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PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE FAZENDA

exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de 
julho de 1952, LuiZ mAuro DE oLivEirA, MASP 669863-3, do 
cargo de provimento em comissão de GErENtE DE árEA i, código 
CH-23 FA94, símbolo F-5A do Quadro Específico de Provimento em 
Comissão da Secretaria de Estado de Fazenda, de que trata o art . 12 
da Lei nº 6 .762, de 23 de dezembro de 1975, da AF/1º Nível/uberaba/
SrF i uberaba

exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de 
julho de 1952, FLAvio BELiENE SALGADo, MASP 752386-3, do 
cargo de provimento em comissão de CoorDENADor rEGioNAL 
I, código CH-28 FA32, símbolo F-6A do Quadro Específico de Provi-
mento em Comissão da Secretaria de Estado de Fazenda, de que trata 
o art . 12 da Lei nº 6 .762, de 23 de dezembro de 1975, da Gabinete/
SrF i uberaba .

nomeia, nos termos do art . 1º, § 2º, do Decreto nº 10 .962, de 2 de feve-
reiro de 1968, e tendo em vista a Lei Delegada nº 176, de 26 de janeiro 
de 2007, e o Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, FLAvio 
BELiENE SALGADo, MASP 752386-3, GEFAZ, para o cargo de 
provimento em comissão de GErENtE DE árEA i, código CH-23 
FA94, símbolo F-5A, de recrutamento limitado, do Quadro Específico 
de Provimento em Comissão da Secretaria de Estado de Fazenda, de 
que trata o art . 12 da Lei nº 6 .762, de 23 de dezembro de 1975, para 
responder pela Coordenação Técnico-Administrativa I da AF/1º Nível/
uberaba/SrF i uberaba .

nomeia, nos termos do art . 14, ii, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, 
e o Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, nos termos do art . 
1º, § 2º, do Decreto nº 10 .962, de 2 de fevereiro de 1968, e tendo em 
vista a Lei Delegada nº 176, de 26 de janeiro de 2007, e o Decreto nº 
45 .537, de 27 de janeiro de 2011, LuiZ mAuro DE oLivEirA, 
MASP 669863-3, GEFAZ, para o cargo de provimento em comissão de 
CoorDENADor rEGioNAL i, código CH-28 FA32, símbolo F-6A, 
de recrutamento limitado, do Quadro Específico de Provimento em 
Comissão da Secretaria de Estado de Fazenda, de que trata o art . 12 da 
Lei nº 6 .762, de 23 de dezembro de 1975, para responder pela Coorde-
nação regional de Arrecadação junto ao Gabinete da SrF i uberaba .

AtoS ASSiNADoS PELo SENHor SEcrEtário DE EStADo 
DE PLANEJAmENto E GEStÃo, No uSo DE SuAS Atri-
BuiÇÕES, Em DAtA DE oNtEm:

PELA PoLÍciA miLitAr 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, alínea 
“a”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, FErNANDA cAmPoS 
LuciANo, do cargo de provimento em comissão DAD-4 PM1102333 
da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, a contar de 14/05/2020 .

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, rEGiNA PAuLiNo, para o cargo de provimento em comis-
são DAD-4 PM1102333, de recrutamento amplo, da Polícia Militar do 
Estado de Minas Gerais .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE mEio AmBiENtE E 
DESENvoLvimENto SuStENtávEL

retifica o ato de revogação da gratificação temporária estratégica de 
KYArA cArvALHo LAcErDA, da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, publicado em 26/11/2020: 
onde se lê “MASP 1401494-4”, leia-se “MASP 1401491-4” .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo

