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Procedência: Conselho de Administração de Pessoal – CAP
Interessado: Clarissa de Paula Loures Fraga
Parecer: 16.265
Data: 05 de outubro de 2020
Classificação Temática:  RECURSO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO
E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE,
PROGRESSÃO E ADICIONAL DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ADVEB.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDEFERIMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PEDIDO JUDICIAL DE TEOR IDÊNTICO. NÃO
CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO. DECRETO Nº 46.120/2012.
Assunto: RECURSO CONTRA DECISÃO DO CAP QUE NÃO CONHECEU DA
RECLAMAÇÃO.
Recurso ao Exmo. Sr. Governador do Estado contra Deliberação CAP nº.
27.587/CAP/20 que não conheceu da Reclamação.
 
RELATÓRIO
1. Trata-se de recurso interposto por Clarissa de Paula Loures Fraga,
servidora ocupante do cargo de analista educacional, visando à reforma da
Deliberação nº 27.587/CAP/20, publicada no Diário Oficial do Estado em
14/07/2020.
2. A Reclamante requer a concessão de: (1) Adicional de Valorização da
Educação Básica - ADVEB; (2) Prêmio por Produtividade; (3) Progressão na
carreira; e (4) valores retroativos referentes à (a) progressão após estágio
probatório e à (b) Promoção por Escolaridade.
3. O Conselho de Administração de Pessoal deliberou à unanimidade de
votos pelo não conhecimento da reclamação, tendo em vista (1) o
descumprimento da postulante do disposto nos artigos 22, inciso I e 23 do Decreto
Estadual 46.120/2012; e (2) sob o fundamento de que é vedado ao Conselho de
Administração de Pessoal decidir reclamação, quanto ao mérito, se não
comprovada ocorrência de indeferimento prévio, nos termos do art. 45 do Decreto
nº 46.120/2012.
4. Inconformada, a Reclamante apresentou recurso ao Exmo. Sr.
Governador do Estado, buscando ver reconhecido o direito reclamado que passa a
ser examinado.
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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. Conforme bem salientado no voto da i. Conselheira Relatora, Gabriela
Bernardes de Vasconcellos Lopes, a reclamante, ao preencher os documentos
para apresentação de seu pleito ao CAP assinalou a opção “não”, quando
indagada se poderia declarar que não havia postulado o mesmo pedido com
objeto idêntico em juízo.
7. Nesse ponto, flagrante o descumprimento do art. 23 do Decreto
Estadual nº 46.120/2012 que é claro ao indicar como obrigação do reclamante
informar ao CAP a existência de ação judicial de teor idêntico ao da reclamação.
Veja-se:

Art. 23. O reclamante fica obrigado a informar ao CAP, a todo
tempo, a existência de ação judicial de teor idêntico ao da
reclamação, no todo ou em parte, e na qual ele for igualmente
reclamante, nos termos do inciso I do art. 22.
Parágrafo único. A existência de ação judicial de teor idêntico, no
todo ou em parte, importará na extinção, nulidade ou cassação
da deliberação pelo Plenário, conforme o caso.

8. Do mesmo modo, também restou inobservado o inciso I do art. 22, do
Regimento Interno deste Conselho, que assim dispõe:

Art. 22 - 
(...)
I – a reclamação deverá ser formulada em 3 (três) vias e conter,
além de dados informativos sobre a identidade do reclamante, a
situação funcional e o endereço completo, a indicação do ato
recorrido e a exposição fundamentada do direito do servidor,
além da declaração do reclamante de que não postulou o
mesmo pedido em juízo;

9. Além dos dispositivos acima, a Reclamante deixou de observar o artigo
45 do mesmo Decreto que estabelece o prazo para apresentação de Reclamação
ao CAP, contado a partir da publicação ou notificação do ato impugnado:

Art. 45. O prazo para apresentação de reclamação ao Conselho
é de cento e vinte dias consecutivos, contados do dia seguinte ao
que ocorrer a publicação do ato impugnado ou da notificação do
servidor no Diário Oficial dos Poderes do Estado.

