Venda de Exemplar do Jornal
27 de Julho de 2017 , 15:24
Atualizado em 20 de Novembro de 2017 , 14:29
Descrição do Serviço
A Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais (SECCRI), no âmbito da Subsecretaria
de Imprensa Oficial - SIOMG, disponibiliza para venda os exemplares do dia e das edições anteriores
do Diário Oficial do Estado de Minas Gerais*. Os interessados poderão adquirir o Diário Oficial
completo ou os cadernos separadamente.
* Edições anteriores serão vendidas conforme disponibilidade.
A venda dos exemplares é feita pela Diretoria de Atendimento no endereço abaixo, com pagamento e
retirada no mesmo local.
Reserva de exemplares do jornal:
Caso o solicitante necessite de edições extras, a reservar de uma ou mais edição do Diário Oficial
poderá ser realizada por meio dos contatos e endereços abaixo. Quantidades iguais ou superiores a
dez exemplares poderão também ser obtidas pelo Sistema Diário, desde que interessado possua
cadastro. Para tanto, deverá acessar a opção reserva no momento do envio da matéria.
O pagamento deverá ser realizado por meio do DAE - Documento de Arrecadação do Estado e o valor
cobrado de cada exemplar será correspondente ao valor do dia da Edição. A retirada dos exemplares
deverá ser realizada no endereço abaixo.

Documentos necessários
Não se aplica

Valor
Edição do dia:
●
●
●

Caderno I - R$ 1,00 (Um real)
Caderno II - R$ 1,00 (um real)
Caderno I – II R$ 2,00 (dois reais)

Edições anteriores:
●

Acréscimo de R$ 0,20 (vinte centavos) por caderno.

Prazo para Prestação de Serviços
●
●

10 minutos (Jornais do dia)
15 minutos (Jornais até 30 dias)

Unidade Responsável
Atendimento para reservas
Diretoria de atendimento
e-mail: atendimento@casacivil.mg.gov.br
Telefones: (31) 3915-0092 / 3916-7098 / 3916-7047
Horário: segunda a sexta-feira, de 08:00 às 18:00.
Venda e retirada dos exemplares
Diretoria de atendimento
Telefones: (31) 3237-3478
Local: Av. Augusto de Lima, 270 - esquina com Rua Espirito Santo
Horário: segunda a sexta-feira, de 08:00 às 17:00.

Links
●

Não se aplica

Downloads
●

Não se aplica

Enviar para impressão

