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EDITAL DE CHAMAMENTo

o Sr . André Luís Martins Sousa, Presidente da Comissão designada 
para apurar os fatos constantes no Processo Disciplinar Simplificado 
instaurado por meio da PorTArIA/NuCAD/CSet - SEJuSP/PDS Nº 
154/2020, com extrato publicado no Diário Oficial de Minas Gerais de 
05/12/2020, tendo em vista o disposto no artigo 225 da Lei Estadual 
nº 869 de 05 de julho de 1952, NoTIFICA, durante 08 (oito) publica-
ções consecutivas o ex-servidor GLEIDISToN FErNANDES LuCAS 
- MASP 1 .284 .199-5, do despacho de indiciamento no PDS 154/2020 
para que apresente alegações finais no prazo de 10 (dez) dias, nos ter-
mos do artigo 225 da Lei 869/1952 . Para tanto, novamente colocamo-
nos à sua disposição e que conforme vosso conhecimento, a Comis-
são encontra-se em funcionamento na rua Gutemberg, 01, Bairro Bom 
Jesus, CEP: 35790-866, Curvelo/MG, no horário de 08:00 às 17:00 
horas, Telefones: (38) 999251811, (38) 999026296, (38) 999117340, 
em dias úteis, ou através do e-mail: comissao14risp@gmail.com.

Curvelo- MG, 04 de outubro de 2021
André Luís Martins Sousa

Masp 1 .388 .433-3
Presidente de Comissão

04 1539378 - 1

EDITAL DE CHAMAMENTo
o Presidente da Sindicância Administrativa Disciplinar - SAD nº 
007/2019, Luciano Silva Marcílio, conforme PorTArIA/CSet-SE-
JuSP/SAD nº 007/2019, publicada no Minas Gerais de 05 de novem-
bro de 2019, tendo em vista o disposto artigo 225 c/c parágrafo único, 
da Lei Estadual nº 869 de 05 de julho de 1952, combinado com o art . 
256 do Código de Processo Civil, CITA e CoNvoCA, durante 08 
(oito) dias consecutivos, os sindicados JoCIMAr BIoNDo – MASP: 
1 .363 .008-2, WILLIAM ATAÍDE ArAuJo – MASP: 1 .367 .267-0 
ambos na função de Agente de Segurança Penitenciário, por se acharem 
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 – CEP 31 .630-900, dentre os horários de 08h00min às 
17h00min ou pelo telefone (31) 3916-9841, no prazo de 10 dias úteis, 
a contar da oitava e última publicação deste edital no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais, a fim de, pessoalmente, tomar conhecimento 
de sua respectiva Sindicância Administrativa Disciplinar, acompanhar 
sua tramitação, solicitar diligências, juntar documentos, apresentar rol 
de testemunhas e defesa para os fatos a ele atribuídos que caracterizam, 
em tese, ilícitos administrativos, conforme portaria inaugural, conduta 
que se comprovada remete ao descumprimento do disposto nos arti-
gos 216 incisos v e vI e 217 incisos Iv e x c/c 245, caput e parágrafo 
único e art . 246, incisos I e III, e 250 incisos I, II, v e vI, todos da Lei 
869/1952, estando sujeitos a uma das penalidades administrativas pre-
vistas no art . 244, incisos I , III e vI da Lei 869/1952 c/c o art . 12, pará-
grafo único da Lei 18 .185/2009 e nos termos do art . 9º do Decreto nº 
45 .155, de 21 de agosto de 2009, sob pena de rEvELIA e designação 
de defensor “ex-officio”.

Belo Horizonte, 01 de outubro de 2021 .
Luciano Silva Marcílio

MASP: 1 .078 .013-8
Presidente de Comissão

01 1539250 - 1

rEMovE “A PEDIDo”, nos termos do art . 80 da lei nº 869, de 
5/7/1952, e art . 3º, inciso II, alínea a, da resolução SEJuSP Nº 73 de 
14 de novembro de 2019, o servidor:
MASP 1218013-9, ELEN APArECIDA DE JESuS MArTINS, refe-
rente ao cargo Efetivo ASSISTENTE ExECuTIvo DE DEFESA 
SoCIAL - AuxILIAr ADMINISTrATIvo, doCENTro SoCIoE-
DuCATIvo LINDEIA, para aDIrETorIA DE ATENÇÃo A SAÚDE 
Do SErvIDor, conforme motivações constantes no Processo Admi-
nistrativo SEI n .º 1450 .01 .0120894/2021-74 .

