
 4 – sábado, 20 de Março de 2021 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, 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, 
PAtriciA DAS GrAcAS roDriGuES rEiS, MASP 669 .408-7, 
para o cargo de provimento em comissão DAD-3 SA1100847, de recru-
tamento 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, 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, EStEFANiA viANA SAmPAio, MASP 753219-5, para a fun-
ção gratificada FGD-1 SA1100317 da Secretaria de Estado de Saúde.

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

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 09/03/2021, a 
prorrogação da disposição de mAriA APArEciDA FirmiNo DoS 
SANtoS , MASP 364 .919-1, lotada na Secretaria de Estado de Plane-
jamento e Gestão, à Advocacia Geral do Estado - AGE, pelo período de 
01/01/2021 a  31/12/2021 .

Pelo instituto de Previdência dos Servidores do Estado de minas 
Gerais

coloca, nos termos dos art . 13, iii, e art . 15 do Decreto nº 47 .558, de 11 
de dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada no instituto 
de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais à disposição 
do instituto Estadual de Florestas / iEF, em prorrogação, de 1/1/2021 a 
31/12/2021, com ônus para o cessionário, conforme Convênio de Coo-
peração técnica nº 02/2019, para regularizar situação funcional:  
ANA CÉLiA NuNES BArroSo, MASP 1072859-0, AuSS, NÍvEL 
iv, GrAu B .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo

usando da competência delegada pelo art . 1º, iii, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, concede, nos termos do art . 179 da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, novo período de licença para tratar de interesse 
particular de 2 (DoiS) ANoS à servidora SANDrA APArEciDA 
FrANciSco DE mELo, MASP 1107878-9, PEB ii G - ADM . 01, 
lotada na Secretaria de Estado de Educação .
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Secretaria-Geral
Secretário-Geral: Mateus Simões de Almeida

Expediente
Ato DA SuPEriNtENDENtE DE 

PLANEJAMENto, GEStÃo E FiNANÇAS
A SuPEriNtENDENtE DE PLANEJAMENto, GEStÃo E 
FiNANÇAS daSECrEtAriA-GErAL, no uso da competência dele-
gada pela resolução Secretaria-Geral nº 005, de 08/07/2019 Auto-
riZA AFAStAMENto PArA GoZo DE FÉriAS PrÊMio, nos 
termos da resolução Seplag nº 22, de 25 de abril de 2003, conforme 
Deliberação Comitê Extraordinário CoviD-19 nº 2, de 16/03/2020, 
aos servidores:
- rENAto SÉrGio LADEirA CoBuCCi, Masp: 907159-8, por 01 
mês referente ao 3º quinquênio, contar de 04/03/2021 .
- ANtÔNio EFFrESS MArQuES rEY CruEL NEto, Masp: 
366591-6, por 01 mês, referentes ao 2º quinquênio, a contar de 
18/03/2021 .
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Secretaria de Estado 
de Governo

Secretário: igor Mascarenhas Eto

Expediente
SuPEriNtENDÊNCiA DE PLANEJAMENto, 

GEStÃo E FiNANÇAS
DirEtoriA DE rECuroS HuMANoS

Ato do SENHor DirEtor
tErMo DE iNStAurAÇÃo DE ProCESSo ADMiNiStrAtivo
o DirEtor DE rECurSoS HuMANoS DA SECrEtAriA DE 
EStADo DE GovErNo, instaura o processo administrativo de 
n .º 11/2021, para revisão e correção de vigências de benefícios,  nos 
termos da Lei n .º 14 .184, de 31 de janeiro de 2002, e da resolução/
SEPLAG n .º 37/2005,  à servidora  E .Ko .S ., MASP 904342-3, AGov, 
em razão de débito apurado em virtude da concessão irregular da pro-
gressão com vigência a partir de 30/06/2016, publicada no “MG” de 
22/07/2016, com intervalo menor que o devido, repercutindo na vigên-
cia da progressão subsequente . A concessão da progressão não obser-
vou o requisito do art . 57 da Lei nº 15 .788, de 27 de outubro de 2005, 
a saber: a progressão seguinte ocorrerá após o servidor ter cumprido o 
interstício de um ano de efetivo exercício no mesmo grau . 

