
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ADVOCACIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Procedência: Conselho de Administração de Pessoal - CAP.
Interessado: Frank Rodrigues de Melo.
Parecer no. 16.339.
Data: 13/05/2021.
Classificação Temática: Direito Administrativo. Servidor Público. Recurso contra
decisão do CAP.

 

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO.
SERVIDOR PÚBLICO. RECLAMAÇÃO APRESENTADA JUNTO AO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL/CAP. PEDIDO:  ATUALIZAÇÃO
DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE, DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE
INDIVIDUAL E INSTITUCIONAL – GEDIMA. DELIBERAÇÃO CAP Nº
27.657/CAP/21: NÃO CONHECERAM DA RECLAMAÇÃO POR FALTA DE
INTERESSE DE AGIR, EM VISTA DO RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA
PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, À UNANIMIDADE DO VOTOS. PEDIDO
DE REVISÃO: NÃO CONHECIMENTO: NÃO PREEENCHIMENTO DOS
REQUISITOS BÁSICOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO, FALTA DE
INTERESSE DE AGIR E PERDA DE OBJETO. PELA MANUTENÇÃO INTEGRAL
DA DELIBERAÇÃO CAP.
O pedido de revisão de decisão proferida pelo CAP pressupõe a demonstração da
superveniência de fato novo ou prova nova, suficientes para modificar a
compreensão dada ao caso concreto.
In casu, não foi comprovada a existência nem de fato novo, nem de prova nova,
além do pleito do recorrente já ter sido reconhecido pela Administração Pública.
Assim, em virtude da ausência de preenchimento dos requisitos de
admissibilidade, o pedido do servidor não pode ser conhecido, opinando-se pela
manutenção integral da Deliberação/CAP 27.657/21.
  

RELATÓRIO

1. Cuida-se de expediente enviado à esta Consultoria Jurídica pelo CAP –
Conselho de Administração de Pessoal -, através do Memorando AGE/CAP nº
20/2021, para que seja proferido Parecer Jurídico a respeito de eventual
admissibilidade/procedência de Recurso Administrativo dirigido ao Exmo. Sr.
Governador do Estado, proposto pelo servidor Frank Rodrigues de Melo, Masp-
1.125.301-01, em face da publicação da Deliberação Nº 27.657/CAP/21, que, por
unanimidade de votos, não conheceu da reclamação interposta pelo servidor.
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2. Extrai-se da documentação acostada, tratar-se de Reclamação
proposta por servidor lotado no Instituto Mineiro de Agropecuária-IMA, que pleiteia
pagamento da Gratificação de Escolaridade, Desempenho e Produtividade
Individual e Institucional – GEDIMA e retroativos e, para tanto, requer a interseção
do CAP para fazer valer o seu direito. 
3. Por sua vez, consta do voto proferido pela I. Conselheira relatora
Gabriela Bernardes de Vasconcellos Lopes, que analisou integralmente o pedido
interposto, voto este que foi acatado à unanimidade de votos pelo Conselho, que,
verbis:

Assim, a Administração já reconheceu o direito subjetivo objeto
da presente reclamação não havendo interesse de agir
subsequente ou necessidade de intervenção deste Conselho.

4. Inconformado com essa decisão é que vem o ora Recorrente
apresentar Recurso dirigido ao Exmo. Sr. Governador do Estado para que a citada
Deliberação/CAP seja revisitada e reformada.
5. Todo o procedimento está plena e corretamente instruído e foi enviado
à esta Consultoria Jurídica para manifestação.
6. É o relatório do que interessa. Passo a opinar.