10. Como não houve comprovação de indeferimento prévio do ato
impugnado pelo órgão responsável pelo servidor, não é possível o conhecimento
da Reclamação, em razão da ausência de comprovação da tempestividade, bem
como pela supressão de instância.
11. Os documentos acostados ao Recurso para fundamentar a solicitação
não são aptos a comprovar o atendimento à norma legal citada.
12. Sendo assim, a decisão recorrida atendeu às normas legais aplicáveis
à espécie, devendo, portanto, ser mantida em todos os efeitos de direito.
 
CONCLUSÃO
13. De acordo com a fundamentação acima exposta, opina-se pelo não
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conhecimento do Recurso Administrativo, mantendo-se na íntegra a Deliberação
nº 27.587/CAP/20.
14. É o parecer, sub censura.

 

Glória Consuelo Coelho de Paiva
MASP 1225398-5
OAB/MG 67.409

 
Ricardo Villarim

Procurador do Estado
 

Aprovado por:
 

Wallace Alves dos Santos
Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica

 
Sérgio Pessoa de Paula Castro

Advogado-Geral do Estado
 

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Agra Villarim,
Procurador do Estado, em 07/10/2020, às 10:02, 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 Glória Consuelo Coelho de
Paiva, Assessor(a), em 07/10/2020, às 11:31, 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 08/10/2020, às 13:49, 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 08/10/2020, às 18:55, 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 20193990 e o código CRC AB9138B0.

Referência: Processo nº 1260.01.0010333/2019-66 SEI nº 20193990
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
DELIBERAÇÃO Nº 27.587/CAP/2020

CLARISSE DE PAULA LOURES FRAGA – MASP 1.319.560-7– PROCESSO Nº SEI
1260.01.0010333/2019-66– Conselheira Gabriela Bernardes de Vasconcellos Lopes.
Julgamento 12/03/2020.
PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE, PROGRESSÃO E ADICIONAL DE VALORIZAÇÃO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA – ADVEB  - AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO
POSTULOU EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS ATOS IMPUGNADOS  –
AUSÊNCIA DE NEGATIVA –  NÃO CONHECIMENTO
Impõe-se o não conhecimento da reclamação apresentada pela servidora em
virtude da inexistência nos autos eletrônico de ato de indeferimento do pedido, de
declaração de que não postulou em juízo e da juntada do (s) ato (s) impugnado (s),
circunstâncias que caracterizam a reclamação como originária.
RELATÓRIO
A Reclamante recorre ao Conselho de Administração de Pessoal pleiteando a
concessão de prêmio de produtividade, progressão e adicional de valorização da
Educação Básica- ADVEB. 
DECISÃO
O Conselho de Administração de Pessoal delibera à unanimidade de votos dos
Conselheiros Gabriela Bernardes de Vasconcellos Lopes, Eustáquio Mário Ribeiro
Braga, Luciana Cristina Tibães Mota, Carolina Ângelo Montolli, Bárbara Nascimento
Martins e a Sra. Presidente, Dra. Paula Araújo Ribeiro Diniz, não conhecer da
reclamação nos termos do voto da Conselheira Relatora .  
                                                                                                 CAP, 07 de
julho 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.
 

 

 

GABRIELA BERNARDES DE VASCONCELLOS LOPES
    RELATORA

Documento assinado eletronicamente por Gabriela Bernardes de
Vasconcellos Lopes, Conselheiro (a), em 07/07/2020, às 11:13,
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 08/07/2020, às 19:17, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
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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 16510260 e o código CRC 1EDADCDC.

Referência: Processo nº 1260.01.0010333/2019-66 SEI nº 16510260
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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 16.265, de 5 de
outubro de 2020, da Advocacia 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.

Documento assinado eletronicamente por Romeu Zema Neto,
Governador, em 01/06/2021, às 17:42, 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 30269576 e o código CRC C977A30F.

Referência: Processo nº 1260.01.0010333/2019-66 SEI nº 30269576
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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

10 1491805 - 1

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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