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de distribuição de energia elétrica existente, por uma distância de 277 m até chegar à estação E04, de coorde-
nadas uTM 649571:8207650; segue daí, com um ângulo de 00º00’, margeando a referida rede de distribui-
ção de energia elétrica existente, por uma distância de 378 m até chegar à estação v03, de coordenadas uTM 
649946:8207667; segue daí, com um ângulo de 42º39’ à esquerda, margeando a referida rede de distribuição de 
energia elétrica existente, por uma distância de 299 m até chegar à divisa de propriedade presumida de Antônio 
Gaspar de Figueiredo Bessa com estrada de acesso ao Distrito de Órion, de coordenadas uTM 650167:8207894, 
término desta descrição . A faixa de servidão da rede a ser instalada corresponde a 15 m a partir do eixo de sua 
locação . O caminhamento total de rede na propriedade presumida de Antônio Gaspar de Figueiredo Bessa é de 
2 .487 m de extensão, totalizando uma área de 37 .305 m² de ocupação;

III – a descrição tem início em rede de distribuição de energia elétrica existente, no poste de estru-
tura N1, localizada na propriedade presumida de Antônio Gaspar de Figueiredo Bessa, de coordenadas uTM 
647857:8207761, segue daí, com um ângulo de 116º20’ à direita, por uma distância de 440 m até chegar à esta-
ção E01, de coordenadas uTM 648303:8207832; segue daí, com um ângulo de 00º00’, por uma distância de 281 
m até chegar à estação E02, de coordenadas uTM 648570:8207866; segue daí, com um ângulo de 00º00’, por 
uma distância de 251 m até chegar à estação E03, de coordenadas uTM 648868:8207940; segue daí, com um 
ângulo de 00º00’, por uma distância de 515 m até chegar à estação E04, de coordenadas uTM 649330:8207962; 
segue daí, com um ângulo de 00º00’, por uma distância de 429 m até chegar à estação v01, de coordenadas 
uTM 649751:8208031; segue daí, com um ângulo de 34º31’ à esquerda, por uma distância de 17 m até chegar 
à divisa de propriedade presumida de Antônio Gaspar de Figueiredo Bessa com estrada de acesso ao Distrito 
de Órion, de coordenadas uTM 649763:8208042, término desta descrição . A faixa de servidão da rede a ser 
instalada corresponde a 15 m a partir do eixo de sua locação . O caminhamento total de rede na propriedade 
presumida de Antônio Gaspar de Figueiredo Bessa é de 1 .933 m de extensão, totalizando uma área de 28 .995 
m² de ocupação .

DECRETO NE N° 396, DE 18 DE AGOSTO DE 2017 .

Declara de utilidade pública, para constituição de servi-
dão, terreno necessário à construção da Rede de Distribui-
ção Rural Francisco Sá, de 13,8 kv, do Sistema Cemig, no 
Município de Francisco Sá .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS, no uso de atribuição que lhe confere 
o inciso vII do art . 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto no Decreto-lei Federal nº 3 .365, 
de 21 de junho de 1941,

DEcrEtA:

Art . 1º – Fica declarado de utilidade pública, para constituição de servidão, o terreno situado no 
Município de Francisco Sá, compreendido dentro de uma faixa com largura de 15 m, conforme a descrição peri-
métrica constante no Anexo .

Parágrafo único – A declaração de utilidade pública de que trata o caput se estende às benfeitorias 
porventura existentes no terreno .

Art . 2º – O terreno descrito no Anexo é necessário à construção da Rede de Distribuição Rural 
Francisco Sá, de 13,8 kv, do Sistema Cemig, no Município de Francisco Sá .

Art. 3º – A Cemig Distribuição S.A. fica autorizada a promover a constituição de servidão no ter-
reno descrito no Anexo e eventuais benfeitorias, podendo, para efeito de imissão na posse, alegar a urgência de 
que trata o art . 15 do Decreto-lei Federal nº 3 .365, de 21 de junho de 1941 .

Art . 4º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação .
Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, aos 18 de agosto de 2017; 229º da Inconfidência Mineira 

e 196º da Independência do Brasil .
FERNANDO DAMATA PIMENTEL

ANExO
(a que se refere o art . 1° do Decreto NE n° 396, de 18 de agosto de 2017)

