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CoNSiDErANDo que o adequado enfrentamento da emergência de 
saúde pública decorrente do novo coronavírus é de fundamental impor-
tância para a garantia da ordem interna e da segurança nos estabeleci-
mentos prisionais e socioeducativos, de modo a evitar conflitos, motins 
e rebeliões e preservar a integridade das pessoas custodiadas e dos 
agentes públicos que atuam nessas instituições;
CoNSiDErANDo a importância de assegurar condições para a conti-
nuidade da prestação jurisdicional, preservando-se a saúde de magistra-
dos, agentes públicos e pessoas custodiadas;
CoNSiDErANDo a perspectiva de redução da força de trabalho nas 
unidades Socioeducativas, bem como da necessidade de maior aprovei-
tamento dos espaços, diminuindo a aglomeração de socioeducandos;
CoNSiDErANDo a manutenção da situação de emergência declarada 
por meio do Decreto NE nº 113, de 12 de março de 2020, bem como as 
medidas previstas na Lei Federal nº 13 .979, de 6 de fevereiro de 2020, 
e no Decreto nº 47 .886, de 15 de março de 2020;
rESoLvEM:
Art . 1º . Prorrogar a validade das medidas previstas na Portaria Con-
junta SEJUSP/TJMG/DPMG/PCMG/MPMG nº. 001 , de 19 de março 
de 2020, por mais 30 (trinta) dias, a contar a partir do dia 15 de novem-
bro de 2020 .
Art . 2º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data da sua 
publicação .

Belo Horizonte, 09 de novembro de 2020 .
Desembargador GiLSoN SoArES LEMES

Presidente do tribunal de Justiça

roMEu ZEMA NEto
Governador do Estado de Minas Gerais

GÉrio PAtroCÍNio SoArES
Defensor Público-Geral do Estado de Minas Gerais

WAGNEr PiNto DE SouZA
Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

ANtÔNio SÉrGio toNEt
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais

13 1418488 - 1

Atos do Governador
AtoS ASSiNADoS PELo SENHor GovErNADor Do 
EStADo, Em DAtA DE oNtEm:

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE DESENvoLvimENto 
EcoNÔmico

Pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de minas Gerais

designa, nos termos do art . 90, iv, da Constituição do Estado, PAuLo 
SErGio LAcErDA BEirAo, MASP 1393014-4, para o cargo de 
PrESiDENtE da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE DESENvoLvimENto 
SociAL

Pelo conselho Estadual de Assistência Social

nomeia, nos termos do art . 12 da Lei nº 12 .262, de 23 de julho de 1996, 
os representantes abaixo relacionados como membros junto ao Conse-
lho Estadual de Assistência Social - CEAS: 
Pela Secretaria de Estado Desenvolvimento Social:
MAriANA DE rESENDE FrANCo, em substituição a JAiME 
ALviNo StArKE, titular
JoANA MorAES rEBELo HortA LoPES, em substituição a 
GABriELE SABriNA DA SiLvA, suplente
GABriELE SABriNA DA SiLvA, em substituição a CriStiANo 
DE ANDrADE, titular
CriStiANo DE ANDrADE, em substituição a CLáuDiA MAriA 
Bortot FALABELLA, suplente .

nomeia, nos termos do art . 12 da Lei nº 12 .262, de 23 de julho de 1996, 
o representante abaixo relacionado como membro junto ao Conselho 
Estadual de Assistência Social - CEAS: 
Agência Adventista de Desenvolvimento e recursos Assistenciais 
- ADrA:
ALiSoN PErEirA rAMoS, em substituição a DAYANE ArANtES 
CAStro ALvES, Suplente .

nomeia, nos termos do art . 12 da Lei nº 12 .262, de 23 de julho de 1996, 
a representante abaixo relacionada como membro junto ao Conselho 
Estadual de Assistência Social - CEAS: 
PELo MoviMENto NACioNAL DE PoPuLAÇÃo DE ruA:
JESSiCA tEixEirA SiLvA, em substituição a DANiEL SANtoS DA 
CruZ, Suplente .

