Minas Gerais 	Diário do Executivo

Superintendências Regionais
da Fazenda - SRF
SRF II - Contagem
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA
FAZENDA II - CONTAGEM
ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA/2º NÍVEL/SETE LAGOAS
COMUNICADO
Comunicamos que a peça fiscal 01.001010434-63, relativa aos IPVA’s
2017 e 2018 do veículo placa HIM-6591, foi reformulada .
O PTA permanecerá pelo prazo de 10 (dez) dias na Repartição Fazendaria situada na R. Zoroastro Passos, 30 – 1º andar, Centro, Sete Lagoas
para regularização . Transcorrido o citado prazo sem a devida regularização, será encaminhado à advocacia Geral do Estado para execução
judicial/protesto cartorário.
Sujeito Passivo Principal: Lorena Fonseca Ladeira Cardoso
CPF.:048.888.976-63
Sete Lagoas, 01 de junho de 2021.
Washington Luiz Mariz Campos /Chefe AF 2º Nível/Sete Lagoas
01 1488735 - 1

SRF I - Governador Valadares
SRF I GOV. VALADARES/DELEGACIA
FISCAL DE TEÓFILO OTONI
TERMO DE INTIMAÇÃO
Fica o sujeito passivo intimado a promover, no prazo de 30(trinta) dias,
a contar desta publicação, o Pagamento/Parcelamento/Impugnação do
crédito tributário constituído mediante o Auto de Infração (e-PTA) a
seguir relacionado, lavrado pela Delegacia Fiscal de Teófilo Otoni, nos
termos da legislação vigente, sob pena de revelia e reconhecimento do
crédito tributário, circunstância em que a peça fiscal será encaminhada
para inscrição em dívida ativa e execução judicial, inclusive no caso de
decisão irrecorrível no CCMG, favorável à Fazenda Pública Estadual.
Nos termo do RPTA – estabelecido pelo Decreto n° 44.747/2008, o
acesso à íntegra do referido Auto de Infração, assim como as intervenções no PTA eletrônico (e-PTA) pelo interessado ou seu representante,
no prazo regulamentar, deverão ocorrer apenas em meio eletrônico,
dentro do Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual –
SIARE, disponível no endereço eletrônico da Secretaria de Estado de
Fazenda de Minas Gerais – www.fazenda.mg.gov.br – ou no endereço
eletrônico para login no sistema https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ ,
ficando sem efeito as entregas feitas nas repartições fazendárias.
Para acesso ao SIARE, favor comparecer na repartição fazendária
acima mencionada, situada a Rua Epaminondas Otoni, 655 Centro 4°
andar – Teófilo Otoni/MG, para obter sua SENHA inicial de acesso ao
referido sistema.
Persistindo ainda alguma dúvida acesse o canal Fale Conosco –
Assunto – PTA ELETRÔNICO – e-PTA, no endereço http://formulario.faleconosco.fazenda.mg.gov.br/sefatendeweb/pages/faleconoscoFormulario.xhtml
e-PTA N°: 01.001947897-20
Coobrigado: Waneide Calil Nicoliello
Identificação: 533.224.606-49
Endereço: Rua Artur Bernardes, 1074 Apto 1201 – Esplanada – Governador Valadares / MG CEP: 35.010-020
Teófilo Otoni, 01 de junho 2021.
MÁRIO ANTÔNIO CUPELLO DE ASSUNÇÃO
Delegado Fiscal \DF/Teófilo Otoni
01 1488737 - 1

SRF I - Juiz de Fora
SRF I JUIZ DE FORA/DELEGACIA FISCAL/2ºNÍVEL/MURIÁE
INTIMAÇÃO (AIAF)
Nos termos do artigo 76 do RPTA – Decreto nº 44.747 de 03.03.2008,
fica o contribuinte abaixo cientificado da lavratura do Auto de Início de
Ação Fiscal – AIAF Nº 10.000038284.49, de 20/04/2021, pela Delegacia Fiscal/2ºNivel/Muriaé, localizada na Rua Coronel Domiciano nº
170, Centro – Muriaé – MG.

CAMILA MONTEIRO DOS SANTOS 10103261630
IE: 002476264.00-50
CNPJ: 21.517.142/0001-09
JOAQUINHO MURTINHO 35 B CENTRO PARACATU 38600-000
MG
Período Fiscalizado: 01/01/2016 a 31/12/2019
OBJETO DA AUDITORIA: Verificar o cumprimento de obrigação
principal e acessória, mediante o confronto das informações prestadas pelas operadoras de cartão de crédito/débito com as declarações do
faturamento informadas à SEF/MG, pelo contribuinte.
DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA:
Os documentos necessários para o desenvolvimento do trabalho serão
extraídos dos sistemas informatizados da SEF/MG e da Receita Federal do Brasil.
Muriaé, 01 de junho de 2021.
Cássio Grayson Martins Novaes – Delegado Fiscal DF/Muriaé
SRF I / JUIZ DE FORA - AF/1º NÍVEL/JUIZ DE FORA
INTIMAÇÃO
Nos termos da legislação vigente, fica(m) o(s) autuado(s) abaixo identificado (s) intimado(s) a promover (em), no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar desta publicação, o pagamento/parcelamento ou a impugnação
do crédito tributário constituído mediante o(s) PTA(s) lavrado(s) pela
Delegacia Fiscal Juiz de Fora – 2, a seguir relacionado, sob pena de
revelia e reconhecimento do crédito tributário, circunstância em que a
peça fiscal será encaminhada para inscrição em dívida ativa e execução
judicial, inclusive no caso de decisão irrecorrível no Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais – CC/MG -, favorável à Fazenda
Pública Estadual.
Auto de Infração nº 01.001941317-75 de 13/04/2021.
- Sujeito Passivo: Felipe Dobscha da Costa, CPF: 015.713.516-04, Rua
Padre Leopoldo Mertens, n.º 1.475 - São Francisco – Belo Horizonte
– MG.
Fica o contribuinte Factory Entretenimento Eirelli, IE: 002.9396690066, CNPJ 27.416.035/0001-62, Rua Sergipe, n.º 1.211 – Savassi
– Belo Horizonte - MG optante pelo Simples Nacional previsto na
lei Complementar nº 123/2006, aplicável às Microempresas e às
Empresas de Pequeno Porte, notificado, também, de que foi iniciado, através do Termo de Exclusão do Simples Nacional nº
27416035/05367210/130421, lavrado em 13/04/2021, o processo de
sua exclusão, de ofício, do referido Regime, em virtude do cometimento
de irregularidades descritas no Auto de Infração nº 01.001941317-75. A
presente exclusão decorre da constatação de prática reiterada de infração ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006 e de falta de emissão
regular de documento fiscal de venda de mercadoria, de forma reiterada, nos termos do que prevê o art. 29, incisos V e XI, §§ 1º e 3º, da
citada Lei Complementar, assim como o art. 76, inciso IV, alíneas “d” e
“j”, §§ 3º e 6º, inciso I, da Resolução CGSN nº 94, de 2011, atualizado
pelo art. 84, inciso IV, alíneas “d” e “j”, §§ 3º e 6º, inciso I, da Resolução CGSN nº 140, de 2018. Para tanto, nos termos do art. 83, §§ 1º e
2º, da Resolução CGSN nº 140/2018, fica o contribuinte supra citado
notificado do presente Termo de Exclusão do Simples Nacional, o qual
poderá, em consonância com o disposto no art. 29, § 5º e art. 39, ambos
da Lei Complementar nº 123/2006, c/c os artigos 117 a 119 do RPTA/
MG (Decreto nº 44.747/2008), apresentar Impugnação, por escrito, no
prazo de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, dirigida ao Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais – CC/MG. Tal impugnação poderá constar da mesma peça impugnatória do Lançamento de
ofício referente ao Auto de Infração acima mencionado. Não havendo
impugnação ao presente Termo de Exclusão, este se tornará efetivo
depois de vencido o respectivo prazo, observando-se, quanto aos efeitos
da exclusão, o disposto no art. 84, Inciso IV, alíneas “d” e “j”, c/c §§ 3º e
6º, inciso I, todos da Resolução CGSN nº 140/2018. No presente caso, a
data de apuração inicial, considerada para fins de exclusão será a partir
de 01 de fevereiro de 2018. Esclarecimentos adicionais, se necessários,
poderão ser obtidos na Administração Fazendária de Juiz de Fora, através do endereço eletrônico: afjuizdefora@fazenda.mg.gov.br.
Juiz de Fora, 31 de maio de 2021.
Evaldo Luiz Goulart de Mattos Chefe AF/1º Nível/Juiz de Fora
SRF I / JUIZ DE FORA - AF/1º NÍVEL/JUIZ DE FORA
INTIMAÇÃO
Nos termos da legislação vigente, fica(m) o(s) autuado(s) abaixo identificado (s) intimado(s) a promover (em), no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar desta publicação, o pagamento/parcelamento ou a impugnação
do crédito tributário constituído mediante o(s) PTA(s) lavrado(s) pela
Delegacia Fiscal Juiz de Fora – 2, a seguir relacionado, sob pena de
revelia e reconhecimento do crédito tributário, circunstância em que a
peça fiscal será encaminhada para inscrição em dívida ativa e execução
judicial, inclusive no caso de decisão irrecorrível no Conselho de Con-