no uso de suas atribuições, torna sem efeito o ato publicado em 
15/10/2020, pelo qual SoNiA mAriA FoNSEcA, MASP 1342892-5, 
foi designada para a função gratificada FGD-3 ED1100085 da Secreta-
ria 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 EDEr-
SoN oLivEirA DE SouSA, MASP 1325520-3, a gratificação tem-
porária estratégica GTED-1 ED1100436 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, ELmA NoGuEirA AGuiAr, 
MASP 872684-6, do cargo de provimento em comissão DAD-3 
ED1100316 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, mÉrciA DAS GrAÇAS SiLvA 
iSALtiNo, MASP 1017986-9, do cargo de provimento em comissão 
DAD-4 ED1100976 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, ADEmAr PiNto Do cArmo, 
MASP 1148557-0, do cargo de provimento em comissão DAD-4 
ED1101015 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, miLENE GoNÇALvES 
rABELo, MASP 1298268-2, do cargo de provimento em comissão 
DAD-3 ED1100589 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, criStiNA mArtiNS DA coStA 
DE AZEvEDo, MASP 1059947-0, do cargo de provimento em comis-
são DAD-3 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, exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, 
da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, GiLmArA cELiA LANA 
roDArtE LoPES BErNArDiNo, MASP 1062779 / 2, do cargo 
de provimento em comissão DAD-4 ED1101139 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, vANiA Do cArmo SiLvA, MASP 
1059314-3, do cargo de provimento em comissão DAD-4 ED1101173 
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, KEroLAY criStiANE DE 
SouZA mArQuES BAtiStA DE mAcEDo, MASP 1164521-5, 
do cargo de provimento em comissão DAD-4 ED1100984 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, JuLiA DrumoND cAmPoS 
E SiLvA, MASP 752637-9, do cargo de provimento em comissão 
DAD-5 ED1100402 da Secretaria de Estado de Educação .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, dispensa SuELi GoNÇALvES DA SiLvA, 
MASP 1056127-2, da função gratificada FGD-7 ED1100355 da Secre-
taria de Estado de Educação . 

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, dispensa BárBArA DE SouZA E SiLvA, 
MASP 1320805-3, da função gratificada FGD-5 ED1101074 da Secre-
taria de Estado de Educação . 

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, dispensa LADiSLEi FErrEirA DE SouZA, 
MASP 452427-8, da função gratificada FGD-4 ED1100677 da Secreta-
ria de Estado de Educação . 

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, 
de 1º de janeiro de 2019, dispensa EmÍLio AuGuSto oLi-
vEirA mArQuES, MASP 1145453-5, da função gratificada FGD-4 
ED1100387 da Secretaria de Estado de Educação . 

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, 
de 1º de janeiro de 2019, dispensa  iSADorA riBEiro LoPES, 
MASP 753136-1, da função gratificada FGD-5 ED1101507 da Secreta-
ria 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, 
BArBArA DE SouZA E SiLvA, MASP 1320805-3, para o cargo de 
provimento em comissão DAD-4 ED1101139, de recrutamento limi-
tado, 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, 
KEroLAY criStiANE DE SouZA mArQuES BAtiStA DE 
mAcEDo, MASP 1164521-5, para o cargo de provimento em comis-
são DAD-4 ED1101173, de recrutamento 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, 
EmÍLio AuGuSto oLivEirA mArQuES, MASP 1145453-5, 
para o cargo de provimento em comissão DAD-5 ED1100402, de recru-
tamento amplo, 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, GiLmArA cÉLiA LANA roDArtE LoPES BEr-
NArDo, MASP 1062779-2, para o cargo de provimento em comissão 
DAD-3 ED1100589, de recrutamento 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, vALDEir cLEmENtiNo BArBoZA DoS SANtoS, 
MASP 1211655-4, para o cargo de provimento em comissão DAD-4 
ED1100976, de recrutamento 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, GiLDEcY moiSES NuNES SouZA, MASP 1427539-0, para 
o cargo de provimento em comissão DAD-3 ED1100316, 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, 
SuELi GoNÇALvES DA SiLvA, MASP 1056127-2, para o cargo de 
provimento em comissão DAD-4 ED1101015, de recrutamento limi-
tado, 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, SiNArA DiAS mAcHADo rocHA, MASP 892174-4, para 
o cargo de provimento em comissão DAD-4 ED1100984, de recruta-
mento amplo, 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, miLENE GoNÇALvES rABELo, MASP 1298268-2, 
para a função gratificada FGD-5 ED1101074 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, EGLES SANtA roSA, MASP 1076089-0, para a função grati-
ficada FGD-4 ED1100677 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, criStiNA mArtiNS DA coStA DE AZEvEDo, MASP 
1059947-0, para a função gratificada FGD-3 ED1100085 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, ADEmAr PiNto Do cArmo, MASP 1148557-0, para 
a função gratificada FGD-7 ED1100355 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 SiNArA DiAS 
mAcHADo rocHA, MASP 892174-4, da Superintendência de 
Políticas Pedagógicas, a gratificação temporária estratégica GTED-1 
ED1100436 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 tHAmY rEZENDE 
mArtiNS, MASP 1467677-9, da Assessoria de Comunicação Social, 
a gratificação temporária estratégica GTED-2 ED1100344 da Secreta-
ria de Estado de Educação .

