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promove, por ANTiGuiDADE, pelo critério aposentadoria, nos ter-
mos do art . 119 da Lei Complementar nº 129, de 8 de novembro de 
2013, e do art . 14  c/c o art . 32 do Decreto nº 46 .549, de 27 de junho 
de 2014, com efeitos a partir de 11/05/2021, roSEANE DA SiLvA 
BAtiStA DoS SANtoS, MASP 386 .275-2, ocupante do cargo de 
ESCrivÃo DE PoLiCiA ii, nível iii, para o cargo de ESCrivÃo 
DE POLICIA II, nível ESPECIAL,  Grau “A”, final da respectiva série 
de níveis a que se refere o Anexo I da Lei Complementar nº 129/2013, 
lotado no quadro de cargos de provimento efetivo da Polícia Civil de 
Minas Gerais .

promove, por ANTiGuiDADE, pelo critério aposentadoria, nos ter-
mos do art . 119 da Lei Complementar nº 129, de 8 de novembro de 
2013, e do art . 14  c/c o art . 32 do Decreto nº 46 .549, de 27 de junho 
de 2014, com efeitos a partir de 20/05/2021, mAriA APArEciDA 
DE FrEitAS mArtiNS PErEirA, MASP 546 .620-6, ocupante 
do cargo de ESCrivÃo DE PoLiCiA ii, nível iii, para o cargo de 
ESCRIVÃO DE POLICIA II, nível ESPECIAL,  Grau “A”, final da 
respectiva série de níveis a que se refere o Anexo I da Lei Complemen-
tar nº 129/2013, lotado no quadro de cargos de provimento efetivo da 
Polícia Civil de Minas Gerais .

promove, por ANTiGuiDADE, pelo critério aposentadoria, nos termos 
do art . 119 da Lei Complementar nº 129, de 8 de novembro de 2013, e 
do art . 14  c/c o art . 32 do Decreto nº 46 .549, de 27 de junho de 2014, 
com efeitos a partir de 01/07/2021, GuADALuPE DELL’ArEtt 
coutiNHo, MASP 349 .956-3, ocupante do cargo de Perito Crimi-
nal, código Pr, nível iii, para o cargo de Perito Criminal, código Pr, 
nível Especial, grau A, final da respectiva série de níveis a que se refere 
o Anexo I da Lei Complementar nº 129/2013, lotado no quadro de car-
gos de provimento efetivo da Polícia Civil de Minas Gerais .

promove, por ANTiGuiDADE, pelo critério aposentadoria, nos termos 
do art . 119 da Lei Complementar nº 129, de 8 de novembro de 2013, e 
do art . 14  c/c o art . 32 do Decreto nº 46 .549, de 27 de junho de 2014, 
com efeitos a partir de 10/05/2021, ALoiSio ALvES DA coStA, 
MASP 343 .947-8, ocupante do cargo de iNvESTiGADor DE PoLi-
CiA ii, nível iii, para o cargo de iNvESTiGADor DE PoLiCiA ii,  
nível  ESPECIAL, Grau “A”, final da respectiva série de níveis a que se 
refere o Anexo I da Lei Complementar nº 129/2013, lotado no quadro 
de cargos de provimento efetivo da Polícia Civil de Minas Gerais .

promove, por ANTiGuiDADE, pelo critério aposentadoria, nos termos 
do art . 119 da Lei Complementar nº 129, de 8 de novembro de 2013, e 
do art . 14  c/c o art . 32 do Decreto nº 46 .549, de 27 de junho de 2014, 
com efeitos a partir de 12/05/2021, ELtoN cAEtANo DA SiLvA, 
MASP 370 .097-8, ocupante do cargo de iNvESTiGADor DE PoLi-
CiA ii, nível iii, para o cargo de iNvESTiGADor DE PoLiCiA ii,  
nível  ESPECIAL, Grau “A”, final da respectiva série de níveis a que se 
refere o Anexo I da Lei Complementar nº 129/2013, lotado no quadro 
de cargos de provimento efetivo da Polícia Civil de Minas Gerais .