Belo Horizonte, de outubrode 2021 .
roGÉrIo GrECo

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
08 1542631 - 1

rETIFICA oS AToS 005/2019 E 0607/2020 DE rEDuÇÃo DE 
JorNADA DE TrABALHo DE SErvIDor rESPoNSávEL Por 
EXCEPCIONAL,publicados no Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais de 09 .11 .2019 e de 11 .12 .2020 em relação a servidora MASP 
1 .379 .913-5, DENISE MELo FErrEIrA CoSTA,nos seguintes 
termos:
onde se lê:MASP: 1 .379 .913-5 DENISE MELo FErrEIrA CoSTA, 
em prorrogação;
Leia-se:MASP: 1 .379 .913-5 DENISE MELo FErrEIrA CoSTA,em 
prorrogação, a contar de 01/11/2019;
onde se lê:MASP: 1 .379 .913-5 DENISE MELo FErrEIrA CoSTA, 
em prorrogação;
Leia-se:MASP: 1 .379 .913-5 DENISE MELo FErrEIrA CoSTA,em 
prorrogação, a contar de 01/05/2020;

Belo Horizonte, 07 deoutubro de 2021 .
rogério Greco

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
08 1541998 - 1

oPÇÃo Por CoMPoSIÇÃo 
rEMuNErATÓrIA – ATo Nº 626/2021

rEGISTrA oPÇÃo Por CoMPoSIÇÃo rEMuNErATÓrIA, 
NoS TErMoS Do ArT . 27, Do INCISo II, DA LEI DELEGADA 
Nº 174, DE 26/01/2007, ALTErADo PELo ArT . 7º DA LEI DELE-
GADA Nº 182, DE 21/01/2011, DoS SErvIDorES:
MASP 11955499, CoSME ALvES DAMIAo, AGSE - Agente de 
Segurança Socioeducativo, Nível v, Grau A, acrescida de 50% da remu-
neração do cargo de DAD-6, a partir de 06/10/2021 .MASP 12007613, 
JoAo PAuLo vITor MANTuANI, ASP - Agente de Segurança 
Penitenciário, Nível I, Grau B, acrescida de 50% da remuneração do 
cargo de DAD-5, a partir de 06/10/2021 .MASP 12498440, PEDro 
ruANo LEoCADIo DIAS, AGSE - agente de segurança socioedu-
cativo , Nível I, Grau A, acrescida de 50% da remuneração do cargo de 
DAD-1, a partir de 06/10/2021 .MASP 12616207, urIEL BrANDAo 
DE rEZENDE ALvIM SEGuNDo, AuDI - Auditor Interno, Nível II, 
Grau B, acrescida de 50% da remuneração do cargo de DAD-9, a par-
tir de 07/10/2021 .MASP 1221375-7, WALQuIvES PErEIrA, ASP - 
Agente de Segurança Penitenciário ,Nível II, Grau E, acrescida de 50% 
da remuneração do cargo de DAD-6, a partir de 06/10/2021 .
MASP 13729645, ANDrE LuIZ PorTo MourAo, ASP - Agente de 
Segurança Penitenciário, Nível I, Grau A, acrescida de 50% da remu-
neração do cargo de DAD-8, a partir de 30/09/2021 .MASP 11406402, 
GISLAYNE NASCIMENTo DoS SANToS, ASP - Agente de Segu-
rança Penitenciário, Nível v, Grau D, acrescida de 50% da remuneração 
do cargo de DAD-2, a partir de 29/09/2021 .