                            PARECER

7. Quanto aos pressupostos de validade do recurso, verifica-se que foi
respeitado o prazo legal de 30 dias após a intimação para sua interposição, nos
termos do artigo o art. 47 do Regimento Interno do Conselho de Administração de
Pessoal, portanto tempestivo.
8. O recurso também é cabível e o Recorrente parte legítima para propor
o pedido de revisão.
9. Não obstante, o presente pedido revisional não pode ser conhecido de
pronto.
10. Isto porque, analisando as alegações do recorrente não vislumbramos
o preenchimento dos requisitos básicos para a concessão do pedido de revisão,
quais sejam: a superveniência de fato novo ou de circunstância que justifique o
pedido de revisão.
11. Ao contrário, o recorrente repete e reitera neste recurso as mesmas
alegações trazidas à baila desde as suas primeiras manifestações e não
demonstrou qual seria a circunstância relevante suscetível de justificar a reforma
da decisão e a inadequação da decisão do CAP.
12. O que se nota, claramente, é o inconformismo do servidor/recorrente
com a interpretação dada. A admissibilidade do pedido revisional condiciona-se à
demonstração da existência de fatos novos ou circunstâncias que justifiquem a
alegação da compreensão dada à questão, de modo a tornar inadequada a
conclusão final.
13. Para além, o único argumento utilizado pelo recorrente para justificar
seu pedido de revisão foi que, “in litteris”:

Os argumentos com os quais contesto a referida decisão são
baseados nos documentos SEI n.º 5798273 e 5761289 onde há
pleito de esclarecimentos e providências sobre atualização dos
valores da gratificação de escolaridade, desempenho e
produtividade individual - GEDIMA (pleito atendido em outubro de
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produtividade individual - GEDIMA (pleito atendido em outubro de
2020), pagamento do retroativo devido e providências a respeito
do não pagamento do retroativo referente a promoção na
carreira.
Esclareço que na minha sustentação oral informei sobre todo o
pleito porém fui ignorado. Então, não foram observados os
documentos SEI n.º 5761289 e 5798273 onde foram detalhados
o pleito.
Porém, mesmo assim, o relatório da deliberação, documento SEI
n.º 25879966, citou apenas o pagamento de valores relativos à
Gratificação GEDIMA.
Apenas atentaram na atualização dos valores pagos da GEDIMA
e não foram esclarecidos os demais pleitos dos requerimentos.
Solicito que os requerimentos, documentos SEI
n.º 5761289 e 5798273, sejam examinados e julgados na íntegra
e não parcialmente.

14. Ou seja, requer esclarecimentos e providências do Conselho acerca da
atualização dos valores da GEDIMA, dos retroativos e do pagamento dos valores
retroativos. Em outras linhas, pretende o julgamento integral do seu pedido, uma
vez ter concluído que a Deliberação CAP foi parcial e em desacordo com o que foi
exposto em sua sustentação oral.
15. Sem razão o servidor ao nosso sentir.
16. Consta claramente do voto proferido que o entendimento antes
adotado pela Administração Pública foi revisto em relação à GEDIMA e, por
consequência, não havia mais interesse de agir por parte do recorrente e a
Reclamação perdeu o objeto.
17. Extrai-se do voto em comento:

Ocorre que, conforme se extrai, após novo entendimento da
Advocacia Geral do Estado (SEI nº14211642) a Administração
Pública já reviu o ato impugnado. É o que se conclui pela leitura
do Ofício SEPLAG/DCCCR nº. 4/2021 (SEI nº24386791) e do Ofício
IMA/GGP nº. 12/2021 (SEI nº24415522)
Não há dúvida, portanto, que o OF. COF n.º 0454/2019 (SEI
nº5769485), utilizado pelo órgão de origem como razão de
decidir (Memorando IMA/GRH nº 319/2019 -SEI nº5769555) já foi
revogado e que, observado o princípio da legalidade e a devida
gestão fiscal, “a partir do mês de Outubro/2020, houve a
atualização da Gratificação de Escolaridade, Desempenho e
Produtividade Individual e Institucional – GEDIMA, no
contracheque do servidor Frank Rodrigues Melo, masp 1125301-
0, no que diz respeito à mudança da faixa de tempo de serviço
público no Estado de Minas Gerais (de 1,1 para 1,2), conforme
disposto no Anexo II do Decreto nº 44.890 de 09/09/2008, após
termos a devida autorização do Comitê de Orçamento e
Finanças - COFIN, como exposto no ofício retromencionado.”
Assim, a Administração já reconheceu o direito subjetivo objeto
da presente reclamação não havendo interesse de agir
subsequente ou necessidade de intervenção deste Conselho.

