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ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Superintendência de Integração e Segurança Alimentar e Nutricional

Processo nº 1480.01.0003496/2020-65

Unidade Gestora: [SEDESE/SI/DPPH]

      

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM
A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A CONSELHO
DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS,
VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES CONJUNTAS PARA A HABITAÇÃO
DE INTERESSE  SOCIAL.

PARTÍCIPES:

I- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MINAS GERAIS , autarquia federal de fiscalização profissional regida pela Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de
2010, inscrito no CNPJ sob o n° 14.951.451/0001-19, com sede na Avenida Getúlio Vargas, 447, 11° Andar, Bairro Funcionários,CEP 30.112-020, Belo Horizonte– MG,
representado neste ato pelo Presidente, Danilo Silva Ba�sta, brasileiro, arquiteto e urbanista, portador da Carteira de Iden�dade nº A10052-8, expedida pela CAU/BR,
e do CPF nº 403.523.746-91, residente e domiciliado em Belo Horizonte – MG, doravante designado CAU/MG

II - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº  05.465.167/0001-41, com sede na Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.143,
Bairro Serra Verde, CEP 31.630-900, Belo Horizonte – MG, doravante denominada SEDESE, neste ato representada pela Secretária de Estado de Desenvolvimento
Social, Elizabeth Jucá e Mello Jacome�; brasileira, portadora da Carteira de Iden�dade n° MG-1.406.836, expedida pela PCMG, e do CPF nº 454.965.956-49, residente
e domiciliada em Juiz de Fora – MG, doravante designada Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Considerando o constante no processo nº 1480.01.0003496/2020-65, resolvem celebrar o presente Termo de Cooperação Técnica, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS

1.1. O presente Termo de Cooperação Técnica tem por obje�vo a cooperação técnica e operacional e o intercâmbio de informações que possibilitem maior
eficiência na atuação dos órgãos par�cipes no âmbito de suas respec�vas atribuições ins�tucionais, sobretudo no que diz respeito a implantação da Assistência
Técnica em Habitação de Interesse Social como parte da Polí�ca Estadual de Habitação de Interesse Social no Estado de Minas Gerais.

1.2. O presente Termo de Cooperação Técnica reger-se-á pelo disposto no art. 116 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e legislação correlata. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA  PARTICIPAÇÃO DO CAU/MG

2.1. Ao CAU/MG caberá:

2.1.1. Promover em parceria com os par�cipes, encontros, oficinas, seminários, cursos de capacitação voltados aos gestores e servidores públicos, visando o
aprimoramento de suas a�vidades rela�vas ao objeto do presente Termo de Cooperação Técnica;

2.1.2. Informar sobre todas as medidas administra�vas ou judiciais tomadas pelo CAU/MG, em decorrência de ações oriundas deste Termo de Cooperação
Técnica;

2.1.3. Par�cipar das reuniões técnicas com representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais para discu�r estratégias de
ação visando o aprimoramento de suas a�vidades rela�vas ao objeto do presente Termo de Cooperação Técnica;

2.1.4. Construir e publicar de forma conjunta com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de Minas Gerais materiais de divulgação relacionados ao
obje�vo do presente Termo de Cooperação Técnica, bem como validar conjuntamente a arte final dos materiais antes da divulgação;

2.1.5. Orientar e auxiliar na capacitação de gestores regionais e municipais, lideranças da sociedade civil, para a construção de arcabouço legal e planos locais
necessários à estruturação de uma polí�ca de habitação municipal e à garan�a da implementação da Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social;

2.1.6. Auxiliar tecnicamente na construção do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social de Minas Gerais no que diz respeito ao conteúdo e possíveis
arranjos ins�tucionais para promoção da Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social;

2.1.7. Auxiliar tecnicamente na construção de escritórios regionais de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social no Estado de Minas Gerais;

2.1.8. Cooperar tecnicamente na disponibilização de dados e informações referentes às tecnologias sociais para produção e melhoria habitacional;

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA PARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS:

3.1. À SEDESE caberá:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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3.1.1. Ar�cular em parceria com os par�cipes, encontros, oficinas, seminários e cursos de capacitação voltados para os gestores regionais e municipais
visando a divulgação e aprimoramento de suas a�vidades rela�vas ao objeto do presente Termo de Cooperação Técnica;

3.1.2. Informar sobre todas as medidas administra�vas ou judiciais tomadas pela Diretoria de Promoção de Polí�ca Habitacional, em decorrência de ações
oriundas deste Termo de Cooperação Técnica;