promove, por ANTiGuiDADE, pelo critério aposentadoria, nos termos 
do art . 119 da Lei Complementar nº 129, de 8 de novembro de 2013, e 
do art . 14  c/c o art . 32 do Decreto nº 46 .549, de 27 de junho de 2014, 
com efeitos a partir de 09/06/2021, JoAQuim ELiSio DE SouZA, 
MASP 343 .823-1, ocupante do cargo de iNvESTiGADor DE PoLi-
CiA ii, nível iii, para o cargo de iNvESTiGADor DE PoLiCiA ii,  
nível  ESPECIAL, Grau “A”, final da respectiva série de níveis a que se 
refere o Anexo I da Lei Complementar nº 129/2013, lotado no quadro 
de cargos de provimento efetivo da Polícia Civil de Minas Gerais .

promove, por ANTiGuiDADE, pelo critério aposentadoria, nos ter-
mos do art . 119 da Lei Complementar nº 129, de 8 de novembro de 
2013, e do art . 14  c/c o art . 32 do Decreto nº 46 .549, de 27 de junho 
de 2014, com efeitos a partir de 10/05/2021, PAuLo HENriQuE 
DELGADo, MASP 349 .087-7, ocupante do cargo de iNvESTiGA-
Dor DE PoLiCiA ii, nível iii, para o cargo de iNvESTiGADor DE 
POLICIA II,  nível  ESPECIAL, Grau “A”, final da respectiva série de 
níveis a que se refere o Anexo I da Lei Complementar nº 129/2013, 
lotado no quadro de cargos de provimento efetivo da Polícia Civil de 
Minas Gerais .

promove, por ANTiGuiDADE, pelo critério aposentadoria, nos ter-
mos do art . 119 da Lei Complementar nº 129, de 8 de novembro de 
2013, e do art . 14  c/c o art . 32 do Decreto nº 46 .549, de 27 de junho de 
2014, com efeitos a partir de 16/06/2021, ELivANiA APArEciDA 
FErrEirA cArvALHo, MASP 386 .357-8, ocupante do cargo de 
investigador de Polícia ii, código iP-ii, nível iii, para o cargo de inves-
tigador de Polícia II, código IP-II, nível Especial, grau A, final da res-
pectiva série de níveis a que se refere o Anexo I da Lei Complementar 
nº 129/2013, lotado no quadro de cargos de provimento efetivo da Polí-
cia Civil de Minas Gerais .

promove, por ANTiGuiDADE, pelo critério aposentadoria, nos ter-
mos do art . 119 da Lei Complementar nº 129, de 8 de novembro de 
2013, e do art . 14  c/c o art . 32 do Decreto nº 46 .549, de 27 de junho 
de 2014, com efeitos a partir de 07/06/2021, ivANDEr FErrEirA 
GENEroSo, MASP 341 .918-1, ocupante do cargo de iNvESTiGA-
Dor DE PoLiCiA ii, nível ii, para o cargo de iNvESTiGADor DE 
PoLiCiA ii,  nível  iii, Grau “A”, intermediário da respectiva série de 
níveis a que se refere o Anexo I da Lei Complementar nº 129/2013, 
lotado no quadro de cargos de provimento efetivo da Polícia Civil de 
Minas Gerais .

promove, por ANTiGuiDADE, pelo critério aposentadoria, nos ter-
mos do art . 119 da Lei Complementar nº 129, de 8 de novembro de 
2013, e do art . 14  c/c o art . 32 do Decreto nº 46 .549, de 27 de junho de 
2014, com efeitos a partir de 08/06/2021, PAtriciA GoNÇALvES 
cArDoSo, MASP 979 .715-0, ocupante do cargo de ESCrivÃo DE 
PoLiCiA ii, nível iii, para o cargo de ESCrivÃo DE PoLiCiA ii, 
nível ESPECIAL,  Grau “A”, final da respectiva série de níveis a que se 
refere o Anexo I da Lei Complementar nº 129/2013, lotado no quadro 
de cargos de provimento efetivo da Polícia Civil de Minas Gerais .

