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CAPÍTULO x
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art . 22 . Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação .
Art . 23 . Ficam revogados:
I - o Decreto nº 45 .808, de 12 de dezembro de 2011;
II - o Decreto nº 46 .175, de 7 de março de 2013;
III - o art . 6º do Decreto nº 46 .409, de 30 de dezembro de 2013 .
Art . 24 . Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação .
Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, aos 16 de abril de 2014; 226º da Inconfidência Mineira e 

193º da Independência do Brasil .
ALBERTO PINTO COELHO
Danilo de Castro
Maria Coeli Simões Pires
Renata Maria Paes de vilhena
Nárcio Rodrigues da Silveira

DECRETO NE Nº 162, DE 16 DE ABRIL DE 2014 .

Transfere, simbolicamente, a sede do Governo do Estado 
de Minas Gerais para a cidade de Ouro Preto .

o GovERNADoR Do EStADo DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe confere o 
inciso vII do art . 90 e tendo em vista o § 2º do art . 256, ambos da Constituição do Estado,

DEcREtA:

Artigo único. A sede do Governo do Estado de Minas Gerais fica, no dia 21 de abril, simbolica-
mente transferida para a cidade de Ouro Preto, para as celebrações alusivas à Inconfidência Mineira.

Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, aos 16 de abril de 2014; 226º da Inconfidência Mineira e 
193º da Independência do Brasil .

ALBERTO PINTO COELHO

DECRETO NE Nº 163, DE 16 DE ABRIL DE 2014 .

Dispõe sobre o expediente dos órgãos e entidades da 
Administração Pública direta, autárquica e fundacional do 
Poder Executivo durante a realização da Copa do Mundo 
FIFA 2014 .

o GovERNADoR Do EStADo DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe confere 
o inciso vII do art . 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto no art . 16 da Lei nº 20 .711, de 11 
de junho de 2013,

DEcREtA:

Art 1º Durante a realização da Copa do Mundo FIFA 2014, o expediente dos órgãos e entidades da 
Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo obedecerá ao disposto neste Decreto 
e ao quadro constante do Anexo .

Art . 2º Nos dias úteis em que houver jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo 
FIFA 2014, o expediente dos órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do 
Poder Executivo encerrar-se-á, em caráter excepcional, três horas antes do início da partida, conforme o dis-
posto no Anexo .

Parágrafo único . Na hipótese de realização de jogo da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do 
Mundo FIFA 2014 em dia útil e em Belo Horizonte, o expediente dos órgãos e entidades da Administração 
Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo encerrar-se-á cinco horas antes do início da partida, 
conforme o disposto no Anexo .

Art . 3º Nos dias de jogos da Copa do Mundo FIFA 2014 disputados no Estado, que não envolvam 
a Seleção Brasileira de Futebol, o expediente dos órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica 
e fundacional do Poder Executivo será normal, conforme o disposto no Anexo .

Art . 4º O disposto no art . 2º e no Anexo não se aplica aos serviços de natureza hospitalar, de 
segurança pública, os das Unidades de Atendimento Integrado – UAIs, no âmbito da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão, dos órgãos e entidades vinculados à operação Copa do Mundo FIFA 2014 e os dos 
equipamentos de interesse turístico, tais como Museus e outros, considerados imprescindíveis a critério das 
autoridades competentes .

Art . 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação .
Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, aos 16 de abril de 2014; 226º da Inconfidência Mineira e 

193º da Independência do Brasil .
ALBERTO PINTO COELHO
Danilo de Castro
Maria Coeli Simões Pires
Renata Maria Paes de vilhena
Tiago Lacerda

ANExO
(a que se refere os arts . 1º, 2º e 3º do Decreto NE nº 163, de 16 de abril de 2014)

Horário de expediente dos órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica e funda-
cional do Poder Executivo durante a realização da Copa do Mundo FIFA 2014

Local Data Dia Hora Jogo Horário de expediente da Administração 
Pública Estadual, exceto serviços essenciais

São Paulo 12 de junho 5ª feira 17h00 Brasil x Croácia Ponto facultativo: 14:00h
Belo Horizonte 14 de junho Sábado 13h00 Colômbia x Grécia Normal

Belo Horizonte 17 de junho 3ª feira 13h00 Bélgica x Argélia Ponto facultativo: 13:00h
Fortaleza 17 de junho 3ª feira 16h00 Brasil x México

Belo Horizonte 21 de junho Sábado 13h00 Argentina x Irã Normal
Brasília 23 de junho 2ª feira 17h00 Brasil x Camarões Ponto facultativo: 14:00h