tribuintes do Estado de Minas Gerais – CC/MG -, favorável à Fazenda
Pública Estadual.
Auto de Infração nº 01.001945877-61 de 13/04/2021.
- Sujeito Passivo: Marcelo Piramo, CPF: 635.001.756-00, Rua Ana Hilbert, n.º 60, apartamento 304, Bloco 2 - Santa Helena (Barreiro) – Belo
Horizonte – MG.
Fica o contribuinte Marcelo Piramo 63500175600, IE: 002.4214730089, CNPJ 20.941966/0001-30, Rua dos Goitacazes n.º 43, sala
903 – Centro – Belo Horizonte - MG optante pelo Simples Nacional
previsto na lei Complementar nº 123/2006, aplicável às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte, notificado, também, de que
foi iniciado, através do Termo de Exclusão do Simples Nacional nº
20941966/05367210/130421, lavrado em 13/04/2021, o processo de
sua exclusão, de ofício, do referido Regime, em virtude do cometimento
de irregularidades descritas no Auto de Infração nº 01.001945877-61. A
presente exclusão decorre da constatação de prática reiterada de infração ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006 e de falta de emissão
regular de documento fiscal de venda de mercadoria, de forma reiterada, nos termos do que prevê o art. 29, incisos V e XI, §§ 1º e 3º, da
citada Lei Complementar, assim como o art. 76, inciso IV, alíneas “d” e
“j”, §§ 3º e 6º, inciso I, da Resolução CGSN nº 94, de 2011, atualizado
pelo art. 84, inciso IV, alíneas “d” e “j”, §§ 3º e 6º, inciso I, da Resolução CGSN nº 140, de 2018. Para tanto, nos termos do art. 83, §§ 1º e
2º, da Resolução CGSN nº 140/2018, fica o contribuinte supra citado
notificado do presente Termo de Exclusão do Simples Nacional, o qual
poderá, em consonância com o disposto no art. 29, § 5º e art. 39, ambos
da Lei Complementar nº 123/2006, c/c os artigos 117 a 119 do RPTA/
MG (Decreto nº 44.747/2008), apresentar Impugnação, por escrito, no
prazo de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, dirigida ao Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais – CC/MG. Tal impugnação poderá constar da mesma peça impugnatória do Lançamento de
ofício referente ao Auto de Infração acima mencionado. Não havendo
impugnação ao presente Termo de Exclusão, este se tornará efetivo
depois de vencido o respectivo prazo, observando-se, quanto aos efeitos
da exclusão, o disposto no art. 84, Inciso IV, alíneas “d” e “j”, c/c §§ 3º e
6º, inciso I, todos da Resolução CGSN nº 140/2018. No presente caso, a
data de apuração inicial, considerada para fins de exclusão será a partir
de 01 de fevereiro de 2019. Esclarecimentos adicionais, se necessários,
poderão ser obtidos na Administração Fazendária de Juiz de Fora, através do endereço eletrônico: afjuizdefora@fazenda.mg.gov.br.
Juiz de Fora, 31 de maio de 2021.
Evaldo Luiz Goulart de Mattos Chefe AF/1º Nível/Juiz de Fora
SRF I / JUIZ DE FORA - AF/1º NÍVEL/JUIZ DE FORA
INTIMAÇÃO
Nos termos da legislação vigente, fica(m) o(s) autuado(s) abaixo identificado (s) intimado(s) a promover (em), no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar desta publicação, o pagamento/parcelamento ou a impugnação
do crédito tributário constituído mediante o(s) PTA(s) lavrado(s) pela
Delegacia Fiscal Juiz de Fora – 2, a seguir relacionado, sob pena de
revelia e reconhecimento do crédito tributário, circunstância em que a
peça fiscal será encaminhada para inscrição em dívida ativa e execução
judicial, inclusive no caso de decisão irrecorrível no Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais – CC/MG -, favorável à Fazenda
Pública Estadual.
Auto de Infração nº 01.001956582-89 de 26/04/2021.
- Sujeito Passivo: Renata de Oliveira Meireles, CPF 946.531.516-87,
Rua Maria Amelia, n.º 125, Apartamento 302 – Santa Cecília – Juiz
de Fora – MG.
Fica o contribuinte ora identificado, optante pelo Simples Nacional
previsto na lei Complementar nº 123/2006, aplicável às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte, notificado, também, de que
foi iniciado, através do Termo de Exclusão do Simples Nacional nº
24652278/05367210/260421, lavrado em 26/04/2021, o processo de
sua exclusão, de ofício, do referido Regime, em virtude do cometimento
de irregularidades descritas no Auto de Infração nº 01.001956582-89. A
presente exclusão decorre da constatação de prática reiterada de infração ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006 e de falta de emissão
regular de documento fiscal de venda de mercadoria, de forma reiterada, nos termos do que prevê o art. 29, incisos V e XI, §§ 1º e 3º, da
citada Lei Complementar, assim como o art. 76, inciso IV, alíneas “d” e
“j”, §§ 3º e 6º, inciso I, da Resolução CGSN nº 94, de 2011, atualizado
pelo art. 84, inciso IV, alíneas “d” e “j”, §§ 3º e 6º, inciso I, da Resolução CGSN nº 140, de 2018. Para tanto, nos termos do art. 83, §§ 1º e
2º, da Resolução CGSN nº 140/2018, fica o contribuinte supra citado
notificado do presente Termo de Exclusão do Simples Nacional, o qual
poderá, em consonância com o disposto no art. 29, § 5º e art. 39, ambos
da Lei Complementar nº 123/2006, c/c os artigos 117 a 119 do RPTA/
MG (Decreto nº 44.747/2008), apresentar Impugnação, por escrito, no
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prazo de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, dirigida ao Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais – CC/MG. Tal impugnação poderá constar da mesma peça impugnatória do Lançamento de
ofício referente ao Auto de Infração acima mencionado. Não havendo
impugnação ao presente Termo de Exclusão, este se tornará efetivo
depois de vencido o respectivo prazo, observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no art. 84, Inciso IV, alíneas “d” e “j”, c/c §§
3º e 6º, inciso I, todos da Resolução CGSN nº 140/2018. No presente
caso, a data de apuração inicial, considerada para fins de exclusão será
a partir de 01 de março de 2017.
Esclarecimentos adicionais, se necessários, poderão ser obtidos na
Administração Fazendária de Juiz de Fora, através do endereço eletrônico: afjuizdefora@fazenda.mg.gov.br.
Juiz de Fora, 31 de maio de 2021.
Evaldo Luiz Goulart de Mattos Chefe AF/1º Nível/Juiz de Fora
ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA / 2º NÍVEL ALEM PARAÍBA
INTIMAÇÃO
Fica o sujeito passivo abaixo intimado a promover, no prazo de 30
(trinta) dias a contar desta publicação, o pagamento /parcelamento /
impugnação dos créditos tributários constituídos mediante o Auto de
Infração (e-PTA) a seguir relacionado, lavrado pela Delegacia Fiscal de
Muriaé, nos termos da legislação vigente, sob pena de revelia e reconhecimento dos créditos tributários, circunstância em que a peça fiscal será encaminhada para inscrição em dívida ativa e execução judicial, inclusive no caso de decisão irrecorrível no CC/MG favorável à
Fazenda Pública Estadual.
Nos termos do RPTA - estabelecido pelo Decreto nº 44.747/2008, o
acesso à íntegra do referido Auto de infração, assim como as intervenções no PTA eletrônico (e-PTA) pelo interessado ou seus representantes, no prazo regulamentar, deverão ocorrer apenas em meio eletrônico,
dentro do Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual –
SIARE, disponível no endereço eletrônico da Secretaria de Estado de
Minas Gerais - www.fazenda.mg.gov.br – ou no endereço eletrônico
para login no sistema https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/, ficando
sem efeito as entregas feitas nas repartições fazendárias .Para contato com a AF Alem Paraiba favor acessar o e-mail afafalemparaiba@
fazenda.mg.aov.br, para obtenção da Senha inicial de acesso ao referido sistema.
Persistindo ainda alguma dúvida acesse o canal Fale Conosco – Assunto
– PTA Eletrônico – e PTA, no endereço http://formulario.faleconosco.
fazenda.mg.gov.br/sefatendeweb/pages/faleconoscoFormulario.xhtml
e-PTA Nº: 01.001940236-03
Sujeito Passivo Francisco Parizzi Junior
CNPJ: 21.100723/0001-32
Endereço: Rua Dr. Julião Vaqueiro Rodrigues, 58, Parque Munhos –
Franco da Rocha - SP
Coobrigado: Francisco Parizzi Junior
CPF: 096.697.978-88
Endereço: Rua Corina, 106, Jardim União – Franco da Rocha - SP
Além Paraíba, 01 de junho de 2021
Marla Vieira Dias – Chefe – Administração
Fazendária 2º Nível Além Paraíba.
01 1488740 - 1