Ato ASSiNADo PELo SENHor SEcrEtário DE EStADo 
DE GovErNo, No uSo DE SuAS AtriBuiÇÕES, Em DAtA 
DE oNtEm:

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE cuLturA E turiSmo

coloca, nos termos dos art . 13, i, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 
11 de dezembro de 2018, os servidores abaixo relacionados lotados na 
Secretaria de Estado de Cultura e turismo à disposição da Secretaria de 
Estado de Fazenda, em prorrogação, de 01/01/2021 a 31/12/2021, com 
ônus para o cessionário:  
ALiNE roDriGuES CuNHA / MASP 753098-3 /ANALiStA DE 
GEStÃo E PoLÍtiCAS PÚBLiCAS EM DESENvoLviMENto;
FLáviA FAriAS roCHA / MASP 753196-5 /ANALiStA DE GES-
tÃo E PoLÍtiCAS PÚBLiCAS EM DESENvoLviMENto;
DANiELLE KriStiNE PiNHEiro DoS SANtoS / MASP 
753285-6 /ANALiStA DE GEStÃo E PoLÍtiCAS PÚBLiCAS EM 
DESENvoLviMENto;
rAGiANA vALENtiNo PErEirA / MASP 753099-1 /ANALiStA DE 
GEStÃo E PoLÍtiCAS PÚBLiCAS EM DESENvoLviMENto;
JoÃo roDriGuES MirANDA / MASP 753309-4 /ANALiStA DE 
GEStÃo E PoLÍtiCAS PÚBLiCAS EM DESENvoLviMENto .

26 1422954 - 1

controladoria-
Geral do Estado
Controlador-Geral: rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Expediente
DESPACHo

o CoNtroLADor-GErAL Do EStADo, no uso da competência 
que lhe confere o art . 93, § l°, da Constituição do Estado de Minas 
Gerais, combinado com o art . 28 da Lei Delegada nº 174, de 26 de 
janeiro de 2007, nos termos do art . 7º, § 2º, da Lei Estadual nº 13 .994, 
de 18 de setembro de 2001, c/c art . 44 do Decreto Estadual n° 45 .902, 
de 27 de janeiro de 2012, tendo em vista a decisão exarada pelo instituto 
de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais-iPSEMG, 
nos autos do Processo Administrativo Punitivo nº 0000316920112018, 
com fundamento no artigo 45, inc. I, do supracitado Decreto, no Certifi-
cado de Auditoria (21441169), e na Nota Jurídica AJ/CGE nº . 164/2020/
CAFiMP, DEtErMiNA A  iNCLuSÃo DA PESSoA FÍSiCA iGor 
LEÃo ArAÚJo,CPF nº .090 .050 .036-00, pelo prazo de 18 (dezoito) 
meses ,No CADAStro DE ForNECEDorES iMPEDiDoS DE 
LiCitAr E CoNtrAtAr CoM A ADMiNiStrAÇÃo PÚBLiCA 
EStADuAL – CAFiMP, a contar de 01 .08 .2020 .