Belo Horizonte, 19 de março de 2021 . 
Marcos ribeiro de oliveira

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

Expediente
DESPACHo

o CoNtroLADor-GErAL Do EStADo, no uso de suas atri-
buições, nos termos do art . 54, inciso iii, do Decreto Estadual n° 
45 .902/2012, tendo em vista a decisão exarada nos autos do Agravo de 
instrumento nº 1 .0000 .20 .024471-3/001, DEtErMiNA A rEiNCLu-
SAo DA EMPrESA rv iMoLA trANSPortES E LoGiStiCA 
LtDA ., CNPJ nº 05 .366 .444/001-69, Do CADAStro DE ForNE-
CEDorES iMPEDiDoS DE LiCitAr E CoNtrAtAr CoM A 
ADMiNiStrAÇÃo PÚBLiCA EStADuAL – CAFiMP E Do CEiS-
CGu, EM rAZAo Do JuLGAMENto DEFiNitivo Do Pro-
CESSo JuDiCiAL nº 5026011-71 .2020 .8 .13 .0024 .

CoNtroLADoriA-GErAL Do EStADo, 
Belo Horizonte 19 de março de 2021 .

rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda
Controlador-Geraldo Estado
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CorrEGEDoriA-GErAL
PortAriA/CoGE Nº 35/2021

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 23/2018 29 de março de 2018
CoGE Nº 61/2018 01 de setembro de 2018
CoGE Nº 55/2019 08 de agosto de 2019

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

PortAriA/CoGE Nº 36/2021
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 
Sindicante,e, ainda, o disposto no Decreto nº 48 .031, de 31 de agosto 
de 2020, rESoLvE:
Art . 1º reconduzir a Comissão nas Sindicâncias Administrativas inves-
tigatórias instauradas 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 32/2019 13 de abril de 2019
CoGE Nº 58/2019 27 de agosto de 2019

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

PortAriA/CoGE Nº 37/2021
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 
Processante,e, ainda, o disposto no Decreto nº 48 .031, de 31 de agosto 
de 2020, rESoLvE:
Art . 1º Substituir o servidor Sinval de Deus vieira, MASP 664 .878 - 6, 
pela servidora tânia Paula Machado, MASP 373 .836-6, nos Processos 
Administrativos Disciplinares instaurados pelas Portarias relacionadas 
no quadro a seguir .

Portarias Extrato publicado no Diário 
Oficial do Executivo do dia

CoGE Nº 53/2019 25 de julho de 2019 .
CoGE Nº 11/2020 15 de outubro de 2020 .

Art . 2º reconduzir a Comissão para, sob a presidência da servidora 
vanderlice ribeiro dos Santos, MASP 1 .117 .803-5, concluir os respec-
tivos trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias .
Art . 3° Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação .

PortAriA/CoGE Nº 38/2021
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 Substituir a servidora renata Emara Naziazena, MASP 
391 .879-4, pela servidora tânia Paula Machado, MASP 373 .836-6, nos 
Processos Administrativos Disciplinares instaurados pelas Portarias 
relacionadas no quadro a seguir .

Portarias Extrato publicado no Diário 
Oficial do Executivo do dia

CoGE Nº 46/2018 06 de julho de 2018 .
CoGE Nº 55/2018 31 de julho de 2018 .
CoGE Nº 89/2018 29 de dezembro de 2018 .

Art . 2º reconduzir a Comissão para, sob a presidência da servidora 
vanderlice ribeiro dos Santos, MASP 1 .117 .803-5, concluir os respec-
tivos trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias .
Art . 3° Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação .

PortAriA/CoGE Nº 39/2021
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 Sin-
dicante, e, ainda, o disposto no Decreto nº 48 .031, de 31 de agosto de 
2020, rESoLvE:
Art . 1º Substituir a servidora Katherynne Michelynne Cruz rodri-
gues, MASP 1 .371 .540-4, pela servidora Andréa Alves Souza, MASP 
1 .066 .636-0, na Sindicância Administrativa investigatória instaurada 
pela Portaria/COGE Nº 64/2019, publicada no Diário Oficial do Execu-
tivo em 18 de outubro de 2019 .
Art . 2º reconduzir a Comissão para, sob a presidência da servidora 
Lúcia Mary ribeiro Hott, MASP 1 .228 .645-6, concluir os respectivos 
trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias .
Art . 3° Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação .

PortAriA/CoGE Nº 40/2021
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 Sin-
dicante, e, ainda, o disposto no Decreto nº 48 .031, de 31 de agosto de 
2020, rESoLvE:
Art . 1º Substituir a servidora Eliane Aparecida Ferreira rocha, MASP 
1 .336 .790-9, pela servidora Andréa Alves Souza, MASP 1 .066 .636-0, 
na Sindicância Administrativa investigatória instaurada pela Portaria/
COGE Nº 24/2019, publicada no Diário Oficial do Executivo em 30 
de março de 2019 .
Art . 2º reconduzir a Comissão para, sob a presidência da servidora 
Simone Domingos de Souza, MASP 1 .344 .146-4, concluir os respecti-
vos trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias .
Art . 3° Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação .

Corregedoria-Geral, Belo Horizonte, 19 de março de 2021 .
vanderlei Daniel da Silva

Corregedor-Geral

DESPACHo
o Controlador-Geral do Estado, no uso de sua atribuição e tendo em 
vista a Nota Jurídica AJ/CGE nº 29/2021, de 18/03/2021, que analisou 
o Pedido de reconsideração oposto por SiMoNE MAriA DE oLi-
vEirA CoELHo E SALES, MASP 1050857-0, referente ao Processo 
Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria NuCAD/SEE n° 
52/2018, DECiDE:
Conhecer o Pedido de reconsideração apresentado e, no mérito, o inde-
ferir, mantendo a decisão publicada no Diário Oficial no dia 25 de feve-
reiro de 2021 .
Controladoria Geral do Estado, Belo Horizonte, 19 de março de 2021

rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda
Controlador-Geral do Estado
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rESoLuÇÃo CGE Nº10, 19 DE MArÇo DE 2021 .
Dispõe sobre a atualização do Plano de integridade da Controladoria-
Geral do Estado (Pi - CGE) e dáoutras providências .
o CoNtroLADor-GErAL Do EStADo, no uso da atribuição que 
lhe confere o art . 49 §1º, inciso xii, da Lei 23 .304, de 30 de maio 
de 2019; art . 2º, incisos xii e xiii, do Decreto nº 47 .774 de 03 de 
dezembro de 2019, e considerando as disposições do Decreto Estadual 
nº 47 .185, de 13 de maio de 2017, que institui o Plano Mineiro de Pro-
moção da integridade (PMPi), da resolução CGE nº 10, de 15 de maio 
de 2018, que institui procedimento de tramitação e aprovação do Plano 
de integridade da CGE, da resolução CGE nº 31, de 14 de setembro de 
2018, que institui o Plano de integridade da CGE,

rESoLvE:
Art . 1º - Fica aprovada a 3ª edição do Plano de integridade da Contro-
ladoria-Geral do Estado (Pi - CGE) de que trata a resolução CGE nº 
031/2018, de acordo com o ANExo ÚNiCo desta resolução .
Art . 2º - A 3ª edição do Plano de integridade foi previamente discutida 
no âmbito do Comitê de Governança, integridade, riscos e Controles 
(CGirC) e será integralmente publicada no sítio eletrônico da Contro-
ladoria-Geral do Estado (CGE), na rede mundial de computadores .
Art . 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação . 

Belo Horizonte, 19 de março de 2021 .
rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Controlador-Geral do Estado
19 1459437 - 1

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

Expediente
rESoLuÇÃo AGE Nº 95, 19 DE MArÇo DE 2021 .

