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coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952 e do 
art . 11 do Decreto nº 47 .558, de 11 de dezembro de 2018, o servidor 
abaixo relacionado lotado na Secretaria de Estado de Educação à dispo-
sição da Prefeitura Municipal de Betim, em prorrogação, de 1/1/2021 
a 31/12/2021, com ônus para o cessionário, para regularizar situação 
funcional: 
LEoNCio CAETANo DE FAriAS, MASP 1484717-2, PEB - ADM 
2, SrE METroPoLiTANA B . 

coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952 e do 
art . 11 do Decreto nº 47 .558, de 11 de dezembro de 2018, o servidor 
abaixo relacionado lotado na Secretaria de Estado de Educação à dispo-
sição da Prefeitura Municipal de água Comprida, até 31/12/2021, com 
ônus para o cessionário: 
LuiS FErNANDo oLivEirA, MASP 1169220-9, PEB - ADM 3, 
SrE uBErABA . 

coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952 e do 
art . 11 do Decreto nº 47 .558, de 11 de dezembro de 2018, o servidor 
abaixo relacionado lotado na Secretaria de Estado de Educação à dispo-
sição da Prefeitura Municipal de Betim, em prorrogação, de 1/1/2021 
a 31/12/2021, com ônus para o cessionário, para regularizar situação 
funcional: 
STANiSLAW MANSur E SiLvA, MASP 1016318-6, PEB - ADM 1, 
SrE METroPoLiTANA B . 

coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952 e do 
art . 11 do Decreto nº 47 .558, de 11 de dezembro de 2018, a servidora 
abaixo relacionada lotada na Secretaria de Estado de Educação à dispo-
sição da Prefeitura Municipal de várzea da Palma, em prorrogação, de 
1/1/2021 a 31/12/2021, com ônus para o cessionário, para regularizar 
situação funcional: 
rAQuEL PErEirA PiNTo, MASP 1449576-6, PEB - ADM 1, SrE 
PirAPorA . 

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

PELA PoLÍciA civiL Do EStADo DE miNAS GErAiS

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, irENE ANGELicA FrANco E 
SiLvA LEroY, MASP 457 .926-4, do cargo de provimento em comis-
são DAD-8 PC1100304 da Polícia Civil 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, FáviLA LorENA JuN-
QuEirA EtELviNo, MASP 1260071-4, do cargo de provimento em 
comissão DAD-8 Ci1100440 da Secretaria de Estado de Desenvolvi-
mento 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, alí-
nea “a”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, GErALDo mAGELA 
BArcELoS mArtiNS, MASP 1017487-8, do cargo de provimento 
em comissão DAD-6 Ci1100040 da Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento Econômico, a contar de 8/2/2021 .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE DESENvoLvimENto 
SociAL

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 ALE-
xANDrE mário DE FrEitAS, MASP 753048/8, a gratificação 
temporária estratégica GTED-2 Su1100928 da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social, a contar de 08/02/2021 . 

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, JÉSSicA GABriELLA 
DE SouZA iSABEL, MASP 1483970-8, do cargo de provimento em 
comissão DAD-4 Su1102587 da Secretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Social, a contar de 05/02/2021 .

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, YAN BrANDÃo SiLvA, 
MASP 1483515-1, do cargo de provimento em comissão DAD-4 
Su1102591 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a con-
tar de 05/02/2021 .

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, cArLA cArNEiro coStA 
mAciEL DE PAivA, MASP 1421272-4, do cargo de provimento em 
comissão DAD-4 Su1102844 da Secretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Social, a contar de 04/02/2021 .

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, ALExANDrE mário DE FrEi-
tAS , MASP 753048/8, do cargo de provimento em comissão DAD-4 
Su1102655 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a con-
tar de 08/02/2021 .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE JuStiÇA E SEGu-
rANÇA PÚBLicA

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 roB-
SoN riciEri, MASP 1078485-8, a gratificação temporária estraté-
gica GTED-3 JD1100173 da Secretaria de Estado de Justiça e Segu-
rança Pública . 

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, roBSoN riciEri, MASP 
1078485-8, do cargo de provimento em comissão DAD-4 JD1102913 
da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública .

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, LuiSA DE LAZZAri BicALHo PEixoto rESENDE, 
MASP 752857-3, para o cargo de provimento em comissão DAD-4 
JD1102913, de recrutamento amplo, da Secretaria de Estado de Justiça 
e Segurança Pública .

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 LuiSA DE LAZZAri 
BicALHo PEixoto rESENDE, MASP 752857-3,   da Diretoria 
de Apoio à Gestão de Parcerias, a gratificação temporária estratégica 
GTED-3 JD1100173 da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança 
Pública .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo

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, cLAuDiA APArE-
ciDA LArA AuGuSto, MASP 555567-7, do cargo de provimento 
em comissão DAD-5 ED1100404 da Secretaria de Estado de Educação, 
a contar de 01/02/2021 .

AtoS ASSiNADoS PELo SENHor SEcrEtário DE EStADo 
DE GovErNo, No uSo DE SuAS AtriBuiÇÕES, Em DAtA 
DE oNtEm:

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE PLANEJAmENto E 
GEStÃo

com fundamento na Lei Federal nº 6 .999, de 7 de junho de 1982, e nos 
termos dos art . 9º 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 da servidora 
abaixo relacionada lotada na Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão a disposição do Tribunal regional Eleitoral da 045ª Zona Elei-
toral - Bom Despacho,  em prorrogação,  de 01/01/2021 a 31/01/2021, 
com ônus para o cedente:   
FLáviA LuCiANA roDriGuES MENDES, MASP 1217626-9, 
GESTor GovErNAMENTAL (GGov) .

coloca, com fundamento na Lei Federal nº 6 .999, de 7 de junho de 
1982, e nos termos dos art . 9º e art . 10, do Decreto nº 47 .558, de 11 de 
dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada na Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão à disposição do Tribunal Regional 
Eleitoral da  312º Zona Eleitoral - Santa Luzia,  em prorrogação,  de 
01/01/2021 a 04/07/2021, com ônus para o cedente:   
MAriA iNEZ PErEirA roZA DA CoNCEiÇÃo, MASP 274 .720-2, 
AGENTE GovErNAMENTAL (AGov) .

coloca, com fundamento na Lei Federal nº 6 .999, de 7 de junho de 
1982, e nos termos dos art . 9º e art . 10, do Decreto nº 47 .558, de 11 de 
dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada na Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão à disposição do Tribunal Regional 
Eleitoral da 031º Zona Eleitoral - Belo Horizonte,  em prorrogação,  de 
01/01/2021 a 04/07/2021, com ônus para o cedente:   
MÔNiCA DE QuEiroZ, MASP 371 .690-9, AGENTE GovErNA-
MENTAL (AGov) .

coloca, com fundamento na Lei Federal nº 6 .999, de 7 de junho de 
1982, e nos termos dos art . 9º e art . 10, do Decreto nº 47 .558, de 11 de 
dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada na Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão à disposição do Tribunal Regional 
Eleitoral da 315º Zona Eleitoral - Juiz de Fora,  em prorrogação,  de 
01/01/2021 a 31/12/2021, com ônus para o cedente:   
LuCÉLiA APArECiDA DE LiMA FErrEirA, MASP 1367437-9, 
AGENTE GovErNAMENTAL (AGov) .

coloca, com fundamento na Lei Federal nº 6 .999, de 7 de junho de 
1982, e nos termos dos art . 9º e art . 10, do Decreto nº 47 .558, de 11 de 
dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada na Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão à disposição do Tribunal Regio-
nal Eleitoral da 313º Zona Eleitoral - Contagem,  em prorrogação, de  
01/01/2021 a 04/07/2021, com ônus para o cedente:   
APArECiDA CArLA MAriANA DE SouZA, MASP 902 .584-2, 
AGENTE GovErNAMENTAL (AGov) .

coloca, com fundamento na Lei Federal nº 6 .999, de 7 de junho de 
1982, e nos termos dos art . 9º e art . 10, do Decreto nº 47 .558, de 11 de 
dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada na Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão à disposição do Tribunal Regional 
Eleitoral da 332º Zona Eleitoral - Belo Horizonte,  em prorrogação,  de 
01/01/2021 a 04/07/2021, com ônus para o cedente:   
riTA LuZiA SiMÕES DE oLivEirA, MASP 900 .096-9, AGENTE 
GovErNAMENTAL (AGov) .