Belo Horizonte 24 de junho 3ª feira 13h00 Costa Rica x Inglaterra Normal
Belo Horizonte 28 de junho Sábado 13h00 Oitavas de final: possível Brasil Normal

Fortaleza 29 de junho Domingo 13h00 Oitavas de final: possível Brasil Normal
Fortaleza 4 de julho 6ª feira 17h00 Quartas de final: possível Brasil Ponto facultativo: 14:00h
Salvador 5 de julho Sábado 17h00 Quartas de final: possível Brasil Normal

Belo Horizonte 8 de julho 3ª feira 17h00 Semi-final: possível Brasil Ponto facultativo: 12:00h
São Paulo 9 de julho 4ª feira 17h00 Semi-final: possível Brasil Ponto facultativo: 14:00h
Brasília 12 de julho Sábado 17h00 Disputa pelo 3º lugar: possível Brasil Normal

Rio de Janeiro 13 de julho Domingo 16h00 Final: possível Brasil Normal

DECRETO NE Nº 164, DE 16 DE ABRIL DE 2014 .

Declara de utilidade pública, para desapropriação de pleno 
domínio ou constituição de servidão, terrenos necessá-
rios à construção da Linha de Distribuição Pimenta/Piu-
mhi 2, de 138 kv, do Sistema CEMIG, nos Municípios de 
Pimenta e Piumhi .

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

DEcREtA:

Art . 1º Ficam declarados de utilidade pública, para desapropriação de pleno domínio ou consti-
tuição de servidão, mediante acordo ou judicialmente, terrenos situados nos Municípios de Pimenta e Piumhi, 
conforme descrições perimétricas e áreas constantes no Anexo .

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

Art . 2º Os terrenos descritos no Anexo são necessários à construção da Linha de Distribuição 
Pimenta/Piumhi 2, de 138 kv, do Sistema CEMIG, nos Municípios de Pimenta e Piumhi .

Art. 3º A Cemig Distribuição S.A. fica autorizada a promover a desapropriação de pleno domínio 
ou a constituição de servidão dos terrenos descritos no Anexo e respectivas benfeitorias, podendo, para efeito 
de imissão na posse, alegar a urgência de que trata o art . 15 do Decreto-lei Federal nº 3 .365, de 21 de junho de 
1941 .

Art . 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação .
Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, aos 16 de abril de 2014; 226º da Inconfidência Mineira e 

193º da Independência do Brasil .
ALBERTO PINTO COELHO
Danilo de Castro
Maria Coeli Simões Pires
Renata Maria Paes de vilhena

ANExO
(a que se refere o art . 1º do Decreto NE nº 164, de 16 de abril de 2014)

As descrições perimétricas e áreas de terrenos de que trata este Decreto são as seguintes:

I - inicia-se a descrição deste perímetro no vértice v01, de coordenadas N=7 .736 .686,987 e 
E=417 .391,415, deste segue com o azimute de 359°06’18” e a distância 21,97m, confrontando com a propriedade 
de Mariana de Fátima Lopes e outros, até o vértice v02, de coordenadas N=7 .736 .708,955 e E=417 .391,072, 
deste segue com o azimute de 282°12’09” e a distância 88,21m, confrontando com a propriedade de Mariana 
de Fátima Lopes e outros, até o vértice v03, de coordenadas N=7 .736 .727,599 e E=417 .304,856, deste segue 
com o azimute de 295°04’41” e a distância 103,21m, confrontando com a propriedade de CEMIG, até o vér-
tice v04, de coordenadas N=7 .736 .771,347 e E=417 .211,371, deste segue com o azimute de 102°12’09” e a 
distância 207,09m, confrontando com a propriedade de Mariana de Fátima Lopes e outros, até o vértice v05, 
de coordenadas N=7 .736 .727,575 e E=417 .413,784, deste segue com o azimute de 179°06’18” e a distância 
51,50m, confrontando com a propriedade de Mariana de Fátima Lopes e outros, até o vértice v06, de coor-
denadas N=7 .736 .676,082 e E=417 .414,588, deste segue com o azimute de 295°12’02” e a distância 25,61m, 
confrontando com a propriedade de CEMIG, até o vértice v01, ponto inicial da descrição deste perímetro, per-
fazendo uma área total de 4 .240,85m²;

