
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais 

Consultoria Jurídica

 

Parecer n° 16.313 - AGE/CJ                                                                                         
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Procedência: Conselho de Administração de Pessoal – CAP
Interessado: Paulo Fernandes Avelino Filho 
Parecer: 16.313
Data: 10 de março de 2021
 
Classificação Temática: Servidor Público – Regularização de situação funcional
como titular de cargo efetivo  - Efetivado pela Lei Complementar Estadual nº
100/2007 – Recurso do Reclamante contra decisão do Conselho de Administração
de Pessoal que não conheceu da reclamação.
Antecedentes: Lei Complementar 100/2007; ADI 4876 – STF; Decreto Estadual nº
46.120/2012 e Deliberação do CAP nº 27.628/CAP/2020
Ementa: REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO FUNCIONAL COMO TITULAR DE CARGO
EFETIVO - EFETIVADO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007 - 
DESLIGAMENTO EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL  - ADI 4876/STF -
ILEGITIMIDADE ATIVA DO RECLAMANTE - APLICAÇÃO DO ART.  2º DO DECRETO
ESTADUAL Nº 46.120/2012 - NÃO CONHECIMENTO.

RELATÓRIO

1. Trata-se de recurso interposto por Paulo Fernandes Avelino Filho
visando à reforma da Deliberação nº 27.628/CAP/2020, publicada em 04 de
dezembro de 2020.

2. O Recorrido pleiteou a regularização de sua situação funcional como
titular de cargo efetivo sob a alegação de irregularidades na aplicação da decisão
proferida na ADI 4876 – STF, tendo em vista sua aprovação no Concurso Público
SERHA/SEE nº. 01/2001, bem como no Concurso Público SEPLAG/SEE Nº 01/2011.

3. O Conselho de Administração de Pessoal - CAP, por maioria de
votos, não conheceu da reclamação, nos termos do voto da i. Conselheira Relatora
Aline Rodrigues Cunha:

"Com relação aos pressupostos processuais de admissibilidade,
é o art. 2° do Decreto Estadual nº 46.120, de 28 de dezembro de
2012, Regimento Interno deste Conselho, in verbis:
Art. 2º Incumbe ao CAP acolher, analisar e decidir reclamações e
pleitos dos servidores, em atividade e inativos, das
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Secretarias de Estado, das autarquias e das fundações públicas,
em relação a atos que afetem seus direitos funcionais, bem
ainda a apreciação de recurso interposto por servidor demitido
por desempenho insatisfatório, nos termos dos arts. 10 e 11
da Lei Complementar nº 71, de 30 de julho de 2003.
Parágrafo único. É vedada ao CAP a apreciação de recurso
interposto contra decisão prolatada em processo disciplinar e de
avaliação de desempenho, ressalvada a hipótese de alegação de
nulidade do processo administrativo, quando a manifestação do
Conselho limitar-se-á aos aspectos formais do processo.(Grifo
nosso)
Compulsando dos autos, verifica-se que o reclamante foi
desligado dos quadros da Secretaria de Estado de Educação, em
31 de dezembro de 2015, em virtude da decisão exarada pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4876.
Verifica-se dos documentos constantes dos eventos SEI
nº 20847939 e 20733490, ainda que juntados tardiamente aos
autos, que o reclamante alega ser ex-servidor, entretanto o art.
2º acima transcrito é claro ao dispor que possui legitimidade
ativa perante este Conselho apenas servidores, sejam
ativos ou inativos.
Por conseguinte, o reclamante perdeu a qualidade de servidor
público, sendo, portando, parte ilegítima para pleitear perante o
CAP, razão pela qual, com a devida vênia ao Relatório nº
103/AGE/CAP/2020 (20042729), entendo que a Reclamação em
análise não pode ser conhecida."

4. Inconformado, o Reclamante apresentou recurso ao Exmo. Sr.
Governador do Estado, buscando ver reconhecido o direito reclamado.