SRF I - Montes Claros
ATO Nº 003
Designa em substituição, para responder pela função de Coordenador
de Serviço Integrado de Assistência Tributária e Fiscal – SIAT, nos termos da Lei nº 7.162, de 19/12/1977, art. 4º do Decreto nº 28.168, de
7/6/1988 e Resolução nº 5.279, de 09/8/2019 e Portaria SRE Nº 170, de
16/10/2019, o servidor:
-Antônio Geraldo da Silva Neto, Servidor Municipal, no município de
Conceição do Mato Dentro/SRF I Montes Claros, no período em que
o titular Leonardo Sérgio Moreira Lima, Servidor Estadual, se encontrava em Férias Regulamentares de 17/05/2021 a 28/05/2021.
Montes Claros, 01 de junho de 2021.
Saulo Geraldo Silqueira
Superintendente Regional da Fazenda I/Montes Claros
01 1488741 - 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG
Presidente: Bruno Selmi Dei Falci
RESOLUÇÃO Nº 2, DE 13 DE MAIO DE 2021.
Define atividades de baixo risco no âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais para os fins da Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019.
O COMITÊ GESTOR DA REDESIM-MG no uso das atribuições que lhe conferem os incisos VI e IX do art. 2° do Decreto n° 353, de 4 de julho de 2016, e tendo em vista deliberação em reunião extraordinária realizada por meio eletrônico, concluída em 13 de maio de 2021, e
Considerando a Lei Federal n° 11.598, 3 de dezembro de 2007, que estabelece diretrizes e procedimentos para a simplificação e integração do processo de registro e legalização de empresários e de pessoas jurídicas e cria a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas
e Negócios – REDESIM;
Considerando a Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019 que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador,
nos termos do inciso IV do caput do art. 1º, do parágrafo único do art. 170 e do caput do art. 174 da Constituição Federal;
Considerando o art. 3°, § 1°, inciso I, da Lei federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e dispõe sobre a classificação das atividades nível de risco I - baixo risco, “baixo risco A”, risco leve, irrelevante ou inexistente, cujo efeito específico
e exclusivo é dispensar a necessidade de todos os atos públicos de liberação da atividade econômica para plena e contínua operação e funcionamento do estabelecimento;
Considerando o Decreto n 48.036, de 10 de setembro de 2020, que regulamenta os dispositivos da Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, que tratam da liberdade econômica;
Considerando o Decreto Federal nº 10.178, de 18 de dezembro de 2019, que regulamenta dispositivos da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, para dispor sobre os critérios e os procedimentos para a classificação de risco de atividade econômica e para fixar o prazo para aprovação tácita e altera o
Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017, para incluir elementos na Carta de Serviços ao Usuário;
Considerando a resolução CGSIM nº 60, de 12 de agosto de 2020, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas pelos Subcomitês estaduais do Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM nos Estados e no Distrito
Federal;
Considerando o disposto no decreto estadual nº 353 de 04 de julho de 2016, que institui o Comitê Gestor da Rede para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios do Estado de Minas Gerais – REDESIM-MG, compete ao comitê incentivar e propor a classificação das atividades consideradas de alto e baixo riscos para fins de licenciamento, observada a legislação;
Considerando normas estaduais que tratam do licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais – CBMMG: Instrução Técnica nº 01 (9ª edição); do licenciamento sanitário: Deliberação CIB-SUS/MG N 3.337/2021 que aprovou a Resolução SES nº 7.426, de 25 de fevereiro de
2021; do licenciamento ambiental: Deliberação normativa COPAM nº 217, de 06 de dezembro de 2017 e do licenciamento do IMA: Portaria IMA nº 2040, de 03 de março de 2021;
RESOLVE:
Art. 1° Fica aprovada a lista das atividades econômicas dispensadas de exigência de atos públicos de liberação, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, nos termos desta resolução.
Art. 2º Esta Resolução visa abarcar o conceito de baixo risco para fins da dispensa de exigência de atos públicos de liberação para operação ou funcionamento de atividade econômica, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, conforme estabelecido no inciso I do art. 3º da Lei nº 13.874,
de 20 de setembro de 2019.
§ 1° Para fins de padronização de redação, esta resolução incorpora a mesma denominação para classificação de risco presente nas normas federais e nas resoluções do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM, sendo:
I - nível de risco I - baixo risco, “baixo risco A”, risco leve, irrelevante ou inexistente: a classificação de atividades para os fins do inciso II do §1° art. 3º da Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, cujo efeito específico e exclusivo é dispensar a necessidade de todos os atos públicos de liberação da atividade econômica para plena e contínua operação e funcionamento do estabelecimento;
II - nível de risco II - médio risco, “baixo risco B” ou risco moderado: a classificação de atividades cujo grau de risco não seja considerado alto e que não se enquadrem no conceito de nível de risco I, baixo risco, “baixo risco A”, risco leve, irrelevante ou inexistente, disposto no inciso I do §1° artigo,
cujo efeito é permitir, automaticamente após o ato do registro, a emissão de licenças, alvarás e similares mediante assinatura de termo de ciência e responsabilidade para início da operação do estabelecimento, conforme previsto no do art. 6º da Lei Federal nº 11.598, de 3 de dezembro de 2007; e
III - nível de risco III - alto risco: aquelas assim definidas por outras resoluções do CGSIM e pelos respectivos entes competentes, em atendimento aos requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios.
§ 2º As atividades de nível de risco I, nos termos do inciso I do §1° deste artigo estão sujeitas à fiscalização prevista no §2° do art. 3º da Lei Federal nº 13.874, de 2019
§ 3º As atividades de nível de risco II, nos termos do inciso II do §1° deste artigo, comportam vistoria posterior para o exercício contínuo e regular da atividade.
§ 4º As atividades de nível de risco III, nos termos do inciso II do §1° deste artigo, exigirão vistoria prévia para início da operação do estabelecimento.
§ 5º O uso ou não dos termos do caput, conforme suas disposições, pelo CGSIM, por entes federados ou por qualquer órgão da Administração, não altera o efeito específico para os quais eles foram definidos originariamente.
Art. 3º Para os fins desta resolução, em atenção ao inciso II do §1° do art. 3º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019, são consideradas de nível de risco I, para o efeito específico e exclusivo de dispensar a necessidade de atos públicos de liberação da atividade econômica, aquelas atividades que
se qualifiquem, simultaneamente, como:
I - nível de risco I em prevenção contra incêndio e pânico na forma do caput do art. 5º desta resolução;
II - nível de risco I referente à segurança sanitária, ambiental e agropecuária incluindo sobre o ambiente do trabalho, e econômica, na forma do caput do art. 6º desta resolução.
§ 1º Se as atividades a que se referem o caput forem exercidas em zona urbana, somente serão qualificadas como de nível de risco I quando:
I – executadas em área sobre a qual o seu exercício é plenamente regular, conforme determinações do zoneamento urbano aplicável, incluindo a legislação municipal ou, nos termos do art. 7º Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, quando instaladas em área ou edificação desprovidas de regulação fundiária, imobiliária e edilícia, inclusive habite-se; ou
II – exploradas em estabelecimento inócuo ou virtual, assim entendida aquela:
a) exercida na residência do empresário, titular ou sócio, na hipótese em que a atividade não gere grande circulação de pessoas; ou
b) em que a atividade exercida for tipicamente digital, de modo que não exija estabelecimento físico para a sua operação.
§ 2º Se as atividades a que se referem o caput forem de competência de outro ente federativo, somente serão qualificadas como de nível de risco I quando forem assim classificadas pelos próprios órgãos responsáveis pela emissão do respectivo ato público de liberação de licenças e autorizações de
funcionamento.
§ 3º Consideram-se também de nível de risco I, para os fins do caput, todas as demais atividades econômicas que, independentemente de sua natureza, que forem assim classificadas pelos próprios órgãos responsáveis pela emissão do respectivo ato público de liberação.
Art. 4º Para fins de prevenção contra incêndio e pânico, qualificam-se como de nível de risco I aquelas atividades realizadas:
I – em estabelecimento inócuo ou virtual;
II – em edificação ou espaços destinados ao uso coletivo com área construída igual ou inferior a 200 m² (duzentos metros quadrados) e for realizada:
a) em edificação com até 03 (três) pavimentos ou altura máxima de 12 (doze) metros;
b) em locais de reunião de público com lotação de até 100 (cem) pessoas;
c) em edificações sem subsolo ou, caso o possua, seja de uso exclusivo de estacionamento;
d) sem possuir líquido combustível ou inflamável, ainda que fracionado, em volume superior a 1000 L (mil litros);
e) sem possuir central de gás liquefeito de petróleo (GLP) acima de 190 kg (cento e noventa quilogramas);
f) em edificação que não componha o Patrimônio Histórico Cultural.
g) por pessoa física ou jurídica que não desenvolvam atividades na área de competência do CBMMG, conforme Lei n° 22.839, de 5 de janeiro de 2018.
h) Pessoa física ou jurídica que não exerça comercialização, instalação, manutenção e conservação de aparelhos de prevenção contra incêndio e pânico, conforme Lei 14.130, de 19 de dezembro de 2001.
§ 1º A área a ser considerada para definição do risco da empresa, salvo nos casos de estabelecimento inócuo ou virtual, é a área total da edificação ou espaço destinado a uso coletivo onde a empresa está instalada e não somente a área utilizada pela empresa.
§ 2º As atividades na área de competência do CBMMG, conforme alínea “g” do inciso II do caput deste artigo, são as relacionadas à prevenção e combate a incêndio e pânico, busca e salvamento e atendimento pré-hospitalar, a saber:
I – Brigada Profissional;
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II – O Centro de Formação de brigadista orgânico, brigadista profissional, brigadista florestal e guarda-vidas civil;
III – A Brigada Florestal, quando de direito privado;
IV – A empresa de Prevenção Aquática;
V – A Equipe Voluntária de Atendimento Pré-hospitalar – EVAP
Art. 5º Para fins de segurança sanitária, ambiental e agropecuária, qualificam-se como de nível de risco I - baixo risco, “baixo risco A”, risco leve, irrelevante ou inexistente as atividades constantes do Anexo I desta resolução.
§ 1° O Anexo I desta resolução é resultado da consolidação das atividades dispensadas de atos públicos de liberação no âmbito:
I – da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – Vigilância Sanitária, conforme Deliberação CIB-SUS/MG N 3.337/2021 que aprovou a Resolução SES nº 7.426, de 25 de fevereiro de 2021, e suas alterações posteriores;
II – do Sistema Estadual de meio Ambiente e Recursos Hídricos – Sisema –, conforme:
a) Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013;
b) Decreto nº 43.713, de 14 de janeiro de 2004;
c) Deliberação Normativa Copam nº 217, de 06 de dezembro de 2017;
d) Deliberação Normativa Copam nº 220, de 21 de março de 2018;
e) Deliberações Normativas Copam nº 222, de 23 de maio de 2018;
f) Decreto nº 47.705, de 4 de setembro de 2019;
g) Portaria IGAM nº 48, de 4 de outubro de 2019
h) Decreto nº 47.749, de 11 de novembro de 2019;
i) Portaria IEF nº 28, de 13 de fevereiro de 2020;
j) Portaria IEF nº 100, de 16 de setembro de 2020;
k) Portaria IEF nº 101, de 16 de setembro de 2020;
l) Portaria IEF nº 125, de 23 de novembro de 2020;
m) Resolução Conjunta Semad/Feam/IEF/Igam n° 3.063/2021.
III - do Instituto Mineiro de Agropecuária, conforme Portaria IMA nº 2.040, de 3 de março de 2021.
§ 2° A Classificação de risco constante no Anexo I é de âmbito estadual e não substitui normas municipais e federais
Parágrafo único. O anexo I contempla as atividades no âmbito da decisão administrativa da Vigilância Sanitária, da Sistema Estadual de Meio Ambiente e do Instituto Mineiro de Agropecuária.
Art. 6º Os empreendedores deverão, no ato do registro de suas atividades econômicas, observar as orientações e recomendações dos órgãos licenciadores a fim de que seu empreendimento seja classificado adequadamente quanto ao risco.
Parágrafo único. A dispensa dos atos públicos de liberação não exime o cumprimento das normas necessárias ao exercício das atividades.
Art. 7° Fica revogada a Resolução n.º 01, de 27 de Agosto de 2020, deste Comitê Gestor da Redesim-MG.
Art. 8° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Bruno Selmi Dei Falci, Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.
ANEXO I – NÍVEL DE RISCO I - ATIVIDADES DE BAIXO RISCO, “BAIXO RISCO A”,
RISCO LEVE, IRRELEVANTE OU INEXISTENTE
Conforme, Art. 5º, § 2°, a classificação de risco constante neste anexo é de âmbito estadual e não substitui normas municipais e federais
Código CNAE
Descrição da atividade econômica
Condição para classificação em baixo risco, “baixo risco A”, risco leve, irrelevante ou inexistente
0111-3/01
Cultivo de arroz
Somente se: Beneficiamento de arroz quando atividade complementar ao cultivo e/ou produção de semente de arroz (quando realizada juntamente ao cultivo)
0111-3/02
Cultivo de milho
Somente se: Beneficiamento de milho quando atividade complementar ao cultivo e/ou produção de semente de milho (quando realizada juntamente ao cultivo)
0111-3/03
Cultivo de trigo
Somente se: Produção de semente de trigo (quando realizada juntamente ao cultivo) e/ou beneficiamento de trigo quando atividade complementar ao cultivo
Somente se: quando atividade completar ao cultivo; descaroçamento de caroço de algodão herbáceo, quando atividade complementar ao cultivo; produção de
0112-1/01
Cultivo de algodão herbáceo
linho fibra; cultivo de pluma de algodão herbáceo, quando atividade complementar ao cultivo; produção de
semente de algodão herbáceo (quando realizada juntamente ao cultivo)
0112-1/02
Cultivo de juta
Somente se: Processo de maceração e secagem da fibra de juta e/ou produção de mudas de juta (quando realizada juntamente ao cultivo)
Somente se: Produção de mudas de cana-de-açúcar quando complementar ao cultivo e/ou produção de toletes de cana-de-açúcar quando complementar ao
0113-0/00
Cultivo de cana-de-açúcar
cultivo
0159-8/02
Criação de animais de estimação
Exceto: Criação de pássaros e criação de hamsters
0161-0/01
Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
Não prestar serviço de aplicação de agrotóxicos registrados no MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)
0161-0/02
Serviço de poda de árvores para lavouras
0161-0/03
Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
0161-0/99
Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
0162-8/01
Serviço de inseminação artificial em animais
0162-8/02
Serviço de tosquiamento de ovinos
0162-8/03
Serviço de manejo de animais
0162-8/99
Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente
Desde que não explorem, produzam, utilizem, consumam, transformem, industrializem, comercializem, beneficiem ou armazenem produtos e subprodutos da
0210-1/09
Produção de casca de acácia-negra - florestas plantadas
flora nativa e/ou plantada
Desde que não explorem, produzam, utilizem, consumam, transformem, industrializem, comercializem, beneficiem ou armazenem produtos e subprodutos da
0210-1/99
Produção de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas
flora nativa e/ou plantada
0220-9/03
Coleta de castanha-do-pará em florestas nativas
0220-9/04
Coleta de látex em florestas nativas
Desde que não explorem, produzam, utilizem, consumam, transformem, industrializem, comercializem, beneficiem ou armazenem produtos e subprodutos da
0220-9/05
Coleta de palmito em florestas nativas
flora nativa e/ou plantada
0220-9/06
Conservação de florestas nativas
Desde
que não explorem, produzam, utilizem, consumam, transformem, industrializem, comercializem, beneficiem ou armazenem produtos e subprodutos da
0220-9/99
Coleta de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas
flora nativa e/ou plantada
Exceto: Serviço de corte, derrubada de árvores e transporte de toras; serviços de desbastes florestais; serviços de descarregamento de madeiras e serviços liga0230-6/00
Atividades de apoio à produção florestal
dos com a silvicultura e exploração vegetal
0311-6/01
Pesca de peixes em água salgada
0311-6/02
Pesca de crustáceos e moluscos em água salgada
0311-6/03
Coleta de outros produtos marinhos
0311-6/04
Atividades de apoio à pesca em água salgada
0312-4/04
Atividades de apoio à pesca em água doce
Desde que não faça o abate, elaboração, fracionamento, industrialização ou embalagem de produtos de origem animal (carne, leite, mel e produtos de abelhas,
0321-3/05
Atividades de apoio à aquicultura em água salgada e salobra
ovos, pescado) e seus derivados
Desde
que não faça o abate, elaboração, fracionamento, industrialização ou embalagem de produtos de origem animal (carne, leite, mel e produtos de abelhas,
0322-1/07
Atividades de apoio à aquicultura em água doce
ovos, pescado) e seus derivados
0725-1/00
Extração de minerais radioativos
0892-4/01
Extração de sal marinho
0990-4/01
Atividades de apoio à extração de minério de ferro
0990-4/02
Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não ferrosos
0990-4/03
Atividades de apoio à extração de minerais não metálicos
1311-1/00
Preparação e fiação de fibras de algodão
Apenas: Resíduos do beneficiamento da fibra de algodão
1351-1/00
Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico
1352-9/00
Fabricação de artefatos de tapeçaria
1353-7/00
Fabricação de artefatos de cordoaria
Exceto: Fabricação de redes de pesca e fabricação de redes e tarradas para pescar
Exceto: Fabricação de filós; fabricação de fios e cordas de borracha recobertos de têxteis; fabricação de fios elásticos recobertos; fabricação de fios têxteis
1359-6/00
Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente
metalizados; fabricação de redes tecidas de plástico para embalagens; fabricação de rendas; fabricação de tecidos bordados; fabricação de tecidos elásticos e
fabricação de tules e filós
1411-8/01
Confecção de roupas íntimas
1411-8/02
Facção de roupas íntimas
1412-6/01
Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1412-6/02
Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
1412-6/03
Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
1413-4/01
Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
1413-4/02
Confecção, sob medida, de roupas profissionais
1413-4/03
Facção de roupas profissionais
1414-2/00
Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção
1421-5/00
Fabricação de meias
1422-3/00
Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias
1521-1/00
Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
1529-7/00
Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente
1531-9/02
Acabamento de calçados de couro sob contrato
1532-7/00
Fabricação de tênis de qualquer material
1533-5/00
Fabricação de calçados de material sintético
1539-4/00
Fabricação de calçados de materiais não especificadosanteriormente
1540-8/00
Fabricação de partes para calçados, de qualquer material
Desde que não explorem, produzam, utilizem, consumam, transformem, industrializem, comercializem, beneficiem ou armazenem produtos e subprodutos da
1622-6/02
Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais
flora nativa e/ou plantada
Desde
que não explorem, produzam, utilizem, consumam, transformem, industrializem, comercializem, beneficiem ou armazenem produtos e subprodutos da
1622-6/99
Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
flora nativa e/ou plantada
Desde que não explorem, produzam, utilizem, consumam, transformem, industrializem, comercializem, beneficiem ou armazenem produtos e subprodutos da
1623-4/00
Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira
flora nativa e/ou plantada
1731-1/00
Fabricação de embalagens de papel
Se não houver produção de embalagem para alimentos
1732-0/00
Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão
Se não houver produção de embalagem para alimentos
1733-8/00
Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado
Se não houver produção de embalagem para alimentos
1741-9/01
Fabricação de formulários contínuos
1742-7/99
Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente
Fabricação de artigos de fibra prensada ou isolant, e, para a atividade de fabricação de polpa de madeira ou de pasta mecânica moldada em artigos diverFabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados Exceto:
1749-4/00
sos, desde que não explorem, produzam, utilizem, consumam, transformem, industrializem, comercializem, beneficiem ou armazenem produtos e subprodutos
anteriormente
da flora nativa e/ou plantada
1811-3/01
1811-3/02
1812-1/00
1813-0/01
1813-0/99
1821-1/00
1822-9/01
1822-9/99
1830-0/01
1830-0/02
1830-0/03
2019-3/01