coloca, com fundamento na Lei Federal nº 6 .999, de 7 de junho de 
1982, e nos termos dos art . 9º e art . 10, do Decreto nº 47 .558, de 11 de 
dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada na Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão à disposição do Tribunal Regio-
nal Eleitoral da  093º Zona Eleitoral - Contagem,  em prorrogação,  de 
01/01/2021 a 04/07/2021, com ônus para o cedente:   
roSELi APArECiDA DE MorAiS, MASP 902 .770-7, AGENTE 
GovErNAMENTAL (AGov) .

coloca, com fundamento na Lei Federal nº 6 .999, de 7 de junho de 
1982, e nos termos dos art . 9º e art . 10, do Decreto nº 47 .558, de 11 de 
dezembro de 2018, o servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão à disposição do Tribunal Regio-
nal Eleitoral da 197º Zona Eleitoral - oliveira,  em prorrogação,  de 
01/01/2021 a 04/07/2021, com ônus para o cedente:   
JoSÉ rAiMuNDo LiMA, MASP 358 .745-8, AGENTE GovErNA-
MENTAL (AGov) .

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 Planejamento e Gestão à disposição da  Funda-
ção Tv Minas Cultural e Educativa - Tv MiNAS, em prorrogação, de 
01/01/2021 a 31/12/2021, com ônus para o cessionário:  
DENiLSoN roNEY BATiSTA LoPES, MASP: 903 .408-3, ASSiS-
TENTE ADMiNiSTrATivo DE TELECoMuNiCAÇÕES 
(ASTEL);
EDiLAiNE CoSTA FErrEirA, MASP: 365 .788-9, AuxiLiAr 
ADMiNiSTrATivo DE TELECoMuNiCAÇÕES (AATEL);
MArCoS JoSÉ DE oLivEirA SiLvA, MASP: 369 .759-6, 
ASSiSTENTE ADMiNiSTrATivo DE TELECoMuNiCAÇÕES 
(ASTEL);
MAriA LÚCiA MoNTEiro, MASP: 353 .677-8, AuxiLiAr ADMi-
NiSTrATivo DE TELECoMuNiCAÇÕES (AATEL);
oDAir BErToLiM, MASP: 903 .409-1, GESTor DE TELECoMu-
NiCAÇÕES (GTEL) .

coloca, com fundamento na Lei Federal nº 6 .999, de 7 de junho de 
1982, e nos termos dos art . 9º e art . 10, do Decreto nº 47 .558, de 11 de 
dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada na Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão à disposição do Tribunal Regional 
Eleitoral da 036º Zona Eleitoral - Belo Horizonte,  em prorrogação,  de 
01/01/2021 a 31/12/2021, com ônus para o cedente:   
AuGuSTA DiAS LEAL, MASP 348 .429-2, AGENTE GovErNA-
MENTAL (AGov) .

retifica o ato de prorrogação de cessão de GuStAvo coStA DE 
SouZA, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, publicado 
em 19/11/2020: onde se lê “Agente Governamental (AGov)”, leia-se 
“Gestor Governamental (GGov)” .

09 1444963 - 1

Secretaria de Estado 
de Governo

Secretário: igor Mascarenhas Eto

Expediente
DirEToriA DE rECurSoS HuMANoS

ATo Do SENHor DirETor
TErMo DE iNSTAurAÇÃo DE ProCESSo ADMiNiSTrATivo
o DirETor DE rECurSoS HuMANoS DA SECrETAriA DE 
ESTADo DE GovErNo, instaura, nos termos da Lei n .º 14 .184, de 
31 de janeiro de 2002, e da resolução/SEPLAG n .º 37/2005, consi-
derando o ofício SEPLAG/DCMPP/iNSPEÇÃo nº . 533/2020 (docu-
mento 22698972), Processo Administrativo nº 001/2021 de revisão 
e Eventual Supressão de Concessão Indevidaà servidora, aposentada, 
H .H .r, Masp1045370-2, em razão de débito apurado quanto ao paga-
mento de concessão indevida de promoção, a partir de 01/01/2016, 
publicada no “MG” de 02/03/2016 . A concessão da promoção para o 
nível iii, grau A, da carreira de Técnico de Administração Geral,não 
observou o requisito do inciso iii, doart . 17 da Lei nº 15 .470/2005 a 
saber: “iii - ter recebido cinco avaliações periódicas de desempenho 
individual satisfatórias, desde a sua promoção anterior, nos termos das 
normas legais pertinentes” .

Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2021 .
Marcos ribeiro de oliveira

Diretor de recursos Humanos
09 1444692 - 1

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

Expediente

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

Expediente
rESoLuÇÃo AGE Nº88, DE 08 DE FEvErEiro DE 2021 .

Concede Progressão na Carreira do Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria e Auditoria e Político-institucionais .
o ADvoGADo-GErAL Do ESTADo, no uso de suas atribuições, especialmente o disposto na Lei nº . 15 .470, de 13 de janeiro de 2005, e no 
Decreto nº 45 .771, de 10 de novembro de 2011,
rESoLvE:
Art . 1º Conceder Progressão na Carreira do Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria e Auditoria e Político-institucionais, nos ter-
mos do artigo 16 da Lei nº . 15 .470, de 13 de janeiro de 2005, aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da 
Advocacia-Geral do Estado relacionados nos Anexos desta resolução .
Art . 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir das datas constantes nos anexos desta resolução .

Belo Horizonte, aos 08 de fevereiro de 2021 .
SÉrGio PESSoA DE PAuLA CASTro

ADvoGADo-GErAL Do ESTADo

ANExo i
Carreira de Agente Governamental – AGov

Nº MASP NoME
Situação 
Anterior Progressão Data de vigência

Nível Grau Nível Grau Dia Mês Ano
1 1 .393 .624-0 Alexsandra rosa de Freitas oliveira i B i C 1 1 2021
2 355 .263-5 Aloisio rodrigues Tanure iv G iv H 1 1 2021

DESPACHo
o Controlador-Geral do Estado, no uso da competência que lhe foi dele-
gada pelo Decreto nº 47 .995, de 20 de maio de 2020, considerando o 
que consta do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Por-
taria NuCAD/AST/SEE nº . 136/2018, com extrato publicado no Diário 
Oficial do Executivo de 8/12/2018, considerando o relatório final da 
comissão processante, o Parecer/Núcleo Técnico CoGE nº 1/2021 e o 
julgamento proferido, converte o ato de desligamento em DEMiSSÃo 
da ex-servidora Mariza Angelina Martins Ferreira, MASP 1 .067 .421-6, 
admissão 1, à época dos fatos ocupante do cargo em comissão de Dire-
tora Escolar e Presidente da Caixa Escolar, da Superintendência regio-
nal de Ensino de Guanhães, Secretaria de Estado de Educação, nos ter-
mos do art. 244, inciso V, pela inobservância dos deveres funcionais 
previstos no artigo 216, incisos v e vi e prática da conduta ilícita pre-
vista no art . 249, inciso iii, da Lei Estadual nº 869/1952 .
Conforme art .55, da Lei Estadual nº 14 .184 de 31/1/2002, a servidora 
terá o prazo de 10 (dez) dias para, se tiver interesse, apresentar pedido 
de reconsideração .

Controladoria Geral do Estado, Belo 
Horizonte, 08 de fevereiro de 2021

rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda
Controlador-Geral do Estado

DESPACHo
o Controlador-Geral do Estado, no uso da competência que lhe foi dele-
gada pelo Decreto nº 47 .995, de 20 de maio de 2020, tendo em vista o 
que consta no Processo Administrativo Disciplinar instaurado por meio 
da Portaria NuCAD/SEE nº . 119/2017, com extrato publicado no Diá-
rio Oficial do Executivo de 17/11/2017, considerando o Relatório Con-
clusivo da comissão processante, o Parecer NuCAD SEE nº 291/2020, 
o Parecer Núcleo Técnico CoGE nº 7/2021 e o julgamento proferido, 
DEMiTE A BEM Do SErviÇo PÚBLiCo o servidor rodrigo César 
Faria Gomes, MASP 1 .160 .692-5, ocupante do cargo de professor de 
educação básica, admissão 3, lotado na Superintendência regional 
Metropolitana C, da Secretaria de Estado de Educação – SEE, nos ter-
mos do art . 244, inciso vi, pelo descumprimento dos deveres previstos 
nos artigos 172, incisos i, ii, iii, iv, vi, vii e vii, e 173 incisos i, ii e 
iv da Lei nº 7 .109/1977, e pelo descumprimento dos deveres previstos 
no artigo 216, incisos iv, v e vi, e por ter incorrido na conduta descrita 
no artigo 250, inciso i, da nº Lei 869/52 . Conforme art .55, da Lei Esta-
dual nº 14 .184 de 31/1/2002, o servidor terá o prazo de 10 (dez) dias 
para, se tiver interesse, apresentar pedido de reconsideração .

