
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

 

N.1260.01.0133142/2022-62 /2022
 

RESOLUÇÃO SEE Nº 4.770, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022.

 

Designa servidores responsáveis pela manutenção da
regularidade jurídica, fiscal, econômico-financeira e
administrativa da Secretaria de Estado de Educação.

 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCACÃO, no uso de atribuição que lhe confere o
inciso VI do § 1º do art. 93 da Constituição do Estado, tendo em vista os artigos 31 e 32 
da Lei nº 23.304, de 30 de maio de 2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder
Executivo do Estado, o Decreto nº 47.758, de 19 de novembro de 2019, que dispõe
sobre a organização da Secretaria de Estado de Educação, o Decreto nº 45.583, de 08
de abril de 2011, que estabelece procedimentos a serem adotados pelos  órgãos e
entidades da administração pública estadual para a manutenção e o restabelecimento
da regularidade jurídica, fiscal, contábil, econômico-financeira e administrativa, e a
Resolução Conjunta SEF/SEPLAG/CGE/AGE nº 5.604, de 19 de agosto de 2022, que trata
da manutenção e restabelecimento da regularidade jurídica, fiscal, contábil, econômico-
financeira e administrativa do Estado de Minas Gerais perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN e a Caixa
Econômica Federal – CEF,
 
RESOLVE:
 
Art. 1º -  Designa  servidores ocupantes dos cargos  de Subsecretário de
Administração, Superintendente de Planejamento e Finanças e Diretor de Contabilidade,
Orçamento e Finanças, para:
 
I - monitorar, manter  e restabelecer a regularidade jurídica, fiscal, contábil, econômico-
financeira e administrativa do CNPJ 18.715.599/0001-05, inscrito sob a responsabilidade
da Secretaria de Estado de Educação;
 
II - ter acesso a cobranças, parcelamentos, processos administrativos, recursos, pedidos
de compensação, pedidos de restituição, relatórios de pendências, certidões negativas,
certidões positivas com efeito de negativas, certidões positivas e para solicitar e receber
relatórios de restrições, fazer pedidos, formalizar parcelamentos nas modalidades
simplificado e ordinário, entregar documentos, acompanhar procedimentos de
fiscalização, prestar informações e fornecer ao fisco quaisquer outras informações sobre
pendências e regularizações necessárias, extrair cópias, físicas ou digitalizadas,
observado o disposto no § 1º do art. 1º da Resolução Conjunta SEF/SEPLAG/CGE/ AGE nº
5.604, de 19/08/2022, sendo vedada a designação para receber intimações em
processo administrativo tributário, cuja atribuição é exclusiva do Advogado-Geral do
Estado e de Procurador do Estado, e;
 
III - acompanhar procedimento fiscal que se relacione com a Secretaria de Estado de
Educação, cumprindo as diligências legais solicitadas por Auditor Fiscal da Receita
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Federal do Brasil, observado o disposto no § 1º do art. 1º da Resolução Conjunta
SEF/SEPLAG/CGE/ AGE nº 5604, de 19/08/2022.
 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, em Belo Horizonte, aos 22 de setembro de
2022.
 

Igor de Alvarenga Oliveira Icassatti Rojas
Secretário de Estado de Educação

 
 

Documento assinado eletronicamente por Igor de Alvarenga Oliveira
Icassatti Rojas, Secretário(a) de Estado, em 22/09/2022, às 14:17,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 53470189 e o código CRC 2B3E6C93.

Referência: Processo nº 1260.01.0133142/2022-62 SEI nº 53470189
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