promove, por ANTiGuiDADE, pelo critério aposentadoria, nos ter-
mos do art . 119 da Lei Complementar nº 129, de 8 de novembro de 
2013, e do art . 14  c/c o art . 32 do Decreto nº 46 .549, de 27 de junho de 
2014, com efeitos a partir de 29/06/2021, mAriA DA SiLvA cor-
DEiro, MASP 231 .666-9, ocupante do cargo de Delegado de Polícia, 
código DL, nível Especial, para o cargo de Delegado de Polícia, código 
DL, nível Geral, grau A, final da respectiva série de níveis a que se 
refere o Anexo I da Lei Complementar nº 129/2013, lotado no quadro 
de cargos de provimento efetivo da Polícia Civil de Minas Gerais .

promove, por ANTiGuiDADE, pelo critério aposentadoria, nos ter-
mos do art . 119 da Lei Complementar nº 129, de 8 de novembro de 
2013, e do art . 14  c/c o art . 32 do Decreto nº 46 .549, de 27 de junho 
de 2014, com efeitos a partir de 14/06/2021, WELiNtoN viEirA 
rocHA, MASP 667 .873-4, ocupante do cargo de investigador de 
Polícia ii, código iP-ii, nível iii, para o cargo de investigador de Polí-
cia II, código IP-II, nível Especial, grau A, final da respectiva série de 
níveis a que se refere o Anexo I da Lei Complementar nº 129/2013, 
lotado no quadro de cargos de provimento efetivo da Polícia Civil de 
Minas Gerais .

promove, por ANTiGuiDADE, pelo critério aposentadoria, nos ter-
mos do art . 119 da Lei Complementar nº 129, de 8 de novembro de 
2013, e do art . 14  c/c o art . 32 do Decreto nº 46 .549, de 27 de junho de 
2014, com efeitos a partir de 16/06/2021, otAvio PErEirA DoS 
SANtoS, MASP 1 .111 .889-0, ocupante do cargo de investigador de 
Polícia ii, código iP-ii, nível iii, para o cargo de investigador de Polí-
cia II, código IP-II, nível Especial, grau A, final da respectiva série de 
níveis a que se refere o Anexo I da Lei Complementar nº 129/2013, 
lotado no quadro de cargos de provimento efetivo da Polícia Civil de 
Minas Gerais .

retifica o ato de promoção de ADALBErto FErrEirA DoS SAN-
toS, mASP 342 .011-4, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, 
publicado em 18/08/2020: onde se lê “ocupante do cargo de investiga-
dor de Polícia ii, código iP-ii, nível i, para o cargo de investigador de 
Polícia ii, código iP-ii, nível ii, grau A”, leia-se “ocupante do cargo de 
investigador de Polícia ii, código iP-ii, nível ii, para o cargo de inves-
tigador de Polícia ii, código iP-ii, nível iii, grau A” .

retifica o ato de promoção de AmAriLDo PArrEirA DA SiLvA, 
mASP 342 .615-2, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, publi-
cado em 16/05/2020: onde se lê “ocupante do cargo de investigador de 
Polícia ii, código iP-ii, nível i, para o cargo de investigador de Polícia 
ii, código iP-ii, nível ii, grau A”, leia-se “ocupante do cargo de inves-
tigador de Polícia ii, código iP-ii, nível ii, para o cargo de investigador 
de Polícia ii, código iP-ii, nível iii, grau A” .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE DESENvoLvimENto 
SociAL

Pelo conselho Estadual de Promoção da igualdade racial

no uso de suas atribuições, torna sem efeito o ato de retificação publi-
cado em 16/12/2020, de cArLA cArNEiro coStA mAciEL DE 
PAivA, do Conselho Estadual de Promoção da igualdade racial .