3.1.3. Par�cipar das reuniões técnicas com representantes do CAU/MG para discu�r estratégias de ação visando o aprimoramento das a�vidades rela�vas ao
objeto do presente Termo de Cooperação Técnica;

3.2. Construir e publicar de forma conjunta com o CAU/MG materiais de divulgação relacionados ao obje�vo do presente Termo de Cooperação Técnica,
bem como validar conjuntamente a arte final dos materiais antes da divulgação;

3.2.1. Orientar e auxiliar na capacitação de gestores regionais e municipais, lideranças da sociedade civil, para a construção de arcabouço legal e planos
necessários à estruturação de uma polí�ca de habitação municipal e divulgar a importância de se garan�r a implementação da Assistência Técnica de Habitação de
Interesse Social;

3.2.2. Ar�cular, mobilizar e capacitar junto ao CAU/MG, as regionais e municípios quanto a construção de escritórios des�nados à implementação da
Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social o Estado de Minas Gerais;

3.2.3. Cooperar tecnicamente na disponibilização de dados e troca de informações visando a divulgação e aprimoramento das a�vidades rela�vas ao objeto
do presente Termo de Cooperação Técnica;

4. CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

4.1.  O presente Termo de Cooperação Técnica vigerá pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a par�r da sua assinatura. 

4.2. Este Termo de Cooperação Técnica será executado de acordo com prazo e as etapas descritas no Plano de Trabalho anexo à este Termo (Anexo 1).

5. CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS HUMANOS

5.1. Os recursos humanos u�lizados por qualquer dos par�cipes nas a�vidades inerentes ao presente Termo de Cooperação Técnica não sofrerão alterações
na sua vinculação emprega�cia e/ou funcional com as ins�tuições de origem, às quais cabem responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista,
previdenciária, fiscal e securitária decorrentes.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO SIGILO 

6.1. Os par�cipes se comprometem, conforme Termo de Confidencialidade anexo a este Termo (Anexo 2), a respeitar as normas legais de sigilo ao acesso
dos dados e informações par�lhadas nos termos do presente Termo de Cooperação Técnica, ficando expressamente vedadas a reprodução, cessão, doação, repasse e
exploração das informações para fins diversos da estrita finalidade pactuada neste instrumento, sob pena da rescisão do presente Instrumento e incidência de
penalidades legais.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DOS CASOS DE RESCISÃO E DENÚNCIA

7.1. O presente Termo de Cooperação Técnica poderá ser denunciado a qualquer tempo e por qualquer dos par�cipes, mediante comunicação por escrito,
sendo que a parte no�ficada terá o prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar. Durante esse período as partes permanecem sujeitas ao cumprimento das disposições
nele con�das.

7.1.1. Cons�tui mo�vo para rescisão de pleno direito o inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas, o descumprimento das normas estabelecidas na
legislação vigente ou a superveniência de norma legal ou fato que torne material ou formalmente inexequível o objeto deste Termo de Cooperação Técnica.

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES

8.1. Este Termo de Cooperação Técnica poderá ser modificado a qualquer tempo, mediante a anuência dos par�cipes, por intermédio de Termo Adi�vo,
com publicação no Diário Oficial do Estado.

9. CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO

9.1. O presente Termo de Cooperação Técnica será publicado no Diário Oficial de Minas Gerais e no Diário Oficial da União, pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e CAU/MG, respec�vamente.

10. CLÁUSULA DÉCIMA  – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. Este Termo de Cooperação Técnica não acarreta ônus financeiro aos par�cipes, pelo que não se consigna dotação orçamentária para seu cumprimento. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS

11.1. Os casos omissos ou excepcionais, não previstos neste Termo de Cooperação Técnica, serão resolvidos conjuntamente pelos par�cipes, respeitadas e
observadas as disposições legais per�nentes e os regimentos de cada um.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

12.1.  Fica eleito o foro da Jus�ça Federal, na Seção Judiciária de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer questões oriundas do presente Termo de Cooperação Técnica

 

E por estarem assim ajustados, os par�cipes assinam eletronicamente o presente documento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na
presença de 2 (duas) testemunhas, que também o assinam.