Controladoria Geral do Estado, Belo 
Horizonte, 09 de fevereiro de 2021

rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda
Controlador-Geral do Estado

09 1444810 - 1

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 pela Secre-
taria de Estado de Governo-SEGov, nos autos do Processo Adminis-
trativo Punitivo SEGov nº . 27/2019, com fundamento no artigo 45, 
inc. I, do supracitado Decreto, no Certificado de Auditoria (24816560), 
e na Nota Jurídica AJ/CGE nº . 12/2021/CAFiMP, DETErMiNAA 
iNCLuSÃo DA PESSoA JurÍDiCAS P SErviÇoS ProMoCio-
NAiS TuriSMo E EvENToS LTDA ., CNPJ nº .01 .022 .790/0001-79, 
pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses,No CADASTro DE For-
NECEDorES iMPEDiDoS DE LiCiTAr E CoNTrATAr CoM A 
ADMiNiSTrAÇÃo PÚBLiCA ESTADuAL – CAFiMP, a contar de 
17/12/2020 .

CoNTroLADoriA-GErAL Do ESTADo, 
Belo Horizonte, 01de fevereiro de 2021 .
 .rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Controlador-Geraldo Estado
09 1444653 - 1

DESPACHo
o Controlador-Geral do Estado, no uso de sua atribuição e tendo em 
vista a Nota Jurídica AJ/CGE nº 15/2021, de 05/02/2021, que anali-
sou o Pedido de reconsideração interposto por MAriA DE FáTiMA 
SiLvA LuiZ, Masp 339 .428-5, referente ao Processo Administrativo 
Disciplinar instaurado pela Portaria NuCAD/SEE nº 22/2018, de 
17/04/2018, do Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Educa-
ção, DECiDE:
Conhecer do Pedido de reconsideração e, no mérito, o indeferir, man-
tendo a penalidade aplicada em 22 de dezembro de 2020 .

Controladoria Geral do Estado, Belo 
Horizonte, 08 de fevereiro de 2021

rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda
Controlador-Geral do Estado

DESPACHo
o Controlador Geral, no uso da competência que lhe confere o Decreto 
Estadual nº 47 .995 de 29 de junho de 2020, tendo em vista o que consta 
no Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria iEF 
nº 11/2017, com extrato publicado no Diário Oficial do Executivo 
de 11/02/2017, considerando o relatório Final da comissão proces-
sante, a Nota Técnica nº 1370 .1166 .18 e o Parecer Núcleo Técnico nº 
4/2021, e Julgamento proferido, CoNvErTE A ExoNErAÇÃo EM 
DEMiSSÃo A BEM Do SErviÇo PÚBLiCo do ex-agente público, 
João Rossini Aquilar da Silva, Masp: 1.060.286-0, admissão 1, à época 

ocupante do cargo de Gerente do Escritório regional Nordeste do ins-
tituto Estadual de Floresta, nos termos do artigo 244, inciso vi, por 
descumprir os deveres previstos no art . 216, incisos v, vi, e por inci-
dir na conduta prevista no artigo 250, incisos ii e v, todos da Lei nº 
869/1952 .
Conforme art .55, da Lei Estadual nº 14 .184 de 31/1/2002, o servidor 
terá o prazo de 10 (dez) dias para, se tiver interesse, apresentar pedido 
de reconsideração .