Pelo conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos

dispensa, nos termos do art . 4º do Decreto nº 32 .880, de 11 de setem-
bro de 1991, com nova redação dada pelos Decretos nº 33 .385, de 21 
de fevereiro de 1992, e nº 41 .032, de 5 de maio de 2000, e do art . 8º do 
Decreto nº 43 .613, de 25 de setembro de 2003, a representante abaixo 
relacionada como membro junto ao Conselho Estadual de Defesa dos 
Direitos Humanos - CONEDH, a contar de 14/08/2020: 
união da Juventude Socialista - uJS
Suplente: BárBArA rAvENA MArtiNiANo DE ASSiS .

dispensa, nos termos do art . 4º do Decreto nº 32 .880, de 11 de setem-
bro de 1991, com nova redação dada pelos Decretos nº 33 .385, de 21 
de fevereiro de 1992, e nº 41 .032, de 5 de maio de 2000, e do art . 8º do 
Decreto nº 43 .613, de 25 de setembro de 2003, o representante abaixo 
relacionado como membro junto ao Conselho Estadual de Defesa dos 
Direitos Humanos - CONEDH, a contar de 07/08/2020: 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais - SJPMG
titular NiLMário DE MirANDA .

designa, nos termos do art . 4º do Decreto nº 32 .880, de 11 de setem-
bro de 1991, com nova redação dada pelos Decretos nº 33 .385, de 21 
de fevereiro de 1992, e nº 41 .032, de 5 de maio de 2000, e do art . 8º do 
Decreto nº 43 .613, de 25 de setembro de 2003, o representante abaixo 
relacionado como membro junto ao Conselho Estadual de Defesa dos 
Direitos Humanos - CoNEDH: 
Pela Secretaria de Estado de Educação:
EStEvÃo DE ALMEiDA viLELA, em substituição a DÉBorA 
ADorNo DE SouZA, Suplente .

reconduz, nos termos do art . 4º do Decreto nº 32 .880, de 11 de setem-
bro de 1991, com nova redação dada pelos Decretos nº 33 .385, de 21 
de fevereiro de 1992, e nº 41 .032, de 5 de maio de 2000, e do art . 8º do 
Decreto nº 43 .613, de 25 de setembro de 2003, o representante abaixo 
relacionado como membro junto ao Conselho Estadual de Defesa dos 
Direitos Humanos - CoNEDH: 
Pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais:
Suplente: AYLtoN roDriGuES MAGALHÃES .

Pelo conselho Estadual dos Direitos da criança e do Adolescente

no uso de suas atribuições, torna sem efeito no ato publicado em 
14/05/2020, a parte referente a cLAuDiNEi DoS SANtoS LimA, 
nomeado como membro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança 
e do Adolescente .

no uso de suas atribuições, torna sem efeito no ato publicado em 
14/05/2020, a parte referente a cAroLiNA NEvES DE oLivEirA, 
nomeada como membro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança 
e do Adolescente .

no uso de suas atribuições, torna sem efeito no ato publicado em 
14/05/2020, a parte referente a vErA iNEZ tErÊNcio roDri-
GuES, nomeada como membro do Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente .

no uso de suas atribuições, torna sem efeito no ato publicado em 
14/05/2020, a parte referente a HEDEr mArtiNS DE oLivEirA, 
nomeado como membro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança 
e do Adolescente .

no uso de suas atribuições, torna sem efeito no ato publicado em 
14/05/2020, a parte referente a HuDSoN roBErto LiNo, nome-
ado como membro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente .

no uso de suas atribuições, torna sem efeito no ato publicado em 
14/05/2020, a parte referente a rEGiNA HELENA cuNHA mEN-
DES, nomeada como membro do Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente .

no uso de suas atribuições, torna sem efeito no ato publicado em 
14/05/2020, a parte referente a mAriA DorotHÉA cAmPoS 
mourA, nomeada como membro do Conselho Estadual dos Direitos 
da Criança e do Adolescente .

reconduz, nos termos do art . 10 da Lei nº 10 .501, de 17 de outubro de 
1991, alterada pela Lei nº 13 .469, de 17 de janeiro de 2000, e do art . 5º 
do Decreto nº 43 .613, de 25 de setembro de 2003, alterado pelo art . 8º 
do Decreto nº 46 .961, de 1º de março de 2016, os representantes abaixo 
relacionados como membros junto ao Conselho Estadual dos Direitos 
da Criança e do Adolescente - CEDCA: 
CAiS - Associação Casa de Arte e inclusão Social
titular: JEFFErSoN SiLvA PAuLiNo
Associação Amigos do Bugre - Bugre/ MG
titular: EDSoN FErrAMENtA
Associação dos Praças e Policiais e Bombeiros Militares de Minas 
Gerais - ASPRA/PMBM
Suplente: ADAir GoNÇALvES DE SouZA
rede Cidadã
Suplente: vErA iNEZ tErÊNCio roDriGuES
Associação Beneficente Ágape - ABA
Suplente: HuDSoN roBErto LiNo
inspetoria São João Bosco- iSJ
Suplente: CAroLiNA NEvES DE oLivEirA
Associação profissionalizante do Menor de Belo 
Horizonte- ASSProM
Suplente: rEGiNA HELENA CuNHA MENDES
Convenção Batista Mineira
Suplente: MAriA DorotHÉA CAMPoS MourA
Axé Criança
Suplente: CLAuDiNEi DoS SANtoS LiMA .