PARECER JURÍDICO

5. A questão posta em análise no presente recurso diz respeito à
aplicação de norma legal vigente e não comporta maiores digressões.

6. O Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4876 decidiu pela sua procedência parcial para
declarar a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar (LC)
100/2007, que promoveu a investidura de profissionais da área de educação em
cargos públicos efetivos sem a realização de concurso público, contrariando o
artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

7. A Corte seguiu o voto do relator da matéria, Ministro Dias Toffoli,
que propôs a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos
termos do artigo 27 da Lei 9.868/1999 (Lei das ADIs), de forma a preservar a
situação dos servidores já aposentados, bem como daqueles que preencheram,
até a data de  publicação da ata do julgamento, os requisitos para a
aposentadoria. A decisão também não atinge os ocupantes de cargos efetivos
aprovados em concurso público.

8. No caso dos autos, o reclamante foi desligado em 31 de dezembro
de 2015 em decorrência da decisão proferida na ADI 4876. Contudo, alega ter sido
aprovado Concurso Público SERHA/SEE nº. 01/2001, bem como no Concurso
Público SEPLAG/SEE Nº 01/2011 razão pela qual, segundo o autor, faria jus à
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regularização de sua situação funcional como titular de cargo efetivo.
9. No entanto, em manifestação, a Secretaria de Estado de Educação,

por meio da Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos, informou que em
decorrência do Inquérito Civil MPMG nº 0024.16.004.285-9, o Governo do Estado
de Minas Gerais, optou por revogar a homologação do Concurso Público
SERHA/SEE nº. 001/2001 para o cargo de Ajudante de Serviços Gerais.

10. Por outro lado, foi informado que as nomeações do Concurso
Público SEPLAG/SEE Nº 01/2011 não alcançaram a colocação do Requerente que
foi aprovado além do número de vagas ofertadas no Edital.

11. Nesse contexto, conforme ponderou o Ministro Dias Toffoli na
decisão da ADI 4876, a LC nº 100/07 criou uma figura jurídica sui generis[1]
conflitando com a noção de servidor público prevista no artigo 37, II, da CF/88, fato
este que, por sua vez, não se enquadra na situação prevista pelo art. 2°, caput, do
Decreto Estadual nº 46.120, de 28 de dezembro de 2012, consoante bem
argumentou a Conselheira Relatora Aline Rodrigues Cunha em seu voto.

12. Outrossim, os documentos acostados ao Recurso para
fundamentar a solicitação não são aptos a alterar a situação fática existente.

13. Sendo assim, a decisão recorrida atendeu às normas legais
aplicáveis à espécie, devendo, portanto, ser mantida em todos os efeitos de
direito.

CONCLUSÃO

14. Portanto, de acordo com a fundamentação acima exposta, opina-
se pelo não conhecimento do Recurso Administrativo, mantendo-se na íntegra a
Deliberação nº 27.628/CAP/2020.

15. É o parecer, sub censura.

 

Tatiana Neves Silva Noronha
Assessoria do Advogado-Geral do Estado

MASP 1489674/0
OAB/MG 122.654

 
Priscila Vieira de Alvarenga Penna

Procuradora do Estado
Coordenadora-Geral do Núcleo de Assessoramento Jurídico - NAJ

 
Aprovado por:

Wallace Alves dos Santos
Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica

 
Sérgio Pessoa de Paula Castro

Advogado-Geral do Estado
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[1] Aparentemente, os próprios arts. 4º e 10 da Lei nº 10.254/1990 (mencionados
respectivamente nos incisos I, IV e V do art. 7º da LC nº 100/07) - os quais não são objeto desta
ação direta - estariam eivados de inconstitucionalidade, pois, já na vigência da Constituição de
1988, sob pretexto de adoção do regime jurídico único, tornaram detentores de “função pública”,
figura jurídica sui generis, servidores admitidos mediante convênio com entidades da
administração indireta (art. 4º), bem como servidores designados para o exercício das atividades
de professor, especialista em educação e serviçal, todos admitidos sem concurso público. A tal
medida seguiu-se a LC nº 100/2007, ora questionada, que, em arremate, tornou todos esses
servidores detentores de cargos efetivos, em total afronta à Constituição de 1988. (Disponível
em: http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=240405749&ext=.pdf)