A descrição perimétrica do terreno de que trata este decreto é a seguinte: inicia-se o trecho em 
embargo na divisa de propriedade de Claudio Marcelo Rocha com a propriedade do embargante supracitado, 
de coordenadas uTM 653744:8207579; segue daí, com um ângulo de 00º00’, por uma distância de 97 m, cruza 
rede elétrica existente até chegar à estação E26, de coordenadas uTM 653818:8207518; segue daí, com um 
ângulo de 00º00’, por uma distância de 176 m até chegar à estação E27, de coordenadas uTM 653956:8207406; 
segue daí, com um ângulo de 00º00’, por uma distância de 301 m até chegar à estação E28, de coordenadas 
uTM 654184:8207212; segue daí, com um ângulo de 00º00’, por uma distância de 230 m até chegar à estação 
E29, de coordenadas uTM 654365:8207069; segue daí, com um ângulo de 00º00’, por uma distância de 177 
m até chegar à estação v09, de coordenadas uTM 654498:8206954; segue daí, com um ângulo de 14º19’ à 
esquerda, por uma distância de 231 m até chegar à estação E30, de coordenadas uTM 654706:8206858; segue 
daí, com um ângulo de 00º00’, por uma distância de 109 m até chegar à estação E31, de coordenadas uTM 
654807:8206813; segue daí, com um ângulo de 00º00’, por uma distância de 131 m até chegar à estação E32, 
de coordenadas uTM 654927:8206758; segue daí, com um ângulo de 00º00’, por uma distância de 99 m até 
chegar à estação E33, de coordenadas uTM 655014:8206714; segue daí, com um ângulo de 00º00’, por uma 
distância de 133 m até chegar à estação E34, de coordenadas uTM 655128:8206658; segue daí, com um ângulo 
de 00º00’, por uma distância de 73 m até chegar à estação E35, de coordenadas uTM 655193:8206633; segue 
daí, com um ângulo de 00º00’, por uma distância de 200 m até chegar à estação E36, de coordenadas uTM 
655378:8206545; segue daí, com um ângulo de 00º00’, por uma distância de 133 m até chegar à estação E37, 
de coordenadas uTM 655497:8206489; segue daí, com um ângulo de 00º00’, por uma distância de 180 m até 
chegar à estação E38, de coordenadas uTM 655660:8206422; segue daí, com um ângulo de 00º00’, por uma 
distância de 247 m até chegar à estação E39, de coordenadas uTM 655882:8206307; segue daí, com um ângulo 
de 00º00’, por uma distância de 171 m, cruza rede elétrica existente, até chegar à estação E40, de coordenadas 
uTM 656039:8206230; segue daí, com um ângulo de 00º00’, por uma distância de 14 m até chegar à estação 
v10, de coordenadas uTM 656050:8206224; segue daí, com um ângulo de 00º16’ à esquerda, por uma distân-
cia de 223 m até chegar à estação E41, de coordenadas uTM 656259:8206134; segue daí, com um ângulo de 
00º00’, por uma distância de 226 m até chegar à estação E42, de coordenadas uTM 656459:8206037; segue 
daí, com um ângulo de 00º00’, por uma distância de 194 m até chegar à estação E43, de coordenadas uTM 
656635:8205955; segue daí, com um ângulo de 00º00’, por uma distância de 162 m até chegar à estação E44, 
de coordenadas uTM 656782:8205887; segue daí, com um ângulo de 00º00’, por uma distância de 102 m até 
chegar à estação E45, de coordenadas uTM 656873:8205842; segue daí, com um ângulo de 00º00’, por uma 
distância de 147 m até chegar à estação E46, de coordenadas uTM 657004:8205778; segue daí, com um ângulo 
de 00º00’, por uma distância de 102 m até chegar à estação v11, de coordenadas uTM 657094:8205736; 
segue daí, com um ângulo de 21º18’ à direita, por uma distância de 22 m até chegar à divisa de propriedade 
de Antônio Gaspar de Figueiredo Bessa com a propriedade de Tereza Alves de Souza, de coordenadas uTM 
657112:8205718 concluindo assim o trecho em embargo . A faixa de servidão da rede a ser instalada corresponde 
a 15 m a partir do eixo de sua locação . O caminhamento total de rede na propriedade de Antônio Gaspar de 
Figueiredo Bessa é de 3 .880 m de extensão, totalizando uma área de 58 .200 m² de ocupação .

DECRETO NE N° 397, DE 18 DE AGOSTO DE 2017 .

Declara de utilidade pública, para constituição de servi-
dão, terrenos necessários à construção da Rede de Distri-
buição Rural Três Pontas, de 7,9 kv, do Sistema Cemig, 
no Município de Três Pontas .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS, no uso de atribuição que lhe confere 
o inciso vII do art . 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto no Decreto-lei Federal nº 3 .365, 
de 21 de junho de 1941,

DEcrEtA:

Art . 1º – Ficam declarados de utilidade pública, para constituição de servidão, os terrenos situados 
no Município de Três Pontas, compreendidos dentro de uma faixa com largura de 15 m, conforme as descrições 
perimétricas constantes no Anexo .

Parágrafo único – A declaração de utilidade pública de que trata o caput se estende às benfeitorias 
porventura existentes nos terrenos .