Pelo conselho Estadual da Juventude

exonera, nos termos do art . 4º da Lei nº 22 .414, de 16 de dezembro de 
2016, os representantes abaixo relacionados como membros junto ao 
Conselho Estadual da Juventude - CEJuvE: 
Federação dos trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas 
Gerais:
Suplente: NAiArA oLivEirA SiLvA
Central dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil:
titular: MAriLENE FAuStiNo PErEirA
Federação dos trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas 
Gerais:
titular: BruNo DouGLAS ALvES DA CruZ FrEitAS .

Pelo conselho Estadual da mulher

dispensa, nos termos do art . 2º do Decreto nº 22 .971, de 24 de agosto 
de 1983 e do art . 7º do Decreto nº 43 .613, de 25 de setembro de 2003, 
alterados pelo Decreto nº 46 .961 de 01 de março de 2016, as represen-
tantes abaixo relacionados como membros junto ao Conselho Estadual 
da Mulher - CEM: 
união Brasileira de Mulheres-uBM
titular: BárBArA rAvENA MArtiNiANo DE ASSiS;
Suplente: LuCiANA vAZ vENANCio .

dispensa, nos termos do art . 2º do Decreto nº 22 .971, de 24 de agosto 
de 1983 e do art . 7º do Decreto nº 43 .613, de 25 de setembro de 2003, 
alterados pelo Decreto nº 46 .961 de 01 de março de 2016, a represen-
tante abaixo relacionada como membro junto ao Conselho Estadual da 
Mulher - CEM, a contar de 03/06/2020: 
União Brasileira de Mulheres de Ouro Preto - UBM/OP
titular: DÉBorA DA CoStA QuEiroZ .

Pelo conselho Estadual da Pessoa idosa

nomeia, nos termos do art . 3º da Lei nº 13 .176, de 20 de janeiro de 
1999, do art . 11 do Decreto nº 43 .613, de 25 de setembro de 2003, 
alterado pelo art . 11 do Decreto nº 46 .961, de 01 de março de 2016, as 
representantes abaixo relacionadas como membros junto ao Conselho 
Estadual da Pessoa idosa - CEi: 
Pela Secretaria de Estado de Cultura e turismo:
rEGiNA viEirA DE FAriA FErrEirA, em substituição a FELiPE 
roDriGuES AMADo LEitE, titular
JuLiANA oLivEirA, em substituição a ANA tErEZA riBEiro 
FErNANDES, Suplente .

nomeia, nos termos do art . 3º da Lei nº 13 .176, de 20 de janeiro de 
1999, do art . 11 do Decreto nº 43 .613, de 25 de setembro de 2003, alte-
rado pelo art . 11 do Decreto nº 46 .961, de 01 de março de 2016, a repre-
sentante abaixo relacionada como membro junto ao Conselho Estadual 
da Pessoa idosa - CEi: 
Pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social:
Suplente: JuLiANA DE FátiMA oLivEirA .

Pelo conselho Estadual de Promoção da igualdade racial

dispensa, nos termos do art 5º da Lei nº 18 .251, de 7 de julho de 2009, 
e do art . 5º do Decreto nº 45 .156, de 26 de agosto de 2009, alterado pelo 
Decreto nº 46 .861, de 13 de outubro de 2015, os representantes abaixo 
relacionados como membros junto ao Conselho Estadual de Promoção 
da igualdade racial - CoNEPir: 
Notória atuação na pauta indígena:
titular: ALExANDrE BorGES DE JESuS
Associação De resistência Cultural Da Comunidade Quilombola 
Manzo Ngunzo Kaiango:
titular: CASSiA CriStiNA DA SiLvA;
Pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais - ALMG:
titular: MAriLENE ALvES DE SouZA .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE PLANEJAmENto E 
GEStÃo

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 ser-
vidora abaixo relacionada lotada na Secretaria de Estado de Planeja-
mento e Gestão à disposição da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), de 
12/12/2018 a 31/12/2020, com ônus para o cessionário, para regularizar 
situação funcional: 
GEÓrGiA riBEiro roCHA, MASP 667 .570-6, ESPECiALiStA 
EM PoLÍtiCAS PÚBLiCAS E GEStÃo GovErNAMENtAL 
(EPPGG) . 