Controladoria Geral do Estado, Belo 
Horizonte, 09 de fevereiro de 2021

rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda
Controlador-Geral do Estado

CorrEGEDoriA-GErAL
PorTAriA/CoGE Nº 26/2021

o Corregedor-Geral, no uso da competência estabelecida no artigo 32 
do Decreto Estadual n° 47 .774, de 03 de dezembro de 2019, e com base 
no artigo 219 da Lei Estadual nº 869, de 05 de julho de 1952, tendo em 
vista os motivos apresentados pelo Sr . Presidente da Comissão Proces-
sante, e, ainda, o disposto no Decreto nº 48 .031, de 31 de agosto de 
2020, rESoLvE:
Art . 1º reconduzir a Comissão dos Processos Administrativos Discipli-
nares instaurados pelas Portarias relacionadas no quadro a seguir, para 
conclusão dos respectivos trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias a 
contar da publicação da presente portaria .

Portarias Extrato publicado no Diário 
Oficial do Executivo do dia

CoGE Nº 09/2018 01 de março de 2018 .
CoGE Nº 12/2018 01 de março de 2018 .
CoGE Nº 13/2018 01 de março de 2018 .
CoGE Nº 38/2019 11 de maio de 2019 .
CoGE Nº 14/2020 02 de dezembro de 2020 .

Art . 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação .

PorTAriA/CoGE Nº 27/2021
o Corregedor-Geral, no uso da competência estabelecida no artigo 32 
do Decreto Estadual n° 47 .774, de 03 de dezembro de 2019, e com base 
no artigo 219 da Lei Estadual nº 869, de 05 de julho de 1952, tendo em 
vista os motivos apresentados pela Sra . Presidente da Comissão Pro-
cessante, e, ainda, o disposto no Decreto nº 48 .031, de 31 de agosto de 
2020, rESoLvE:
Art . 1º reconduzir a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar 
instaurado pela Portaria/COGE Nº 15/2020, publicada no Diário Oficial 
do Executivo em 02 de dezembro de 2020, para concluir os respecti-
vos trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação da 
presente portaria .
Art . 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação .

Corregedoria-Geral, Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2021 .
vanderlei Daniel da Silva

Corregedor-Geral
09 1444939 - 1

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 pela Secreta-
ria Geral do Estado-SECGErAL, nos autos do Processo Administrativo 
Punitivo SECGErAL nº 03/2020, com fundamento no artigo 45, inc . i, 
do supracitado Decreto, no Certificado de Auditoria (24918264), e na 
Nota Jurídica AJ/CGE nº . 16/2021/CAFiMP, DETErMiNA A iNCLu-
SÃo DA PESSoA JurÍDiCA MYCLiPP SErviÇoS E iNForMA-
ÇÕES LTDA ., CNPJ nº . 09 .308 .405/0001-66, pelo prazo de 24 (vinte 
e quatro) meses, No CADASTro DE ForNECEDorES iMPEDi-
DoS DE LiCiTAr E CoNTrATAr CoM A ADMiNiSTrAÇÃo 
PÚBLiCA ESTADuAL – CAFiMP, a contar de 16/01/2021 .

CoNTroLADoriA-GErAL Do ESTADo, 
Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2021 .
rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Controlador-Geral do Estado
09 1444656 - 1

rESoLuÇÃo CGE Nº 05, 9 DE FEvErEiro DE 2021 .
Acrescenta o artigo 8º à Resolução CGE nº 30, de 19 de agosto de 
2020, que dispõe sobre as diretrizes para subsidiar a gestão de pes-
soas, no âmbito da Controladoria-Geral do Estado, quanto à seleção 
de profissionais para os cargos em comissão, cujas atribuições sejam 
de auditoria .
o CoNTroLADor-GErAL Do ESTADo, no uso de sua atribuição 
que lhe confere o artigo 93 da Constituição do Estado, e tendo em vista 
o disposto na Lei nº 23 .304, de 30 de maio de 2019, no Decreto nº 
47 .774, de 03 de dezembro de 2019,
rESoLvE:
Art . 1º - A resolução nº 30/2020 passa a vigorar acrescida do artigo 8º, 
com a seguinte redação:
“Art . 8º - Fica dispensada a realização de processo seletivo por meio do 
programa Transforma Minas após a realização de dois processos seleti-
vos sem êxito na escolha de profissional para a vaga ofertada”.
Art . 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 9 de fevereiro de 2021 .
rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Controlador-Geral do Estado
09 1444894 - 1
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