 

Documento assinado eletronicamente por Tatiana Neves Silva Noronha,
Assessor(a), em 11/03/2021, às 13:54, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.
Documento assinado eletronicamente por Priscila Vieira de Alvarenga
Penna, Procurador(a), em 12/03/2021, às 00:36, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26
de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Wallace Alves dos Santos,
Procurador(a) do Estado, em 12/03/2021, às 09:47, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Sergio Pessoa de Paula Castro,
Advogado Geral do Estado, em 12/03/2021, às 17:36, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222,
de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 26599856 e o código CRC AFF17F3B.

Referência: Processo nº 1490.01.0006221/2020-51 SEI nº 26599856
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 

                       CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
                           DELIBERAÇÃO Nº 27.628/CAP/2020

PAULO FERNANDES AVELINO FILHO–MASP 1.004.614-2– PROCESSO SEI Nº
1490.01.0006221/2020-51– CONSELHEIRA ALINE RODRIGUES. JULGAMENTO
29/10/2020.
REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO FUNCIONAL COMO TITULAR DE CARGO EFETIVO -
EFETIVADO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007 -  DESLIGAMENTO
EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL  - ADI 4876/STF - ILEGITIMIDADE ATIVA
DO RECLAMANTE - APLICAÇÃO DO ART.  2º DO DECRETO ESTADUAL Nº
46.120/2012 - NÃO CONHECIMENTO.
Não conhecimento da reclamação por ilegitimidade ativa, uma vez que incumbe
ao CAP acolher, analisar e decidir reclamações e pleitos dos servidores, em
atividade e inativos, ao passo que o Reclamante perdeu a qualidade de servidor ao
ser desligado dos quadros da Secretaria de Estado de Educação, em 31 de
dezembro de 2015, em virtude de cumprimento da decisão exarada pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4876.
RELATÓRIO
O Reclamante recorre ao Conselho de Administração de Pessoal pleiteando o
direito de ingressar em cargo efetivo e de ser integrado ao quadro de pessoal da
Administração Pública Estadual, com base no art. 7, inciso III da LC nº100/2007, e
no requisito b do acórdão da ADI 4876 do STF.
DECISÃO
O Conselho de Administração de Pessoal delibera à unanimidade de votos das
Conselheiras Aline Rodrigues Cunha, Carolina Ângelo Montolli, Ana Maria Barbosa
de Amorim Magalhães, Gabriela Bernardes de Vasconcellos Lopes, e a Sra.
Presidente, Dra. Dra. Ana Paula Araújo Ribeiro Diniz, não conhecer da reclamação
nos termos do voto da Conselheira relatora.  

                                                                                           CAP, 24 de novembro de 2020.

WALLACE ALVES DOS SANTOS

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.

PROCURADOR DO ESTADO DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

 

ALINE RODRIGUES CUNHA  

  RELATORA

Documento assinado eletronicamente por Aline Rodrigues Cunha,
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Conselheiro(a), em 26/11/2020, às 10:41, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Wallace Alves dos Santos,
Assessor(a) Chefe, em 30/11/2020, às 19:09, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 22218432 e o código CRC 6F5020CE.

Referência: Processo nº 1490.01.0006221/2020-51 SEI nº 22218432
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS , no exercício da

competência prevista no art. 90, inciso II, da Constituição do Estado e tendo em
vista o disposto no art. 46 do Decreto nº 46.120, de 28 de dezembro de 2012,
acolhendo os fundamentos constantes do Parecer Jurídico nº 16.313, de 10 de
março de 2021, da Advocacia Geral do Estado, conhece do recurso interposto pelo
servidor PAULO FERNANDES AVELINO FILHO  contra a Deliberação nº
27.628/CAP/20 do Conselho de Administração de Pessoal, mas nega-lhe
provimento, mantendo a Deliberação  27.628/CAP/20.