18. Lado outro, a competência do CAP se limita a decidir, em grau de
recurso, questões envolvendo servidores públicos, excetuados os atos relativos ao
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regime disciplinar, garantindo, dessa forma, o devido processo legal e o duplo grau
de jurisdição administrativa.
19.  À toda vista, não consta dentre as competências do Conselho prestar
“esclarecimentos” ou tomar “providências” para atender aos pedidos dos
servidores/reclamantes.
20. Mesmo assim, ao contrário do que entendeu o recorrente, em relação
aos valores retroativos, estes foram sim alvo de análise e resposta no voto
proferido pela I. Conselheira relatora do CAP, quando esta solicitou ao órgão de
origem, IMA/GGP, informações acerca dos retroativos e obteve resposta à
solicitação que fez constar do relatório do voto:

Tendo em vista a conclusão acima transcrita, o órgão de origem
do servidor, notadamente em 19 de janeiro de 2021, por meio
do Ofício IMA/GGP nº. 12/2021 (SEI nº24415522), elucidou que:
“(...) em resposta ao Ofício SEPLAG/DCCCR nº. 4/2021
(24386791), cabe-nos informar que a partir do mês de
Outubro/2020, houve a atualização da Gratificação de
Escolaridade, Desempenho e Produtividade Individual e
Institucional – GEDIMA, no contracheque do servidor Frank
Rodrigues Melo, masp 1125301-0, no que diz respeito à
mudança da faixa de tempo de serviço público no Estado de
Minas Gerais (de 1,1 para 1,2), conforme disposto no Anexo II do
Decreto nº 44.890 de 09/09/2008, após termos a devida
autorização do Comitê de Orçamento e Finanças - COFIN, como
exposto no ofício retromencionado.
Cabe-nos ainda informar que os pagamentos retroativos
(acertos) estão suspensos/bloqueados desde outubro/2015, pelo
fato de em 30/09/2015, conforme publicação de Nota Pública, o
Poder Executivo de Minas Gerais ter ultrapassado os limites com
despesa de pessoal dispostos na Lei Complementar nº 101, de 4
de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).”

21. Ou seja, a atualização da GEDIMA foi reconhecida administrativamente
e os valores retroativos estão suspensos, desde outubro de 2015, uma vez ter o
Estado de Minas Gerais ultrapassado os limites com despesa de pessoal, o que
atingiu todo o funcionalismo mineiro.
22. Assim, resta claro que o Recorrente carece de interesse processual
posto que o recurso não se mostra como instrumento hábil para o propósito
pretendido.
23. É cediço que o interesse processual se configura no binômio utilidade-
necessidade. Não há necessidade no recurso, pois não se vislumbra negativa ao
pleito do servidor e nem ele se presta à finalidade pretendida, posto não servir de
sucedâneo de adimplemento obrigacional.
24. Ausente, pois, pressuposto formal de admissibilidade da
reclamação/recurso.

 

CONCLUSÃO

25. Diante de toda a fundamentação exposta, sugere-se o não
conhecimento do recurso administrativo manejado pelo servidor, opinando-se pela
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manutenção da Deliberação nº. 27.657/CAP/21, pelo não preenchimento dos
requisitos de admissibilidade do pedido revisional, falta de interesse de agir e
perda do objeto da Reclamação/Recurso.
É o parecer.
Sub censura.
 Belo Horizonte, 13 de maio de 2021.

 

ANA PAULA ARAÚJO RIBEIRO DINIZ

PROCURADORA DO ESTADO

MASP 373.251 – 8 OAB/MG 56746

 

Aprovado em 
___________________________________
Procurador Chefe da Consultoria Jurídica
 
_______________________________________
Advogado Geral do Estado

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Araujo Ribeiro Diniz,
Procurador(a), em 16/05/2021, às 12:38, 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 16/05/2021, às 19:16, 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 17/05/2021, às 17:52, 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 29444554 e o código CRC D3C44D89.