CoNtroLADoriA-GErAL Do EStADo, 
Belo Horizonte, 24 de novembro de 2020 .

rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda
Controlador-Geraldo Estado

26 1422636 - 1

rESoLuÇÃo CGENº 50, 25 DE NovEMBroDE 2020 .
Altera o inciso vii do art . 2º daresolução CGE n° 48, de 23 de novem-
bro de 2020, para substituição de servidora .
o CoNtroLADor-GErAL Do EStADo, no uso de sua atribuição-
prevista no inciso iii, §1º, do art . 93 da Constituição do Estado; no art . 
49 da Lei nº 23 .304, de 30 de maio de 2019;bem como no Decreto nº 
47 .774, de 03 de dezembro de 2019; e considerando o disposto no art . 
3º do Decreto nº 48 .080, de 11 de novembro de 2020,
rESoLvE:
Art . 1º - Fica alterado o inciso vii do art . 2º da resolução CGE n° 48, 
de 23 de novembro de 2020, para substituição de servidora, passando a 
vigorar com a seguinte redação:
“vii- Paloma Cerqueira Pereira, MASP 1 .336 .942-6 .”
Art . 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2020
rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Controlador-Geral do Estado
26 1422578 - 1

PortAriA CGE Nº 22/2020
o Controlador-Geral do Estado, no uso da competência que lhe confere 
o art . 10, § 4º da Lei nº 12 .846, de 2013, tendo em vista os motivos apre-
sentados pela Sra Presidente da Comissão do Processo Administrativo 
de responsabilização de Pessoa Jurídica - PAr Nº 04/2019, instaurado 
pela portaria Nº 09/2019, de 24-5-2019, rESoLvE prorrogar o prazo 
da Comissão Processante, devendo concluir seus trabalhos no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias .
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação .

Controladoria Geral do Estado, Belo 
Horizonte, 26 de novembro de 2020

rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda
Controlador-Geral do Estado

26 1422822 - 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 judiciale-
xarada pelaExma . Sra . Anna Cristina rocha Gonçalves, Juíza Federal 
Substituta da 14ª Vara/SJMG à época, comunicada pelo Ofício AGE/
ArM nº . 553/2020 (22022635), nos autos da Ação Civil Pública por 
improbidade Administrativanº . 0025090-03 .2014 .4 .01 .3800, DEtEr-
MiNA AiNCLuSÃo DE CLáuDio LÚCio DE ALMEiDA, CPF nº . 
514 .167 .786-91,pelo prazo de 3(três) anos no CADAStro DE For-
NECEDorES iMPEDiDoS DE LiCitAr E CoNtrAtAr CoM A 
ADMiNiStrAÇÃo PÚBLiCA EStADuAL - CAFiMP, a contar de 
03 .06 .2020 .

CoNtroLADoriA-GErAL Do EStADo, 
Belo Horizonte, 25 de novembro de 2020 .

rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda
Controlador-Geraldo Estado

26 1422637 - 1

Advocacia-Geral 
do Estado
Advogado-Geral: Sérgio Pessoa de Paula Castro

Expediente
DirEtoriA-GErAL

FÉriAS PrÊMio-AFAStAMENto
AutoriZA AFAStAMENto PArA GoZo DE FÉriAS-PrÊMio, 
nos termos da resolução SEPLAG nº 22, de 25/4/2003à:
MASP 368 .365-3, Daniela de Castro Brant Moraes, por 1 mês, refe-
rente ao 2º quinquênio, a partir de 28 .12 .2020 .
MASP 1 .381 .394-4, Camila Silveira de Paula, por 3 meses, referentes 
ao 1º quinquênio, a partir de 30 .11 .2020 .
LiCENÇA PAtErNiDADE
CoNCEDE LiCENÇA PAtErNiDADE, nos termos do inciso xix do 
art . 7º, c/c o §3º do art . 39 da Cr/1988 e §1º do art . 10 do ADCt da 
Cr/1988, por cinco dias à MASP 1 .123 .683-3, Gustavo Albuquerque 
Magalhães, a partir de 14 .11 .2020 .
AFAStAMENto Por Motivo DE Luto
rEGiStrA AFAStAMENto Por Motivo DE Luto, nos termos 
da alínea “b” do art. 201 da Lei nº 869, de 5.7.1952, por até oito dias 
à MASP 1 .123 .683-3, Gustavo Albuquerque Magalhães, a partir de 
14 .11 .2020 .
rEDuÇÃo DE CArGA HoráriA DE SErviDor rESPoNSá-
vEL Por ExCEPCioNAL
CoNCEDE rEDuÇÃo DE CArGA HoráriA DE trABALHo, 
para vinte horas semanais, nos termos do art . 1º da Lei nº 9 .401, de 
18 .12 .1986, por seis meses, à MASP 1 .377 .479-9, Priscilla Machado de 
Freitas, em prorrogação, a partir de 13 .08 .2020 .
oPÇÃo Por CoMPoSiÇÃo rEMuNErAtÓriA
rEGiStrA oPÇÃo Por CoMPoSiÇÃo rEMuNErAtÓriA, nos 
termos do inciso ii do art . 27 da Lei nº 174, de 26 .1 .2007, alterada pela 
Lei Delegada n° 182/2011, à:
MASP 363 .167-8, Mariane ribeiro Bueno, pela remuneração do cargo 
efetivo de Procurador do Estado, acrescida de 50% da remuneração 
do cargo em comissão de Corregedor, código 660-AE01, a partir de 
18 .11 .2020 .
MASP 1 .127 .022-0, Flávia Caldeira Brant ribeiro de Figueiredo, pela 
remuneração do cargo efetivo de Procurador do Estado, acrescida de 
50% da remuneração do cargo em comissão de Corregedor Auxiliar, 
código 661-AE01, a partir de 18 .11 .2020 .