AnaLouise de Freitas Pereira
Superintendente de recursos Humanos

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública
08 1542395 - 1

EDITAL DE CHAMAMENTo
A Presidente da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 
173/18, Sheila Santos osman, conforme PorTArIA/NuCAD/uSCI - 
SEAP/ PAD Nº 173/2018, publicada no Minas Gerais de 20 de dezem-
bro de 2018, tendo em vista o disposto no artigo 225 da Lei Estadual 
nº 869 de 05 de julho de 1952, INTIMA, durante 08 (oito) publica-
ções consecutivas, os processados abaixo relacionados, pelo presente 
mandado, para querendo comparecer à audiência das testemunhas 
a serem realizadas nos dias 13/10/2021 à 15/10/2021 e 18/10/2021 
à 19/10/2021 de 10:00hs às 15:00hs e para seu INTErroGATÓ-
rIo nas datas e horários relacionados abaixo, que ocorrerá através 
de videoconferência através do link: https://videoconferencia .mg .gov .
br/meeting/join/#/login?t=9/c0eno/49kY1vuvcPAz+A== na sede do 
Núcleo de Correição Administrativa (NuCAD), localizado na rodovia 
João Paulo II, nº 4001 – Prédio Minas – 3º andar, bairro Serra verde, 
Belo Horizonte/MG, Cidade Administrativa de Minas Gerais, E-mail: 
comissao04nucad@gmail.com. Rondineri da Costa Silvestre - MASP: 
1 .173 .838-2 audiência 20/10/21 às 10:00hs/ Lívio oliveira Gonçal-
ves - MASP: 1 .221 .573-7 audiência 21/10/21 às 10:00hs / Alexsandro 
venâncio Costa - MASP:1 .173 .893-7- audiência 21/10/21 às 11:00hs, o 
qual serão realizadas por meio do Link informado acima . Processados 
no PAD 173/2018 .

Belo Horizonte, 07 de outubro de 2021 .
Sheila Santos osman
MASP 1 .196 .188-5

Presidente de Comissão
07 1541839 - 1

EDITAL DE CHAMAMENTo
A Presidente da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 
479/2020, Juliana Gonçalves Cherin, conforme PorTArIA/NuCAD/
CSet - SEJuSP/PAD Nº 479/2020, publicada no Minas Gerais de 06 
de novembro de 2020, tendo em vista o disposto no parágrafo único do 
artigo 225 da Lei Estadual nº 869 de 05 de julho de 1952, CoNvoCA 
E CITA, durante 08 (oito) dias consecutivos, o servidor MAYCoW 
AMArAL NuNES - MASP 1 .445 .218-9, para comparecer perante 
esta Comissão Processante, instalada na rua A, nº 55, praça Governa-
dor Magalhães Pinto, bairro Fabrício, na cidade de uberaba MG, CEP: 
38065-470, em dias úteis, das 07h00min às 16h00min, com atendi-
mento também por intermédio do endereço eletrônico: corregedoria .
regional5risp@gmail.com, no prazo de 10 dias úteis, a contar da oitava 
e última publicação deste edital no Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais, a fim de, pessoalmente, tomar conhecimento de seu respectivo 
Processo Administrativo Disciplinar, acompanhar sua tramitação, soli-
citar diligências, juntar documentos, apresentar rol de testemunhas e 
defesa para os fatos a ele atribuídos que caracterizam, em tese, ilícitos 
administrativos, conforme portaria inaugural, conduta que se compro-
vada remete ao descumprimento dos deveres previstos nos artigos 216, 
incisos v e vI, 245, caput e parágrafo único, 246, inciso I, todos na 
forma da Lei nº 869/52, estando sujeito a uma das penalidades previs-
tas no art . 244, incisos I ou III do referido Diploma Legal; sob pena de 
REVELIA e designação de defensor “ex-officio”

uberaba, 01 de outubro de 2021 .
Juliana Gonçalves Cherin

Masp 1 .377 .979-8
Presidente de Comissão

01 1539212 - 1

Secretaria de Estado 
do meio Ambiente e 
do Desenvolvimento 

Sustentável
Secretária: Marília Carvalho de Melo

Expediente
rESoLuÇÃo CoNJuNTA SEMAD/FEAM/IEF/
IGAM Nº 3097, DE 08 DE ouTuBro DE 2021