designa, 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, a representante abaixo 
relacionada como membro junto ao Conselho Estadual de Promoção da 
igualdade racial - CoNEPir: 
Pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE:
JuLiANA DE MELo CorDEiro, em substituição a CArLA CAr-
NEiro CoSTA MACiEL DE PAivA, Suplente .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE JuStiÇA E SEGu-
rANÇA PÚBLicA

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 01/07/2021, a 
prorrogação da disposição de ANA cAroLiNA FoNSEcA NAimE 
PASSALio, MASP 1234258-0, lotada na Secretaria de Estado de 
Justiça e Segurança Pública, ao Tribunal regional Eleitoral de Minas 
Gerais, pelo período de 01/01/2021 a  31/12/2021 .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE PLANEJAmENto E 
GEStÃo

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 01/07/2021, 
a prorrogação da disposição de tAmirES NAtáLiA BrumEr 
PEDroSA, MASP 572 .574-2, lotada na Secretaria de Estado de Pla-
nejamento e Gestão, à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - PBH, 
pelo período de 01/01/2021 a  31/12/2021 .

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 servi-
dor abaixo relacionado lotado na Secretaria de Estado de Planejamento 
e Gestão à disposição da Assembleia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais - ALMG, em prorrogação, de 01/01/2021 a 31/12/2021, com 
ônus para o cessionário, para regularizar situação funcional: 
SiLvio DE CArvALHo GroSSi, MASP: 2956-1, GESTor 
GovErNAMENTAL (GGov) . 

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 servi-
dor abaixo relacionado lotado na Secretaria de Estado de Planejamento 
e Gestão à disposição da Assembleia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais - ALMG, em prorrogação, de  01/01/2021 a 31/12/2021, com 
ônus para o cessionário, para regularizar situação funcional: 
roNALDo MoTA DiAS, MASP: 907 .381-8, GESTor GovErNA-
MENTAL (GGov) . 

