
 4 – sábado, 24 de outubro de 2020 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, e nos termos do art . 7º da Lei Delegada nº 174, 
de 26 de janeiro de 2007, e do Decreto nº 47 .686, de 26 de julho de 
2019, atribui a JANAÍNA DE oLivEirA, MASP 1482785-1, ocu-
pante do cargo de provimento em comissão DAD-10 SG1100013, de 
recrutamento amplo, a direção da Diretoria de Gestão de Conteúdos 
da Secretaria-Geral .
 
PELA ouviDoriA-GErAL Do EStADo DE miNAS GErAiS
 
usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, revoga o ato que atribuiu, nos termos da Lei 
Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e dos Decretos nº 45 .537, de 
27 de janeiro de 2011, e nº 44 .485, de 14 de março de 2007, a HuGo 
LEoNArDo SouZA mAciEL, MASP 1008653-6, a gratificação 
temporária estratégica GTED-3 OV1100444 da Ouvidoria-Geral do 
Estado de Minas Gerais .
 
usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, revoga o ato que atribuiu, nos termos da Lei 
Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e dos Decretos nº 45 .537, de 
27 de janeiro de 2011, e nº 44 .485, de 14 de março de 2007, a tAiANE 
FoNSEcA mArQuES, MASP 1205043-1, a gratificação temporá-
ria estratégica GTED-1 OV1100506 da Ouvidoria-Geral do Estado de 
Minas Gerais .
 
usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, exonera, a pedido, nos termos do art . 106, alí-
nea “a”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, LAriSSA criStiNA 
DE AGuiAr GomES coStA, MASP 752935-7, do cargo de provi-
mento em comissão DAD-5 ov1100340 da ouvidoria-Geral do Estado 
de Minas Gerais, a contar de 22/07/2020.
 
usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, da 
Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, tAiANE FoNSEcA mArQuES, 
MASP 1205043-1, do cargo de provimento em comissão DAD-4 
ov1103074 da ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais .
 
usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 
de janeiro de 2011, e o Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro de 2019, 
tAiANE FoNSEcA mArQuES, MASP 1205043-1, para o cargo de 
provimento em comissão DAD-5 ov1100340, de recrutamento amplo, 
para dirigir a Diretoria de Planejamento e orçamento da ouvidoria-
Geral do Estado de Minas Gerais .
 
usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de 
janeiro de 2011, e dos Decretos nº 44 .485, de 14 de março de 2007 
e nº 47 .722, de 27 de setembro de 2019, atribui a tAiANE FoN-
SEcA mArQuES, MASP 1205043-1, diretora da Diretoria de Pla-
nejamento e Orçamento, a gratificação temporária estratégica GTED-3 
ov1100444 da ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais .
 
PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE DESENvoLvimENto 
EcoNÔmico
 
usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, exonera, a pedido, nos termos do art . 106, alínea 
“a”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, cAio SoArES Do AmA-
rAL, MASP 1477488-9, do cargo de provimento em comissão DAD-7 
CI1100406 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, a 
contar de 23/10/2020.
 
PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE iNFrAEStruturA E 
moBiLiDADE
 
usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, revoga o ato que atribuiu, nos termos da Lei 
Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e dos Decreto nº 47 .722, de 
27 de setembro de 2019, e nº 44 .485, de 14 de março de 2007, a Eri-
ÊNio JADErSoN DE SouZA, MASP 1231.114-8, a gratificação 
temporária estratégica GTED-4 OP1100359 da Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Mobilidade, a contar de 15/10/2020.
usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, exonera, a pedido, nos termos do art . 106, alí-
nea “a”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, EriÊNio JADErSoN 
DE SouZA, MASP 1231 .114-8, do cargo de provimento em comissão 
DAD-10 oP1100104 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobi-
lidade, a contar de 15/10/2020.
 
PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE JuStiÇA E SEGu-
rANÇA PÚBLicA
 
no uso de suas atribuições, designaALExANDrE LEÃo BAtiStA 
SiLvA, MASP 11678398, titular do cargo de provimento em comis-
são DAD-12 JD1100009, para responder pelo Expediente da Secretaria 
de Estado de Justiça e Segurança Pública, no período de 29/10/2020 
a 30/10/2020.
 
PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE
 
usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 
de janeiro de 2011, e o Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro de 2019, 
rEGiNALDo mArtiNS DoS SANtoS, MASP 1484841-0, para 
o cargo de provimento em comissão DAD-2 SA1100652, de recruta-
mento limitado, da Secretaria de Estado de Saúde .
 
usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, 
de 1º de janeiro de 2019, nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei nº 
869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro de 
2019, roSANA DA cruZ rocHA, para o cargo de provimento em 
comissão DAD-7 SA1100194, de recrutamento amplo, da Secretaria 
de Estado de Saúde .
 
usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, 
de 1º de janeiro de 2019, nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei nº 
869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro de 
2019, rAQuEL GomES mirANDA, para o cargo de provimento 
em comissão DAD-4 SA1101848, de recrutamento amplo, da Secreta-
ria de Estado de Saúde .
 
no uso de suas atribuições, designaGiAN GABriEL GuGLiEL-
mELLi, MASP 753297-1, titular do cargo de provimento em comissão 
DAD-4 SA1101820, para responder pela Assessoria de Parcerias em 
Saúde da Secretaria de Estado de Saúde, a contar de 15/10/2020.
 
PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo
 
usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, revoga o ato que atribuiu, nos termos da Lei 
Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e dos Decretos nº 45 .537, de 
27 de janeiro de 2011, e nº 44 .485, de 14 de março de 2007, a WAG-
NEr EuStAQuio oLivEirA DA coStA, MASP 1221262-7, a 
gratificação temporária estratégica GTED-4 ED1100175 da Secretaria 
de Estado de Educação .
 
usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, 
de 1º de janeiro de 2019, exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, 
da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, WAGNEr EuStAQuio oLi-
vEirA DA coStA, MASP 1221262-7, do cargo de provimento em 
comissão DAD-8 ED1100134 da Secretaria de Estado de Educação .
 
usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, 
de 1º de janeiro de 2019, exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, 
da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, LArA FArAH vALADA-
rES, MASP 669761-9, do cargo de provimento em comissão DAD-9 
ED1100025 da Secretaria de Estado de Educação .
 
usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, da 
Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, moNiQuE HuNGAro JoBim 
SANtoS, MASP 1360364-2, do cargo de provimento em comissão 
DAD-4 ED1100871 da Secretaria de Estado de Educação .
 
usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, 
de 1º de janeiro de 2019, exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, 
da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, NivEA DE oLivEirA SAN-
toS, MASP 646628-8, do cargo de provimento em comissão DAD-4 
ED1100985 da Secretaria de Estado de Educação .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 1º 
de janeiro de 2019, dispensacLAuDiANE mirLEY motA mou-
rAo, MASP 1059760- 7, da função gratificada FGD-4 ED1100669 da 
Secretaria de Estado de Educação .
 
usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 1º 
de janeiro de 2019, dispensarENAto BENÍcio ALENcAr GoN-
ÇALvES, MASP 348664-4, da função gratificada FGD-5 ED1100706 
da Secretaria de Estado de Educação .
 
usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, dispensaLEtuciA roDriGuES BoDo-
LAY, MASP 668224-9, da função gratificada FGD-2 ED1100138 da 
Secretaria de Estado de Educação .
 
usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 
de janeiro de 2011, e o Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro de 2019, 
cLAuDiANE mirLEY motA mourÃo, MASP 1059760-7, para 
o cargo de provimento em comissão DAD-4 ED1100985, de recruta-
mento limitado, da Secretaria de Estado de Educação .
 
usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, 
de 1º de janeiro de 2019, nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei nº 
869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro 
de 2019, tHAtiANE LEÃo FErrEirA DutrA mArtiNS, 
MASP 1319722-3, para o cargo de provimento em comissão DAD-4 
ED1100871, de recrutamento limitado, para dirigir a Diretoria Admi-
nistrativa e Financeira - SrE Juiz de Fora da Secretaria de Estado de 
Educação .
 
usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 
de janeiro de 2011, e o Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro de 2019, 
JoYcE SoArES roDriGuES PEtruS, MASP 1278628-1, para 
o cargo de provimento em comissão DAD-8 ED1100134, de recruta-
mento amplo, para dirigir a Superintendência de Avaliação Educacional 
da Secretaria de Estado de Educação .
 
usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, designa, nos termos da Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011 e do Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro 
de 2019, NivEA DE oLivEirA SANtoS, MASP 646628-8, para 
a função gratificada FGD-4 ED1100669 da Secretaria de Estado de 
Educação .
 
usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, designa, nos termos da Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011 e do Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro 
de 2019, LEtuciA roDriGuES BoDoLAY, MASP 668224-9, 
para a função gratificada FGD-5 ED1100706 da Secretaria de Estado 
de Educação .
 
usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de 
janeiro de 2011, e dos Decretos nº 44 .485, de 14 de março de 2007 e 
nº 47 .722, de 27 de setembro de 2019, atribui a JoYcE SoArES 
roDriGuES PEtruS, MASP 1278628-1, diretora da Superinten-
dência de Avaliação Educacional, a gratificação temporária estratégica 
GTED-4 ED1100175 da Secretaria de Estado de Educação .
 