Estabelece diretrizes para o retorno gradual e seguro das atividades pre-
senciais no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, da Fundação Estadual do Meio Ambiente, do 
Instituto Estadual de Florestas e do Instituto Mineiro de Gestão das 
águas, observados os protocolos de biossegurança sanitário-epidemio-
lógicos aplicáveis e demais medidas de enfrentamento da pandemia de 
Covid-19 .
A SECrETárIA DE ESTADo DE MEIo AMBIENTE E DESEN-
voLvIMENTo SuSTENTávEL, o PrESIDENTE DA FuNDA-
ÇÃo ESTADuAL Do MEIo AMBIENTE, A DIrETorA-GErAL 
Do INSTITuTo ESTADuAL DE FLorESTAS E o DIrETor-
GErAL Do INSTITuTo MINEIro DE GESTÃo DAS áGuAS, no 
exercício das atribuições que lhes são conferidas, respectivamente, pelo 
inciso III do §1º do art . 93 da Constituição do Estado de Minas Gerais, 
pelo inciso I do art . 10 do Decreto nº 47 .760, de 20 de novembro de 
2019, pelo inciso I do art . 14 do Decreto nº 47 .892, de 23 de março de 
2020, e pelo inciso I do art . 9º do Decreto nº 47 .866, de 19 de fevereiro 
de 2020, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 48 .205, de 15 de 
junho de 2021, na Deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 nº 
170, de 8 de julho de 2021, e na resolução Conjunta Seplag/SES nº 
10 .231, de 14 de setembro de 2020,
rESoLvEM:
Art . 1º – Esta resolução conjunta dispõe sobre a autorização para o 
retorno gradual e seguro das atividades presenciais no âmbito da Secre-
taria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 
Semad –, da Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam –, do Insti-
tuto Estadual de Florestas – IEF – e do Instituto Mineiro de Gestão das 
águas – Igam –, enquanto durar o estado de calamidade pública em 
todo o território do estado, observados os protocolos de biossegurança 
sanitário-epidemiológicos aplicáveis e demais medidas de enfrenta-
mento da pandemia de Covid-19 .
Art . 2º – o retorno gradual das atividades na modalidade presencial 
ocorrerá conforme protocolos de biossegurança estabelecidos pela 
Secretaria de Estado de Saúde e observará, entre outras, as medidas de 
enfrentamento da pandemia de Covid-19 definidas no art. 2º da Deli-
beração do Comitê Extraordinário Covid-19 nº 170, de 8 de julho de 
2021, a saber:
I – a definição do quantitativo de servidores que, simultaneamente, 
prestarão serviço presencial, conforme capacidade de espaço físico, 
respeitado o distanciamento estabelecido no Plano Minas Consciente;
II – o uso obrigatório de máscaras de proteção facial para ingresso e 
permanência nas dependências dos órgãos e das entidades e nos espa-
ços de circulação e uso comum;
III – a aferição de temperatura corporal na entrada das dependências 
dos órgãos e entidades;
Iv – o distanciamento recomendado no Plano Minas Consciente;
v – a lotação indicada nos espaços de uso comum, como refeitórios, 
copas, restaurantes, praças de alimentação, banheiros, elevadores, ple-
nários, auditórios e salas de reunião;
vI – a realização de reuniões, prioritariamente, por meio remoto;
vII – a higienização adequada das mãos para a utilização de equipa-
mentos de uso comum;
vIII – as rotinas e os procedimentos de limpeza dos espaços .
Parágrafo único – os servidores, empregados públicos, estagiários e 
colaboradores em exercício na CAMG deverão observar também as 
orientações da resolução Conjunta Seplag/SES nº 10 .231, de 14 de 
setembro de 2020 .
Art . 3º – A retomada das atividades na modalidade presencial nas uni-
dades administrativas da Semad, da Feam, do IEF e do Igam ocorrerá 
de forma gradual e segura, observando o percentual mínimo de 15% 
(quinze por cento) dos servidores, empregados públicos, estagiários e 
colaboradores que exercerão trabalho presencial, a partir da publicação 
desta resolução conjunta .
Parágrafo único – o percentual do caput aplica-se ao conjunto das 
unidades administrativas da sede e das regionais, separadamente por 
órgão, entidade, sede e regional .
Art . 4º – Nas unidades administrativas da Semad, da Feam, do IEF e 
do Igam, localizadas na Cidade Administrativa Presidente Tancredo 
Neves – CAMG –, deverão ser observados, na retomada das ativida-
des na modalidade presencial, os seguintes percentuais máximos de 
servidores:
I – onda roxa: máximo de 15% (quinze por cento);
II – onda vermelha: máximo de 20% (vinte por cento);
III – onda amarela: máximo de 30% (trinta por cento);
Iv – onda verde: máximo de 40% (quarenta por cento) .
§ 1º – A definição do quantitativo de servidores em exercício na CAMG 
será realizada pela chefia imediata formal, considerando a essencia-
lidade do serviço, o tipo de função e atribuições, bem como as dire-
trizes superiores, respeitando os percentuais máximos definidos no 
caput, o distanciamento estabelecido no Protocolo Minas Consciente, 
bem como as demais diretrizes do Comitê Extraordinário Covid-19, da 
Coordenação Especial da Cidade Administrativa e da resolução Con-
junta Seplag/SES nº 10 .231, de 14 de setembro de 2020, alterada pela 
resolução Conjunta Seplag/SES nº 10 .384, de 15 de julho de 2021 .
§ 2º – Na hipótese de retorno do servidor à modalidade presencial, a 
chefia imediata deverá convocá-lo, por meio de memorando no res-
pectivo processo de teletrabalho do servidor constante no Sistema Ele-
trônico de Informações – SEI –, informando os dias ou o período de 
retorno, bem como o horário de trabalho que o servidor exercerá suas 
atividades presencialmente .
§ 3º – A convocação realizada pela chefia imediata poderá sofrer alte-
rações a qualquer tempo, observando a oportunidade e conveniência 
da administração .
§ 4º – os servidores que já estão exercendo suas atividades na modali-
dade presencial integral não precisarão ser convocados nos termos do 
§2º para permanecerem nessa modalidade .