Impressão de jornais
Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
Impressão de material de segurança
Impressão de material para uso publicitário
Impressão de material para outros usos
Serviços de pré-impressão
Serviços de encadernação e plastificação
Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
Reprodução de som em qualquer suporte
Reprodução de vídeo em qualquer suporte
Reprodução de software em qualquer suporte
Elaboração de combustíveis nucleares

2219-6/00

Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente

2330-3/01
2330-3/02
2330-3/03

Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção

Exceto: Serigrafia em brindes e serviço de serigrafia em bonés
Exceto: Fabricação de materiais em serigrafia (silk-screen) e impressão sob encomenda serigrafia (silk-screen)

Exceto: Se houver a fabricação de chupetas, bico de mamadeiras, produtos para saúde ou produtos de higiene; fabricação de espuma de borracha; fabricação de
borracha vegetal, sólida, beneficiada (lavagem, centrifugação, prensagem em blocos, granulação, etc.); fabricação de artefatos de espuma de borracha; fabricação de espuma de borracha; fabricação de fios de borracha e fabricação de laminados de borracha
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2330-3/04
2330-3/99
2399-1/01
2399-1/02
2539-0/01
2864-0/00
3011-3/02
3092-0/00
3099-7/00
3102-1/00
3211-6/01
3211-6/02
3211-6/03
3212-4/00

Fabricação de casas pré-moldadas de concreto
Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes
Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal
Fabricação de abrasivos
Serviços de usinagem, torneiria e solda
Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do vestuário, do couro e de calçados, peças e acessórios
Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porte
Fabricação de bicicletas e triciclos não motorizados, peças e acessórios
Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente
Fabricação de móveis com predominância de metal
Lapidação de gemas
Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria
Cunhagem de moedas e medalhas
Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes

3220-5/00

Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios

3230-2/00

Fabricação de artefatos para pesca e esporte

3240-0/01

Fabricação de jogos eletrônicos

3240-0/02

Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios não associada à locação

3240-0/03

Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios associada à locação
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Exceto: Construção de barcos pesqueiros (para pesca de linha, camaroneiros, traineiras, lagosteiros, etc)
Se NÃO houver a fabricação de produtos para saúde
Exceto se houver tratamento químico superficial e/ou pintura.

Exceto: Fabricação de batuta para maestro; fabricação de caixas de música; fabricação de contrabaixo; fabricação de flautas, clarineta; harpas; fabricação de
instrumentos musicais de corda; fabricação de pianos e cravos; fabricação de viola, cavaquinho, bandolim, banjo; fabricação de violino, violoncelo; fabricação
de violão (violões), e, para as atividades de fabricação de apitos, fabricação de gaitas (harmônicas de boca), fabricação de instrumentos musicais de percussão,
fabricação de instrumentos musicais de sopro, fabricação de instrumentos musicais de teclado, fabricação de instrumentos musicais eletrônicos, fabricação de
peças e acessórios para instrumentos musicais, fabricação de realejos, pássaros cantores, etc, fabricação de órgãos e harmônicas (instrumentos musicais), desde
que não explorem, produzam, utilizem, consumam, transformem, industrializem, comercializem, beneficiem ou armazenem produtos e subprodutos da flora
nativa e/ou plantada
Exceto: Fabricação de anzóis para pesca, mesmo montados; fabricação de armadilhas e pios (artefatos para caça e pesca); fabricação de artefatos de caça e
pesca; fabricação de caniços para pesca; fabricação de chumbadas para pesca; fabricação de iscas artificiais e chamarizes; fabricação de linhas para pesca de
qualquer material; fabricação de molinetes para vara de pesca, e, para a atividade de fabricação de tacos para golfe, pólo, beisebol e outros esportes, desde que
não explorem, produzam, utilizem, consumam, transformem, industrializem, comercializem, beneficiem ou armazenem produtos e subprodutos da flora nativa
e/ou plantada
Desde que não explorem, produzam, utilizem, consumam, transformem, industrializem, comercializem, beneficiem ou armazenem produtos e subprodutos da
flora nativa e/ou plantada
Desde que não explorem, produzam, utilizem, consumam, transformem, industrializem, comercializem, beneficiem ou armazenem produtos e subprodutos da
flora nativa e/ou plantada
Desde que não explorem, produzam, utilizem, consumam, transformem, industrializem, comercializem, beneficiem ou armazenem produtos e subprodutos da
flora nativa e/ou plantada
Se NÃO houver a fabricação de produtos de higiene e desde que não explorem, produzam, utilizem, consumam, transformem, industrializem, comercializem,
beneficiem ou armazenem produtos e subprodutos da flora nativa e/ou plantada

3240-0/99

Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente

3291-4/00

Fabricação de escovas, pincéis e vassouras

3292-2/01
3292-2/02
3299-0/01
3299-0/02
3299-0/03
3299-0/04
3299-0/05
3299-0/99
3311-2/00
3312-1/02
3312-1/04
3313-9/01
3313-9/02
3313-9/99
3314-7/01
3314-7/02
3314-7/03
3314-7/04
3314-7/05
3314-7/06
3314-7/07
3314-7/08
3314-7/09
3314-7/10
3314-7/11
3314-7/12
3314-7/13
3314-7/14
3314-7/15
3314-7/16
3314-7/17
3314-7/18
3314-7/19
3314-7/20
3314-7/21
3314-7/22
3314-7/99
3315-5/00
3316-3/01
3316-3/02
3319-8/00
3321-0/00
3329-5/01
3329-5/99
3702-9/00
3811-4/00
4110-7/00
4120-4/00
4211-1/02
4213-8/00
4221-9/03
4221-9/04
4221-9/05
4223-5/00
4292-8/01
4292-8/02
4299-5/01
4311-8/01
4311-8/02
4312-6/00
4321-5/00
4322-3/01
4322-3/02
4322-3/03
4329-1/01
4329-1/02
4329-1/03
4329-1/04
4329-1/05
4329-1/99
4330-4/01
4330-4/02
4330-4/03
4330-4/04
4330-4/05
4330-4/99
4391-6/00
4399-1/01
4399-1/02
4399-1/03

Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo
Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional
Se NÃO houver a fabricação de produtos para saúde
Fabricação de guarda-chuvas e similares
Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório
Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
Fabricação de painéis e letreiros luminosos
Fabricação de aviamentos para costura
Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos
Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
Manutenção e reparação de equipamentos e instrumentos ópticos
Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos
Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente
Manutenção e reparação de máquinas motrizes não elétricas
Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas
Manutenção e reparação de válvulas industriais
Manutenção e reparação de compressores
Manutenção e reparação de equipamentos de transmissão para fins industriais
Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações térmicas
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
Manutenção e reparação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas
Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não eletrônicos para escritório
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
Manutenção e reparação de tratores agrícolas
Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo
Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
Manutenção e reparação de máquinas para a indústria metalúrgica, exceto máquinas-ferramenta
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, do vestuário, do couro e calçados
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria de celulose, papel e papelão e artefatos
Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos para a indústria do plástico
Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente
Manutenção e reparação de veículos ferroviários
Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista
Manutenção de aeronaves na pista
Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
Instalação de máquinas e equipamentos industriais
Serviços de montagem de móveis de qualquer material
Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente
Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
Coleta de resíduos não perigosos
Incorporação de empreendimentos imobiliários
Construção de edifícios
Exceto: Construção de terminais rodoviários, ferroviários
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
Construção de estações e redes de telecomunicações
Manutenção de estações e redes de telecomunicações
Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
Exceto: Construção de dutos de gás natural; construção de dutos e construção de oleodutos
Montagem de estruturas metálicas
Obras de montagem industrial
Construção de instalações esportivas e recreativas
Demolição de edifícios e outras estruturas
Preparação de canteiro e limpeza de terreno
Perfurações e sondagens
Instalação e manutenção elétrica
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
Instalação de painéis publicitários
Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre
Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração
Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
Impermeabilização em obras de engenharia civil
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
Obras de acabamento em gesso e estuque
Serviços de pintura de edifícios em geral
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
Outras obras de acabamento da construção
Obras de fundações
Administração de obras
Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
Obras de alvenaria
Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em
obras
Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
Comércio por atacado de caminhões novos e usados
Comércio por atacado de reboques e semireboques novos e usados
Comércio por atacado de ônibus e micro-ônibus novos e usados
Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores
Comércio sob consignação de veículos automotores
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

4399-1/04
4399-1/99
4511-1/01
4511-1/02
4511-1/03
4511-1/04
4511-1/05
4511-1/06
4512-9/01
4512-9/02
4520-0/01
4520-0/02
4520-0/03
4520-0/04
4520-0/05
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4520-0/06
4520-0/07
4520-0/08
4530-7/01
4530-7/02
4530-7/03
4530-7/04
4530-7/05
4530-7/06
4541-2/01
4541-2/02
4541-2/03
4541-2/04
4541-2/06
4541-2/07
4542-1/01
4542-1/02
4543-9/00
4611-7/00
4612-5/00
4613-3/00
4614-1/00
4615-0/00
4616-8/00
4617-6/00
4618-4/01
4618-4/02
4618-4/03
4618-4/99
4619-2/00
4623-1/03
4623-1/04
4623-1/06
4623-1/07
4623-1/08
4623-1/09
4623-1/99
4635-4/02
4635-4/03
4636-2/01
4636-2/02
4637-1/07
4641-9/01
4641-9/02
4641-9/03
4642-7/01
4642-7/02
4643-5/01
4643-5/02
4647-8/01
4647-8/02
4649-4/01
4649-4/02
4649-4/03
4649-4/04
4649-4/05
4649-4/06
4649-4/07
4649-4/10

Serviços de borracharia para veículos automotores
Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
Serviços de capotaria
Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores
Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas
Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios
Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas
Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos
Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens
Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem
Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo
Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações
Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
Comércio atacadista de algodão
Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado
Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
Comércio atacadista de sisal
Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
Comércio atacadista de alimentos para animais
Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante
Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
Comércio atacadista de fumo beneficiado
Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos
Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
Comércio atacadista de tecidos
Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
Comércio atacadista de artigos de armarinho
Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
Comércio atacadista de calçados
Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos
Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas

4649-4/99

Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

4651-6/01
4651-6/02
4652-4/00
4661-3/00
4662-1/00
4663-0/00
4665-6/00
4669-9/01
4669-9/99

Comércio atacadista de equipamentos de informática
Comércio atacadista de suprimentos para informática
Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