 

 

DANILO SILVA BATISTA
Presidente do CAU/MG

 
ELIZABETH JUCÁ E MELLO JACOMETTI

Secretária de Estado de Desenvolvimento Social
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ANEXOS AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ANEXO 1 - PLANO DE TRABALHO

1.1 - TÍTULO 1.2- PERÍODO DE
EXECUÇÃO

Termo de Cooperação Técnica entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do estado de Minas Gerais (CAU/MG) e a Secretaria de Desenvolvimento Social
do Estado de Minas Gerais (SEDESE/MG).

INÍCIO:
2020

TÉRMINO:
 2025

1.3 - OBJETO:
O objeto do presente Plano de Trabalho diz respeito ao escopo da cooperação entre o CAU/MG e a SEDESE, com vistas à promoção da Assistência Técnica de Habitação de Interesse
Social (ATHIS) como parte da Polí�ca Estadual de Habitação de Interesse Social do Estado de Minas Gerais.
1.4 - JUSTIFICATIVA
A proposta de parceria, descrita no Termo de Cooperação Técnica entre os órgãos (CAU/MG e SEDESE), propõe a troca de experiências, informações e dados relevantes para a
construção dos Planos que estão sendo elaborados pela Diretoria de Promoção de Polí�ca Habitacional (DPPH), tais como o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social e Planos
Locais de Habitação de Interesse Social), bem como para subsidiar a elaboração conjunta de arranjos ins�tucionais para tornar e concre�zar a Assistência Técnica de Habitação de
Interesse Social como parte da Polí�ca de Habitação do Estado de Minas Gerais, sendo uma importante estratégia de ação para o enfrentamento do déficit habitacional do estado..

2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

AÇÕES
SEDESE/DPPH CAU-MG DURAÇÃO POR ETAPAS

Principais Metas Principais Metas INÍCIO CONCLUSÃO
ETAPA 1 (2020 -2021)

Elaborar Plano
Estadual de
Habitação de
Interesse Social (PEH)

 
1) Plano Estadual
elaborado e
ins�tucionalizado;
 
2) Mobilização de atores
estratégicos;
 
3) Elaboração do
diagnós�co;
 
4) Definição de
estratégias de ação.
 

 
1) Integrar-se como ator
estratégico na ar�culação
com municípios para a
implementação da Athis
como polí�ca de Estado;
 
2) Incremento dos serviços
de arquitetura e urbanismo
para pop. de baixa renda
(RRT Social);
 
3) Elaboração conjunta de
publicações de referência
na divulgação e orientação
dirigidas a fins de
implementação da Athis à
pop. de baixa renda;
 
4) Par�cipação na
elaboração ou
regulamentação da Lei nº
11.888/08 nos municípios
(PLHIS);
 
5) Apoio à DPPH na
capacitação de gestores
regionais e municipais,
lideranças da sociedade
civil dirigida a fins de
construção colabora�va de
planos locais de habitação,
com ênfase na
implementação da Athis;
 
6) Intercâmbio de
informações técnicas,
metodologias e de
experiências que apoiem a
DPPH na elaboração do

2020 2021

Apoiar a elaboração
de Planos Locais de
Habitação de
Interesse Social
(PLHIS) em municípios
da Regional de Teófilo
Otoni
(Etapa 1 do Programa
Estratégico da Sedese)

1) 16 (dezesseis) PLHIS
apoiados;
 
2) Mobilização de atores
estratégicos;
 
3) Elaboração do
diagnós�co;
 
4) Definição de
estratégias de ação;
 
5) Ins�tucionalização dos
Planos.
 

2020 2021

Lançar Sistema de
Informação de
Necessidades
Habitacionais.

 
1) Desenvolvimento/
construção do Sistema;
 
2)  Desenvolvimento da
proposta metodológica;
 
3)Lançamento do Sistema
 

2020 Previsão
para 2021
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diagnós�co habitacional,
do PEHIS, na instalação de
um escritório regional de
Athis e na construção do
Sistema de Informação
Habitacional.

4) Diagnós�co
Con�nuado
 

 
Auxiliar na
estruturação de
Escritórios Regionais
de Assistência Técnica
de Habitação de
Interesse Social
 

1) Um Escritório regional
instalado 2020 Previsão

para 2021

ETAPA 2 ( 2021 -2022)

Apoiar a elaboração
de Planos Locais de
Habitação de
Interesse Social
(PLHIS) em municípios
da regional de Salinas

1) 9 (nove) PLHIS
apoiados;
 
2) Mobilização de atores
estratégicos;
 
3) Elaboração do
diagnós�co;
 
4) Definição de
estratégias de ação;
 
5) Ins�tucionalização do
Plano.