Institui Grupo de Trabalho com a finalidade de apresentar projetos e 
desenvolver tecnologias de Inteligência Artificial para promoção de 
soluções de eficiência, celeridade e economicidade no desempenho das 
atividades da Advocacia Pública estadual . 
o ADvoGADo-GErAL Do EStADo, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o disposto nas Leis Complementares n° 30, de 10 de 
agosto de 1993; n° 35, de 29 de dezembro de 1994; n° 81, de 11 de 
agosto de 2004; nº 83, de 28 de janeiro de 2005; e nº 151, de 17 de 
dezembro de 2019; bem como no Decreto nº 47 .963, de 28 de maio 
de 2020; 
rESoLvE:
Art . 1º - Fica instituído, no âmbito da Advocacia-Geral do Estado, 
Grupo de trabalho para a apresentação de projetos e o desenvolvi-
mento de tecnologias de Inteligência Artificial com objetivo de promo-
ver soluções de eficiência, celeridade e economicidade no desempenho 
das atividades de representação judicial e extrajudicial do Estado, pres-
tação de consultoria e assessoramento jurídicos ao Poder Executivo e 
incremento da arrecadação pública, auxiliando a tomada de decisões 
estratégicas pelos Procuradores do Estado e Advogados Autárquicos .
Art . 2º - integram o Grupo de trabalho a que se refere o art . 1º:
i - a Advogada-Geral Adjunta para o Contencioso, Margarida Maria 
Pedersoli, Masp 598 .212-9, que o coordenará;
ii - o Procurador do Estado Carlos Alberto rohrmann, Masp 
1 .051 .104-6;
iii - o Procurador do Estado Claudemiro de Jesus Ladeira, Masp 
1 .133 .067-7;
iv - o Procurador do Estado Fernando Salzer e Silva, Masp 
1 .128 .379-3;
v - o Procurador do Estado Gustavo Luiz Freitas de oliveira Enoque, 
Masp 1 .050 .969-3;
vi - o Procurador do Estado Marcelo Pádua Cavalcanti, Masp 
345 .584-7;
vii - o servidor Leopoldo vargas Caetano da Fonseca, Masp 
1 .379 .117-3;
viii - a servidora Luisa Miranda Scalzo, Masp 752 .662-7 .
Parágrafo único - A coordenadora poderá convidar outros Procuradores 
do Estado e servidores administrativos para participar de reuniões e 
colaborar com as atividades do Grupo de trabalho .
Art . 3º - o Grupo de trabalho deverá submeter ao Advogado-Geral 
do Estado relatório final com as medidas propostas pelo Grupo de 
trabalho no prazo de 90 (noventa) dias a contar da publicação desta 
resolução .
Art 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 19 de março de 2021 .
SÉrGio PESSoA DE PAuLA CAStro

Advogado-Geral do Estado
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Defensoria Pública do 
Estado de minas Gerais