Parecer Jurídico 1 (29444554)         SEI 2370.01.0002561/2019-07 / pg. 5

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Referência: Processo nº 2370.01.0002561/2019-07 SEI nº 29444554
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
DELIBERAÇÃO Nº 27.657/CAP/21

FRANK RODRIGUES MELO – MASP 1.125.301-0 – PROCESSO SEI
2370.01.0002561/2019-07 – CONSELHEIRA GABRIELA BERNARDES. JULGAMENTO
11/02/2021.
GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE, DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE INDIVIDUAL –
GEDIMA – DIREITO SUBJETIVO JÁ RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO – PERDA
DO OBJETO – NÃO CONHECIMENTO.
A Administração Pública reconheceu o direito do servidor nos seguintes termos: “a
partir do mês de Outubro/2020, houve a atualização da Gratificação de
Escolaridade, Desempenho e Produtividade Individual e Institucional –
GEDIMA, no contracheque do servidor Frank Rodrigues Melo, masp 1125301-
0, no que diz respeito à mudança da faixa de tempo de serviço público no Estado
de Minas Gerais (de 1,1 para 1,2), conforme disposto no Anexo II do Decreto
nº 44.890 de 09/09/2008, após termos a devida autorização do Comitê de
Orçamento e Finanças - COFIN, como exposto no ofício
retromencionado.”
 
RELATÓRIO
O Reclamante recorre ao Conselho de Administração de Pessoal pleiteando o
pagamento de valores relativos à Gratificação GEDIMA impugnando, por
conseguinte, o OF. COF n.º 0454/2019 utilizado como razão de decidir na origem
(Memorando IMA/GRH nº 319/2019), quando negou o requerimento do servidor.
 
DECISÃO
O Conselho de Administração de Pessoal delibera à unanimidade de votos das
Conselheiras Gabriela Bernardes de Vasconcellos Lopes, Aline Rodrigues Cunha,
Carolina Ângelo Montolli, Ana Maria Barbosa de Amorim Magalhães, e a Sra.
Presidente, Dra. Ana Paula Araújo Ribeiro Diniz, não conhecer da reclamação nos
termos do voto da relatora.

CAP, 24 de fevereiro de 2021.
WALLACE ALVES DOS SANTOS

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL.
PROCURADOR DO ESTADO. ADVOCACIA GERAL DO ESTADO.

 

                                                                                                                                                        
 GABRIELA BERNARDES DE VASCONCELLOS LOPES
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                                                       RELATORA       

                                     

Documento assinado eletronicamente por Gabriela Bernardes de
Vasconcellos Lopes, Conselheiro(a), em 24/02/2021, às 08:03, 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 24/02/2021, às 13:09, 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 25879966 e o código CRC F4258349.

Referência: Processo nº 2370.01.0002561/2019-07 SEI nº 25879966
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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 16.339, de 13 de
maio de 2021, da Advocacia Geral do Estado, não conhece do recurso interposto
pelo servidor FRANK RODRIGUES DE MELO contra a Deliberação nº
27.657/CAP/21 do Conselho de Administração de Pessoal.

 

Documento assinado eletronicamente por Romeu Zema Neto,
Governador, em 01/06/2021, às 17:47, 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 30268315 e o código CRC 7EBEFC73.

Referência: Processo nº 2370.01.0002561/2019-07 SEI nº 30268315
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 14 – sexta-feira, 11 de Junho de 2021 diário do executivo Minas Gerais 
azimute de 170°10’31”, e na distância de 28,86m, atinge-se o ponto P2186 (E=664 .147,46m e N=7 .896 .957,98m) . 
A partir deste ponto, com azimute de 165°24’04”, e na distância de 28,87m, atinge-se o ponto P2187 
(E=664 .154,74m e N=7 .896 .930,04m) . A partir deste ponto, com azimute de 160°03’09”, e na distância de 
48,08m, atinge-se o ponto P2188 (E=664 .171,14m e N=7 .896 .884,84m) . A partir deste ponto, com azimute de 
153°32’59”, e na distância de 38,59m, atinge-se o ponto P2189 (E=664 .188,33m e N=7 .896 .850,29m) . A partir 
deste ponto, com azimute de 147°47’33”, e na distância de 78,63m, atinge-se o ponto P2190 (E=664 .230,24m 
e N=7 .896 .783,76m) . A partir deste ponto, com azimute de 145°46’11”, e na distância de 39,97m, atinge-se o 
ponto P2191 (E=664 .252,73m e N=7 .896 .750,71m) . A partir deste ponto, com azimute de 235°45’10”, e na dis-
tância de 30,00m, retorna-se ao ponto P0 início e fim da poligonal que circunscreve a área de 1.818.729,27 m², 
objeto desta desapropriação .