NoMEiA em caráter efetivo, em virtude de aprovação em concurso 
público de que trata o EDiTAL uEMG Nº 10/2018, a seguinte can-
didata para o cargo da uNivErSiDADE Do ESTADo DE MiNAS 
GERAIS abaixo relacionado.  O exame admissional da candidata 
abaixo nomeada será realizado pela Superintendência Central de 
Perícia Médica e Saúde ocupacional/SEPLAG na  data e horário 
informado no endereço eletrônico: http://planejamento .mg .gov .br/
concursos-e-estagios/concursos-publicos/ .
Professor de Educação Superior - Nível iv - Grau A
Sucroenergia – 40 Horas
ituiutaba
inscrição Nome Classificação vaga
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PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 27/05/2021, 
a prorrogação da disposição de mArGAriDA mAriA cHAvES, 
MASP 0383045-2, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefeitura 
Municipal de Juiz de Fora/unidade de S .u .S . de Juiz de Fora, pelo perí-
odo de 01/01/2021 a  31/12/2022, para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 09/06/2021, 
a prorrogação da disposição de SirLEi BrAGA PALmA, MASP 
0384725/8, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefeitura Muni-
cipal de Boa Esperança/unidade de S .u .S . de Boa Esperança, pelo perí-
odo de 01/01/2021 a  31/12/2022, para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 16/06/2021, 
a prorrogação da disposição de cLAuDio tEixEirA cAmPoS, 
MASP 0383926/3, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefei-
tura Municipal de viçosa/unidade de S .u .S . de viçosa, pelo período de 
01/01/2021 a  31/12/2022, para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 11/06/2021, 
a prorrogação da disposição de mAriLiA FErrEirA SoArES 
FrEirE, MASP 0368694-6, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, 
à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/unidade de S .u .S . de Belo 
Horizonte, pelo período de 01/01/2021 a  31/12/2022, para regularizar 
situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 01/07/2021, 
a prorrogação da disposição de ALExANDrE mENDoNcA DE 
SouZA ArANtES, MASP 0669459-0, lotado na Secretaria de 
Estado de Saúde, à Prefeitura Municipal de Cristiano otoni/unidade de 
S .u .S . de Cristiano otoni, pelo período de 01/01/2021 a  31/12/2022, 
para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 01/06/2021, 
a prorrogação da disposição de cArLoS AuGuSto mEDEiroS 
roDriGuES (vÍNcuLo 1), MASP 0288226/4, lotado na Secretaria 
de Estado de Saúde, à Prefeitura Municipal de Além Paraíba/unidade 
de S .u .S . de Além Paraíba, pelo período de 01/01/2021 a  31/12/2022, 
para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 01/06/2021, 
a prorrogação da disposição de cArLoS AuGuSto mEDEiroS 
roDriGuES (vÍNcuLo 2), MASP 0288226/4, lotado na)Secretaria 
de Estado de Saúde, à Prefeitura Municipal de Além Paraíba/unidade 
de S .u .S . de Além Paraíba, pelo período de 01/01/2021 a  31/12/2022, 
para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 21/05/2021, a 
prorrogação da disposição de ANA mAriA DE oLivEirA BEr-
NArDES, MASP 0383964-4, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, 
à Prefeitura Municipal de Planura/unidade de S .u .S . Planura, pelo perí-
odo de 01/01/2021 a  31/12/2022, para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 11/6/2021, a 
prorrogação da disposição de cArLoS ALBErto r tABorDA, 
MASP 919724-5, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefeitura 
Municipal de Almenara/unidade SuS de Almenara, pelo período de 
1/1/2021 a  31/12/2022, para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 28/10/2020, 
a prorrogação da disposição de cLAuDio BAStoS cAmArA, 
MASP 0371909/3, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte/unidade de S .u .S . de Belo Horizonte, 
pelo período de 01/01/2019 a  31/12/2020, para regularizar situação 
funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 05/07/2021, a 
prorrogação da disposição de ELiZABEtH SiLvA romAGNoLi, 
MASP 0367084/1, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte/unidade de S .u .S . de Belo Horizonte, 
pelo período de 01/01/2021 a  31/12/2022, para regularizar situação 
funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 01/07/2021, a 
prorrogação da disposição de rEGiNA DE LourDES oLivEirA, 
MASP 0285749-8, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte/unidade de S .u .S . de Belo Horizonte, 
pelo período de 01/01/2021 a  31/12/2022, para regularizar situação 
funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 05/11/2020, 
a prorrogação da disposição de JoSE cArLoS vAccAri, MASP 
0382844/9, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefeitura 
Municipal de inhapim/unidade de S .u .S . de inhapim, pelo período de 
01/01/2019 a  31/12/2020, para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 09/03/2021, a 
prorrogação da disposição de JoSE vALtEr oLivEirA SouZA, 
MASP 0913112-9, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefei-
tura Municipal de Caraí/unidade de S .u .S . de Caraí, pelo período de 
01/01/2021 a  31/12/2022, para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 17/05/2021, a 
prorrogação da disposição de SoNiA mAriA oLivEirA mAGA-
LHAES, MASP 0919608/0, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, 
à Prefeitura Municipal de Estrela Dalva/unidade de S .u .S . de Estrela 
Dalva, pelo período de 01/01/2021 a  31/12/2022, para regularizar situ-
ação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 07/06/2021, a 
prorrogação da disposição de oLAvo APArEciDo uLHoA (vÍN-
cuLo 1), MASP 0289947-4, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, 
à Prefeitura Municipal de Timóteo/unidade de S .u .S . de Timóteo, 
pelo período de 01/01/2021 a  31/12/2022, para regularizar situação 
funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 17/06/2021, 
a prorrogação da disposição de ritA DE cASSiA rENo SiLvA, 
MASP 0382625-2, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, à Pre-
feitura Municipal de Piranguinho/unidade de S .u .S . de Piranguinho, 
pelo período de 01/01/2021 a  31/12/2022, para regularizar situação 
funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 17/06/2021, a 
prorrogação da disposição de roNALDo FELiSBErto DA SiLvA, 
MASP 0367704/4, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefei-
tura Municipal de urucuia/unidade de S .u .S . urucuia, pelo período de 
01/01/2021 a  31/12/2022, para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 12/05/2021, a 
prorrogação da disposição de ANtoNio Pio SALDANHA motA, 
MASP 0221030-0, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefei-
tura Municipal de Ladainha/unidade de S .u .S . de Ladainha, pelo perí-
odo de 01/01/2021 a  31/12/2022, para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 29/06/2021, 
a prorrogação da disposição de ELAiNE SANDrE DA cuNHA, 
MASP 0913365-3, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte/unidade de S .u .S . de Belo Horizonte, 
pelo período de 01/01/2021 a  31/12/2022, para regularizar situação 
funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 20/05/2021, 
a prorrogação da disposição de LuccAS corrEA NEto, MASP 
0383794-5, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefeitura 
Municipal de Muriaé/unidade de S .u .S . de Muriaé, pelo período de 
01/01/2021 a  31/12/2022, para regularizar situação funcional .