Documento assinado eletronicamente por Romeu Zema Neto,
Governador, em 01/06/2021, às 17:33, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de
2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 30271584 e o código CRC 029051D7.

Referência: Processo nº 1490.01.0006221/2020-51 SEI nº 30271584
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Governo do Estado de Minas Gerais

Governador
roMEu ZEMA NETo
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EGE-SECrETArIA DE ESTADo DE PLANEJAMENTo E GESTÃo
1941 .04122705-2 .106-0001-3390-0-10 .3  2 .200,00
1941 .04122705-2 .106-0001-4490-0-71 .3  2 .414,17
FuNDAÇÃo EDuCACIoNAL CAIo MArTINS
2161 .11334039-4 .373-0001-3390-0-10 .1  97 .821,84
INSTITuTo DE DESENvoLvIMENTo Do NorTE E NorDESTE DE MINAS GErAIS
2421 .20608064-4 .381-0001-3390-0-24 .1  248 .300,00
FuNDo PENITENCIárIo ESTADuAL
4141 .06421152-1 .060-0001-3390-0-39 .1  1 .000 .000,00
ToTAL DA ANuLAÇÃo   1 .874 .806,56

01 1488794 - 1

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

PELA ADvocAciA-GErAL Do EStADo

exonera, nos termos do art. 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de julho 
de 1952, ANA cAroLiNA oLivEirA GomES, MASP 1128631-7, 
do cargo de provimento em comissão de ADvoGADo rEGIoNAL 
ADJuNTo Do ESTADo, código 663-AE07, da Advocacia-Geral do 
Estado .

exonera, nos termos do art. 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de 
julho de 1952, rANiEri mArtiNS DA SiLvA, MASP 879085-9, do 
cargo de provimento em comissão de ADvoGADo rEGIoNAL Do 
ESTADo, código 664-AE07, da Advocacia-Geral do Estado .

nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, 
da Lei Complementar nº 83, de 28 de janeiro de 2005, e da Lei Dele-
gada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, rAFAEL rAPoLD mELLo, 
MASP 1334143-3, para o cargo de provimento em comissão de ADvo-
GADo rEGIoNAL ADJuNTo Do ESTADo, código 663-AE07, de 
recrutamento limitado,  da Advocacia regional do Estado em uberlân-
dia da Advocacia-Geral do Estado .

nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, 
e tendo em vista o §2º, do art . 11 da Lei Complementar nº 30, de 10 
de agosto de 1993, e do art . 14 da Lei Complementar nº 83, de 28 de 
janeiro de 2005, AurÉLio PASSoS SiLvA, MASP 1120504-4, para 
o cargo de provimento em comissão de ADvoGADo rEGIoNAL Do 
ESTADO, código 664-AE07, de recrutamento limitado,  para chefiar 
a Advocacia regional do Estado em uberlândia da Advocacia-Geral 
do Estado .

PELA PoLÍciA civiL Do EStADo DE miNAS GErAiS

no exercício da competência prevista no art. 90, inciso II, da Consti-
tuição do Estado e tendo em vista o disposto no art . 46 do Decreto nº 
46 .120, de 28 de dezembro de 2012, acolhendo os fundamentos cons-
tantes do Parecer Jurídico nº 16 .203, de 31 de março de 2020, da Advo-
cacia Geral do Estado, conhece do recurso interposto pelo servidor 
BruNo BELLoti DoS SANtoS contra a Deliberação nº 27 .513/
CAP/19 do Conselho de Administração de Pessoal, mas nega-lhe pro-
vimento, mantendo a Deliberação  27 .513/CAP/19 .