 
1) Integrar-se como ator
estratégico na ar�culação
com municípios para a
implementação da Athis
como polí�ca de Estado;
 
2) Incremento dos serviços
de arquitetura e urbanismo
para pop. de baixa renda
(RRT Social);
 
3) Par�cipação na
elaboração ou
regulamentação da Lei nº
11.888/08 nos municípios
(PLHIS);
 
4) Apoio à DPPH na
capacitação de gestores
regionais e municipais,
lideranças da sociedade
civil dirigida a fins de
construção colabora�va de
planos locais de habitação,
com ênfase na
implementação da Athis;
 
5) Intercâmbio de
informações técnicas,
metodologias e de

experiências que apoiem a
DPPH na elaboração do
diagnós�co habitacional,
na instalação de um
escritório regional de Athis
e nas atualizações do
Sistema de Informação
Habitacional.
 

2021 2022

Atualizar Sistema de
Informação de
Necessidades
Habitacionais.

1) Desejável duas
atualizações do Sistema
 
2)
Revisão/Desenvolvimento
da proposta
metodológica;
 
3) Diagnós�co
Con�nuado.

Previsão
para 2021

Previsão
para 2022

Auxiliar na
estruturação de
Escritórios Regionais
de Assistência Técnica
de Habitação de
Interesse Social.

1) Um Escritório regional
instalado

Previsão
para 2021

Previsão
para 2022

ETAPA 3 ( 2022 -2023)
Revisar Plano
Estadual de
Habitação de
Interesse Social
(PEHIS)

1) Plano Estadual
revisado.

1) Integrar-se como ator
estratégico na ar�culação
com municípios para a
implementação da Athis
como polí�ca de Estado;
 
2) Incremento dos serviços
de arquitetura e urbanismo
para pop. de baixa renda
(RRT Social);
 
3) Par�cipação na
elaboração ou
regulamentação da Lei nº
11.888/08 nos municípios
(PLHIS);
 
4) Apoio à DPPH na
capacitação de gestores
regionais e municipais,
lideranças da sociedade
civil dirigida a fins de
construção colabora�va de
planos locais de habitação,
com ênfase na
implementação da Athis;
 

2022 2023

Apoiar a elaboração
de Plano Locais de
Habitação de
Interesse Social
(PLHIS) em municípios
das regionais de
Diaman�na e Montes
Claros.

 
1) 22 (vinte e dois) PLHIS
apoiados;
 
2) Mobilização de atores
estratégicos;
 
3) Elaboração do
diagnós�co;
 
4) Definição de
estratégias de ação;
 
5) Ins�tucionalização do
Plano.
 

2022 2023

Atualizar Sistema de
Informação de
Necessidades
Habitacionais.

 
1) Desejável duas
atualizações do Sistema.
 

Previsão
para 2022

Previsão
para 2023
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5) Intercâmbio de
informações técnicas,
metodologias e de
experiências que apoiem a
DPPH na elaboração do
diagnós�co habitacional,
na instalação de um
escritório regional de Athis,
nas atualizações do
Sistema de Informação
Habitacional, e na revisão
do PEHIS.

2)
Revisão/Desenvolvimento
da proposta
metodológica;
 
3) Diagnós�co
Con�nuado.
 

 
Auxiliar na
estruturação de
Escritórios Regionais
de Assistência Técnica
de Habitação de
Interesse Social.
 

1) Um Escritório regional
instalado

Previsão
para 2022

Previsão
para 2023

ETAPA 4 ( 2023 – 2024)

Apoiar a elaboração
de Planos Locais de
Habitação de
Interesse Social
(PLHIS) em municípios
das regionais de
Almenara,
Governador
Valadares, Muriaé,
Araçuaí, Timóteo,
Curvelo,
Metropolitana e São
João Del Rei.

1) 26 (vinte e seis) PLHIS
apoiados;
 
2) Mobilização de atores
estratégicos;
 
3) Elaboração do
diagnós�co;
 
4) Definição de
estratégias de ação;
 
5) Ins�tucionalização do
Plano.