DECrETo NE Nº 247, DE 10 DE JuNHo DE 2021 .

Abre crédito suplementar no valor de r$83 .480 .679,58 .

o GovErNADor Do EStADo DE miNAS GErAiS,no uso de atribuição que lhe confere 
o inciso vII do art . 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto no art . 9º da Lei nº 23 .751, de 30 
de dezembro de 2020,

DEcrEtA:

Art . 1º – Fica aberto crédito suplementar no valor de r$83 .480 .679,58 (oitenta e três milhões qua-
trocentos e oitenta mil seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), indicado no Anexo, one-
rando no mesmo valor o limite estabelecido no art . 9º da Lei nº 23 .751, de 30 de dezembro de 2020 .

Art . 2º – Para atender ao disposto no art . 1º serão utilizados recursos provenientes das anulações 
das dotações orçamentárias indicadas no Anexo .

Art . 3º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 10 de junho de 2021; 233º da Inconfidência Mineira e 200º da Independência 

do Brasil .
roMEu ZEMA NETo

ANExo
(a que se referem os arts . 1º e 2º do Decreto NE nº 247, de 10 de junho de 2021)
(registrado no Siafi/MG sob o número 069)

SuPLEMENTAÇÃo DAS SEGuINTES DoTAÇÕES orÇAMENTárIAS A QuE SE rEFErE 
o ArT . 1º DESTE DECrETo:

SECrETArIA DE ESTADo DE EDuCAÇÃo
      r$
1261 .12361105-4 .313-0001-3190-0-10 .1   8 .080,00
1261 .12361105-4 .313-0001-3390-0-23 .1   1 .106,00
1261 .12361105-4 .313-0001-3391-0-23 .1   336,00
1261 .12361105-4 .313-0001-4450-0-23 .1   7 .000 .000,00
1261 .12361106-2 .065-0001-3190-0-10 .1   1 .445 .185,00
1261 .12361106-2 .065-0001-3191-0-10 .1   65 .491,00
1261 .12361106-2 .065-0001-3390-0-23 .1   3 .687,00
1261 .12361106-2 .065-0001-3391-0-23 .1   494,00
1261 .12361106-4 .297-0001-3190-0-10 .1   2 .265 .067,00
1261 .12361106-4 .297-0001-3191-0-10 .1   61 .780,00
1261 .12361106-4 .297-0001-3390-0-10 .1   14 .087 .702,00
1261 .12361106-4 .297-0001-3391-0-10 .1   308 .255,00
1261 .12362105-4 .314-0001-3190-1-10 .1   217,00
1261 .12362107-2 .066-0001-3190-0-10 .1   761 .286,00
1261 .12362107-2 .066-0001-3191-0-10 .1   4 .024,00
1261 .12362107-2 .066-0001-3390-0-23 .1   330,00
1261 .12362107-2 .066-0001-3391-0-23 .1   117,00
1261 .12362107-4 .304-0001-3190-0-10 .1   1 .613,00
1261 .12362107-4 .304-0001-3390-0-10 .1   9 .563 .136,00
1261 .12362107-4 .304-0001-3391-0-10 .1   45 .560,00
1261 .12363108-4 .324-0001-3390-0-10 .1   571 .995,00
1261 .12363108-4 .324-0001-3391-0-10 .1   13 .633,00
1261 .12365112-2 .070-0001-3390-0-10 .1   62 .772,00
1261 .12366106-4 .298-0001-3190-0-10 .1   9 .510,00
1261 .12367107-4 .306-0001-3190-0-10 .1   6 .107,00
1261 .12368107-4 .305-0001-3190-0-10 .1   60 .795,00
1261 .12368107-4 .305-0001-3390-0-23 .1   12 .000,00
1261 .12368110-2 .062-0001-3350-0-23 .1   21 .500 .000,00
1261 .12368151-2 .074-0001-3390-0-23 .1   20 .000 .000,00
1261 .12368151-2 .075-0001-3390-0-10 .1   340 .536,00
1261 .12368151-2 .075-0001-3391-0-10 .1   4 .011,00
INSTITuTo DE PrEvIDÊNCIA DoS SErvIDorES MILITArES Do ESTADo DE MINAS 