retifica o ato de Disposição de cESAr DE tASSiS, da Secretaria de 
Estado de Saúde, publicado em 18/01/2018: onde se lê “de 22/05/2017 
a 01/01/2018”, leia-se “de 22/05/2017 a 31/12/2018” .

retifica o ato de Disposição de roNALDo FELiSBErto DA 
SiLvA, da Secretaria de Estado de Saúde, publicado em 18/01/2018: 
onde se lê “de 01/07/2017 a 01/01/2018”, leia-se “01/07/2017 a 
31/12/2018” .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo

no uso de suas atribuições, torna sem efeito o ato publicado em 
08/04/2021, pelo qual cLEmENciA roDriGuES PErEirA 
JArDim, MASP 1306306-0, lotada na Secretaria de Estado de Educa-
ção, foi colocada à disposição da Prefeitura Municipal de Carlos Cha-
gas, de 08/04/2021 a 31/12/2021, sem ônus para o órgão de origem, 
para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 13/7/2021, a 
disposição de cASSio mAciEL ALmEiDA, MASP 1230774-0, 
lotado na Secretaria de Estado de Educação, à Prefeitura Municipal de 
Bocaiuva, pelo período de 26/01/2021 a  31/12/2021, para regularizar 
situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 23/6/2021, a 
disposição de FABriciA FErrEirA motA, MASP 932423-7, 
lotada na Secretaria de Estado de Educação, à Prefeitura Municipal de 
Miravânia, pelo período de 30/01/2021 a  31/12/2021, para regularizar 
situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 19/5/2021, a dis-
posição de ADmiLSoN mArcoS oLivEirA, MASP 948803-2, 
lotado na Secretaria de Estado de Educação, à Prefeitura Municipal de 
Porteirinha, pelo período de 23/1/2021 a  31/12/2021, para regularizar 
situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 1/7/2021, a 
prorrogação da disposição de KAriNE criStiNA ALvES, MASP 
1170141-4, lotada na Secretaria de Estado de Educação, à Prefeitura 
Municipal de Betim, pelo período de 01/01/2021 a  31/12/2021, para 
regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 28/6/2021, a 
disposição de JoAo motoSo GomES, MASP 948538-4, lotado 
na Secretaria de Estado de Educação, à Prefeitura Municipal de José 
Gonçalves de Minas, pelo período de 10/2/2021 a  31/12/2021, para 
regularizar situação funcional .

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 dis-
posição da Prefeitura Municipal de Congonhas, até 31/12/2021, com 
ônus para o cessionário: 
roDriGo SiLvA MENDES, 1303969-8, PEB - ADM 3 E PEB- ADM 
4, SrE CoNSELHEiro LAFAiETE . 