no exercício da competência prevista no art. 90, inciso II, da Consti-
tuição do Estado e tendo em vista o disposto no art . 46 do Decreto nº 
46 .120, de 28 de dezembro de 2012, acolhendo os fundamentos cons-
tantes do Parecer Jurídico nº 16 .228, de 21 de maio de 2020, da Advo-
cacia Geral do Estado, conhece do recurso interposto pelo servidor 
EDuArDo cLAuDiNo cAvALcANtE SiLvA contra a Delibera-
ção nº 27 .514/CAP/19 do Conselho de Administração de Pessoal, mas 
nega-lhe provimento, mantendo a Deliberação  27 .514/CAP/19 .

no exercício da competência prevista no art. 90, inciso II, da Cons-
tituição do Estado e tendo em vista o disposto no art . 46 do Decreto 
nº 46 .120, de 28 de dezembro de 2012, acolhendo os fundamentos 
constantes do Parecer Jurídico nº 16 .223, de 4 de maio de 2020, da 
Advocacia Geral do Estado, conhece do recurso interposto pelo servi-
dor JoÃo PAuLo tEixEirA DA SiLvA contra a Deliberação nº 
27 .507/CAP/19 do Conselho de Administração de Pessoal, mas nega-
lhe provimento, mantendo a Deliberação  27 .507/CAP/19 .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE cuLturA E turiSmo

Pelo conselho Estadual de turismo

designa, nos termos do art . 21 da Lei nº 8 .502, de 19 de dezembro de 
1983, do Decreto nº 45 .072, de 27 de março de 2009, e dos arts . 6º e 
7º do Decreto nº 45 .308, de 12 de fevereiro de 2010, os representan-
tes abaixo relacionados como membros junto ao Conselho Estadual de 
Turismo - CET, para mandato de 2 anos: 
Pelo Poder Público:
Pela Assembleia Legislativa do Estado - ALMG:
Titular: DEPuTADo ESTADuAL ProFESSor IrINEu;
Suplente: DEPuTADo ESTADuAL GuSTAvo MITrE .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE DESENvoLvimENto 
SociAL

Pelo conselho Estadual da mulher

designa, 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: 
Movimento do GrAAL no Brasil - GrAAL:
ArLETE ALvES DE ALMEIDA, em substituição a roMÊNIA Már-
CIA Do NASCIMENTo, Titular .

designa, 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 relacionadas como membros junto ao Conselho Estadual 
da Mulher - CEM: 
Pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social:
Titular: KArEN MICHELLE ANTÔNIA DE oLIvEIrA;
Suplente: CAMILA ELIANE TorrES LACErDA; 
Titular: EvELYN KLEIN ESTEvES DE LIMA; 
Suplente: SoFIA BENFICA BLASo 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 . 4º 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 Municipal de Contagem, de 
13/05/2021 a 31/12/2021, com ônus para o cedente mediante reem-
bolso pelo cessionário, conforme Convênio de Cooperação Técnica nº 
30/2021: 
CYNTHIA LANNA DE MIrANDA MASP: 1107616-3, ESPECIA-
LISTA EM PoLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃo GovErNAMEN-
TAL (EPPGG). 

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE

no exercício da competência prevista no art. 90, inciso II, da Cons-
tituição do Estado e tendo em vista o disposto no art . 46 do Decreto 
nº 46 .120, de 28 de dezembro de 2012, acolhendo os fundamentos 
constantes do Parecer Jurídico nº 16 .264, de 1º de outubro de 2020, da 
Advocacia Geral do Estado, de interesse da servidora mAriA LÚciA 
toLEDo SiLvA, conhece do recurso interposto pela Secretaria de 
Estado da Saúde contra a Deliberação nº 27 .579/CAP/20 do Conselho 
de Administração de Pessoal, e dá-lhe provimento, reformando a Deli-
beração 27 .579/CAP/20 .

