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Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
No dia 26/04/2021 às 10h30 na sede social. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.  
Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Renato Fernandes Martins, e a advogada Elis Simeão Christino para secretariá-lo. Deliberações: 
(1) A Assembleia Geral aprovou, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, as contas dos administradores, o 
Relatório da Administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, 
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes. As demonstrações financeiras, ora aprovadas, foram publicadas no Diário Oficial de 
Minas Gerais de 17/04/2021, e Jornal Hoje Em Dia, do dia 17/04/2021. (2) Aprovada a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 
2020, no valor total de R$ 145.271.944,96, conforme abaixo: a) R$ 2.260.193,68, para formação da Reserva Legal, considerando tal valor como 
sendo o necessário para alcançar o limite de 20% do capital social, nos termos do art. 193, da Lei 6.404/76; b) R$ 40.175.386,79, serão 
distribuídos aos acionistas; c) o saldo remanescente, no valor de R$ 102.836.364,49, destinados para reserva de lucros. Aprovada também a 
proposta de capitalização da sociedade controlada Allpharma Participações e Investimentos Ltda., para fins de aumento de capital da 
sociedade Martins Tecnologia e Gestão do Varejo Ltda., no valor de R$ 8.195.703,80, ficando a diretoria autorizada a tomar as providências 
necessárias para efetivação de tais capitalizações. 3) A Assembleia, por unanimidade votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, ratificou 
a distribuição de dividendos de exercícios anteriores, no valor de R$ 20.623.773,23, os quais foram pagos aos acionistas durante o ano de 2020. 
4) Foi aprovada, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, a remuneração global anual dos administradores para o 
exercício social de 2021 no valor total de até R$ 540.000,00, incluindo encargos sociais e benefícios, a ser individualizado posteriormente pelo 
Conselho de Administração, na forma prevista no Estatuto Social da Companhia e Políticas de remuneração vigentes. 5) A Assembleia Geral, 
por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, aprovou a eleição de 05 conselheiros, qualificados abaixo, para compor o 
Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 03 anos, até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que ocorrer no ano de 
2024: I. Alair Martins Júnior, CPF nº 534.270.256-91, Cédula de Identidade nº MG-6.174.536 - PC/MG; II. José Ernesto Beni Bolonha,  
RG nº 3.817.959-3, SSP/SP, CPF nº 532.430.488-34; III. José Antônio Rossi Salles, RG nº 7.565.456, SSP-SP e CPF nº 052.622.788-50;  
IV. Juscelino Fernandes Martins, CPF nº 526.406.806-25, Cédula de Identidade nº MG-2.195.903 - PC/MG; V. Renato Fernandes Martins, 
CPF nº 460.664.896-15, Cédula de Identidade nº 12.654.716 - SSP/SP. Os Conselheiros eleitos serão investidos nos respectivos cargos 
mediante a assinatura dos Termos de Posse, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei. Nada mais a tratar. 
Assinam digitalmente o Presidente da Mesa, Renato Fernandes Martins, a secretária Elis Simeão Christino, bem como o advogado Pauliran 
Gomes e Silva inscrito na OAB/MG sob o nº 70.112. Uberlândia/MG, 30/04/2021. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais -  
Certifico registro sob o nº 8654548 em 08/07/2021 da ALMAR PARTICIPAÇÕES S.A., NIRE 31300012981 e protocolo 213993678 - 07/07/2021. 
Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

 Pesquisa - FUNDEP, no uso de suas atribuições, tornam público o resultado dos recursos 
contra o indeferimento das inscrições, reserva de vagas destinadas a pessoas com 
deficiência, negros e pardos e condição especial para realização das provas. A integra do 
resultado será divulgado nos endereços eletrônicos www.uberlandia.mg.gov.br e 
www.gestaodeconcursos.com.br.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO-
RES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA 
– IPREMU e a Fundação de Desenvolvimento da 

SOCIEDADE HOSPITALAR DE UBERLÂNDIA S.A.
CNPJ: 20.150.900/0001-22

NIRE: 3130002124-6
EDITAL

O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Sérgio Lopez Bento, no uso de suas atribuições 
estatutárias, informa aos acionistas da Sociedade Hospitalar de Uberlândia S.A. (“Companhia”) que os 
documentos referentes às contas da administração, o relatório da auditoria independente e as demons-
trações financeiras encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, situada na Avenida 
Francisco Ribeiro, n. 1.111, Bairro Santa Mônica, Uberlândia - Minas Gerais, CEP 38408-186. Informa 
ainda que a Assembleia Geral Ordinária será agendada posteriormente e os acionistas serão comunica-
dos no prazo e na forma prescrita na legislação.