AtoS ASSiNADoS PELo SENHor SEcrEtário DE EStADo 
DE GovErNo, No uSo DE SuAS AtriBuiÇÕES, Em DAtA 
DE oNtEm:
 
PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE DESENvoLvimENto 
SociAL
 
Pela Fundação de Educação para o trabalho de minas Gerais
 
coloca, nos termos dos art . 13, III, e art . 15 do Decreto nº 47 .558, de 
11 de dezembro de 2018, o servidor abaixo relacionado lotado na Fun-
dação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais à disposição da 
FuNDAÇÃo DE AMPAro À PESQuISA Do ESTADo DE MINAS 
GERAIS - FAPEMIG, em prorrogação, de 01/01/2020 a 31/12/2020, 
com ônus para o cessionário, conforme Convênio de Cooperação Téc-
nica nº 01/2019:
LourDES BErNArDETE DE FrEITAS SANToS, MASP 
1 .034 .087-5, ASGPD .
 
PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE JuStiÇA E SEGu-
rANÇA PÚBLicA
 
coloca, nos termos dos art . 13, I, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 11 de 
dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada na Secretaria 
de Estado de Justiça e Segurança Pública à disposição da Secretaria de 
Estado de Fazenda, de 14/09/2017 a 31/12/2020, com ônus para o ces-
sionário, para regularizar situação funcional:
ROGÉRIA ELIAS CAMARGOS/ MASP 753097-5/ASSISTENTE 
ExECuTIvo DE DEFESA SoCIAL .
 
PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE
 
nos termos do art . 10 da Lei nº 9 .507, de 29 de dezembro de 1987, e 
dos art . 7º e art . 10 do Decreto nº 47 .558, de 11 de dezembro de 2018, 
com fundamento no art . 66 da Lei 14 .184, de 31 de janeiro de 2002, 
convalida, a fim de regularizar a situação funcional do servidor abaixo 
relacionado lotado na Secretaria de Estado de Saúde a disposição da 
Prefeitura Municipal de Juiz de Fora/Unidade S.U.S de Juiz de Fora, de 
01/01/2017 a 08/07/2020, atendendo a proposta de programa estadual 
de municipalização, com ônus para o cedente:
JOSE LAERTE DA SILVA BARBOSA; MASP 381054-6; MEDICO 
DA AREA DE GESTAO E ATENCAO A SAÚDE V/A.
 
nos termos dos art . 13, II, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 11 de 
dezembro de 2018, com fundamento no art . 66 da Lei 14 .184, de 31 de 
janeiro de 2002, convalida, a fim de regularizar a situação funcional do 
servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria de Estado de Saúde 
a disposição da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do 
Estado de Minas Gerais, em prorrogação, de 01/01/2020 a 12/01/2020, 
com ônus para o cessionário:
AILTON REGAZIO; MASP 373144/5; MÉDICO DA ÁREA DE GES-
TÃO E ATENÇÃO A SAÚDE V/B.
 
coloca, nos termos do art . 10 da Lei nº 9 .507, de 29 de dezembro de 
1987, e dos art . 7º e art . 10 do Decreto nº 47 .558, de 11 de dezembro de 
2018, o servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria de Estado de 
Saúde à disposição da Prefeitura Municipal de Além Paraíba/Unidade 
SUS-Além Paraíba, de 13/01/2020 a 31/12/2020, atendendo a proposta 
de programa estadual de municipalização, com ônus para o cedente, 
para regularizar situação funcional:
AILTON REGAZIO; MASP 373144-5; MÉDICO DA ÁREA DE GES-
TÃO E ATENÇÃO À SAÚDE V/B.
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Secretaria de Estado 
de Governo

Secretário: Igor Mascarenhas Eto

Expediente
ATo Do SENHor DIrETor

Competência delegadapela Resolução SEGOV Nº 756/2020, publicada 
em 23/06/2020:
AuTorIZA AFASTAMENTo PArA GoZo DE FÉrIAS-PrÊMIo, 
nos termos da Resolução SEPLAG nº 22, de 25/4/2003, ao servidor 
MASP 904590-7,FLAvIo FErrEIrA DE LArA rESENDE, Gestor 
Governamental, nível II, grau F, símbolo GGOV2, por03 (três) meses-
referenteao 2º quinquênio, a partir de 16/10/2020,adquiridoem período 
anterior a publicação da Lei Complementar Federal nº 173/2020.