Art . 5º – Nas unidades regionais da Semad, do IEF e do Igam, deve-
rão ser observadas, na retomada das atividades à modalidade presen-
cial, além das estabelecidas nesta resolução conjunta, as diretrizes e 
normas municipais, ainda que estas estabeleçam critérios mais restri-
tivos aplicáveis aos órgãos, autarquias e fundações do Poder Execu-
tivo estadual .
§ 1º – A definição do quantitativo de servidores em exercício nas uni-
dades regionais deverá ser realizada pela chefia imediata formal, con-
siderando a essencialidade do serviço, o tipo de função e atribuições, 
bem como as diretrizes superiores, respeitando o distanciamento esta-
belecido no Protocolo Minas Consciente e demais diretrizes do Comitê 
Extraordinário Covid-19 .
§ 2º – o percentual máximo de servidores em regime presencial, simul-
taneamente, nas unidades regionais, deverá respeitar a limitação dos 
espaços físicos de cada unidade administrativa, nos termos do Plano 
Minas Consciente .
§ 3º – Na hipótese de retorno do servidor à modalidade presencial, a 
chefia imediata deverá convocá-lo, por meio de memorando no respec-
tivo processo de teletrabalho do servidor constante no SEI, informando 
os dias ou período de retorno, bem como o horário de trabalho que o 
servidor exercerá suas atividades presencialmente .
§ 4º – A convocação realizada pela chefia imediata poderá sofrer alte-
rações a qualquer tempo, observando a oportunidade e conveniência 
da administração .
§ 5º – os servidores que já estão exercendo suas atividades na modali-
dade presencial integral não precisarão ser convocados nos termos do 
§3º para permanecerem nessa modalidade .
Art . 6º – observadas as competências e atribuições de cada área de atu-
ação, o acompanhamento e monitoramento dos percentuais dispostos 
nesta resolução conjunta serão de responsabilidade:
I – do Chefe de Gabinete, Subsecretários e Secretário Executivo, no 
âmbito da sede da Semad;
II – dos Superintendentes regionais, no âmbito das respectivas 
Suprams da Semad;
III – dos Chefes de Gabinete e Diretores, no âmbito da sede da Feam, 
IEF e Igam;
Iv – dos Supervisores regionais, no âmbito das respectivas urFBios 
do IEF; e
v – dos Coordenadores regionais, no âmbito das respectivas urGAs .
Parágrafo único – A Superintendência de Gestão e Desenvolvimento de 
Pessoas – SGDP – da Semad apoiará o acompanhamento e monitora-
mento citados no caput .
Art . 7º – Quaisquer servidores poderão ser convocados para cumprir 
presencialmente sua jornada de trabalho diária, respeitando os percen-
tuais máximos estabelecidos por esta resolução conjunta e observadas 
as deliberações do Comitê Extraordinário Covid-19 .
§ 1º – A servidora gestante fica impedida de retornar ao trabalho pre-
sencial, devendo exercer suas atividades na modalidade de teletrabalho, 
caso haja compatibilidade com este regime, observada a orientação de 
Serviço Seplag/Sugesp nº 03/2021 .
§ 2º – Caso as atividades da servidora gestante não sejam compatíveis 
com o teletrabalho, deverá ser observado o disposto na orientação de 
Serviço Seplag/Sugesp nº 03/2021 .
§ 3º – o servidor que alegar impedimento de saúde para retorno à ativi-
dade presencial deverá ser submetido a avaliação pericial para eventual 
concessão de licença para tratamento de saúde .
§ 4º – Caso seja submetido à avaliação pericial a que se refere o §3º, e 
não seja concedida licença para tratamento de saúde, o servidor retor-
nará à atividade presencial .
Art. 8º – As chefias imediatas deverão organizar horários e processos 
de trabalho para evitar aglomerações, devendo adotar as orientações 
definidas no art. 3º da Deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 
nº 170/2021 .
§ 1º – Enquanto durar o estado de calamidade pública, o servidor 
poderá cumprir presencialmente sua jornada de trabalho entre 7h e 19h 
estando dispensado o cumprimento do horário núcleo estabelecido pela 
resolução Seplag nº 10, de 1º de março de 2004 .
§ 2º – o horário de trabalho presencial estabelecido no §1º poderá ser 
alterado para se adequar ao funcionamento da unidade de exercício do 
servidor, conforme necessidades e especificidades.
§ 3º – Com intuito de respeitar os limites máximos e mínimos de ser-
vidores, empregados públicos e colaboradores que poderão estar em 
trabalho presencial, a chefia imediata poderá:
I – alterar o horário de início e término da jornada presencial dos ser-
vidores, mantendo o cumprimento da carga horária diária ou semanal, 