Defensor Público-Geral: Gério Patrocínio Soares

Expediente
Ato Do DEFENSor PÚBLiCo-GErAL 

Ato Nº 66/2021
o DEFENSor PÚBLiCo-GErAL Do EStADo DE MiNAS 
GErAiS, no uso de atribuição prevista no artigo 9º, inciso xxi, da Lei 
Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, concede, nos termos do 
art . 2º da Deliberação nº 30, de 04 de outubro de 2013, a iSABELLA 
MArQuES PAStorE, MADEP 0270, ocupante do cargo de Defensor 
Público de Classe Especial, Licença Por Motivo de Doença em Pessoa 
da Família, por 05 dias, no período de 08/03 a 12/03/2021 .
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rESoLuÇÃo N . 123/2021
Dispõe sobre a abertura de consulta para interessados (as) em participa-
rem de cooperação voluntária e temporária na Defensoria Especializada 
em 2ª instância e tribunais Superiores, e dá outras providências .
o DEFENSor PÚBLiCo-GErAL Do EStADo DE MiNAS 
GErAiS, no uso de sua atribuição prevista no artigo 9º, incisos i, iii, 
xii, xv, alínea ‘e’, e inciso xxxviii, todos da Lei Complementar n . 
65, de 16 de janeiro de 2003; considerando a amplitude da atuação 
das Defensorias Especializadas em 2ª instância e tribunais Superio-
res; considerando o atual provimento dos órgãos de atuação existentes; 
considerando a impossibilidade dos próprios órgãos em absorverem as 
demandas existentes, rESoLvE:
Art . 1º Abrir edital de consulta para inscrição dos (as) Defensores (as) 
Públicos (as) interessados (as) em cooperarem voluntariamente nas 
Defensorias Especializadas em 2ª instância e tribunais Superiores 
Cível/Público, exclusivamente nas demandas que envolvam infância e 
juventude, com início em 25 de março de 2021 e com previsão de tér-
mino em 25 de junho de 2021, podendo tal período ser prorrogado se 
for imprescindível para preservar a continuidade do serviço público ou 
restringindo se cessada a necessidade .
§1º Haverá 02 (dois) Defensores (as) Públicos (as) em regime de coo-
peração nas Defensorias Especializadas em 2ª instância e tribunais 
Superiores Cível/Público, exclusivamente nas matérias que envolvam 
infância e juventude .
Art . 2º Estão habilitados todos os Defensores (as) Públicos (as) não 
integrantes das DESitS .
§1º Não poderão cooperar os Defensores (as) Públicos (as) cujo órgão 
de origem tenha limitação de atribuições ou esteja recebendo coopera-
ção voluntária de algum órgão de execução .
§2º A cooperação será realizada sem prejuízo das atribuições do cargo 
no órgão de atuação do (a) cooperador (a) .
§3º os (As) interessados (as) solicitarão inscrição por e-mail, até às 16 
horas do dia 24 de março de 2021, direcionado ao endereço gabinete@
defensoria .mg .def .br .
§4º . Havendo mais de um (a) candidato (a) à cooperação voluntária 
para a mesma vaga, o desempate será decidido de acordo com o dis-
posto no art . 71, § 1°, da Lei Complementar Estadual n . 65 de 2003 .
§5º Não havendo interessados inscritos, o Gabinete poderá nomear 
eventual interessado (a) que vier a se apresentar voluntariamente fora 
do prazo incialmente estipulado para a inscrição .
§6° o (a) Defensor (a) Público (a) designado (a) deverá, em caso de 
desistência, indicar substituto, salvo motivo justificado.
Art . 3º Fica autorizada a compensação de 1 (um) dia para cada 10 (dez) 
dias de serviço, mediante apresentação de certidão a ser expedida pela 
Coordenação da Defensoria Especializada em 2ª instância e tribunais 
Superiores Cível- Direito Público, cujo exercício dependerá de ajuste 
prévio com a respectiva Coordenação do órgão de titularidade do (a) 
cooperador (a) .
Art . 4º A Coordenação da Defensoria Especializada em 2ª instância e 
tribunais Superiores Cível – Direito Público editará Portaria regula-
mentando os efeitos da presente resolução, após aprovação do Gabi-
nete da Defensoria Pública-Geral, na forma do art . 42 da Lei Comple-
mentar n . 65, de 16 de janeiro de 2003 .
Art . 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 19 de março de 2021 .
Gério Patrocínio Soares
Defensor Público-Geral
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AtoS Do DEFENSor PÚBLiCo-GErAL 
CoNCEDE LiCENÇA À GEStANtE, nos termos do art . 9º, da Lei 
Complementar nº 065, de 16/01/2003 e art . 7º, inciso xviii, da Cons-
tituição da república de 1988, por 120 dias, assegurando o direito a 
prorrogação por mais 60 dias, nos termos do art . 1º da Deliberação nº 
007/2016, de 06/05/16 a defensora pública:
Ato Nº 64/2021
0806, raquel de Souza Pyramo Novaes, a partir de 03/03/2021 . 
AutoriZA AFAStAMENto PArA GoZo DE FÉriAS PrÊMio, 
ao defensor público:
0097, Horácio vanderlei tostes, Defensor Público de Classe Especial, 
por 30 dias referentes ao 4º quinquênio, a partir de 23/03/2021 .
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Polícia militar do Estado 
de minas Gerais