Uberlândia/MG, 22 de julho de 2021.

SÉRGIO LOPEZ BENTO
Conselho de Administração

Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório nº 088/2021 - Tomada de Preços - "Menor Preço - Item".
O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas atribuições
legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 088/2021, na modalidade "Tomada de
Preços" do tipo "Menor Preço Item", no dia 11 de agosto de 2021 às 09:00 horas, no Auditório de
Licitações do DMAE, Avenida Rondon Pacheco, nº 6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, que tem
por objeto contratação de empresa para fornecimento de vários tipos de materiais elétricos, a serem
utilizados na montagem de painéis de automoção das ETEs, na reforma e ampliação das ETAs, manutenção
das EEAs e de bombas de poços artesianos e nas manutenções e iluminações das ETEs e EEEs, em
atendimento a Diretoria Técnica, estando o edital à disposição dos interessados, no endereço eletrônico
www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia-MG, 22 de
julho de 2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE
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Pix poderá ser usado em 
aplicativos de mensagens 
 | NOVOS SERVIÇOS DEVEM SER OFERECIDOS A PARTIR DO DIA 30 DE AGOSTO

 � AGÊNCIA BRASIL

O Banco Central (BC) 
anunciou nesta quinta-
feira (22) uma atualiza-

ção do Pix para ampliar o uso 
do sistema de pagamentos ins-
tantâneos. Com as alterações, 
será possível fazer transferên-
cias por meio de aplicativos de 
mensagens e redes sociais, 
além de pagar as compras 
feitas pela internet.

Para isso, uma resolução 
do BC, anunciada nesta quinta, 
regulamenta regras para as 
instituições financeiras par-
ticipantes do open banking 
(sistema de compartilhamento 
de dados). Somente essas 
instituições poderão oferecer 
os novos serviços. Foram de-
finidos os requisitos técnicos e 
os procedimentos operacionais 
para o compartilhamento do 
serviço de iniciação de tran-
sação de pagamento de Pix. 

A chamada iniciação ocorre 
quando a instituição que faz a 
transação do pagamento com 
Pix é diferente do banco que 
detém a conta do usuário paga-
dor. Ou seja, o usuário poderá 
efetuar o pagamento por meio 
de outro aplicativo que não é 
o do seu banco onde a conta 
com a chave Pix foi cadastrada.

A previsão é que o serviço, 
que é uma nova modalidade 
para pagamentos instantâneos 
no Pix, comece a funcionar a 
partir do dia 30 de agosto.

 � NOVIDADES

O serviço vai permitir a 
movimentação de contas ban-
cárias a partir de diferentes 
plataformas e não apenas pelo 
aplicativo ou site do banco. Ou 
seja, com a atualização, será 
possível efetuar o pagamento 
com Pix usando o serviço de 
outras instituições.

Entre as inovações também 

ATUALIZAÇÃO

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Também será possível usar 
o Pix para pagar compras 

feitas pela internet

está a possibilidade de realizar 
uma transferência por meio de 
aplicativos como os de men-
sagens ou mesmo pelas redes 
sociais.

Outro uso possível pode 
ocorrer no caso dos pagamen-
tos de compras online. Com a 
nova modalidade, quem com-
prar um produto pela internet 
poderá ser automaticamente 
direcionado para a tela de 
pagamento da transação no 
aplicativo do seu banco. Nesse 
caso, após a conclusão da tran-
sação, o cliente será redirecio-
nado automaticamente de volta 
para a loja virtual ou aplicativo.

A resolução do BC atualiza 
as regras do Pix e estabelece 
que as mudanças ocorrerão 
por fases, de modo que as 
instituições tenham tempo su-
ficiente para efetuar os ajustes 
nos seus sistemas para cada 

uma das forma de iniciação 
de pagamento por Pix: inser-
ção manual, chave Pix, QR 
Code estático e dinâmico e 
diretamente com os dados do 
recebedor.

Apenas instituições autori-
zadas pelo BC poderão exercer 
a função de iniciadoras de Pix. 
E o usuário terá que autorizar 
o compartilhamento de dados.
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