GErAIS
2121 .09122705-2 .018-0001-4490-0-10 .1   1 .291 .459,00
2121 .10122705-2 .017-0001-4490-0-10 .1   3 .837 .720,00
FuNDAÇÃo EDuCACIoNAL CAIo MArTINS
2161 .11334039-4 .373-0001-3390-0-10 .1   97 .821,84
FuNDAÇÃo Tv MINAS CuLTurAL E EDuCATIvA
2211 .04122705-2 .500-0001-3390-0-60 .1   48 .853,74
ToTAL DA SuPLEMENTAÇÃo   83 .480 .679,58

ANuLAÇÃo DAS SEGuINTES DoTAÇÕES orÇAMENTárIAS A QuE SE rEFErE o 
ArT . 2° DESTE DECrETo:

SECrETArIA DE ESTADo DE EDuCAÇÃo
      r$
1261 .12361106-4 .297-0001-3390-0-23 .1   48 .500 .000,00
1261 .12362105-4 .314-0001-3190-1-23 .1   18 .070,00
1261 .12363108-4 .324-0001-3190-0-10 .1   14 .194 .755,00
1261 .12363108-4 .324-0001-3191-0-10 .1   5 .100 .000,00
1261 .12365112-2 .070-0001-3191-0-10 .1   90 .000,00
1261 .12367106-4 .299-0001-3190-0-10 .1   800 .000,00
1261 .12367106-4 .299-0001-3191-0-10 .1   400 .000,00
1261 .12368107-4 .305-0001-3391-0-10 .1   42 .000,00
1261 .12368151-2 .074-0001-3190-0-10 .1   1 .260 .000,00
1261 .12368151-2 .075-0001-3190-0-10 .1   5 .900 .000,00
1261 .12368151-2 .075-0001-3191-0-10 .1   1 .900 .000,00
INSTITuTo DE PrEvIDÊNCIA DoS SErvIDorES MILITArES Do ESTADo DE MINAS 

GErAIS
2121 .09122705-2 .018-0001-3390-0-10 .1   8 .621,19
2121 .10122705-2 .017-0001-3390-0-10 .1   3 .431 .100,66
2121 .10302002-4 .001-0001-3390-0-10 .1   1 .689 .457,15
FuNDAÇÃo EDuCACIoNAL CAIo MArTINS
2161 .12363108-4 .365-0001-3390-0-10 .1   97 .821,84
FuNDAÇÃo Tv MINAS CuLTurAL E EDuCATIvA
2211 .13722056-4 .163-0001-3390-0-60 .1   48 .853,74
ToTAL DA ANuLAÇÃo     83 .480 .679,58
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Atos do Governador
AtoS ASSiNADoS PELo SENHor GovErNADor Do 
EStADo, Em DAtA DE oNtEm:
 
PELA ADvocAciA-GErAL Do EStADo
 
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 .207, de 1º de abril de 2020, da Advo-
cacia Geral do Estado, conhece do recurso interposto pela servidora 
KAriNE mENDoNÇA oLivEirA contra a Deliberação nº 27.516/
CAP/19 do Conselho de Administração de Pessoal, mas nega-lhe pro-
vimento, mantendo a Deliberação 27.516/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 .265, de 5 de outubro de 2020, da Advo-
cacia Geral do Estado, conhece do recurso interposto pela servidora 
cLAriSSA DE PAuLA LourES FrAGA contra a Deliberação nº 
27.587/CAP/20 do Conselho de Administração de Pessoal, mas nega-
lhe provimento, mantendo a Deliberação 27.587/CAP/20.
 