entre 07h e 19h, ressalvada a situação prevista no §3º do art . 8º;
II – estabelecer revezamento em dias diferentes ou em turnos;
a) o revezamento de servidores em turnos de trabalho realizados no 
mesmo dia fica proibido se houver impossibilidade de higienização dos 
locais de trabalho entre turnos, conforme protocolos de biossegurança .
b) nas unidades administrativas localizadas na CAMG não se aplica o 
revezamento de servidores em turnos de trabalho realizados no mesmo 
dia .
c) o revezamento de servidores não dispensa a necessidade de observar 
o cumprimento adequado da carga horária de trabalho semanal e da 
jornada de trabalho diária .
III – estabelecer grupos fixos de servidores que prestarão serviço 
presencial .
Art . 9° – o servidor que apresentar sintomas característicos da 
Covid-19, na impossibilidade de realizar as atividades em regime espe-
cial de teletrabalho, deverá procurar atendimento médico e protocolar o 
atestado no rH responde, através do endereço http://www .rhresponde .
mg .gov .br/Cliente, requerendo a Licença para Tratamento de Saúde – 
LTS –, junto a Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde 
ocupacional .
§ 1º – Para a emissão do atestado médico, com objetivo de requerer a 
LTS, poderá ser utilizado o serviço digital do Governo de Minas, Saúde 
Digital MG – Covid 19 .
§ 2º – Para concessão de LTS mediante avaliação pericial documental, o 
servidor deverá requerer o afastamento, no prazo de três dias úteis, con-
tados da emissão do laudo emitido pelo médico assistente e encaminhar 
em anexo único, os seguintes documentos:
I – Boletim de Inspeção Médica – BIM –, devidamente preenchido e 
assinado a caneta;
II – atestado médico, contendo identificação do servidor e do responsá-
vel pela emissão do atestado, bem como data de início e fim do afasta-
mento, CID e sem rasuras;
III – documento de identificação.
§ 3º – o atestado, o BIM e demais documentos anexados originais 
deverão ser enviados, pelos Correios, para o Núcleo regional de Perí-
cia Médica e Saúde ocupacional de referência do servidor, cujos ende-
reços completos estão disponíveis no Portal do Servidor .
§ 4º – o servidor diagnosticado com Covid-19 deverá comunicar ime-
diatamente o fato à chefia imediata, que deverá informar à SGDP da 
Semad, através do e-mail atendimento.sgdp@meioambiente.mg.gov.
br .
Art . 10 – Para a realização de viagens à serviço, vistorias, ou aten-
dimentos locais necessários ao interesse público, em município de 
origem ou de destino que estiver na onda roxa, durante a situação de 
calamidade pública, a chefia imediata deverá solicitar ao servidor a 
realização da atividade, por meio de memorando no SEI, assinando-o 
eletronicamente .
§ 1º – A chefia imediata deverá avaliar a realização da atividade com 
base na essencialidade da demanda, no interesse público e sua relevân-
cia para a gestão da qualidade ambiental e do desenvolvimento socio-
econômico do Estado .
§ 2º – A chefia imediata, em articulação com o servidor responsável 
pela atividade, sempre que possível, deverá optar pela adoção de alter-
nativas tecnológicas para realização das referidas atividades de forma 
remota .
§ 3º – o servidor deverá manifestar anuência para a realização da ativi-
dade demandada, por meio de assinatura eletrônica no documento emi-
tido conforme caput .
§ 4º – A solicitação prevista no caput, bem como a anuência prevista 
no §3º, poderão ser realizadas por e-mail institucional, que deverá ser 
inserido no processo SEI mencionado no caput .
§ 5º – Não se aplica ao caput as ações de caráter emergencial e 
fiscalizatórias;
Art . 11 – A Diretoria de Pagamento, Direitos e vantagens da Semad 
manterá atualizado o registro de servidores em exercício na modalidade 
do regime especial de teletrabalho no Sistema Integrado de Adminis-
tração de Pessoal, com base nas informações constantes nos processos 
específicos de teletrabalho disponíveis no SEI, na unidade “SEMAD/
TELETrABALHo”, e no Sistema Ponto Digital .
Art . 12 – Aplica-se o disposto nesta resolução conjunta, no que couber, 
ao estagiário, contratado temporário e prestador de serviço, nos termos 
da legislação vigente .
Art . 13 – o descumprimento das medidas previstas nesta resolução 
conjunta sujeitará a responsabilização do servidor e da chefia ime-
diata na forma da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, e demais normas 
aplicáveis .