Pela Fundação Hospitalar do Estado de minas Gerais

no exercício da competência prevista no art. 90, inciso II, da Consti-
tuição do Estado e tendo em vista o disposto no art . 46 do Decreto nº 
46 .120, de 28 de dezembro de 2012, acolhendo os fundamentos cons-
tantes do Parecer Jurídico nº 16 .246, de 20 de julho de 2020, da Advo-
cacia Geral do Estado, conhece do recurso interposto pelo servidor 
GErALDo márcio BArcELoS courA contra a Deliberação 
nº 27 .578/CAP/20 do Conselho de Administração de Pessoal, e dou-lhe 
provimento parcial, para submeter a questão meritória ao CAP, após a 
comprovação do cumprimento da preliminar apontada na Deliberação 
impugnada .

designa, nos termos do art . 5º do Decreto nº 47 .852, de 31 de janeiro 
de 2020, a representante abaixo relacionada como membro junto ao 
Conselho Curador da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais: 
Pela FHEMIG:
DIANA MArTINS BArBoSA, em substituição a CAMILA BAr-
BoSA NEvES, Efetivo .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 5/5/2021, a pror-
rogação da disposição de cLAuDiA SoArES DA SiLvA, MASP 
1238344-4, lotada na Secretaria de Estado de Educação, à Prefeitura 
Municipal de uberlândia, pelo período de 01/01/2021 a  31/12/2021, 
para regularizar situação funcional .

exonera, a pedido, nos termos do art. 106, alínea “a”, da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, do cargo em comissão de Diretor de Escola 
Estadual: 
SrE Divinópolis
Santo Antônio do Monte
35572 - EE Senhora de Fátima
- MASP  946346-4, ANDErSoN FErNANDES DE oLivEirA, 
PEBIIIH - admissão 1, DIv .

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 dis-
posição da Prefeitura Municipal de uberlândia, até 31/12/2021, com 
ônus para o cessionário: 
APArECIDA Do CArMo SANToS, MASP 1067773-0, EEB - ADM 
3 . 

no exercício da competência prevista no art. 90, inciso II, da Consti-
tuição do Estado e tendo em vista o disposto no art . 46 do Decreto nº 
46 .120, de 28 de dezembro de 2012, acolhendo os fundamentos cons-
tantes do Parecer Jurídico nº 16 .190, de 13 de fevereiro de 2020, da 
Advocacia Geral do Estado, conhece do recurso interposto pela ser-
vidora ANA mAriA mArtiNS BorGES contra a Deliberação nº 
27 .478/CAP/19 do Conselho de Administração de Pessoal, mas nega-
lhe provimento, mantendo a Deliberação  27 .478/CAP/19 .

no exercício da competência prevista no art. 90, inciso II, da Consti-
tuição do Estado e tendo em vista o disposto no art . 46 do Decreto nº 
46 .120, de 28 de dezembro de 2012, acolhendo os fundamentos cons-
tantes do Parecer Jurídico nº 16 .313, de 10 de março de 2021, da Advo-
cacia Geral do Estado, conhece do recurso interposto pelo servidor 
PAuLo FErNANDES AvELiNo FiLHo contra a Deliberação nº 
27 .628/CAP/20 do Conselho de Administração de Pessoal, mas nega-
lhe provimento, mantendo a Deliberação  27 .628/CAP/20 .

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

PELA coNtroLADoriA-GErAL Do EStADo

no uso de suas atribuições, torna sem efeito o ato publicado em 
28/05/2021, pelo qual cAroLiNA cAmPoS ABrEu, MASP 
1366628-4, foi exonerada do cargo DAD-5 Av1100679 da Controla-
doria-Geral do Estado .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE AGricuLturA, PEcu-
áriA E ABAStEcimENto

retifica o ato de NoMEAÇÃo de DANiELLE KAtHEriNE DA 
SiLvA mourA FormAGGio, da Secretaria de Estado de Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento, publicado em 27/05/2021: onde se 
lê “Danielle Moura Formaggio”, leia-se “Danielle Katherine da Silva 
Moura Formaggio”.