Comandante-Geral : Cel PM rodrigo Sousa rodrigues

Expediente
Ato Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL - CoNCEDE LiCENÇA GEStANtE, pelo período de 120 dias, 
nos termos do art . 7, inciso xviii, da CF/1988, c/c o 2 do art .2 da Lei 
18 .879, de 27/05/2010, ao n . 166 .999 - 3, DEBorA MArtiNS DA 
SiLvA NoGuEirA MirANDA,  DAD-1, a partir de 26/12/2020 .
Ato Do CHEFE Do CENtro DE ADMiNiStrAÇÃo DE PES-
SoAL – CoNCEDE ProrroGAÇÃo DE LiCENÇA À GES-
tANtE, pelo período de 60 dias, nos termos do § 2º do art .2º da Lei 
18 .879, de 27/08/2010, ao nº 166 .999 - 3, DEBorA MArtiNS DA 
SiLvA NoGuEirA MirANDA, DAD-1, a partir de 01/07/2021 .
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Polícia civil do Estado de minas Gerais
Chefe da  Polícia Civil: Joaquim Francisco Neto e Silva

Expediente
AtoS ASSiNADoS PELo SENHor CHEFE DA PoLÍCiA CiviL DE MiNAS GErAiS

74 .379 – no uso de suas atribuições, remove, nos termos do inciso iv do art . 22 da Lei Complementar nº 129, de 08 de novembro de 2013, Gilson 
rodrigues rosa, Delegado-Geral de Polícia, MASP 458 .380-3, para responder pelo expediente da Coordenação de operações Policiais/ DEtrAN, 
procedente da Divisão de operações de telecomunicações/ CEPoLC/ SiiP .

74 .380 – no uso de suas atribuições, nos termos do inciso iv do art . 22 da Lei Complementar nº 129, de 8 de novembro de 2013, dispensa Felipe 
Moraes Forjaz de Lacerda, Delegado de Polícia, nível Especial, MASP 1 .330 .843-2, de responder pela Coordenação Aerotática .

74 .381 – no uso de suas atribuições, remove, nos termos do inciso iv do art . 22 da Lei Complementar nº 129, de 8 de novembro de 2013, ramon 
Sandoli de Aguiar Lisboa, Delegado-Geral de Polícia, MASP 298 .505-9, para responder pela Coordenação Aerotática, procedente da Delegacia 
Especializada de Eventos/DEoESP .

74 .382 – no uso de suas atribuições, nos termos do inciso iv do art . 22 da Lei Complementar nº 129, de 08 de novembro de 2013, dispensa vladimir 
Alessandro Soares, Delegado de Polícia, nível Especial, MASP 386 .050-9, de responder pelo expediente da Coordenação de operações Policiais/ 
DEtrAN .

74 .383 – no uso de suas atribuições, remove a pedido, nos termos do inciso i do art . 52 da Lei Complementar nº 129, de 8 de novembro de 2013, Mar-
cus roberto Piedade, Delegado de Polícia, nível Especial, MASP 457 .753-2, para prestar serviços na Delegacia de Polícia Civil de Cássia/ 3ª DrPC 
Passos/ 18º Depto . Poços de Caldas, procedente da 5ª Delegacia regional de Polícia Civil de Guaxupé/ 18º Depto . Poços de Caldas .

74 .384 – no uso de suas atribuições, remove a pedido, nos termos do inciso i do artigo 52 da Lei Complementar nº 129, de 8 de novembro de 2013, 
Alessandra Escobar vieira Wilke, Delegada de Polícia, nível Especial, MASP 1 .145 .056-6, para responder pelo expediente da Divisão Especializada 
operacional/DEMA, dispensando-a de responder pelo expediente da 3ª Delegacia regional de Polícia Civil de venda Nova/ 1º Depto .

74 .385 – no uso de suas atribuições, remove a pedido, nos termos do inciso i do artigo 52 da Lei Complementar nº 129, de 8 de novembro de 2013, 
Elenice Cristine Batista Ferreira, Delegada de Polícia, nível Especial, MASP 1 .145 .067-3, para prestar serviços na Assessoria de Planejamento ins-
titucional/Gabinete da Chefia da Polícia Civil, dispensando-a de responder pelo expediente da Divisão Especializada em Orientação e Proteção à 
Criança e ao Adolescente/ DEFAM .

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320210320004338014.