4671-1/00

Comércio atacadista de madeira e produtos derivados

4672-9/00
4673-7/00
4674-5/00
4679-6/02
4679-6/03
4679-6/04

Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
Comércio atacadista de material elétrico
Comércio atacadista de cimento
Comércio atacadista de mármores e granitos
Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais
Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente

4679-6/99

Comércio atacadista de materiais de construção em geral

4683-4/00
4685-1/00
4687-7/03
4689-3/01
4689-3/02
4689-3/99
4692-3/00
4693-1/00
4713-0/02
4713-0/04
4713-0/05
4721-1/04
4723-7/00
4729-6/01
4732-6/00
4741-5/00
4742-3/00
4743-1/00
4744-0/01

Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis
Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados
Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
Lojas francas (Duty Free) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres
Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
Comércio varejista de bebidas
Tabacaria
Comércio varejista de lubrificantes
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
Comércio varejista de material elétrico
Comércio varejista de vidros
Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744-0/02

Comércio varejista de madeira e artefatos

4744-0/03
4744-0/04

Comércio varejista de materiais hidráulicos
Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

4744-0/05

Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

4744-0/06

Comércio varejista de pedras para revestimento

4744-0/99

Comércio varejista de materiais de construção em geral

4751-2/01
4751-2/02
4752-1/00
4753-9/00
4754-7/01
4754-7/02
4754-7/03
4755-5/01
4755-5/02
4755-5/03
4756-3/00

Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comércio varejista de móveis
Comércio varejista de artigos de colchoaria
Comércio varejista de artigos de iluminação
Comércio varejista de tecidos
Comercio varejista de artigos de armarinho
Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto
informática e comunicação
Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente
Comércio varejista de livros
Comércio varejista de jornais e revistas
Comércio varejista de artigos de papelaria
Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Comércio varejista de artigos esportivos

4757-1/00
4759-8/01
4759-8/99
4761-0/01
4761-0/02
4761-0/03
4762-8/00
4763-6/01
4763-6/02

Minas Gerais

Exceto: Serviços de desmanche de veículos automotores, com comercialização de partes, peças e acessórios

Não efetuar o comércio ou armazenamento de sementes e mudas

Exceto: Comércio atacadista de ervas medicinais em bruto
Se NÃO houver comércio atacadista de água mineral com atividade de engarrafamento

Exceto: Comércio atacadista de artigos de caca, pesca, camping; comércio atacadista de linhas e molinetes para vara de pescar; comércio atacadista de peixes
ornamentais, e , para comércio atacadista de flores ornamentais, desde que não explorem, produzam, utilizem, consumam, transformem, industrializem, comercializem, beneficiem ou armazenem produtos e subprodutos da flora nativa e/ou plantada

Exceto: Comércio atacadista de motosserras; comércio atacadista de trilhadeiras agrícolas

Exceto: Comércio atacadista de peças e acessórios para embarcações
Desde que não explorem, produzam, utilizem, consumam, transformem, industrializem, comercializem, beneficiem ou armazenem produtos e subprodutos da
flora nativa e/ou plantada

Desde que não explorem, produzam, utilizem, consumam, transformem, industrializem, comercializem, beneficiem ou armazenem produtos e subprodutos da
flora nativa e/ou plantada
Não comercializar agrotóxicos registrados no MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) no Estado de Minas Gerais

Desde que não explorem, produzam, utilizem, consumam, transformem, industrializem, comercializem, beneficiem ou armazenem produtos e subprodutos da
flora nativa e/ou plantada
Desde que não explorem, produzam, utilizem, consumam, transformem, industrializem, comercializem, beneficiem ou armazenem produtos e subprodutos da
flora nativa e/ou plantada
Desde que não explorem, produzam, utilizem, consumam, transformem, industrializem, comercializem, beneficiem ou armazenem produtos e subprodutos da
flora nativa e/ou plantada
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4763-6/03

Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

4763-6/04

Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping

4774-1/00
4781-4/00
4782-2/01
4782-2/02
4783-1/01
4783-1/02
4785-7/01
4785-7/99
4789-0/01

Comércio varejista de artigos de óptica
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comércio varejista de calçados
Comércio varejista de artigos de viagem
Comércio varejista de artigos de joalheria
Comércio varejista de artigos de relojoaria
Comércio varejista de antiguidades
Comércio varejista de outros artigos usados
Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

4789-0/02

Comércio varejista de plantas e flores naturais

4789-0/03
4789-0/07
4789-0/08
4789-0/09

Comércio varejista de objetos de arte
Comércio varejista de equipamentos para escritório
Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
Comércio varejista de armas e munições

4789-0/99

Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

4912-4/01
4912-4/02
4912-4/03
4921-3/01
4921-3/02
4922-1/01
4922-1/02
4922-1/03
4923-0/01
4923-0/02
4924-8/00
4929-9/01
4929-9/02
4929-9/03
4929-9/04
4929-9/99

Transporte ferroviário de passageiros intermunicipal e interestadual
Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana
Transporte metroviário
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional
Serviço de táxi
Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
Transporte escolar
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal
Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional
Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente

4930-2/01

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

4930-2/02

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

4930-2/04
4950-7/00
5011-4/01
5011-4/02
5012-2/01
5012-2/02
5022-0/01
5030-1/01
5030-1/02
5030-1/03
5091-2/01
5091-2/02
5099-8/01
5099-8/99
5111-1/00
5112-9/01
5112-9/99

Transporte rodoviário de mudanças
Trens turísticos, teleféricos e similares
Transporte marítimo de cabotagem - Carga
Transporte marítimo de cabotagem - Passageiros
Transporte marítimo de longo curso - Carga
Transporte marítimo de longo curso - Passageiros
Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia
Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares, intermunicipal, interestadual e internacional,
exceto travessia
Navegação de apoio marítimo
Navegação de apoio portuário
Serviço de rebocadores e empurradores
Transporte por navegação de travessia, municipal
Transporte por navegação de travessia, intermunicipal, interestadual e internacional
Transporte aquaviário para passeios turísticos
Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente
Transporte aéreo de passageiros regular
Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação
Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não regular

5120-0/00

Transporte aéreo de carga

5130-7/00
5211-7/02
5212-5/00
5221-4/00
5222-2/00
5223-1/00
5229-0/01
5229-0/02
5229-0/99
5231-1/01
5231-1/02
5231-1/03
5232-0/00
5239-7/01
5239-7/99
5240-1/01
5240-1/99
5250-8/01
5250-8/02
5250-8/03
5250-8/04
5250-8/05
5310-5/01
5310-5/02
5320-2/01
5320-2/02

Transporte espacial
Guarda-móveis
Carga e descarga
Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados
Terminais rodoviários e ferroviários
Estacionamento de veículos
Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada
Serviços de reboque de veículos
Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
Administração da infraestrutura portuária
Atividades do Operador Portuário
Gestão de terminais aquaviários
Atividades de agenciamento marítimo
Serviços de praticagem
Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente
Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
Comissaria de despachos
Atividades de despachantes aduaneiros
Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
Organização logística do transporte de carga
Operador de transporte multimodal - OTM
Atividades do Correio Nacional
Atividades defranqueadas e permissionárias do Correio Nacional
Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
Serviços de entrega rápida

5590-6/02

Campings

5590-6/03

Pensões (alojamento)

5811-5/00
5812-3/01
5812-3/02
5813-1/00
5819-1/00
5821-2/00
5822-1/01
5822-1/02
5823-9/00
5829-8/00
5911-1/01
5911-1/02
5911-1/99
5912-0/01
5912-0/02
5912-0/99
5913-8/00
5914-6/00
5920-1/00
6010-1/00
6021-7/00
6022-5/01
6022-5/02
6110-8/01
6110-8/02
6110-8/03
6110-8/99
6120-5/01
6120-5/02
6120-5/99
6130-2/00
6141-8/00
6142-6/00
6143-4/00
6190-6/01
6190-6/02
6190-6/99
6201-5/01
6201-5/02

Edição de livros
Edição de jornais diários
Edição de jornais não diários
Edição de revistas
Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos
Edição integrada à impressão de livros
Edição integrada à impressão de jornais diários
Edição integrada à impressão de jornais não diários
Edição integrada à impressão de revistas
Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos
Estúdios cinematográficos
Produção de filmes para publicidade
Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
Serviços de dublagem
Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual
Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão
Atividades de exibição cinematográfica
Atividades de gravação de som e de edição de música
Atividades de rádio
Atividades de televisão aberta
Programadoras
Atividades relacionadas à televisão por assinatura, exceto programadoras
Serviços de telefonia fixa comutada - STFC
Serviços de redes de transporte de telecomunicações - SRTT
Serviços de comunicação multimídia - SCM
Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
Telefonia móvel celular
Serviço móvel especializado - SME
Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente
Telecomunicações por satélite
Operadoras de televisão por assinatura por cabo
Operadoras de televisão por assinatura por micro-ondas
Operadoras de televisão por assinatura por satélite
Provedores de acesso às redes de comunicações
Provedores de voz sobre protocolo Internet - VOIP
Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
Web desing

5022-0/02
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Exceto: Comércio varejista artigos de caca, pesca, camping; comércio varejista linhas e molinetes para vara de pescar e comércio varejista material para caça,
pesca, camping

Desde que não explorem, produzam, utilizem, consumam, transformem, industrializem, comercializem, beneficiem ou armazenem produtos e subprodutos da
flora nativa e/ou plantada

Se NÃO houver a comercialização de cosméticos, saneantes, produtos para saúde ou alimentos e desde que não explorem, produzam, utilizem, consumam,
transformem, industrializem, comercializem, beneficiem ou armazenem produtos e subprodutos da flora nativa e/ou plantada

Se NÃO houver o transporte de alimentos; e Se NÃO houver o transporte de medicamentos, gases medicinais, produtos de higiene, perfumes, cosméticos, saneantes, insumos para fabricação dos mesmos, produtos para saúde ou material biológico humano
Se NÃO houver o transporte de alimentos; e Se NÃO houver o transporte de medicamentos, gases medicinais, produtos de higiene, perfumes, cosméticos, saneantes, insumos para fabricação dos mesmos, produtos para saúde ou material biológico humano

Se NÃO houver o transporte de alimentos; e Se NÃO houver o transporte de medicamentos, gases medicinais, gases substâncias ativas, produtos de higiene,
perfumes, cosméticos, saneantes, insumos para fabricação dos mesmos, produtos para saúde ou material biológico humano

Exceto pavimentação e/ou melhoramento de rodovias.

Exceto: Serviços de operações de terminais

Exceto: Exploração de aeroportos e campos de aterrissagem; operação de aeroportos e campos de aterrissagem

Desde que não explorem, produzam, utilizem, consumam, transformem, industrializem, comercializem, beneficiem ou armazenem produtos e subprodutos da
flora nativa e/ou plantada e desde que não haja intervenção e captação de recursos hídricos
Desde que não explorem, produzam, utilizem, consumam, transformem, industrializem, comercializem, beneficiem ou armazenem produtos e subprodutos da
flora nativa e/ou plantada e desde que não haja intervenção e captação de recursos hídricos

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 3202106020011250113.
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6202-3/00

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

Minas Gerais

Se NÃO houver o desenvolvimento de produtos para saúde (softwares que realizam ou influenciam diretamente no diagnóstico, monitoramento, terapia (tratamento) para a saúde)
Se NÃO houver o desenvolvimento de produtos para saúde (softwares que realizam ou influenciam diretamente no diagnóstico, monitoramento, terapia (tratamento) para a saúde)

6203-1/00

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis

6204-0/00
6209-1/00
6311-9/00
6319-4/00
6391-7/00
6399-2/00
6410-7/00
6421-2/00
6422-1/00
6423-9/00
6424-7/01
6424-7/02
6424-7/03
6424-7/04
6431-0/00
6432-8/00
6433-6/00
6434-4/00
6435-2/01
6435-2/02
6435-2/03
6436-1/00
6437-9/00
6438-7/01
6438-7/99
6440-9/00
6450-6/00
6461-1/00
6462-0/00
6463-8/00
6470-1/01
6470-1/02
6470-1/03
6491-3/00
6492-1/00
6493-0/00
6499-9/01
6499-9/02
6499-9/03
6499-9/04
6499-9/05
6499-9/99
6511-1/01
6511-1/02
6512-0/00
6520-1/00
6530-8/00
6541-3/00
6542-1/00
6550-2/00
6611-8/01
6611-8/02
6611-8/03
6611-8/04
6612-6/01
6612-6/02
6612-6/03
6612-6/04
6612-6/05
6613-4/00
6619-3/01
6619-3/02
6619-3/03
6619-3/04
6619-3/05
6619-3/99
6621-5/01
6621-5/02
6622-3/00