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 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 de Projetos de Desenvol-
vimento Local, LucAS PittA mAciEL, MASP 1495647-8, ocu-
pante do cargo de provimento em comissão DAD-10 CI1100017, de 
recrutamento AMPLo, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico .

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 FErNANDo BArBoSA E BENicio DE ABrEu, 
MASP 1478807-9, titular do cargo de provimento em comissão DAD-7 
CI1100492, de recrutamento AMPLo, a direção da Diretoria de Proje-
tos de Desenvolvimento Local da Secretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Econômico .

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 
tHiAGo ArANtES SiLvA, MASP 1472980-0, a gratificação tem-
porária estratégica GTED-2 Su1100925 da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social, a contar de 28/05/2021 . 

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, tHiAGo ArAN-
tES SiLvA, MASP 1472980-0, do cargo de provimento em comis-
são DAD-4 Su1100813 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social, a contar de 28/05/2021 .

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, 
FLAviANA FErrEirA LoPES, para o cargo de provimento em 
comissão DAD-4 Su1102738, de recrutamento amplo, da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Social .

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, 
PAuLo StuArt ANGEL JAcoB DA SiLvEirA, para o cargo de 
provimento em comissão DAD-4 Su1103053, de recrutamento amplo, 
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social .

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 Decreto nº 47 .722, 
de 27 de setembro de 2019, e nº 44 .485, de 14 de março de 2007, a 
LEANDro iANSEN, MASP 1209371-2, a gratificação temporária 
estratégica GTED-1 JD1100643 da Secretaria de Estado de Justiça e 
Segurança Pública, a contar de 07/05/2021 . 

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, FáBio LimA DE 
oLivEirA, MASP 1442651-4, do cargo de provimento em comis-
são DAD-4 JD1100462 da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança 
Pública, a contar de 17/05/2021 .

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, LEANDro iANSEN, MASP 
1209371-2, do cargo de provimento em comissão DAD-4 JD1100498 
da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a contar de 
07/05/2021 .

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, GErALDo rANGEL PErEirA 
GuEDES, MASP 1154623-1, do cargo de provimento em comissão 
DAD-4 JD1102484 da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança 
Pública, a contar de 14/05/2021 .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE

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 
mÔNicA FAriNA NEvES SANtoS, MASP 669009-3, a grati-
ficação temporária estratégica GTED-4 SA1100346 da Secretaria de 
Estado de Saúde, a contar de 27/5/2021 . 

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, HELENiSE mAtoSo DE 
oLivEirA, MASP 1463170-9, do cargo de provimento em comis-
são DAD-6 SA1100597 da Secretaria de Estado de Saúde, a contar de 
18/05/2021 .

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, mÔNicA FAriNA 
NEvES SANtoS, MASP 669009-3, do cargo de provimento em 
comissão DAD-6 SA1100614 da Secretaria de Estado de Saúde, a con-
tar de 27/5/2021 .

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, JoAo Eric mENDES LoPES, para o cargo de provimento 
em comissão DAD-6 SA1100597, de recrutamento amplo, da Secreta-
ria de Estado de Saúde .

retifica os atos de NoMEAÇÃo e ATrIBuIÇÃo de ANto-
Nio viÇoSo cottA FiLHo, da Secretaria de Estado de Saúde, 
publicado em 21/05/2021: onde se lê “ANTONIO COTTA”, leia-se 
“ANTONIO VIÇOSO COTTA FILHO”.