MArCELuS FErNANDES LIMA
DIrETor
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controladoria-Geral do Estado
Controlador-Geral: rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Expediente
PORTARIA CGE Nº 18/2020

O Controlador-Geral do Estado, no uso da competência que lhe confere o art. 3º do Decreto nº 46.782/2015, RESOLVE substituir a servidora Bárbara 
Alencar Ferreira Lessa nas comissões processantes, pelos servidores abaixo, modificando as portarias de acordo com o quadro a seguir:

PAr nº Nº Portarias Instauração / Data Publicação DOE Servidor Substituto Função na Comissão
07/2016 10/2016, 04-10-2016 Marilene Guedes César, Auditora Interna, Masp 1.337075-4 Secretária

08/2016 11/2016, 04-10-2016 Gregório Anastácio Gil, Agente Governamental, Masp 
1 .371 .115-5 Secretário

Controladoria Geral do Estado, Belo Horizonte, 23 de outubro de 2020
rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Controlador-Geral do Estado
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rESoLuÇÃo CGENº 42, 21 DE ouTuBro DE 2020 .
Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para o atendimento às 
solicitações de acesso à informação no âmbito da Controladoria-Geral 
do Estado .
o CoNTroLADor-GErAL Do ESTADo, no uso de atribuição que 
lhe confere o artigo 93, §1º, inciso III, da Constituição do Estado, c/c 
o artigo 49 da Lei nº . 23 .304, de 30 de maio de 2019, e tendo em vista 
o disposto no Decreto nº 45 .969, de 24 de maio de 2012, considerando 
a necessidade de estabelecer um fluxo eficiente e seguro para o atendi-
mento de demandas relacionadas a pedido de acesso à informação no 
âmbito da Controladoria-Geral do Estado;
rESoLvE:
Art. 1º - Os procedimentos adotados no âmbito da Controladoria-Ge-
ral do Estado (CGE), para atendimento das solicitações de acesso à 
informação apresentadas nos termos da Lei Federal nº 12 .527, de 18 
de novembro de 2011, e do Decreto nº 45 .969, de 24 de maio de 2012, 
serão os dispostos nesta resolução .
Art . 2º -Para os efeitos desta resolução considera-se:
I -interlocutor: servidor público, lotado na Assessoria de Comunicação 
Social da CGE, responsável pelo monitoramento, recebimento, trata-
mento, análise preliminar, distribuição, acompanhamento e gestão das 
solicitações de informações e respostas, bem como por esclarecimen-
tos de dúvidas .
II -área responsável: aquela que detém a informação objeto do pedido 
de acesso; e
III -solicitação de acesso à informação: demanda apresentada nos ter-
mos da Leinº 12 .527,de 2011, e do Decretonº 45 .969, de 2012 .
Parágrafo Único -A Assessoria Estratégica e de Gestão de Riscos será 
responsável pelas atividades previstas nocaput, no caso de impossibi-
lidade de atuação por parte do interlocutor da Assessoria de Comuni-
cação Social .
Art . 3º -A solicitação de acesso à informação encaminhada à CGE e 
registrada no Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão 
(e-SIC)deverá ser enviada pelo interlocutor à área responsável em até 
01 (um) dia útil após o recebimento, para elaboração da resposta.
Parágrafo Único -As solicitações de acesso à informação deverão tra-
mitar, preferencialmente, por meio doSistema Eletrônico de Informa-
ções (SEI).
Art 4º -Aárea responsável, detentora dos dados, poderá questionar à 
Comissão Interna de Gestão deInformaçõesda CGEquanto à existên-
cia ou não de classificação de informações ou impedimentos legais à 
disponibilização da informação solicitada, nos termos dos artigos 22 
e 23 da Lei nº 12 .527, de 2011e dos artigos 21, 31 e 57 do Decreto nº 
45 .969,de 2012 .
Art . 5º -recebida a solicitação de acesso à informação pela área respon-
sável, esta terá até 15 (quinze) dias para elaborar a resposta, com identi-
ficação do responsável, e encaminhá-la ao interlocutor.
Art . 6º -É de competência do interlocutor a avaliação da clareza da res-
posta e de sua adequação à linguagem cidadã, quando necessário .
§ 1º -o interlocutor poderá requerer, à área responsável, ajuste ou 
complementação da resposta a fim de atender o que preconiza a Lei 
nº 12 .527, de 2011 .
§ 2º -A área responsável terá 01 (um) dia útil para realizar os ajustes e 
devolver a demanda ao interlocutor .
Art. 7º -O interlocutor poderá, excepcionalmente, prorrogar o prazo de 
atendimento à solicitação de acesso à informação por até 10 (dez) dias 
corridos, mediante solicitação fundamentada da área responsável, nos 
termos da Leinº 12 .527, de 2011 e do Decreto nº 45 .969, de 2012 .
Art . 8º -Para o atendimento de recursos de 1º grau hierárquico interpos-
tos pelo solicitante, o trâmite será o mesmo do atendimento ao pedido 
de acesso à informação, com os seguintes prazos:
I -o interlocutor deverá encaminhar o recurso para a área responsável 
em até 01 (um) dia útil, a partir do recebimento do recurso;
II -A autoridade responsável deverá providenciar a resposta ao recurso 
e encaminhá-la ao interlocutor em até 08 (oito) dias.
Art . 9º -o atendimento de recursos de 2º grau hierárquico será tratado 
pela Diretoria Central de Transparência Passiva, conforme definido em 
fluxo interno e nos termos do Decreto nº 45.969, de 2012.
Art .10-Fica revogada a resolução CGE nº 038, de 21 de dezembro de 
2017 .
Art . 11 -Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 21de outubrode 2020 .
rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Controlador-Geral do Estado
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rESoLuÇÃo CGE Nº 41, 20 DE ouTuBro   DE  2020 .
Constitui a Comissão de reavaliação de Material Permanente, que atu-
ará no âmbito da Controladoria-Geral do Estado, com a finalidade de 
implantar o processo de reavaliação de material permanente .
o CoNTroLADor-GErAL Do ESTADo, no uso de sua atribuição 
prevista no inciso III, §1º, do art . 93 da Constituição do Estado, no art . 
44 da Lei nº 23 .304, de 30 de maio de 2019, e considerando o Decreto 
nº 45 .242, de 11 de dezembro de 2009, e a resolução SEPLAG nº 37, 
de 9 de julho de 2010,
rESoLvE:
Art . 1º - Fica constituída a Comissão de reavaliação de Material Per-
manente, que atuará no âmbito da Controladoria-Geral do Estado 
(CGE), com a finalidade de determinar o valor atualizado a ser atri-
buído aos materiais permanentes, utilizando os critérios indicados na 
resolução SEPLAG nº 037, de 09 de julho de 2010 .