II - inicia-se a descrição deste perímetro no vértice v01, de coordenadas N=7 .736 .761,962 
e E=417 .145,952, deste segue com o azimute de 282°12’09” e a distância 131,24m, confrontando com a 
propriedade de Mariana de Fátima Lopes e outros, até o vértice v02,, de coordenadas N=7 .736 .789,702 e 
E=417 .017,677, deste segue com o azimute de 15°31’41” e a distância 23,04m, confrontando com a proprie-
dade de FURNAS, até o vértice v03, de coordenadas N=7 .736 .811,900 e E=417 .023,845, deste segue com o 
azimute de 102°12’09” e a distância 135,31m, confrontando com a propriedade de Mariana de Fátima Lopes 
e outros, até o vértice v04, de coordenadas N=7 .736 .783,301 e E=417 .156,093, deste segue com o azimute de 
205°25’09” e a distância 23,63m, confrontando com a propriedade de CEMIG, até o vértice v01, ponto inicial 
da descrição deste perímetro, perfazendo uma área total de 3 .065,28m²;

III - inicia-se a descrição deste perímetro no vértice v01, de coordenadas N=7 .736 .812,908 e 
E=416 .927,917, deste segue com o azimute de 279°17’26” e a distância 18,28m, confrontando com a proprie-
dade de José Nicodemos de Deus, até o vértice v02, de coordenadas N=7 .736 .815,860 e E=416 .909,873, deste 
segue com o azimute de 280°23’27” e a distância 28,50m, confrontando com a propriedade de José Nicodemos 
de Deus, até o vértice v03, de coordenadas N=7 .736 .821,001 e E=416 .881,837, deste segue com o azimute de 
287°41’08” e a distância 87,07m, confrontando com a propriedade de José Nicodemos de Deus, até o vértice 
v04, de coordenadas N=7 .736 .847,451 e E=416 .798,887, deste segue com o azimute de 284°51’30” e a distân-
cia 95,06m, confrontando com a propriedade de José Nicodemos de Deus, até o vértice v05, de coordenadas 
N=7 .736 .871,828 e E=416 .707,003, deste segue com o azimute de 294°50’42” e a distância 8,41m, confron-
tando com a propriedade de José Nicodemos de Deus, até o vértice v06, de coordenadas N=7 .736 .875,361 e 
E=416 .699,372, deste segue com o azimute de 283°25’25” e a distância 33,37m, confrontando com a proprie-
dade de José Nicodemos de Deus, até o vértice v07, de coordenadas N=7 .736 .883,108 e E=416 .666,913, deste 
segue com o azimute de 269°34’54” e a distância 27,84m, confrontando com a propriedade de José Nicodemos 
de Deus, até o vértice v08, de coordenadas N=7 .736 .882,905 e E=416 .639,069, deste segue com o azimute de 
265°28’39” e a distância 31,71m, confrontando com a propriedade de José Nicodemos de Deus, até o vértice 
v09, de coordenadas N=7 .736 .880,405 e E=416 .607,463, deste segue com o azimute de 79°15’27” e a distância 
17,42m, confrontando com a Estrada Municipal de Pimenta, até o vértice v10, de coordenadas N=7 .736 .883,652 
e E=416 .624,575, deste segue com o azimute de 77°34’23” e a distância 34,22m, confrontando com a Estrada 
Municipal de Pimenta, até o vértice v11, de coordenadas N=7 .736 .891,016 e E=416 .657,994, deste segue com o 
azimute de 102°12’09” e a distância 45,35m, confrontando com a propriedade de Manoel Alves de Macedo, até 
o vértice v12, de coordenadas N=7 .736 .881,430 e E=416 .702,322, deste segue com o azimute de 12°12’09” e a 
distância 28,50m, confrontando com a propriedade de Manoel Alves de Macedo, até o vértice v13, de coorde-
nadas N=7 .736 .909,286 e E=416 .708,346, deste segue com o azimute de 102°12’09” e a distância 94,38m, con-
frontando com a propriedade de Manoel Alves de Macedo, até o vértice v14, de coordenadas N=7 .736 .889,337 
e E=416 .800,593, deste segue com o azimute de 192°12’09” e a distância 28,50m, confrontando com a proprie-
dade de Manoel Alves de Macedo, até o vértice v15, de coordenadas N=7 .736 .861,481 e E=416 .794,569, deste 
segue com o azimute de 102°12’09” e a distância 141,37m, confrontando com a propriedade de Manoel Alves 
de Macedo, até o vértice v16, de coordenadas N=7 .736 .831,599 e E=416 .932,749, deste segue com o azimute 
de 194°29’44” e a distância 19,31m, confrontando com a propriedade de FURNAS, até o vértice v01, ponto 
inicial da descrição deste perímetro, perfazendo uma área total de 6 .628,36m²;

