
RESOLUÇÃO CONJUNTA SEINFRA/AGE/CGE Nº 01, DE 23 DE OUTUBRO 

DE 2019. 

Cria Grupo de Trabalho para subsidiar a 

análise técnica das tratativas referentes aos 

pleitos das concessões de equipamentos 

esportivos. 

O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, o ADVOGADO-

GERAL DO ESTADO e o CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO, com fulcro no § 

1º do art. 93 da Constituição do Estado de Minas Gerais, nos artigos 37 e 49 da Lei 

Estadual nº 23.304 de 2019, e no disposto nas Leis Complementares nº 30, de 10 de agosto 

de 1993; nº 35, de 29 de dezembro de 1994; nº 75, de 13 de janeiro de 2004; nº 81, de 11 

de agosto de 2004; e nº 83, de 28 de janeiro de 2005; e no Decreto nº 45.771, de 10 de 

novembro de 2011, 

RESOLVEM: 

Art. 1º - Fica instituído Grupo de Trabalho no âmbito da Secretaria de Estado de 

Infraestrutura – Seinfra, com o intuito de subsidiar a análise técnica dos pleitos de 

reequilíbrio econômico-financeiro relativos às concessões de equipamentos esportivos, 

bem como desenvolver soluções conjuntas e amigáveis para os conflitos existentes entre 

o Estado e as concessionárias. 

Art. 2º - O Grupo de Trabalho a que se refere o art. 1º será composto por 3 (três) membros 

da Secretaria de Estado de Infraestrutura – Seinfra, a serem indicados pelo Secretário de 

Estado de Infraestrutura e Mobilidade. 

Parágrafo Único - A coordenação do Grupo de Trabalho será exercida dentre os 

servidores indicados no caput deste artigo, mediante indicação do Secretário de Estado 

de Infraestrutura e Mobilidade. 

Art. 3º - A Advocacia-Geral do Estado – AGE e a Controladoria-Geral do Estado – CGE 

apoiarão as atividades do Grupo de Trabalho instituído pelo art. 1º sempre que sua 

participação for solicitada e/ou considerada pertinente. 

Art. 4º - Poderão ser convidados para participar das reuniões do Grupo de Trabalho 

representantes das Concessionárias e outros atores relacionados ao objeto das concessões, 

que deverão prestar esclarecimentos, apresentar propostas de negociação e realizar os 

demais atos considerados necessários à solução amigável dos conflitos. 

§1º O convite a que se refere o caput poderá ser estendido a uma ou mais concessionárias 

ou a um ou mais interessados, observada a conveniência, oportunidade e temática a ser 

tratada na reunião. 

§2º Os representantes das Concessionárias e os demais atores envolvidos nas concessões 

serão indicados por meio de ofício endereçado ao Secretário da Seinfra. 

Art. 5º - O Grupo de Trabalho deverá apresentar seus resultados no prazo de 90 (noventa) 

dias, a contar da data de publicação desta Resolução Conjunta. 



Parágrafo Único - O prazo referido no caput poderá ser prorrogado por deliberação do 

Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. 

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Belo Horizonte, aos 23 de outubro de 2019, 231° da Inconfidência Mineira e 198° da 

Independência do Brasil. 

MARCO AURÉLIO DE BARCELOS SILVA 

Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade 

 

SÉRGIO PESSOA DE PAULA CASTRO 

Advogado-Geral do Estado 

 

RODRIGO FONTENELLE DE ARAÚJO MIRANDA 

Controlador-Geral do Estado 
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