§ 1º – Caberá às chefias das unidades administrativas garantir que seus 
servidores, empregados públicos e colaboradores em trabalho presen-
cial façam uso constante das máscaras de proteção facial e observem as 
condutas de profilaxia.
§ 2º – As chefias das unidades administrativas, quando tiverem conheci-
mento de conduta que for incompatível com o estabelecido nesta reso-
lução conjunta, notificarão a respectiva Chefia de Gabinete, observando 
os trâmites internos da instituição, para que seja realizada a apuração 
de responsabilidade .
Art . 14 – os casos omissos e excepcionais serão tratados pela SGDP 
da Semad .
Art . 15 – Ficam revogadas:
I – a resolução Conjunta Semad/IEF/Igam/Feam nº 2 .959, de 16 de 
abril de 2020;
II – a resolução Conjunta Semad/Feam/IEF/Igam nº 3 .006, de 24 de 
setembro de 2020 .
Art . 16 – Esta resolução conjunta entra em vigor na data de sua 
publicação .

Belo Horizonte, 08 de outubro de 2021 .

Marília Carvalho de Melo
Secretária de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável

renato Teixeira Brandão
Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente

Maria Amélia de Coni e Moura Mattos Lins
Diretora-Geral do Instituto Estadual de Florestas

Marcelo da Fonseca
Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Gestão das águas

08 1542566 - 1

conselho Estadual de Política 
Ambiental - coPAm

A Superintendente regional de Meio Ambiente da Supram Norte de 
Minas torna público que foram requeridas as Licenças Ambientais Sim-
plificadas na modalidade LAS/Cadastro abaixo identificadas, com deci-
sões pelo deferimento e prazo de validade de 10 (dez) anos:
1) Irmãos vieira Transportes Ltda ., Central de recebimento, armazena-
mento, triagem e/ou transbordo de outros resíduos não listados ou não 
classificados, Pirapora/MG, Protocolo nº 5011/2021;
2) Solatio Energy Gestão de Projetos Solares Ltda ./ uFv LÉo Silveira, 
usina solar fotovoltaica, Buritizeiro/MG, Protocolo nº 5004/2021 . 
Concedida com condicionantes;
3) ricardo Pereira Coelho Eireli, Central de recebimento, armazena-
mento, triagem e/ou transbordo de outros resíduos não listados ou não 
classificados, Montes Claros/MG, Protocolo nº 5009/2021;
4) usina de Energia Fotovoltaica velho Chico Ltda ./ uFv velho Chico, 
usina solar fotovoltaica, Buritizeiro/MG, Protocolo nº 4950/2021 . 
Concedida com condicionantes;
5) Edson rodrigues Teixeira, Criação de bovinos, bubalinos, equi-
nos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo e culturas anuais, 
semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto 
horticultura, Salinas/MG, Protocolo nº 4947/2021;
6) Lagoa Nova Geradora de Energia S .A ., usina solar fotovoltaica, 
Janaúba/MG, Protocolo nº 4805/2021 . Concedida com condicionantes;
7) Maria Dulce Medeiros Pedrosa, Criação de bovinos, bubalinos, equi-
nos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo, Salinas/MG, Pro-
tocolo nº 4754/2021;
8) Eduardo Gonçalves da Mota, Culturas anuais, semiperenes e pere-
nes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura e cria-
ção de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em 
regime extensivo, Pirapora/MG, Protocolo nº 4705/2021;
9) Município de verdelândia, Extração de cascalho, rocha para pro-
dução de britas, areia fora da calha dos cursos d’água e demais cole-
ções hídricas, para aplicação exclusivamente em obras viárias, inclu-
sive as executadas por entidades da Administração Pública Direta e 
Indireta Municipal, Estadual e Federal, verdelândia/MG, Protocolo nº 
4039/2021 .