Iv - inicia-se a descrição deste perímetro no vértice v01, de coordenadas N=7 .736 .809,314 e 
E=416 .926,988, deste segue com o azimute de 282°12’09” e a distância 331,94m, confrontando com a proprie-
dade de José Nicodemos de Deus, até o vértice v02, de coordenadas N=7 .736 .879,473 e E=416 .602,552, deste 
segue com o azimute de 79°15’27” e a distância 5,00m, confrontando com a Estrada Municipal de Pimenta, até 
o vértice v03, de coordenadas N=7 .736 .880,405 e E=416 .607,463, deste segue com o azimute de 85°28’39” e a 
distância 31,71m, confrontando com a propriedade de Manoel Alves de Macedo, até o vértice v04, de coorde-
nadas N=7 .736 .882,905 e E=416 .639,069, deste segue com o azimute de 89°34’54” e a distância 27,84m, con-
frontando com a propriedade de Manoel Alves de Macedo, até o vértice v05, de coordenadas N=7 .736 .883,108 
e E=416 .666,913, deste segue com o azimute de 103°25’25” e a distância 33,37m, confrontando com a proprie-
dade de Manoel Alves de Macedo, até o vértice v06, de coordenadas N=7 .736 .875,361 e E=416 .699,372, deste 
segue com o azimute de 114°50’42” e a distância 8,41m, confrontando com a propriedade de Manoel Alves de 
Macedo, até o vértice v07, de coordenadas N=7 .736 .871,828 e E=416 .707,003, deste segue com o azimute de 
104°51’30” e a distância 95,06m, confrontando com a propriedade de Manoel Alves de Macedo, até o vértice 
v08, de coordenadas N=7 .736 .847,451 e E=416 .798,887, deste segue com o azimute de 107°41’08” e a distân-
cia 87,07m, confrontando com a propriedade de Manoel Alves de Macedo, até o vértice v09, de coordenadas 
N=7 .736 .821,001 e E=416 .881,837, deste segue com o azimute de 100°23’27” e a distância 28,50m, confron-
tando com a propriedade de Manoel Alves de Macedo, até o vértice v10, de coordenadas N=7 .736 .815,860 e 
E=416 .909,873, deste segue com o azimute de 99°17’26” e a distância 18,28m, confrontando com a propriedade 
de Manoel Alves de Macedo, até o vértice v11, de coordenadas N=7 .736 .812,908 e E=416 .927,917, deste segue 
com o azimute de 194°29’44” e a distância 3,71m, confrontando com a propriedade de FURNAS, até o vértice 
v01, ponto inicial da descrição deste perímetro, perfazendo uma área total de 3 .100,17m²;

v - inicia-se a descrição deste perímetro no vértice v01, de coordenadas N=7 .736 .885,131 e 
E=416 .576,387, deste segue com o azimute de 282°12’09” e a distância 9,54m, confrontando com a propriedade 
de José Evangelista de Oliveira, até o vértice v02, de coordenadas N=7 .736 .887,148 e E=416 .567,064, deste 
segue com o azimute de 358°21’22” e a distância 23,69m, confrontando com a propriedade de Osvaldo Florên-
cio de Oliveira, até o vértice v03, de coordenadas N=7 .736 .910,826 e E=416 .566,385, deste segue com o azi-
mute de 102°12’09” e a distância 68,69m, confrontando com a propriedade de José Evangelista de Oliveira, até 
o vértice v04, de coordenadas N=7 .736 .896,309 e E=416 .633,518, deste segue com o azimute de 257°34’23” 
e a distância 11,30m, confrontando com a Estrada Municipal de Pimenta, até o vértice v05, de coordenadas 
N=7 .736 .893,876 e E=416 .622,479, deste segue com o azimute de 259°15’27” e a distância 46,91m, confron-
tando com a Estrada Municipal de Pimenta, até o vértice v01, ponto inicial da descrição deste perímetro, per-
fazendo uma área total de 907,36m²;

vI - inicia-se a descrição deste perímetro no vértice v01, de coordenadas N=7 .736 .887,148 e 
E=416 .567,064, deste segue com o azimute de 282°12’09” e a distância 334,15m, confrontando com a proprie-
dade de Osvaldo Florêncio de Oliveira, até o vértice v02, de coordenadas N=7 .736 .957,775 e E=416 .240,466, 
deste segue com o azimute de 10°12’45” e a distância 23,01m, confrontando com a Estrada Municipal de 
Pimenta, até o vértice v03, de coordenadas N=7 .736 .980,424 e E=416 .244,546, deste segue com o azimute de 
102°12’09” e a distância 329,28m, confrontando com a propriedade de Osvaldo Florêncio de Oliveira, até o 
vértice v04, de coordenadas N=7 .736 .910,826 e E=416 .566,385, deste segue com o azimute de 178°21’22” e 