Consultoria em tecnologia da informação
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na Internet
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet
Agências de notícias
Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
Banco Central
Bancos comerciais
Bancos múltiplos, com carteira comercial
Caixas econômicas
Bancos cooperativos
Cooperativas centrais de crédito
Cooperativas de crédito mútuo
Cooperativas de crédito rural
Bancos múltiplos, sem carteira comercial
Bancos de investimento
Bancos de desenvolvimento
Agências de fomento
Sociedades de crédito imobiliário
Associações de poupança e empréstimo
Companhias hipotecárias
Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Sociedades de crédito ao microempreendedor
Bancos de câmbio
Outras instituições de intermediação não monetária não especificadas anteriormente
Arrendamento mercantil
Sociedades de capitalização
Holdings de instituições financeiras
Holdings de instituições não financeiras
Outras sociedades de participação, exceto holdings
Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários
Fundos de investimento previdenciários
Fundos de investimento imobiliários
Sociedades de fomento mercantil - factoring
Securitização de créditos
Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos
Clubes de investimento
Sociedades de investimento
Fundo garantidor de crédito
Caixas de financiamento de corporações
Concessão de crédito pelas OSCIP
Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
Sociedade seguradora de seguros vida
Planos de auxílio-funeral
Sociedade seguradora de seguros não vida
Sociedade seguradora de seguros-saúde
Resseguros
Previdência complementar fechada
Previdência complementar aberta
Planos de saúde
Bolsa de valores
Bolsa de mercadorias
Bolsa de mercadorias e futuros
Administração de mercados de balcão organizados
Corretoras de títulos e valores mobiliários
Distribuidoras de títulos e valores mobiliários
Corretoras de câmbio
Corretoras de contratos de mercadorias
Agentes de investimentos em aplicações financeiras
Administração de cartões de crédito
Serviços de liquidação e custódia
Correspondentes de instituições financeiras
Representações de bancos estrangeiros
Caixas eletrônicos
Operadoras de cartões de débito
Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
Peritos e avaliadores de seguros
Auditoria e consultoria atuarial
Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas
anteriormente
Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
Compra e venda de imóveis próprios
Aluguel de imóveis próprios
Loteamento de imóveis próprios
Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
Corretagem no aluguel de imóveis
Gestão e administração da propriedade imobiliária
Serviços advocatícios
Atividades auxiliares da justiça
Agente de propriedade industrial
Cartórios
Atividades de contabilidade
Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Serviços de arquitetura
Serviços de engenharia
Serviços de cartografia, topografia e geodésia
Atividades de estudos geológicos
Apenas: Atividades de sismografia; e elaboração de projetos de prospecção de petróleo e gás natural
Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
Se NÃO houver realização de uma das seguintes análises: física, química, biotecnológica, bromatológica, cromatográfica, biológica, microbiológica, toxicolóTestes e análises técnicas
gica e outros testes analíticos em produtos sujeitos à Vigilância Sanitária (água para consumo humano e outros fins, alimentos, medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos, produtos de higiene, perfumes, saneantes domissanitários)
Se NÃO forem realizadas pesquisas de bioequivalência, biodisponibilidade, ensaios clínicos ou análise de controle de qualidade de produtos sujeitos ao conPesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais
trole sanitário
Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
Agências de publicidade
Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
Criação de estandes para feiras e exposições
Promoção de vendas
Marketing direto
Consultoria em publicidade
Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
Pesquisas de mercado e de opinião pública
Design de interiores
Desing de produto
Atividades de desing não especificadas anteriormente
Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
Laboratórios fotográficos
Filmagem de festas e eventos
Serviços de microfilmagem
Serviços de tradução, interpretação e similares
Escafandria e mergulho
Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
Locação de automóveis sem condutor
Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos
Locação de aeronaves sem tripulação
Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares

6629-1/00
6630-4/00
6810-2/01
6810-2/02
6810-2/03
6821-8/01
6821-8/02
6822-6/00
6911-7/01
6911-7/02
6911-7/03
6912-5/00
6920-6/01
6920-6/02
7020-4/00
7111-1/00
7112-0/00
7119-7/01
7119-7/02
7119-7/03
7119-7/04
7119-7/99
7120-1/00
7210-0/00
7220-7/00
7311-4/00
7312-2/00
7319-0/01
7319-0/02
7319-0/03
7319-0/04
7319-0/99
7320-3/00
7410-2/02
7410-2/03
7410-2/99
7420-0/01
7420-0/02
7420-0/03
7420-0/04
7420-0/05
7490-1/01
7490-1/02
7490-1/03
7490-1/04
7490-1/05
7490-1/99
7711-0/00
7719-5/01
7719-5/02
7719-5/99
7721-7/00
7722-5/00

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 3202106020011250114.
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7723-3/00
7729-2/01
7729-2/02
7729-2/99
7731-4/00
7732-2/01
7732-2/02
7733-1/00
7739-0/01
7739-0/03
7739-0/99
7740-3/00
7810-8/00
7820-5/00
7830-2/00
7911-2/00
7912-1/00
7990-2/00
8011-1/01
8011-1/02
8012-9/00
8020-0/01
8020-0/02
8030-7/00
8111-7/00
8112-5/00
8121-4/00
8129-0/00
8130-3/00
8211-3/00
8219-9/01
8219-9/99
8220-2/00
8230-0/01
8230-0/02
8291-1/00

Aluguel de objetos do vestuário, jóias e acessórios
Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos
Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente
Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Aluguel de andaimes
Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Gestão de ativos intangíveis não financeiros
Seleção e agenciamento de mão de obra
Locação de mão de obra temporária
Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros
Agências de viagens
Operadores turísticos
Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
Atividades de vigilância e segurança privada
Serviços de adestramento de cães de guarda
Atividades de transporte de valores
Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
Outras atividades de serviços de segurança
Atividades de investigação particular
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
Condomínios prediais
Limpeza em prédios e em domicílios
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
Atividades paisagísticas
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
Fotocópias
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Atividades de teleatendimento
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Casas de festas e eventos
Atividades de cobrança e informações cadastrais

8292-0/00

Envasamento e empacotamento sob contrato

8299-7/01
8299-7/02
8299-7/03
8299-7/04
8299-7/05
8299-7/06
8299-7/07
8299-7/99
8411-6/00
8412-4/00
8413-2/00
8421-3/00
8422-1/00
8423-0/00
8424-8/00
8425-6/00
8430-2/00
8520-1/00
8531-7/00
8532-5/00
8533-3/00
8541-4/00
8542-2/00
8550-3/01
8550-3/02

Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
Leiloeiros independentes
Serviços de levantamento de fundos sob contrato
Casas lotéricas
Salas de acesso à Internet
Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Administração pública em geral
Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais
Regulação das atividades econômicas
Relações exteriores
Defesa
Justiça
Segurança e ordem pública
Defesa Civil
Seguridade social obrigatória
Ensino médio
Educação superior - graduação
Educação superior - graduação e pós-graduação
Educação superior - pós-graduação e extensão
Educação profissional de nível técnico
Educação profissional de nível tecnológico
Administração de caixas escolares
Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares

8591-1/00

Ensino de esportes

8592-9/01
8592-9/02
8592-9/03
8592-9/99
8593-7/00
8599-6/01
8599-6/02
8599-6/03
8599-6/04
8599-6/05
8599-6/99
8650-0/02
8650-0/03
8650-0/05
8650-0/06
8650-0/99
8660-7/00
8800-6/00
9001-9/01
9001-9/02
9001-9/03
9001-9/04
9001-9/06
9001-9/99
9002-7/01
9002-7/02
9003-5/00
9101-5/00
9102-3/01
9102-3/02
9103-1/00
9200-3/01
9200-3/02
9200-3/99
9311-5/00
9319-1/01
9319-1/99
9329-8/01
9329-8/02
9329-8/03
9329-8/04
9329-8/99
9411-1/00
9412-0/01
9412-0/99
9420-1/00
9430-8/00
9491-0/00
9492-8/00
9493-6/00
9499-5/00
9511-8/00
9512-6/00
9521-5/00
9529-1/01
9529-1/02
9529-1/03
9529-1/04
9529-1/05
9529-1/06

Ensino de dança
Ensino de artes cênicas, exceto dança
Ensino de música
Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente
Ensino de idiomas
Formação de condutores
Cursos de pilotagem
Treinamento em informática
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Cursos preparatórios para concursos
Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
Atividades de profissionais da nutrição
Atividades de psicologia e psicanálise
Atividades de terapia ocupacional
Atividades de fonoaudiologia
Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
Atividades de apoio à gestão de saúde
Serviços de assistência social sem alojamento
Produção teatral
Produção musical
Produção de espetáculos de dança
Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares
Atividades de sonorização e de iluminação
Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificados anteriormente
Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores
Restauração de obras de arte
Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas
Atividades de bibliotecas e arquivos
Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares
Restauração e conservação de lugares e prédios históricos
Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental
Casas de bingo
Exploração de apostas em corridas de cavalos
Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente
Gestão de instalações de esportes
Produção e promoção de eventos esportivos
Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente
Discotecas, danceterias, salões de dança e similares
Exploração de boliches
Exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares
Exploração de jogos eletrônicos recreativos
Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
Atividades de organizações associativas patronais e empresariais
Atividades de fiscalização profissional
Outras atividades associativas profissionais
Atividades de organizações sindicais
Atividades de associações de defesa de direitos sociais
Atividades de organizações religiosas ou filosóficas
Atividades de organizações políticas
Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
Atividades associativas não especificadas anteriormente
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem
Chaveiros
Reparação de relógios
Reparação de bicicletas, triciclos e outros veículos não motorizados
Reparação de artigos do mobiliário
Reparação de jóias
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Se NÃO houver processamento de produtos para saúde (materiais médico hospitalares)

Desde que não efetue eventos que contam com a presença de animais de produção
Se NÃO houver o envase ou empacotamento de medicamentos, gases medicinais, gases substâncias ativas, produtos de higiene, perfumes, cosméticos, saneantes, insumos para fabricação dos mesmos, produtos para saúde ou alimentos (exceto de origem animal)

Desde que não explorem, produzam, utilizem, consumam, transformem, industrializem, comercializem, beneficiem ou armazenem produtos e subprodutos da
flora nativa e/ou plantada e desde que não haja intervenção e captação de recursos hídricos

Se NÃO houver a realização de procedimentos invasivos

Apenas: Gestão de jardins botânicos; gestão de jardins zoológicos; gestão de parques nacionais e gestão de reservas ecológicas

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 3202106020011250115.
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Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

9601-7/02

Tinturarias

9603-3/01
9603-3/02
9603-3/03
9609-2/02
9609-2/04
9609-2/07
9609-2/08
9609-2/99
9700-5/00
9900-8/00

Gestão e manutenção de cemitérios
Serviços de cremação
Serviços de sepultamento
Agências matrimoniais
Exploração de máquinas de serviços pessoais acionadas por moeda
Alojamento de animais domésticos
Higiene e embelezamento de animais domésticos
Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente
Serviços domésticos
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

Minas Gerais

Desde que não explorem, produzam, utilizem, consumam, transformem, industrializem, comercializem, beneficiem ou armazenem produtos e subprodutos da
flora nativa e/ou plantada
Exceto: Parque cemitérios
Exceto: Serviços de cremação de cadáveres de animais; serviços de cremação de cadáveres humanos e serviços de forno crematório

01 1488640 - 1

Secretaria de Estado
de Infraestrutura
e Mobilidade
Secretário: Fernando Scharlack Marcato