1) Integrar-se como ator
estratégico na ar�culação
com municípios para a
implementação da Athis
como polí�ca de Estado;
 
2) Incremento dos serviços
de arquitetura e urbanismo
para pop. de baixa renda
(RRT Social);
 
3) Par�cipação na
elaboração ou
regulamentação da Lei nº
11.888/08 nos municípios
(PLHIS);
 
4) Apoio à DPPH na
capacitação de gestores
regionais e municipais,
lideranças da sociedade
civil dirigida a fins de
construção colabora�va de
planos locais de habitação,
com ênfase na
implementação da Athis;
 
5) Intercâmbio de
informações técnicas,
metodologias e de
experiências que apoiem a
DPPH na elaboração do
diagnós�co habitacional,
na instalação de um
escritório regional de Athis
e nas atualizações do
Sistema de Informação
Habitacional.
 

2023 2024

Atualizar Sistema de
Informação de
Necessidades
Habitacionais.

1) Desejável duas
atualizações do Sistema;
2)
Revisão/Desenvolvimento
da proposta
metodológica;
3) Diagnós�co
Con�nuado.

Previsão
para 2023

Previsão
para 2024

Auxiliar na
estruturação de
Escritórios Regionais
de Assistência Técnica
de Habitação de
Interesse Social

1) Um Escritório regional
instalado.

Previsão
para 2023

Previsão
para 2024

ETAPA 5 ( 2024 -2025)
 
Revisar Plano
Estadual de
Habitação de
Interesse Social
(PEHIS)
 

1) Plano Estadual
revisado.

1) Intercâmbio de
informações técnicas,
metodologias e de
experiências que apoiem a
DPPH na elaboração do
diagnós�co habitacional,
na instalação de um
escritório regional de Athis
e nas atualizações do
Sistema de Informação
Habitacional.

Previsão
para 2024 2025

 
Atualizar Sistema de
Informação de
Necessidades
Habitacionais.
 

1) Desejável duas
atualizações do Sistema;

Previsão
para 2024 2025

 
Auxiliar na
estruturação de
Escritórios Regionais
de Assistência Técnica
de Habitação de
Interesse Social.
 

1)
Revisão/Desenvolvimento
da proposta
metodológica;

Previsão
para 2024 2025
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3 - PLANO DE APLICAÇÃO
Não haverá transferência de recursos financeiros entre os par�cipes.
 
4 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Não haverá transferência de recursos financeiros entre os par�cipes.
 
5 - APROVAÇÃO

 

DANILO SILVA BATISTA
Presidente do CAU/MG

 
ELIZABETH JUCÁ E MELLO JACOMETTI

Secretária de Estado de Desenvolvimento Social
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 2 - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO

Eu, Danilo Silva Ba�sta , brasileiro, inscrito no CPF/ MF sob o nº 403.523.746-91, abaixo firmado, responsável legal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas
Gerais, inscrito no CNPJ sob o nº 14.951.451/0001-19, com sede na Avenida Getúlio Vargas, 447, 11° Andar, Bairro Funcionários,CEP 30.112-020, Belo Horizonte– MG,
doravante denominada CAU/MG, assumo o compromisso de manter confidencialidade e sigilo sobre todos os dados de
______________________________________________conforme Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas
Gerais (CAU/MG) e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese).

Eu, Elizabeth Jucá e Mello Jacome� , brasileira, inscrito no CPF/ MF sob o nº 454.965.956-49, neste ato representada pela Secretária de Estado de Desenvolvimento
Social, inscrito no CNPJ sob o nº 05.465.167/0001-41, com sede na Rodovia Papa João Paulo II, nº 4.143, Bairro Serra Verde, CEP 31.630-900, Belo Horizonte – MG,
doravante designada Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, assumo o compromisso de manter confidencialidade e sigilo sobre todos os dados de
______________________________________________conforme Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas
Gerais (CAU/MG) e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese). 

Por este termo de confidencialidade e sigilo comprometo-me:

1. A não u�lizar os dados e documentos pessoais a que �ver acesso, para gerar bene�cio próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de
terceiros;

2. A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que �ver acesso;

3. A não me apropriar dos dados e documentos confidenciais e/ou sigilosos/;

4. A não repassar os dados e documentos confidenciais, responsabilizando-me por todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por meu intermédio, e
obrigando-me, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual quebra de sigilo das informações fornecidas.

 

DANILO SILVA BATISTA
Presidente do CAU/MG

 
ELIZABETH JUCÁ E MELLO JACOMETTI

Secretária de Estado de Desenvolvimento Social

Documento assinado eletronicamente por Danilo Silva Ba�sta, Usuário Externo, em 20/10/2020, às 13:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Elizabeth Jucá e Mello Jacome�, Secretário(a) de Estado, em 06/11/2020, às 09:21, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 16049717 e o código CRC 91DC6BA6.

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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