Art . 2º – Os terrenos descritos no Anexo são necessários à construção da Rede de Distribuição 
Rural Três Pontas, de 7,9 kv, do Sistema Cemig, no Município de Três Pontas .

Art. 3º – A Cemig Distribuição S.A. fica autorizada a promover a constituição de servidão nos ter-
renos descritos no Anexo e eventuais benfeitorias, podendo, para efeito de imissão na posse, alegar a urgência 
de que trata o art . 15 do Decreto-lei Federal nº 3 .365, de 21 de junho de 1941 .

Art . 4º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação .
Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, aos 18 de agosto de 2017; 229º da Inconfidência Mineira 

e 196º da Independência do Brasil .
FERNANDO DAMATA PIMENTEL

ANExO
(a que se refere o art . 1° do Decreto NE n° 397, de 18 de agosto de 2017)

As descrições perimétricas dos terrenos de que trata este decreto são as seguintes:
I – a descrição tem início a partir de uma rede de distribuição de energia elétrica existente na pro-

priedade presumida de Francisco Barros Moreno, com um ângulo de 56°14’ à direita, na coordenada uTM E 
435 .576 – N 7 .639 .455; daí segue em linha reta por uma distância de 120 m, até chegar à coordenada uTM E 
435 .581 – N 7 .639 .573, com um ângulo de 9°16’ à esquerda; daí segue em linha reta por 76 m até a coordenada 
uTM E 435 .572 – N 7 .639 .648, com um ângulo de 34°24’ à esquerda; daí segue por uma distância de 154 m, 
até a coordenada UTM E 435.465 - N 7.639.759, tendo como referência uma cerca de 4 fios de arame farpado, 
marco da divisa com a propriedade presumida de Maria José Reis Dias, término desta descrição . O caminha-
mento totaliza 350 m de extensão . A faixa de servidão compreende a área de extensão por 15 m de largura, 
perfazendo-se assim um total de 5 .250 m² de ocupação;

II – a descrição inicia-se na coordenada uTM E 435 .465 - N 7 .639 .759, término da descrição ante-
rior; daí segue daí segue por 227 m até a coordenada uTM E 435 .307 – N 7 .639 .945, com um ângulo de 24°27’ 
à direita, seguindo em linha reta por uma distância de 25 m, até o ponto onde se inicia um trecho de grande 
depressão, com comprimento de 101 m, e o seu fim na coordenada UTM E 435.281 – N 7.640.068, divisa com 
a propriedade presumida de Francisco Barros Moreno, término desta descrição . O caminhamento embargado 
totaliza 353 m de extensão . A faixa de servidão compreende a área de extensão por 15 m de largura, perfazen-
do-se assim um total de 5 .295 m² de ocupação .

III – a descrição tem início na coordenada uTM E 435 .281 – N 7 .640 .068, na propriedade presu-
mida de Francisco Barros Moreno; daí segue por uma distância de 50 m até a coordenada uTM E 435 .270 – N 
7 .640 .117, marco da divisa das propriedades presumida de Antônio Barros Moreno, término desta descrição . O 
caminhamento embargado totaliza 50 m de extensão . A faixa de servidão compreende a área de extensão por 15 
m de largura, perfazendo-se assim um total de 750 m² de ocupação .
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Atos do Governador
AtoS ASSiNADoS PELo SENHor GovErNADor Do 
EStADo, Em DAtA DE oNtEm:

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE turiSmo

Pelo conselho Estadual de turismo

designa, nos termos do art . 21 da Lei nº 8 .502, de 19 de dezembro de 
1983, do Decreto nº 45 .072, de 27 de março de 2009, e dos arts . 6º e 
7º do Decreto nº 45 .308, de 12 de fevereiro de 2010, as representan-
tes abaixo relacionadas como membros junto ao Conselho Estadual de 
Turismo - CET: 
Pela Sociedade Civil Organizada: 
Pelas Organizações Regionais ou Municipais:
Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais - ACMinas
MARIA ELIZABETH MARQuES RIBEIRO, em substituição a FER-
NANDO MEIRA DIAS, TITuLAR;
Pela Sociedade Civil Organizada:
Pelas Organizações Regionais ou Municipais:
Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais - ACMinas
KARLA DELFIM, em substituição a CARLOS TAvARES DIAS, 
SuPLENTE .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo