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 11/09/2020, 
a prorrogação da disposição de HELitoN vALErio SANcHES 
BrANDAo, MASP 382837-3, lotado na Secretaria de Estado de 
Saúde, à Prefeitura Municipal de Virgolandia/Unidade de S.U.S de Vir-
golandia, pelo período de 01/01/2019 a  31/12/2020, para regularizar 
situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 10/09/2020, a 
prorrogação da disposição de JuLio cESAr morEirA DA FoN-
SEcA, MASP 0383674-9, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, à 
Prefeitura Municipal de Divinopolis/Unidade de S.U.S de Divinopolis, 
pelo período de 01/01/2019 a  31/12/2020, para regularizar situação 
funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 18/09/2020, 
a prorrogação da disposição de JANE APArEciDA Do couto 
FurtADo, MASP 383660-8, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, 
à Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata/Unidade de S.U.S. de Lagoa 
da Prata, pelo período de 01/01/2019 a  31/12/2020, para regularizar 
situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 27/02/2020, 
a prorrogação da disposição de itALo JoSE SArtori, MASP 
0383013-0, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefeitura Muni-
cipal de Juiz de Fora /Unidade de S.U.S de Juiz de Fora , pelo período 
de 01/01/2019 a  31/12/2020, para regularizar situação funcional.

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 26/08/2020, 
a prorrogação da disposição de ANtoNiA LuiZ DE mENEZES, 
MASP 0387046-6, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefeitura 
Municipal de Riachinho/Unidade de S.U.S de Riachinho, pelo período 
de 01/01/2019 a  31/12/2020, para regularizar situação funcional.

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 20/09/2020, 
a prorrogação da disposição de mArco AurELio BANDEirA , 
MASP 915659-7, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefei-
tura Municipal de Mateus Leme/Unidade de S.U.S de Mateus Leme, 
pelo período de 01/01/2019 a  31/12/2020, para regularizar situação 
funcional .

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

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, nos termos do art . 106, alínea “b”, da 
Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, JoSE tiAGo FoNSEcA, MASP 
1122047 - 2, do cargo de provimento em comissão DAD-4 ED1101039 
da Secretaria de Estado de Educação, a contar de 26/10/2020.

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, JAcQuELiNE mAGALHÃES 
PErDiGÃo FrAGA, MASP 1083681-5, do cargo de provimento em 
comissão DAD-3 ED1100319 da Secretaria de Estado de Educação .

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 45 .537, de 27 de janeiro 
de 2011, dispensa da direção da Diretoria Educacional - SrE Nova 
Era, GErALDA APArEciDA DiAS, MASP 256875-6, ocupante do 
cargo de provimento em comissão DAD-4 ED1101110 , 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, JAcQuELiNE mAGALHÃES PErDiGÃo FrAGA, 
MASP 1083681-5, para o cargo de provimento em comissão DAD-4 
ED1101039, de recrutamento limitado,  para dirigir a Diretoria Educa-
cional - SrE Nova Era da Secretaria de Estado de Educação .

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 GErALDA APArEciDA DiAS, MASP 256875-6, titular 
do cargo de provimento em comissão DAD-4 ED1101110 , de recruta-
mento LiMitADo, a direção da Diretoria de Pessoal - SrE Nova Era 
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 coNtroLADoriA-GErAL Do EStADo

coloca, nos termos dos art . 13, i, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 11 
de dezembro de 2018, o servidor abaixo relacionado lotado na Contro-
ladoria-Geral do Estado à disposição do Departamento de Edificações e 
Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER/MG, em prorrogação, de 
01/01/2021 a 31/12/2021, com ônus para o cessionário:  
IVAN ELÍDIO DE PINHO TAVARES/1251101-0/GESTOR 
GOVERNAMENTAL/GGOV.

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 Contro-
ladoria-Geral do Estado à disposição da Departamento de Edificações e 
Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER/MG, em prorrogação, de 
01/01/2021 a 31/12/2021, com ônus para o cessionário:  
ANDRÉIA CIRINA BARBOSA DE PAIVA/348630-5/AGENTE 
GOVERNAMENTAL/AGOV.