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 .218, de 17 de abril de 2020, da Advoca-
cia Geral do Estado, conhece do recurso interposto pela servidora ANA 
LÚciA FErNANDES DE JESuS contra a Deliberação nº 27.517/
CAP/19 do Conselho de Administração de Pessoal, mas nega-lhe pro-
vimento, mantendo a Deliberação 27.517/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 .222, de 30 de abril de 2020, da Advoca-
cia Geral do Estado, conhece do recurso interposto pelo servidor roB-
SoN AuGuSto FErrEirA DE FAriA contra a Deliberação nº 
27.554/CAP/19 do Conselho de Administração de Pessoal, mas nega-
lhe provimento, mantendo a Deliberação 27.554/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 .204, de 31 de março de 2020, da 
Advocacia Geral do Estado, conhece do recurso interposto pelo servi-
dor EvErtoN riBEiro DA SiLvA contra a Deliberação nº 27.533/
CAP/19 do Conselho de Administração de Pessoal, mas nega-lhe pro-
vimento, mantendo a Deliberação 27.533/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 .215, de 15 de abril de 2020, da 
Advocacia Geral do Estado, conhece do recurso interposto pelo servi-
dor moiSÉS ABuD NEto contra a Deliberação nº 27.506/CAP/19 
do Conselho de Administração de Pessoal, mas nega-lhe provimento, 
mantendo a Deliberação 27.506/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 .322, de 31 de março de 2021, da Advo-
cacia Geral do Estado, não conhece do recurso interposto pelo servidor 
DouGLAS tiSo viNHAS Brito contra a Deliberação nº 27.615/
CAP/20 do Conselho de Administração de Pessoal, por não haver nega-
tiva da Administração Pública no pagamento de valores retroativos 
devidos a título de progressão e promoção .
 
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 .339, de 13 de maio de 2021, da Advo-
cacia Geral do Estado, não conhece do recurso interposto pelo servidor 
FrANK roDriGuES DE mELo contra a Deliberação nº 27.657/
CAP/21 do Conselho de Administração de Pessoal.
 
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 .169, de 27 de dezembro de 2019, da 
Advocacia Geral do Estado, conhece do recurso interposto pela ser-
vidora AmANDA LoPES mAGALHÃES contra a Deliberação nº 
27.455/CAP/19 do Conselho de Administração de Pessoal, mas nega-
lhe provimento, mantendo a Deliberação 27.455/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 .216, de 17 de abril de 2020, da 
Advocacia Geral do Estado, conhece do recurso interposto pelo servi-
dor ZAcAriAS PErEirA DoS SANtoS contra a Deliberação nº 
27.519/CAP/19 do Conselho de Administração de Pessoal, mas nega-
lhe provimento, mantendo a Deliberação 27.519/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 .338, de 11 de maio de 2021, da 
Advocacia Geral do Estado, conhece do recurso interposto pelo servi-
dor tiAGo FELiPE SiLvA contra a Deliberação nº 27.642/CAP/20 
do Conselho de Administração de Pessoal, mas nega-lhe provimento, 
mantendo a Deliberação 27.642/CAP/20.
 
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 .231, de 29 de maio de 2020, da Advo-
cacia Geral do Estado, conhece do recurso interposto pela servidora 
PAtrÍciA DE oLivEirA contra a Deliberação nº 27.573/CAP/20 
do Conselho de Administração de Pessoal, mas nega-lhe provimento, 
mantendo a Deliberação 27.573/CAP/20.
 
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 .234, de 4 de junho de 2020, da Advo-
cacia Geral do Estado, não conhece do recurso interposto pelo servidor 
roBErto GomES SoArES, mantendo-se na íntegra a Delibera-
ção nº 27.576/CAP/20.
 