(a) Mônica veloso de oliveira . Superintendente regional 
de Meio Ambiente da Supram Norte de Minas .
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A Superintendência regional de Meio Ambiente Alto São Francisco 
torna sem efeito a publicação de concessão da Licença Ambiental Sim-
plificada na modalidade LAS/Cadastro do empreendimento Antônio 
Guilherme dos Santos – Fazenda Açoita Cavalo ou Cerradão, atividades 
de Avicultura, Horticultura (floricultura, olericultura, fruticultura anual, 
viveiricultura e cultura de ervas medicinais e aromáticas), Suinocultura, 
Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em 
regime extensivo e Aquicultura e/ou unidade de pesca esportiva tipo 
pesque-pague, exceto tanque-rede, Processo n°5038/2021, realizada no 
Diário Oficial de “MG” no dia 08/10/2021, pág. 20, tendo em vista a 
necessidade de revogação do ato . 

(a) Kamila Esteves Leal . Diretora regional de Fiscalização 
designada para responder pela Superintendência 
regional de Meio Ambiente Alto São Francisco .

08 1542027 - 1

A Superintendência regional de Meio Ambiente Alto São Francisco, 
torna público que o requerente abaixo identificado solicitou Licença 
Ambiental . Informa que foi apresentado EIA/rIMA, e que os estudos 
ambientais encontram-se à disposição dos interessados no site http:// 
sistemas .meioambiente .mg .gov .br/licenciamento/site/consulta-audien-
cia . Comunica que os interessados na realização de Audiência Pública 
deverão formalizar o requerimento, conforme Deliberação Normativa 
Copam nº 225/2018, no site http://sistemas .meioambiente .mg .gov .br/ 
licenciamento/site/consulta-audiencia, dentro do prazo de 45 (quarenta 
e cinco) dias a contar da data desta publicação . 

(a) Kamila Esteves Leal . Diretora regional de Fiscalização 
designada para responder pela Superintendência regional de 
Meio Ambiente Alto São Francisco . Designada pelo Ato de 

Delegação SEMAD/SECEx Nº 01, de 10 de fevereiro de 2021 .
LAC2 (LoC): 1) Fazenda do Sino - Mat . 25 .063- 25 .064-26 .660, Cul-
turas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvi-
pastoris, exceto horticultura, Criação de bovinos, bubalinos, equinos, 
muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo, Criação de bovinos, 
bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime de confina-
mento e Beneficiamento primário de produtos agrícolas: limpeza, lava-
gem, secagem, despolpamento, descascamento, classificação e/ou tra-
tamento de sementes, Bambuí/MG, Processo nº 11662/2006/004/2016, 
Classe 4 .

A Superintendência regional de Meio Ambiente da Supram do Alto 
São Francisco torna público que promoveu a rEorIENTAÇÃo de 
Licença de operação Corretiva (LoC) para Licença Ambiental Con-
comitante (LAC2/LoC) do processo administrativo de licenciamento 
ambiental abaixo identificado:
Fazenda do Sino - Mat . 25 .063- 25 .064-26 .660, Culturas anuais, semi-
perenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto 
horticultura, Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos 
e caprinos, em regime extensivo, Criação de bovinos, bubalinos, equi-
nos, muares, ovinos e caprinos, em regime de confinamento e Bene-
ficiamento primário de produtos agrícolas: limpeza, lavagem, seca-
gem, despolpamento, descascamento, classificação e/ou tratamento de 
sementes, Bambuí/MG, Processo nº 11662/2006/004/2016, Classe 4 . 
Motivo: A critério técnico .

(a) Kamila Esteves Leal . Diretora regional de Fiscalização 
designada para responder pela Superintendência 
regional de Meio Ambiente Alto São Francisco .

A Superintendência regional de Meio Ambiente Alto São Francisco, 
torna público que o requerente abaixo identificado solicitou:
LAS/rAS: 1) Cassio Eglem Diniz Alves e outros - Granja 3 Irmãos - 
Fazenda Cachoeira do rosário, Suinocultura, Conceição do Pará/MG, 
Processo nº 5101/2021, Classe 2 . 

(a) Kamila Esteves Leal . Diretora regional de Fiscalização 
designada para responder pela Superintendência 
regional de Meio Ambiente Alto São Francisco

 
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 3202110090241070129.