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE PLANEJAmENto E 
GEStÃo

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 Secre-
taria de Estado de Planejamento e Gestão à disposição da Fundação 
Ezequiel Dias - FUNED, em prorrogação, de  01/01/2020 a 31/12/2020, 
com ônus para o cessionário, conforme Convênio de Cooperação téc-
nica nº 006/2018, para regularizar situação funcional:  
roGÉrio FErrEirA DoS SANtoS, MASP 353 .272-8, AGENtE 
GovErNAMENtAL (AGov) .  

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 10/11/2020, 
a prorrogação da disposição de roDriGo BorGES NoGuEirA, 
MASP 667761-1, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, à Fundação 
Ezequiel Dias, pelo período de 03/04/2020 a  31/12/2020, para regula-
rizar situação funcional .
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Secretaria de Estado 
de Governo

Secretário: igor Mascarenhas Eto

Expediente
SuPEriNtENDÊNCiA DE PLANEJAMENto 

GEStÃo E FiNANÇAS
AtoS Do SENHor DirEtor

Competência delegada pela resolução SEGov nº 756, publicada em 
23/06/2020:

DESPACHo
o Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças, no uso das 
atribuições previstas na resolução SEGov nº 756, publicada em 
23/06/2020, com fundamento na Lei nº 14.184/2002, resolve prorrogar, 
por 60 dias, a partir de 13/11/2020, o prazo do processo administrativo 
nº 006/DPSNR/2020, tendo em vista a necessidade de publicação da 
conclusão .

DESPACHo
o Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças, no uso das 
atribuições previstas na resolução SEGov nº 756, publicada em 
23/06/2020, com fundamento na Lei nº 14.184/2002, resolve prorrogar, 
por 60 dias, a partir de 13/11/2020, o prazo do processo administrativo 
nº 007/DPSNR/2020, tendo em vista a necessidade de publicação da 
conclusão .

MArCELuS FErNANDES LiMA
DirEtor
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rESoLuÇÃo SEGov Nº 782, 13 DE NovEMBro DE 2020 .
institui Comissões de Avaliação Especial de Desempenho na Secretaria 
de Estado de Governo .
o Secretário de Estado de Governo, no uso das atribuições previstas no 
art . 93, § 1°, inciso iii, da Constituição do Estado de Minas Gerais e, 
tendo em vista o disposto no Decreto nº 45 .851, de 28 de dezembro de 
2011 e na resolução SEGov nº 734, de 02 de dezembro de 2019,
rESoLvE:
Art .1° - Ficam instituídas Comissões de Avaliação Especial de Desem-
penho para atuarem no processo de Avaliação Especial de Desempenho 
- AED dos servidores em período de estágio probatório, identificados 
abaixo, em exercício na Secretaria de Estado de Governo .
Art .2º -  As Comissões de Avaliação Especial de Desempenho serão 
compostas pelos seguintes integrantes:
unidade: ASSESSoriA ESPECiAL
I – Rodrigo Freitas Gomes, Masp 1473790-2, como Chefia imediata;
ii – Carlos Alexandre Gonçalves da Silva, Masp 367977-6, como mem-
bro indicado;
iii – virna Márcia de Almeida Avelar Espíndola, Masp 370373-3, como 
membro suplente;
vitor takahashi rosa, Masp 753328-4, servidor a ser avaliado .

unidade: SuPEriNtENDÊNCiA CENtrAL DE CoNvÊNioS E 
PArCEriAS
I – Júlia Mara Sousa Oliveira, Masp 669563-9, como chefia imediata;
ii – Welson Kleiton Antônio de Souza, Masp 669870-8, como mem-
bro indicado;
iii – Camila Silvana Souza Silva, Masp 752895-3, como membro 
suplente;
Marcela Pires Estevanovic, Masp 1483463-4, servidora a ser avaliada .

unidade: SuPEriNtENDÊNCiA DE iNtErLoCuÇÃo iNStitu-
CioNAL E MuNiCiPAL
I – Bruno Ferreira Costa, Masp 752307-9, como chefia imediata;
ii – Samuel de Souza Barbosa, Masp 752633-8, como membro 
indicado;
iii – Henrique Assis de resende, Masp 1478552-1, como membro 
suplente;
Pedro Gabriel Lima de Andrade, Masp 753326-8, servidor a ser 
avaliado .