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 da Nota Jurídica nº 5 .448, de 1º de abril de 2020, da Advoca-
cia Geral do Estado, ratifica o Parecer nº 15.942, de 12 de janeiro de 
2018, da Advocacia-Geral do Estado, de interesse do servidor SÍLvio 
ANDrÉ DE oLivEirA, conhece do recurso interposto pelaSubse-
cretária de Gestão de Pessoas da SEPLAG, mas nega-lhe provimento, 
mantendo a Deliberação 26.801/CAP/16.
De ofício, reconhece a ocorrência da prescrição, tendo em vista que a 
publicação dos adicionais por tempo de serviço cuja base de cálculo 
se impugna ocorreu em 22/05/2007 e o requerimento administrativo 
através do qual é pleiteada a revisão de tais adicionais foi apresentado 
apenas em 06/02/2015, transcorrido, portanto, prazo superior a 5 anos. 
Nestes termos retifica o Despacho relativo ao recurso interposto conta 
a Deliberação nº 26.801/CAP/16 (publicado em 26/10/2018 e retificado 
em 24/07/2019).
 
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 .189, de 27 de fevereiro de 2020, da 
Advocacia Geral do Estado, conhece do recurso interposto pelo ser-
vidor FáBio HENriQuE DE AZEvEDo contra a Deliberação nº 
27.515/CAP/19 do Conselho de Administração de Pessoal, mas nega-
lhe provimento, mantendo a Deliberação 27.515/CAP/19.
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 PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE PLANEJAmENto E 
GEStÃo
 
Pelo instituto de Previdência dos Servidores do Estado de minas 
Gerais
 
revoga o ato que atribuiu, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de 
janeiro de 2011, e dos Decretos nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, e 
nº 44 .485, de 14 de março de 2007, a ALvimAr JoSÉ tito, MASP 
667273-7, a gratificação temporária estratégica GTEI-4 SE1100017 do 
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais .
 
exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de julho 
de 1952, ALvimAr JoSÉ tito, MASP 667273-7, do cargo de pro-
vimento em comissão DAI-36 SE1100016, do Instituto de Previdência 
dos Servidores do Estado de Minas Gerais .
 
nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, 
art . 1º, § 2º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, e o 
Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, cAmiLA FErNANDA 
PArrELA, MASP 1268067-4, para o cargo de provimento em comis-
são DAI-36 SE1100016, de recrutamento amplo, para chefiar o Gabi-
nete do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas 
Gerais .
 
nos termos da Lei Delegada nº 175, de janeiro de 2007 e o Decreto nº 
45 .537, de 27 de janeiro de 2011, atribui a cAmiLA FErNANDA 
PArrELA, MASP 1268067-4, chefe do Gabinete, a gratificação tem-
porária estratégica GTEI-4 SE1100017, do Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado de Minas Gerais .
 
AtoS ASSiNADoS PELA SENHorA SEcrEtáriA DE 
EStADo DE PLANEJAmENto E GEStÃo, No uSo DE SuAS 
AtriBuiÇÕES, Em DAtA DE oNtEm:
 
PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE FAZENDA
 
usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 1º 
de janeiro de 2019, dispensa mAriA DAS GrAÇAS DE ALmEiDA, 
MASP 902982-8, da função gratificada FGD-8 FA1100168 da Secreta-
ria de Estado de Fazenda, a contar de 24/5/2021.
 PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE JuStiÇA E SEGu-
rANÇA PÚBLicA
 
usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, de 1º 
de janeiro de 2019, exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, da Lei 
nº 869, de 5 de julho de 1952, EDWArD WESt BArBoSA, MASP 
382714-4, do cargo de provimento em comissão DAD-4 JD1102918 da 
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública .
 
usando da competência delegada pelo art . 1º, do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 
de janeiro de 2011, e o Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro de 2019, 
WAGNErSoN LucAS PErEirA DE ANDrADE, para o cargo de 
provimento em comissão DAD-4 JD1102918, de recrutamento amplo, 
da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública .
 
retifica o ato de exoneração de ANtÔNio DE PáDuA PAtAro 
DutrA JÚNior, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança 
Pública, publicado em 26/03/2021: fazendo constar no texto original 
“a contar de 22/03/2021”.
 
PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE
 
no uso de suas atribuições, designa GuStAvo DiAS DA coStA 
mArtiNS, MASP 668 .662-0, titular do cargo de provimento em 
comissão DAD-9 (SA1100072), para responder pela Subsecretaria de 
regulação do Acesso a Serviços e Insumos de Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde, nas ausências do titular, no período de 07/06/2021 
a 20/06/2021.

 
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 3202106102348570114.
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