Art . 2º - A Comissão que se refere o artigo anterior será composta pelos 
servidores a seguir .
I - Como titulares, sob a presidência do primeiro:
Márcio Francisco de Souza - MASP nº 1.043.851-3;
Gustavo Barcelos Martins - MASP nº 1.117.407-5;
Nery Roberto Invernizzi Pope - MASP nº 1.197.038-1;
II - Como suplentes:
Geraldo Magela Ribeiro Magalhães - MASP nº 357.427-4; e
José Renato Martins de Souza - MASP nº 1.307.615-3.
Parágrafo Único - Ocorrendo impedimento justificado de qualquer um 
dos membros titulares, um dos membros suplentes será convocado para 
substituí-lo .
Art . 3º - A função dos membros da Comissão não será remunerada e 
será realizada sem prejuízo das demais atribuições legais inerentes ao 
cargo .
Art . 4º - A Comissão será assistida em suas funções, no que couber, pela 
Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças .
Art . 5º - Esta resolução entre em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 20 de outubro de 2020 .
rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Controlador-Geral do Estado
23 1411813 - 1

ATO DE DESIGNAÇÃO Nº. 03/2020
o CoNTroLADor-GErAL Do ESTADo, no uso de suas das suas 
atribuições legais, especialmente com fulcro no artigo 6º do Decreto 
Estadual nº . 47 .674, de 19 de junho de 2019, considerando as indica-
ções previstas no artigo 3º, §§ 1º e 5º, rESoLvE designar membro 
do Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção, para 
mandato de três anos, em substituição a membro designado pelo Ato 
de Designação nº. 02/2020, publicado em 24 de julho de 2020, con-
forme relação a seguir: I. Membro do Poder Executivo: - Daniel Guima 
rães Medrado de Castro, em substituição a Juliana de oliveira Mar-
ques -oGE .