unidade: SuBSECrEtAriA DE ArtiCuLAÇÃo iNStituCio-
NAL E MuNiCiPAL
I – Samir Carvalho Moysés, Masp 1127840-5, como chefia imediata;
ii – Camila Maria de oliveira Silva, Masp 1230181-8, como membro 
indicado;
iii – Elisângela Maria de oliveira, Masp 1178135-8, como membro 
suplente;
Cláudia torres Lopes, Masp 753218-7, servidora a ser avaliada .

unidade: SuBSECrEtAriA DE CoorDENAÇÃo E GEStÃo 
iNStituCioNAL
I – Felippe Ferreira de Mello, Masp 669759-3, como chefia imediata;
ii – Marcel romani Babosa, Masp 752312-9, como membro indicado;
iii – Márcio de Abreu Andrade rodrigues, Masp 1371682-4, como 
membro suplente;
raphael tomagnini Hargreaves, Masp 1484688-5, servidor a ser 
avaliado;
Gean Fernandes Pinto, Masp 1471835-7, servidor a ser avaliado;
Laura Gama dos Santos Mangualde, Masp 1471736-7, servidora a ser 
avaliada .

unidade: SuPEriNtENDÊNCiA DE APoio Ao DESENvoLvi-
MENto MuNiCiPAL
I – Larissa Lins Mata Coimbra, Masp 752473-9, como chefia 
imediata;
ii – Marcus vinicius Martins Naves, Masp 1478778-2, como membro 
indicado;
iii – Camila Silvana Souza e Silva, Masp 752895-3, como membro 
suplente;
thaís de Freitas valério, Masp 755219-3, servidora a ser avaliada;
Matheus Fellipe Araújo Barbosa, Masp 1484929-3, servidor a ser 
avaliado . 

Art . 3º - os membros das Comissões de Avaliação Especial de Desem-
penho devem atuar de acordo com as competências estabelecidas no 
Decreto nº 45 .851, de 28 de dezembro de 2011 .
Art . 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 13 de novembro de 2020 .
igor Mascarenhas Eto

Secretário de Estado de Governo

13 1418688 - 1

GABiNEtE Do SECrEtário
Ato Do SENHor CHEFE DE GABiNEtE

o CHEFE DE GABiNEtE DA SECrEtAriA DE EStADo DE 
GovErNo,no uso da competência delegada pela resolução SEGov 
nº 756/2020, publicada em 23/06/2020, CONCEDECOMPOSIÇÃO 
rEMuNErAtÓriA, nos termos do art . 27, ii, da Lei Delegada nº 
174, de 26/01/2007, alterada pelo art. 7º da Lei Delegada nº 182, de 
21/01/2011, aos servidores:
-MASP 1107806-0, CAMiLA FAvAro, pela remuneração do cargo 
efetivo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, 
Nível iii, Grau J, símbolo EPPGG3, acrescida de 50% do vencimento 
do cargo de provimento em comissão de DAD-9EG1100002,a partir 
de 30/04/2020;
-MASP 752378-0, rAFAEL FrEitAS CorrEA, pela remuneração do 
cargo efetivo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governa-
mental, Nível iii, Grau G, símbolo EPPGG3,acrescida de 50% do ven-
cimento do cargo de provimento em comissão deDAD-8 EG1100011,a 
partir de 30/04/2020.

JuLiANo FiSiCAro BorGES
CHEFE DE GABiNEtE

13 1418691 - 1

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

Expediente
AutoriZA AFAStAMENto PArA GoZo DE FÉriAS-
PRÊMIO,nos termos da Resolução SEPLAG nº 22, de 25/4/2003, e em 
conformidade à Deliberação do Comitê Extraordinário CoviD-19 nº 2, 
de 16 de março de 2020, ao servidor: MASP 1 .163 .685-9, JuLio SEr-
Gio KuMMEL GuiMArAES, por 1 mês, referente ao 2º quinquênio 
de exercício, a partir de 17/11/2020.

Adriana Dolabela Alves de Sousa
Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças

13 1418357 - 1

CorrEGEDoriA-GErAL
PORTARIA/COGE Nº 110/2020

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 dos Processos Administrativos Discipli-
nares instaurados pelas Portarias relacionadas no quadro a seguir, para 
concluir os 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 33/2019 17 de abril de 2019
COGE Nº 40/2019 11 de maio de 2019
COGE Nº 51/2019 17 de julho de 2019
COGE Nº 57/2019 10 de agosto de 2019

NUCAD/USCI-SEAP Nº 002/2019 26 de janeiro de 2019

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

 
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 320201113230422013.