Geralda Almeida Affonso
Diretora-Geral
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Defensoria Pública do 
Estado de minas Gerais

Defensor Público-Geral: Gério Patrocínio Soares

Expediente
SuPEriNtENDÊNCiA DE GEStÃo DE 

PESSoAS E SAÚDE oCuPACioNAL
Comunicamos aos interessados que recebeu matrícula a Servidora 
Pública abaixo:
ANA CAroLiNA GoNÇALvES PEtrACCoNi, 7 .000 .515-2 .
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rESoLuÇÃo Nº 335/2020
Dispõe sobre a readequação das vagas e dos valores da bolsa de estágio 
não obrigatório direto de Graduação e de Pós Graduação .
o DEFENSor PÚBLiCo GErAL Do EStADo DE MiNAS 
GErAiS, no uso de atribuição prevista no art . 9º, inciso i e xii da Lei 
Complementar 65, de 16 de janeiro de 2003, e com fundamento no art . 
5º, § 2º da Deliberação 006/2011, do Conselho Superior, CoNSiDE-
rANDo a necessidade de readequar o quantitativo de vagas do pro-
grama de estágio não obrigatório direto de graduação e pós-graduação 
da DPMG e o valor da bolsa de estágio; CoNSiDErANDo a existên-
cia de previsão orçamentária, rESoLvE:
Art . 1º - Fixar em 500 o número de vagas no programa de estágio não 
obrigatório direto de Graduação .
Art . 2º - Fixar em 400 o número de vagas no programa de estágio não 
obrigatório direto de Pós Graduação .
Art. 3º - Fixar, a partir de 01 de janeiro de 2021, em R$980,00 (nove-
centos e oitenta reais) o valor da bolsa do programa de estágio não obri-
gatório direto de graduação e em R$120,00 (cento e vinte reais) o valor 
do respectivo auxílio transporte .
Art. 4º - Fixar, a partir de 01 de janeiro de 2021, em R$1.480,00 o 
valor da bolsa do programa de estágio não obrigatório direto de pós 
graduação e em R$120,00 (cento e vinte reais) o valor do respectivo 
auxílio transporte .
Art . 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação e 
revoga as resoluções 092/2015, 003/2019, 266/2019 e 357/2019.

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2020 .
Gério Patrocínio Soares

Defensor Público Geral do Estado de Minas Gerais
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Ato DA SuBDEFENSorA PÚBLiCA-GErAL 
Ato Nº 464/2020

A SuBDEFENSorA PÚBLiCA-GErAL Do EStADo DE MiNAS 
GErAiS, no uso da atribuição delegada pelo art . 1º da resolução n . 
149, de 03 de julho de 2018, com fundamento no art . 9º, inciso xii da 
Lei Complementar Estadual n . 65, de 16 de janeiro de 2003, declara 
aposentado, a partir 14 de setembro de 2020, nos termos do art . 144 
da Emenda Constitucional Estadual nº 104, de 14 de setembro de 
2020, roMES BAtiStA DE GouvEiA, MASP 572 .384-6, CPF 
394 .216 .786-72, Defensor Público de Classe Especial, DP-E, com pro-
ventos integrais, atendidos os requisitos dispostos no art . 3º da Emenda 
Constitucional Federal nº 47, de 05 de julho de 2005 .
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Polícia militar do Estado 
de minas Gerais