Belo Horizonte, 21 de outubro de2020 .
rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Controlador-Geral do Estado
Presidente do Conselho de Transparência 

Pública e Combate à Corrupção
23 1411858 - 1

DESPACHo
o CoNTroLADor-GErAL Do ESTADo, no uso da competência 
que lhe confere o art . 93, § 1°, da Constituição do Estado, combinado 
com o art. 28 da Lei Delegada nº 174/2007, nos termos do art. 7º, § 2º, 
da Lei Estadual nº 13.994/2001, tendo em vista a decisão judicial exa-
rada pelo Exmo. Sr. João Ecyr Mota Ferreira, Juiz de Direito à época 
da Comarca de Uberlândia/MG, nos autos da Ação Civil Pública por 
Improbidade Administrativa nº . 702 .12 .040705-5,DETErMINA A 
INCLuSÃo DE JoAQuIM MArTINS MADEIrA, CPF nº . 041 .439-
88-02  ,pelo prazo de 3 (três) anos no CADASTRO DE FORNECEDO-
rES IMPEDIDoS DE LICITAr E CoNTrATAr CoM A ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL - CAFIMP,a contar de 04.09.2019.

CoNTroLADorIA-GErAL Do ESTADo, 
Belo Horizonte, 20 de outubro de 2020 .
rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Controlador-Geral do Estado
23 1412196 - 1

rESoLuÇÃo CGENº 43, 21 DE ouTuBro DE 2020 .
Altera a composição da Comissão Interna do Prêmio “Destaques do 
Controle” da Controladoria-Geral do Estado, instituída pela resolução 
CGE nº 39/2020.
o CoNTroLADor-GErAL Do ESTADo, no uso de sua atribuição 
que lhe confere o artigo 2º do Decreto nº 47 .065, de 02 de outubro 
de 2016,
rESoLvE:
Art . 1º - Alterara composição da Comissão Interna do Prêmio “Desta-
ques do Controle” da Controladoria-Geral do Estado (CGE), instituída 
pela Resolução CGE nº 39, de 01 de outubro de 2020, passando o texto 
do art . 2º a viger nos seguintes termos:
“Art . 2º -Designar os servidores nominados a seguir, sob a presidência 
do primeiro, para compor a Comissão Interna do Prêmio “Destaques 
do Controle” da CGE:
- Altair Fernandes Martins - MASP1.163.135-5;
- Carlos Humberto Ornelas Oliveira - MASP 1.104.114-2;
- Paola Fonseca Cunha Furlan - MASP1.277.677-9;
- Silvana Maris Rodrigues - MASP 929.344-0;
- Beatriz Oliveira Guzella - MASP1.336.925-1;
- Gabriela Luiza Soares Miranda - MASP1.482.975-8;
- Bárbara Alencar Ferreira Lessa- MASP 1.336.936-8;
- Kátia Gomes rocha - MASP 1 .336 .923-6 .”
Art . 2º -Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2020 .
rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Controlador-Geral do Estado
23 1411815 - 1

Defensoria Pública do Estado de minas Gerais
Defensor Público-Geral: Gério Patrocínio Soares

Expediente
RESOLUÇÃO N. 308/2020

Dispõe sobre as remoções provenientes da Resolução n. 290/2020 e dá outras providências.
O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição estabelecida no art. 9º, incisos I, III e XII, e com fun-
damento nos artigos 59, caput, e parágrafo único, e 71, caput e §1º, todos da Lei Complementar Estadual n. 65/2003, tendo em vista os requerimen-
tos apresentados com fundamento na Resolução n. 290/2020 e 291/2020; CONSIDERANDO a auditoria final dos dados gerados pelo sistema de 
remoção dinâmica, conforme protocolos de inscrição apresentados nos prazos previstos nas Resoluções n. 290, 303 e 306, e o interesse em garantir 
a continuidade, qualidade e eficiência do serviço, RESOLVE:
Art. 1º. Ficam removidos(as) os(as) Defensores(as) Públicos(as) relacionados(as) no Anexo desta Resolução para os órgãos de atuação respectivos.
Art. 2º. A data de entrada em exercício nos órgãos de atuação providos por esta Resolução será fixada em ato posterior.
Art . 3 . Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2020 .
Gério Patrocínio Soares
Defensor Público-Geral
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