Departamento de Edificações
e Estradas de Rodagem de
Minas Gerais - DER
O Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, no exercício
da função e das atribuições, próprias e delegadas, de Diretor(a)-Geral
do(a) Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais exonera, nos termos do art. 106, alínea “b”, da Lei nº
869, de 5 de julho de 1952, e do Decreto nº 45.537, de 27 de janeiro de
2011, EDSON BATISTA, MASP 3878451, do cargo de provimento em
comissão DAI-30 ER1100013.
O Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, no exercício
da função e das atribuições, próprias e delegadas, de Diretor(a)-Geral
do(a) Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais nomeia, nos termos do art. 14, II, da Lei nº 869, de 5 de
julho de 1952, do art. 1º, § 2º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro
de 2007, e do Decreto nº 45.537, de 27 de janeiro de 2011, DAVID
SALIM SANTOS HOSNI, MASP 1377679-4, para o cargo de provimento em comissão DAI-28 ER1100106, de recrutamento amplo.
O Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, no exercício
da função e das atribuições, próprias e delegadas, de Diretor(a)-Geral
do(a) Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais nomeia, nos termos do art. 14, II, da Lei nº 869, de
5 de julho de 1952, do art. 1º, § 2º da Lei Delegada nº 175, de 26 de
janeiro de 2007, e do Decreto nº 45.537, de 27 de janeiro de 2011,
ANSELMO PAGANINI VALENTE, para o cargo de provimento em
comissão DAI-30 ER1100013, de recrutamento amplo.
01 1488692 - 1
ATOS ASSINADOS PELO DIRETOR DE
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS:
O DIRETOR DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DER/MG, usando das
atribuições que lhe confere a Portaria nº 3.753 de 2019, publicada no
“Minas Gerais” do dia 19 de março de 2019 e, conforme Decreto n°
43.285, de 23/04/2003, AUTORIZA AFASTAMENTO PARA GOZO
DE FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos da Resolução SEPLAG nº 22, de
25/04/2003, ao servidor: Masp 1022577-9, Antônio Augusto Godinho,
de 07/06/2021 a 24/10/2021, 01 mês e 15 dias referente ao 7º quinquênio e 03 meses referente ao 8º quinquênio; Masp 1028475-0, Silvania Fernandes Lima, de 01/06/2021 a 01/08/2021, referente ao 4º
quinquênio.
CONCEDE QUINQUÊNIO, nos termos do art. 112, do ADCT, da
CE/1989, cujo pagamento se dará a partir de 01/01/2022, sem efeitos
financeiros retroativos, nos termos da Lei Complementar Federal nº
173/2020 e considerando o teor dos Pareceres Jurídicos de nº 16.247,
de 22 de julho de 2020, e 16.244, de 14 de julho de 2020, aprovados
pelo Advogado-Geral do Estado, ao(s) servidor(es): Masp 1023770-9,
João Afonso Baeta Costa Machado, referente ao 9º quinquênio, a partir
de 31/05/2021; Masp 1031024-1, Eurípedes Bueno da Fonseca, referente ao 9º quinquênio, a partir de 30/05/2021.
CONCEDE TRÊS MESES DE FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do §
4º do art. 31, da CE/1989, que poderão ser usufruídos, a critério da
Administração, a partir de 01/01/2022, nos termos da Lei Complementar Federal nº 173/2020 e considerando o teor dos Pareceres Jurídicos
de nos 16.247, de 22 de julho de 2020, e 16.244, de 14 de julho de 2020,
aprovados pelo Advogado-Geral do Estado, ao(s) servidor(es): Masp
1033106-4, Werley Geraldo Mendes Machado, referente ao 8º quinquênio a partir de 30/05/2021; Masp 1033886-1, Marisa Teixeira de Lima,
referente ao 7º quinquênio a partir de 30/05/2021.
CONCEDE QUINQUENIO, nos termos § 1º do artigo 31 da CE/1989,
ao(s) servidor(es): Masp 1016774-0, André Luiz Sigaud Nunes, referente ao 1º quinquênio a partir de 30/11/1994, ficando, assim, retificado
a publicação no Minas Gerais de 16/05/1996; referente ao 2º quinquênio a partir de 09/01/2000, ficando, assim, retificado a publicação no
Minas Gerais de 27/01/2000.
CONCEDE QUINQUÊNIO, nos termos do art. 112, do ADCT, da
CE/1989, ao servidor: Masp 1016774-0, André Luiz Sigaud Nunes,
referente ao 3º quinquênio a partir de 03/02/2004, ficando assim, retificado a publicação no Minas Gerais de 14/07/2005; 4º quinquênio a
partir de 05/03/2009, ficando assim, retificado a publicação no Minas
Gerais de 25/06/2010; 5º quinquênio a partir de 04/03/2014, ficando
assim, retificado a publicação no Minas Gerais de 14/03/2014; 6º quinquênio a partir de 03/03/2019, ficando assim, retificado a publicação no
Minas Gerais de 14/04/2019.
CONCEDE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, nos termos do
art. 113 do ADCT da CE/89, c/c o inciso XIV do art. 37 da CR/1988,
ao servidor: Masp 1016774-0, André Luiz Sigaud Nunes, a partir de
03/03/2019, ficando, assim, retificado a publicação no Minas Gerais
de 14/04/2019.
CONCEDE TRÊS MESES DE FÉRIAS-PRÊMIO, nos termos do §
4º do art. 31, da CE/1989, ao servidor: Masp 1016774-0, André Luiz
Sigaud Nunes, referente ao 6º quinquênio a partir de 27/07/2020,
que poderão ser usufruídos, a critério da Administração, a partir de
01/01/2022, nos termos da Lei Complementar Federal nº 173/2020 e
considerando o teor dos Pareceres Jurídicos de nos 16.247, de 22 de
julho de 2020, e 16.244, de 14 de julho de 2020, aprovados pelo Advogado-Geral do Estado.
ANULA ATO QUE CONCEDEU QUINQUÊNIO referente à servidora: Masp 1033876-2, Maria José de Oliveira Kurschus, publicado no
MG de 29/05/2021, referente ao 8º quinquênio a partir de 06/03/2021,
por motivo de publicação indevida.
01 1488707 - 1

Secretaria de
Estado de Justiça e
Segurança Pública
Secretário: Rogério Greco

Expediente
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA, em exercício, no uso das atribuições que lhe conferem o
art. 93, da Constituição Estadual, Lei nº 22.257, de 27 de julho de 2016,
e o Decreto Estadual nº 23.304, de 30 de maio de 2019, e tendo em vista
o disposto na Lei Estadual nº 869, de 05 de julho de 1952, e no Decreto
Estadual nº 45.851, de 28 dezembro de 2011, e
CONSIDERANDO o Parecer Conclusivo da Comissão de Avaliação
Especial de Desempenho que atribuiu o conceito de “INFREQUENTE”
ao servidor SANDERSON RIBEIRO DA SILVA PIMENTEL, MaSP
1453264-2, nos autos do Procedimento de Avaliação Especial de
Desempenho;
DECIDE:
Acatar o Parecer Conclusivo da Comissão de Avaliação Especial de
Desempenho, determinando a exoneração por infrequência do servidor
SANDERSON RIBEIRO DA SILVA PIMENTEL, MaSP 1453264-2,
lotado na Penitenciária Deputado Expedito de Faria Tavares, ocupante
do cargo de Agente de Segurança Penitenciário, Nível I, Grau A, nos
termos do art. 38, Parágrafo Único, do Decreto Estadual nº 45.851 de
28 de dezembro de 2011, e art. 106, “c” da Lei Estadual nº 869, de 05
de julho de 1952.
Belo Horizonte, 31 de Maio de 2021.
Rogério Greco
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
01 1488227 - 1
ATO 00281/2021 – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE
SERVIDOR RESPONSÁVEL POR EXCEPCIONAL
CONCEDE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO,
para vinte horas semanais, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.401, de
18/12/1986, por 06 meses, aos servidores relacionados:
MASP:1.239.100-9 LOURIANE CAMILLA HOLANDA PINHEIRO,
a partir da data de publicação;
MASP:1.377.038-3 FERNANDA DE MOURA BRANDA
O NOGUEIRA,em prorrogação;
MASP:1.379.994-5 DANIELE ABREU DE SOUZA CARDOSO,
em prorrogação;
MASP:1.435.917-8 AMANDA NOGUEIRA BRAGA,
em prorrogação;
MASP:1.142.965-1 ELIONALDO RODRIGUES DOS SANTOS,
em prorrogação;
MASP:1.220.972-2 MICHAEL AMARAL DE OLIVEIRA,
em prorrogação;
MASP:1.218.260-6 ALEXANDRE BARBOSA PAIXAO,
em prorrogação;
Belo Horizonte, 31 de maio de 2021.
Rogério Greco
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
01 1488220 - 1
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA
PUBLICA exonera, a pedido, nos termos do artigo 106, alínea “a”, da
Lei nº. 869 de 5 de julho de 1952, os servidores relacionados, ficando os
mesmos cientes da necessidade de procurar a Diretoria de Pagamentos,
para regularizar possíveis pendências em sua situação funcional:
MASP 1467691 - 0 TAINA JUSTO EVA, do cargo de provimento efetivo de Assistente Executivo de Defesa Social, Nível I, Grau A, a contar
de 15/02/2021.
MASP 1450439-3 VANILA STELYANA FERNANDES DA SILVA, do
cargo de provimento efetivo de Assistente Executivo de Defesa Social,
Nível I, Grau B, a contar de 23/03/2021.
MASP 1379814-5 RAFAEL RODRIGUES COSTA, do cargo de provimento efetivo de Agente de Segurança Penitenciário, Nível I, Grau C,
a contar de 05/04/2021.
MASP 1095646-4 HARLEN MARCOS DA SILVA, do cargo de provimento efetivo de Agente de Segurança Penitenciário, Nível III, Grau
E, a contar de 08/04/2021.
MASP 1435637-2 MARCEL PADILHA, do cargo de provimento efetivo de Agente de Segurança Penitenciário, Nível I, Grau B, a contar
de 16/04/2021.
MASP 1450631-5 PAULO ROBERTO DA SILVA ZAMBELLI, do
cargo de provimento efetivo de Agente de Segurança Penitenciário,
Nível I, Grau B, a contar de 26/04/2021.
MASP 1375341-3 NAYARA CRISTINA PIMENTA PENA, do cargo
de provimento efetivo de Analista Executivo de Defesa Social, Nível I,
Grau B, a contar de 29/04/2021.
MASP 1437311-2 SANDRO PERETE AYRES, do cargo de provimento efetivo de Agente de Segurança Penitenciário, Nível I, Grau B,
a contar de 26/04/2021.
MASP 1227007-0 ELMO FERNANDES OLIVEIRA, do cargo de provimento efetivo de Agente de Segurança Penitenciário, Nível II, Grau
D, a contar de 30/04/2021.
Belo Horizonte, 31 de maio de 2021.
Rogério Greco
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
01 1488219 - 1
EDITAL DE CHAMAMENTO
O Presidente da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº
017/2021, Sr. Luciano Silva Marcílio, conforme PORTARIA/NUCAD/
Cset - SEJUSP/PAD Nº 017/2021, tendo em vista o disposto no artigo
234 da Lei Estadual nº 869/1952, CONVOCA E CITA, pelo prazo de
20 (vinte) dias, o servidor Gerson de Souza Rosa - MASP 1.221.011-8,
para comparecer perante esta Comissão Processante, instalada na sede
do NUCAD, Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, 4143, 3º andar do Edifício Minas, bairro Serra
Verde, Belo Horizonte/MG – CEP: 31.630-900, nos dias úteis, das
08h00min às 17h00min, com prévio agendamento através do endereço
de e-mail “nucad@gmail.com” no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
contar da 4ª (quarta) e última publicação deste edital no Diário Oficial
do Estado de Minas Gerais, a fim de, pessoalmente, tomar conhecimento do respectivo Processo Administrativo Disciplinar, acompanhar