Pela Fundação Helena Antipoff

designa, nos termos do art . 5º do Decreto nº 45 .826, de 20 de dezembro 
de 2011, os representantes abaixo relacionados como membros junto ao 
Conselho Curador da Fundação Helena Antipoff: 
Pela Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica:
Titular: ROSALvA ALvES PORTELLA;
Suplente: ROGÉRIA FREIRE FIGuEIREDO;
Pela Secretaria de Estado de Fazenda:
Titular: KLEBER MATEuS;
Pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão:
Titular: HELvECIO MIRANDA MAGALHAES JuNIOR;
Suplente: OTávIO MARTINS MAIA;
Pelo Poder Executivo do Município de Ibirité:
Titular: RAFAEL CALADO ALvES PEREIRA;
Suplente: FERNANDO LuIZ LEvENHAGEN;
Pelo Poder Legislativo do Município de Ibirité:
Titular: WELBERT PEREIRA DE FARIA;
Suplente: DIMAS RAMOS DE MIRANDA;
Pelo Colegiado da Escola Sandoval Soares de Azevedo:
Titular: RONEIROBSON SANTOS SuASSuNA;
Suplente: ELAINE TORQuATO RIBEIRO;
Pelo Colegiado da unidade de Ensino Superior:
Titular: FERNANDA ABBATEPIETRO NOvAES;
Suplente: ANDRÉA LOuRDES RIBEIRO .

reconduz, nos termos do art . 5º do Decreto nº 45 .826, de 20 de dezem-
bro de 2011, o representante abaixo relacionado como membro junto ao 
Conselho Curador da Fundação Helena Antipoff: 
Pela Secretaria de Estado de Fazenda:
Suplente: MARRION PEREIRA vILELA .

AtoS ASSiNADoS PELo SENHor SEcrEtário DE EStADo 
DE GovErNo, No uSo DE SuAS AtriBuiÇÕES, Em DAtA 
DE oNtEm:

PELA PoLÍciA civiL Do EStADo DE miNAS GErAiS

usando da competência delegada pelo art . 1º, vIII, do Decreto nº 
45 .055, de 10 de março de 2009, revoga o ato que atribuiu, nos termos 
da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e dos Decretos nº 
45 .537, de 27 de janeiro de 2011, e nº 44 .485, de 14 de março de 2007, a 
GLáuciA criStiNE LoPES ScArSoFAvA, MASP 1 .246 .488-9, 
a gratificação temporária estratégica GTED-2 PC1100684 da Polícia 
Civil do Estado de Minas Gerais .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vIII, do Decreto nº 
45 .055, de 10 de março de 2009, nos termos da Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011, e dos Decretos nº 45 .537, de 27 de janeiro de 
2011, e nº 44.485, de 14 de março de 2007, e considerando a justifica-
tiva publicada no órgão oficial de 10/8/2017, atribui a GABriELLA 
BoEcHAt mAttoS, da Assessoria Jurídica, a gratificação tempo-
rária estratégica GTED-2 PC1100684 da Polícia Civil do Estado de 
Minas Gerais .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE ESPortES

usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009 e nos termos do art . 7º da Lei Delegada nº 
174, de 26 de janeiro de 2007 e do Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro 
de 2011, dispensa da direção da Superintendência de Planejamento, 
Gestão e Finanças, tÂNiA mArA BorGES BoAvENturA, 
MASP 347860/9, ocupante do cargo de provimento em comissão 
DAD-8 EO1100416, de recrutamento amplo, da Secretaria de Estado 
de Esportes .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009 e nos termos do art . 7º da Lei Delegada nº 
174, de 26 de janeiro de 2007 e do Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro 
de 2011, dispensa da direção da Diretoria de Fomento e Organização 
de Políticas Esportivas, ANtÔNio EDuArDo viANA mirANDA, 
MASP 752475/4, ocupante do cargo de provimento em comissão 
DAD-4 EO1102654, de recrutamento limitado, da Secretaria de Estado 
de Esportes .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, e nos termos do art . 7º da Lei Delegada nº 
174, de 26 de janeiro de 2007, e do Decreto nº 45 .536, de 27 de janeiro 
de 2011, atribui a ANtÔNio EDuArDo viANA mirANDA, 
MASP 752 .475-4, titular do cargo de provimento em comissão DAD-4 
EO1102654, de recrutamento limitado, a direção da Superintendên-
cia de Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria de Estado de 
Esportes .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE PLANEJAmENto E 
GEStÃo

usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, 
da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, ADENiLSoN iDALiNo DE 
SouSA, MASP 1010151-7, do cargo de provimento em comissão 
DAD-11 PH1100015 da Secretaria de Estado de Planejamento e Ges-
tão, a contar de 17/8/2017 .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009 e nos termos do art . 7º da Lei Delegada nº 
174, de 26 de janeiro de 2007 e do Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro 
de 2011, dispensa da chefia da Coordenação Central do Núcleo Cen-
tral de Gestão Estratégica de Projetos e do Desempenho Institucional, 
cAmiLLA rAFAELA ALvES mAiA, MASP 1281404-2, ocu-
pante do cargo de provimento em comissão DAD-8 PH1100313, de 
recrutamento AMPLO, da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão, a contar de 28/01/2017, para REGuLARIZAR SITuAÇÃO 
FuNCIONAL .
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