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo

usando da competência delegada pelo art. 1º do Decreto nº 47.610, 
de 1º de janeiro de 2019, dispensa oSmArY DAviD mirANDA, 
MASP 560765-0, da função gratificada FGD-4 ED1100680 da Secreta-
ria de Estado de Educação . 

usando da competência delegada pelo art. 1º do Decreto nº 47.610, de 
1º de janeiro de 2019, designa, nos termos da Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011 e do Decreto nº 47 .722, de 27 de setem-
bro de 2019, ANA PAoLA ruAS corDEiro E SouSA, MASP 
1412130-5, para a função gratificada FGD-4 ED1100680 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 SEcrEtAriA DE EStADo DE DESENvoLvimENto 
SociAL

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 na Secre-
taria de Estado de Desenvolvimento Social à disposição da Advocacia 
Geral do Estado - AGE, em prorrogação, de 01/01/2021 a 31/12/2021, 
com ônus para o cessionário, conforme Convênio de Cooperação Téc-
nica nº 32/2021:  
LÉA LÚCIA MArIA CoELHo CoSTA/ MASP 350213-5/ ASGPD/ 
v B .

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 Secreta-
ria de Estado de Desenvolvimento Social à disposição da Secretaria de 
Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJuSP, em prorrogação, de 
01/01/2021 a 31/12/2021, com ônus para o cessionário:  
MILToN Do CArMo PINTo/ MASP 904037-9/ ASo/ I J .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE PLANEJAmENto E 
GEStÃo

nos termos dos art . 13, III, e art . 15 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 do 
servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria de Estado de Planeja-
mento e Gestão a disposição do Departamento de Edificações e Estra-
das de rodagem do Estado de Minas Gerais - DErMG, em prorroga-
ção, de 01/01/2020 a 31/12/2020, com ônus para o cedente, conforme 
Convênio de Cooperação Técnica nº 26/2021:  
ANTÔNIo DA CoNCEIÇÃo SILvA, MASP 355 .616-4, AGENTE 
GOVERNAMENTAL (AGOV).  

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 Secreta-
ria de Estado de Planejamento e Gestão à disposição do Departamento 
de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - 
DErMG, de 01/01/2021 a 31/12/2021, com ônus para o cessionário, 
conforme Convênio de Cooperação Técnica nº 26/2021, para regula-
rizar situação funcional:  
ANTÔNIo DA CoNCEIÇÃo SILvA, MASP 355 .616-4, AGENTE 
GOVERNAMENTAL (AGOV).  

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, prorrogação de licença para tratar de inte-
resse particular por 2 (DOIS) ANOS à servidora ELiSANGELA cAr-
DoSo DA SiLvA, MASP 1322768-1, PEB I A - ADM . 03, lotada na 
Secretaria de Estado de Educação .

01 1488796 - 1

Secretaria de Estado 
de Governo

Secretário: Igor Mascarenhas Eto

Expediente
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, CoNCEDE ABoNo DE PEr-
MANÊNCIA, nos termos do artigo 36, §20 da CE, de 1989, redação 
dada pela EC nº104, de 2020 e artigo 151 do ADCT da CE/89, combi-
nado com artigo 147 do ADCT da CE/89, acrescentado pela Emenda 
Constitucional nº 104, de 2020 - rEGrA DE TrANSIÇÃo, ao ser-
vidor MASP 374162-6, CASSIo MurILo DE MIrANDA, a partir 
de 24/05/2021 .

JuLIANo FISICAro BorGES
CHEFE DE GABINETE

SECrETArIA DE ESTADo DE GovErNo
SuPErINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTo, 

GESTÃo E FINANÇAS
ATo Do SENHor DIrETor

Competência delegada pela Resolução SEGOV Nº 756/2020, publicada 
em 23/06/2020:
TORNA SEM EFEITO o ato publicado no “MG” de 28/11/2020 que 
autoriza afastamento para gozo de férias-prêmio por 30 dias, refe-
rente ao 1º quinquênio, a partir de 12/07/2021 da servidora MASP 
1050638-4, vIvIANE AFoNSo, ESPECIALISTA EM PoLÍTICAS 
PÚBLICAS E GESTÃo GovErNAMENTAL, NÍvEL Iv, GrAu J, 
SÍMBoLo EPPGG4 .

MArCELuS FErNANDES LIMA
DIrETor

01 1488774 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
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