a sua tramitação e apresentar defesa para o fato que lhe é atribuído por,
em tese, faltar ao trabalho habitualmente e ininterruptamente, sem justificativa plausível, a partir de abril/2018, supostamente, abandonando
o cargo para o qual foi nomeado, conduta esta que, se comprovada,
remete ao descumprimento do disposto no art. 216, incisos I e VI c/c
art. 245, caput e parágrafo único e art. 246, inciso I, com incidência no
art. 249, inciso II da Lei 869/1952, estando sujeito a uma das penalidades previstas no art. 244, inciso I, III e V do referido Diploma Estatutário, sob pena de REVELIA e designação de defensor “ex-officio”
Gerson de Souza Rosa - MASP 1.221.011-8, PROCESSADO no PAD
017/2021.
Belo Horizonte, 01 de junho de 2021
Luciano Silva Marcílio
Masp 1.078.013-8
Presidente de Comissão
01 1488783 - 1
EDITAL DE CHAMAMENTO
A Presidente da Comissão do Processo Disciplinar Simplificado nº
049/2020, Letícia de Melo Barbosa, conforme PORTARIA/NUCAD/
CSet - SEJUSP/PDS Nº 049/2020, publicada no Diário Oficial de Minas
Gerais de 16 de maio de 2020, tendo em vista o disposto no artigo 225
da Lei Estadual nº 869 de 05 de julho de 1952, CONVOCA E CITA,
durante 08 (oito) dias consecutivos, o processado abaixo relacionado
para comparecer perante esta Comissão Processante, instalada na Avenida Alcoa 5801, Casa 04, Parque das Nações, Poços de Caldas/MG,
CEP 37.706-178 , nos dias úteis, das 08h00min às 17h00min, e através
do endereço eletrônico nucad18@gmail.com, no prazo de 10 dias, a
contar da oitava e última publicação deste edital no Diário Oficial do
Estado de Minas Gerais, a fim de, pessoalmente, tomar conhecimento
de seu respectivo Processo Disciplinar Simplificado, 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 arts.
216, incisos V e VI, 217, incisos IV e X, 245, caput e parágrafo único,
246, inciso I , e 250, incisos II e VI, todos na forma da Lei 869/52,
estando sujeito às penalidades previstas no art. 244, incisos I, III ou
VI, do referido Diploma Estatutário, c/c o art. 12, parágrafo único da
Lei 18.185/2009 e nos termos do art. 9º do Decreto nº 45.155, de 21 de
agosto de 2009, sob pena de REVELIA: RODRIGO DONIZETTI DE
MORAES, MASP 1.214.767-4 – PROCESSADO NO PDS 049/2020.
Poços de Caldas, 25 de maio de 2021
Letícia de Melo Barbosa
Masp 1.377.218-1
Presidente de Comissão
25 1485360 - 1
EDITAL DE CHAMAMENTO
O Sr. Ednilson Pereira Viana, Presidente da Comissão designada para
apurar os fatos constantes no Processo Disciplinar Simplificado instaurado por meio da PORTARIA/NUCAD/CSet - SEJUSP/PDS Nº
037/2021, com extrato publicado no Diário Oficial de Minas Gerais de
20/05/2021, CONVOCA e CITA os Processados Juely Gonçalves da
Silva Masp 1.337.381-6, para comparecer perante esta Comissão Processante, instalada na Rua Filadelfo Souza Pinto, Nº 141, Bairro Nova
Divinéia CEP: 38.613-080 - Unaí - MG, nos dias úteis, das 08h00min
às 16h00min, endereço eletrônico e telefone: nucad16risp@gmail.com,
telefone (38) 3676-9707, no prazo de 10 dias, a contar da 8ª (oitava) e
última publicação deste edital no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais, a fim de, pessoalmente, tomar conhecimento de seu respectivo
Processo Disciplinar Simpliﬁcado, 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 artigos 216, incisos V
e VI, e 217, incisos IV e X, c/c artigos 245, caput e parágrafo único,
e 246, inciso I, com incidência no art. 250, incisos I, II e VI, todos na
forma da Lei nº 869/1952, estando sujeito a uma das penalidades previstas no art. 244, incisos I, III e VI do referido Diploma Legal, c/c
o artigo 12, parágrafo único da Lei nº 18.185/2009 e nos termos dos
artigos 3º e 4º do Decreto nº 47.788/2019; sob pena de REVELIA e
designação de defensor “ex-officio”: Juely Gonçalves da Silva Masp
1.337.381-6– PROCESSADO no PDS 037/2021.
Belo Horizonte, 26 de maio de 2021
Ednilson Pereira Viana
Masp 1.341.003 -0
Presidente de Comissão
26 1486428 - 1
EDITAL DE CHAMAMENTO
O Sr. Alan Santos Oliveira, Presidente da Comissão designada para
apurar os fatos constantes no Processo Administrativo Disciplinar
instaurado por meio da PORTARIA/NUCAD/USCI-SEAP/PAD Nº
005/2019, com extrato publicado no Diário Oficial de Minas Gerais
de 31/01/2019, CONVOCA e CITA os Processados Cristiano Fidelis
Mendes, Masp 1.201.114-4 e Manoel Nunes do Nascimento, Masp
1.193.289-4, para comparecer perante esta Comissão Processante, instalada na Av. Rodovia Papa João Paulo II, 4.001 – Bairro Serra Verde –
Prédio Minas – 03º andar, Belo Horizonte - MG, no prazo de 10 (vinte)
dias a contar da 8ª (oitavo) e última publicação deste edital no Diário
Oficial do Estado de Minas Gerais, a fim de, se entender cabível, oferecer defesa prévia, protocolar antecipadamente pedido de diligências,
ofertar rol de testemunhas ou juntar documentos neste Núcleo de Correição Administrativa a fim de operar, com plenitude, os seus direitos
petrificados no art. 5º, LV da CFRB/88, estando sujeito a uma das penalidades previstas nos artigos 216, 217, 245, caput e parágrafo único,
246 e 250, todos na forma da Lei 869/52, sob pena de REVELIA: e
designação de defensor “ex-officio”. Cristiano Fidelis Mendes, Masp:
1.201.114-4 e Manoel Nunes do Nascimento, Masp: 1193289-4 – PROCESSADOS no PAD 005/2019.
Belo Horizonte, 06 de maio de 2021
Alan Santos Oliveira
Masp 1.206.838-3
Presidente de Comissão
26 1486330 - 1

Secretaria de Estado
do Meio Ambiente e
do Desenvolvimento
Sustentável
Secretária: Marília Carvalho de Melo

Conselho Estadual de Política
Ambiental - COPAM
A Superintendente Regional de Meio Ambiente da Supram do Alto São
Francisco, torna público que foi CONCEDIDA a Licença Ambiental
abaixo identificada:
LAC1/LO: Pintacor Indústria Química EIRELI - Fabricação de tintas,
esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes –
Divinópolis/MG - PA/Nº 2433/2020, Classe 4. CONCEDIDA COM
CONDICIONANTE. Válida até: 01/06/2031.
(a) Kamila Esteves Leal. Diretora Regional de Fiscalização
designada para responder pela Superintendência
Regional de Meio Ambiente Alto São Francisco.
A Superintendente Regional de Meio Ambiente da Supram Alto São
Francisco, torna público que os requerentes abaixo identificados
solicitaram:
Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS RAS): 1) SAAE de Luz –
Estação de Tratamento de Esgoto do Campinho, Interceptores, emissários, elevatórias e reversão de esgoto e Estação de tratamento de esgoto
sanitário, Luz/MG, Processo nº 2704/2021, Classe 2. 2) CRH Sudeste
Industria de Cimentos S.A., Lavra a céu aberto - Minerais não metálicos, exceto rochas ornamentais e de revestimento, Arcos/MG, Processo
nº 2699/2021, ANM 832.283/1992, Classe 3. 3) BiosevS.A/Fazenda
Matinha I Matinha V Matinha II Matinha III Matinha IV, Matinha/
Empoeiras - Matriculas: 3911, 35348, 8721, Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura, Moema/MG, Processo nº 2601/2021, Classe 2.
(a) Kamila Esteves Leal. Diretora Regional de Fiscalização
designada para responder pela Superintendência
Regional de Meio Ambiente Alto São Francisco.
A Superintendente Regional de Meio Ambiente da Supram do Alto
São Francisco, torna público que foram CONCEDIDAS as Licenças
Ambientais abaixo identificadas: LAS RAS:
1) Britadora Gontijo Ltda. - ME, Extração de rocha para produção de
britas e Britamento de pedras para construção, São Sebastião do Oeste/
MG, Processo nº 5197/2020, ANM 832.282/2011, Classe 2. CONCEDIDA COM CONDICIONANTE. Válida até: 31/05/2031. 2) Laticínio 3 Irmãos indústria e Comércio Ltda., Fabricação de produtos de
laticínios, exceto envase de leite fluido Formiga/ MG, Processo nº
2096/2021, Classe 2. CONCEDIDA COM CONDICIONANTE.
Válida até: 31/05/2031. 3) Nacional Minérios Ltda., Unidade de Tratamento de Minerais - UTM, com tratamento a seco, Itaúna/ MG,
Processo nº 2203/2021, Classe 2. CONCEDIDA COM CONDICIONANTE. Válida até: 31/05/2031. 4) BiosevS.A/Fazenda Matinha I
Matinha V Matinha II Matinha III Matinha IV, Matinha/Empoeiras Matriculas: 3911, 35348, 8721, Culturas anuais, semiperenes e perenes,
silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura, Moema/
MG, Processo nº 2601/2021, Classe 2. CONCEDIDA COM CONDICIONANTE. Válida até: 31/05/2031.
(a) Kamila Esteves Leal. Diretora Regional de Fiscalização
designada para responder pela Superintendência
Regional de Meio Ambiente Alto São Francisco.
A Superintendente Regional de Meio Ambiente da SUPRAM Alto São
Francisco, torna público o indeferimento do processo de Licenciamento
Ambiental abaixo identificado:
Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS RAS): 1) Indústria de Cal
Valle Verde Ltda., Fabricação de cal virgem, Córrego Fundo/MG, Processo nº 1922/2021, Classe 3. Motivo: Impossibilidade técnica.
(a) Kamila Esteves Leal. Diretora Regional de Fiscalização
designada para responder pela Superintendência
Regional de Meio Ambiente Alto São Francisco.
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A Superintendente Regional de Meio Ambiente da Supram Sul de
Minas torna público que o requerente abaixo identificado solicitou:
- LAS/RAS - Licença Ambiental Simplificada: 1) AMAL - Empreendimentos e Mineradora Alvorada Ltda., Extração de areia e cascalho
para utilização imediata na construção civil, Careaçu/MG, Processo nº
2729/2021, Classe 2.
(a) Ludmila Ladeira Alves de Brito. Superintendente
Regional de Meio Ambiente da SUPRAM Sul de Minas.
A Superintendente Regional de Meio Ambiente da Supram Sul de
Minas torna público que foi CONCEDIDA a Licença Ambiental abaixo
identificada:
- LAC 1 - Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação concomitantemente: 1) Cabo Verde Mineração Ltda., Lavra a céu
aberto - Minério de Ferro, Cabo Verde e Muzambinho/MG, Processo nº
580/2020, Classe 2. CONCEDIDA COM CONDICIONANTES. Validade 10 (DEZ) ANOS. Concedida intervenção ambiental vinculada PA SEI/Nº 1370.01.0022550/2019-04.
(a) Ludmila Ladeira Alves de Brito. Superintendente
Regional de Meio Ambiente da Supram Sul de Minas.
A Superintendente Regional de Meio Ambiente da SUPRAM Sul de
Minas torna público que foram finalizadas as análises das Licenças
Ambientais Simplificadas na modalidade LAS/RAS abaixo identificadas, com decisões pelo deferimento, cujo prazo de validade é de 10
(dez) anos:
1. Apla Indústria e Comércio de Reciclados Ltda., Central de recebimento, armazenamento, triagem e/ou transbordo de sucata metálica, papel, papelão, plásticos ou vidro para reciclagem, contaminados com óleos, graxas ou produtos químicos, exceto agrotóxicos, São
Sebastião do Paraíso/MG, Processo nº 2412/2021. CONCEDIDA
COM CONDICIONANTES. 2. Ciclope Empreendimentos e Participações Ltda., Loteamento do solo urbano, exceto distritos industriais
e similares, Ijaci/MG, Processo nº 2135/2021. CONCEDIDA COM
CONDICIONANTES.
(a) Ludmila Ladeira Alves de Brito. Superintendente
Regional de Meio Ambiente da SUPRAM Sul de Minas.
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