Comandante-Geral : Cel PM rodrigo Sousa rodrigues

Expediente
DirEtoriA DE EDuCAÇÃo ESCoLAr 

E ASSiStÊNCiA SoCiAL
DESPACHo EM rEQuEriMENto Nº 369 .1/20-DEEAS

o CoroNEL PM DirEtor DE EDuCAÇÃo ESCoLAr E ASSiS-
TÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições previstas no art. 8º do 
r-125, aprovado pela resolução nº 4 .209, de 16abr12, e considerando 
os termos do inciso ii, do art . 35, da Lei Delegada nº 182, de 21jan11, 
DEFErE:
A oPÇÃo rEMuNErAtÓriA pelo recebimento do dobro da remu-
neração do cargo efetivo, acrescido de 50% (cinquenta por cento) da 
remuneração do cargo em comissão de Diretor Pedagógico, do nº 
160817-3, EEB, Eliana Aparecida de Araujo oliveira, do CtPM/Mon-
tes Claros, a partir de 13nov20 .

(a) WELErSoN CoNCEiÇÃo SiLvA, CEL PM
DirEtor DA DEEAS
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Ato ASSiNADo PELo DirEtor DE rECurSoS 
HuMANoS DA PoLiCiA MiLitAr DE MiNAS GErAiS:

– no uso das atribuições que lhe foram subdelegadas pela Resolução 
n . 3 .806 inciso ii, do artigo 1º, de 10/03/2005, artigo 1º inciso iii, do 
Decreto Estadual n . 36 .885, de 23/05/1995, resolve:
transferir compulsoriamente (Diplomação em Cargo Eletivo) nos ter-
mos do Art . 136, inciso iv, §1º; Art . 159, §2º, inciso ii, todos da Lei 
Estadual n. 5.301/1969, com as alterações da Lei complementar Esta-
dual n . 109/2009, §§10 e 11, do Art . 39 da Constituição do Estado de 
Minas Gerais de 1989, Alteradas pelas Emendas à Constituição do 
Estado de Minas Gerais n . 57/2003 e n . 59/2003 e Art . 14, §8º da Cons-
tituição da república Federativa do Brasil de 1988 . transferindo para 
o Quadro de Praças da reserva remunerada, o n . 119 .572-6, 3° SGt 
QPPM ALExANDrE ANtÔNio DiNiZ AvELAr, da 7ª Cia PM 
ind, a partir de 19/12/2016 com os proventos proporcionais de sua gra-
duação em conformidade com o art . 43 da Lei Delegada Estadual n . 
37/89 . Deixa de ter direito à promoção trintenária em conformidade 
com o previsto no art . 136, iv, Art . 220, “caput” do (EMEMG) e art . 
14, §8º, inciso II da CRFB/1988. Fica retificado o ato pulicado no Diá-
rio Oficial de Minas Gerais n. 46, de 10/03/2018 e no BGPM n. 20, 
de 13/03/2018 .
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DiSPENSA E DESiGNAÇÃo DE DirEtor PEDAGÓGiCo

o CoroNEL PM CoMANDANtE GErAL DA PoLÍCiA MiLitAr 
DE MiNAS GErAiS, no uso de sua competência prevista no art . 6º, 
do r-100, aprovado pelo Decreto nº 18 .445, de 15abr77, e no art . 8º, 
da Lei nº 20 .010, de 05jan12, e considerando o previsto na resolução 
nº 4 .396, de 06mai15,

rESoLvE:

DiSPENSAr, em 12nov20, do cargo de Diretor Pedagógico, do CtPM/
Montes Claros, o nº 067380-6, PEB, Elino Gomes .

DESIGNAR, a partir de 13nov20, até 12nov22, para o cargo de Dire-
tor Pedagógico, D-iii, do CtPM/Montes Claros, o nº 160817-3, EEB, 
Eliana Aparecida de Araujo oliveira .

(a) roDriGo SouSA roDriGuES, CEL PM
CoMANDANtE GErAL
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