
siderando o disposto no inciso I, artigo 3º da Resolução SES n° 2 .999 
de 16 de novembro de 2011 determina a desinterdição do produto: 
Chicória Plus produzido por: Poly Flora Produtos Naturais Ltda ., ins-
crita CNPJ sob número 04 .049 .717/0001-89, localizada na Rua Lauro 
Pinheiro, 10ª, Bairro Coronel Borges, Cachoeiro de Itapemirim/Espírito 
Santo, CEP:29.308-843, interditado cautelarmente através da Notifica-
ção de Gerência Colegiada da Superintendência de vigilância Sanitária 
n° 82/2012, por não apresentar risco à saúde da população, já que o 
produto está isento de registro conforme Resolução RDC n° 27 de 06 de 
agosto de 2010 da Agência Nacional de vigilância Sanitária .
Publique-se e notifique-se.
Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2013 .

Presidente da Gerência Colegiada da Superintendência de vigilância 
Sanitária

NOTIFICAÇÃO GERÊNCIA COLEGIADA DA SuPERINTENDÊN-
CIA DE vIGILÂNCIA SANITáRIA Nº . 007/2013
O Presidente da Gerência Colegiada da Superintendência de vigilância 
Sanitária do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições e con-
siderando o disposto no inciso I, artigo 3º da Resolução SES n° 2 .999 
de 16 de novembro de 2011 determina a desinterdição do produto: Fun-
chicol (chá misto em pó solúvel), lote: todos, produzido por: Sanibrás 
Bionutrientes Ltda., localizada na Rua Uniflor, 558, Jardim Demeterco, 
Pinhais/Paraná, CEP: 83 .320-000, interditado cautelarmente através da 