AtoS ASSiNADoS PELA SENHorA SEcrEtáriA DE 
EStADo DE PLANEJAmENto E GEStÃo, No uSo DE SuAS 
AtriBuiÇÕES, Em DAtA DE oNtEm:

PELA SEcrEtAriA-GErAL

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 
cAroLiNE FAtimA LoPES tEixEirA, MASP 753093-4, a gra-
tificação temporária estratégica GTED-2 SG1100944 da Secretaria-Ge-
ral, a contar de 30/7/2021 . 

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, alí-
nea “a”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, cAroLiNE FAtimA 
LoPES tEixEirA, MASP 753093-4, do cargo de provimento 
em comissão DAD-10 SG1100019 da Secretaria-Geral, a contar de 
30/07/2021 .

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, 
FáBio HENriQuE FAGuNDES DE Brito, para o cargo de pro-
vimento em comissão DAD-6 SG1100309, de recrutamento amplo, da 
Secretaria-Geral .

PELA cÂmArA DE PrEvENÇÃo E rESoLuÇÃo ADmiNiS-
trAtivA DE coNFLitoS

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, 
cArLA BráuLio ArAuJo GoNÇALvEZ, MASP 1 .365 .621-0, 
para o cargo de provimento em comissão DAD-2 AE1100727, de recru-
tamento amplo, da Câmara de Prevenção e resolução Administrativa 
de Conflitos.

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, HENriQuE cESAr FALLEi-
roS, MASP 1 .145 .116-8, cargo efetivo de Delegado de Polícia, código 
DL, nível Especial, do cargo em comissão de Subcorregedor de Polícia, 
código iSPC CD28, símbolo PD-02, da Corregedoria-Geral de Polícia 
Civil, lotado no quadro de cargos da Polícia Civil 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, rAYmS PErEirA NoLEto, 
MASP 1 .113 .144-8, cargo efetivo de investigador de Polícia ii, código 
iP-ii, nível iii, do cargo em comissão de Subinspetor de Detetives, 
código SiSP, símbolo PC-02, da Superintendência de investigação e 
Polícia Judiciária, lotado no quadro de cargos da Polícia Civil 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, FABiANo JoSÉ DE ASSiS 
JÚNior, MASP 546 .597-6, cargo efetivo de investigador de Polícia 
ii, código iP-ii, nível Especial, do cargo em comissão de Subinspe-
tor de Detetives, código SiSP, símbolo PC-02, da Superintendência de 
investigação e Polícia Judiciária, lotado no quadro de cargos da Polícia 
Civil 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, mArcELo AuGuSto couto, 
MASP 1 .111 .373-5, cargo efetivo de Delegado-Geral de Polícia, código 
DL, do cargo em comissão de Assessor de Secretário de Estado, código 
AS06 CD30, símbolo PD-02, do Gabinete da Chefia da Policia Civil, 
lotado no quadro de cargos da Polícia Civil 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, cLAuDio LuiZ DA SiLvA 
ANDrADE, MASP 386 .337-0, cargo efetivo de investigador de Polí-
cia-ii, código iP-ii, nível Especial, do cargo em comissão de inspetor 
de Detetives, código iSPD, símbolo PC-03, do Departamento de Trân-
sito de Minas Gerais, lotado no quadro de cargos da Polícia Civil 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, PAuLo SÉrGio criStiNo, 
MASP 350.042-8, do cargo em comissão de Chefe de Seção de Expe-
diente, código CHS1, símbolo PC-01, de recrutamento amplo, do Gabi-
nete da Chefia da Polícia Civil, lotado no quadro de cargos da Polícia 
Civil 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, ADriANA DE BArroS moN-
tEiro, MASP 667 .955-9, cargo efetivo de Delegado-Geral de Polí-
cia, código DL, do cargo em comissão de Diretor do instituto de iden-
tificação, código DIRL CD17, símbolo PD-02, da Superintendência de 
informações e inteligência Policial, lotado no quadro de cargos da Polí-
cia Civil 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, JoSÉ ELtoN DA SiLvA FEr-
rEirA, MASP 340 .883-8, cargo efetivo de investigador de Polícia 
ii, código iP-ii, nível Especial, do cargo em comissão de inspetor de 
Detetives, código iSPD, símbolo PC-03, da Superintendência de inves-
tigação e Polícia Judiciária, lotado no quadro de cargos da Polícia Civil 
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, rENAtA roDriGuES DE oLi-
vEirA BAtiStA, MASP 1 .236 .980-7, cargo efetivo de Delegado de 
Polícia, código DL, nível Especial, do cargo em comissão de Subcorre-
gedor de Polícia, código iSPC CD28, símbolo PD-02, da Corregedoria-
Geral de Polícia Civil, lotado no quadro de cargos da Polícia Civil 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, ELAN ALvES mArtiNS, MASP 
349 .228-7, cargo efetivo de investigador de Polícia ii, código iP-ii, 
nível Especial, do cargo em comissão de inspetor de Detetives, código 
iSPD, símbolo PC-03, da Superintendência de investigação e Polí-
cia Judiciária, lotado no quadro de cargos da Polícia Civil 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, roBErto ALvES BArBoSA 
JuNior, MASP 457 .862-1, cargo efetivo de Delegado-Geral de Polí-
cia, código DL, do cargo em comissão de Diretor, código CH06 CD19, 
símbolo PD-02, da Diretoria de Administração e Pagamento de Pessoal, 
lotado no quadro de cargos da Polícia Civil de Minas Gerais .

usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, dispensa, nos termos do art . 106, alínea “b”, da 
Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, ricArDo rESENDE LEitE, 
MASP 458 .076-7, cargo efetivo de Escrivão de Polícia ii, código EP-ii, 
nível Especial, do cargo em comissão de Chefe de Cartório, código 
CHC3, símbolo PC-03, da Corregedoria-Geral de Polícia Civil, lotado 
no quadro de cargos da Polícia Civil de Minas Gerais .

usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, dispensa, nos termos do art . 106, alínea “b”, da 
Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, vANDEr JorGE LourENÇo, 
MASP 344 .101-1, cargo efetivo de investigador de Polícia ii, código 
iP-ii, nível Especial, do cargo em comissão de inspetor de Detetives, 
código iSPD, símbolo PC-03, da Superintendência de investigação e 
Polícia Judiciária, lotado no quadro de cargos da Polícia Civil de Minas 
Gerais .

usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, 
de 1º de janeiro de 2019, nomeia, nos termos da Lei Complementar 
nº 129, de 08 de novembro de 2013, e nº 6 .499, de 4 de dezembro de 
1974, LucAS oLivEirA coutiNHo FErrEirA DE SouZA, 
MASP 1 .188 .385-7, cargo efetivo de Delegado de Polícia, código DL, 
nível Especial, para exercer, em comissão, o cargo de Diretor, código 
CH06 CD19, símbolo PD-02, de recrutamento limitado, da Diretoria de 
Administração e Pagamento de Pessoal, lotado no quadro de cargos da 
Polícia Civil de Minas Gerais . 

usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, nomeia, nos termos da Lei Complementar nº 
129, de 08 de novembro de 2013, e nº 6 .499, de 4 de dezembro de 1974, 
JoSÉ ANtÔNio oLivEirA coStA, MASP 387 .579-6, cargo efe-
tivo de Investigador de Polícia II, código IP-II, nível III, para exercer, 
em comissão, o cargo de Subinspetor de Detetives, código SiSP, sím-
bolo PC-02, da Superintendência de investigação e Polícia Judiciária, 
lotado no quadro de cargos da Polícia Civil de Minas Gerais . 

 
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 320210731000638017.


