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no exercício da competência prevista no art . 90, inciso xxv, da Cons-
tituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art . 45, inciso i, c/c 
o art . 60, ambos da Lei nº 14 .310, de 19 de junho de 2002, acolhe os 
fundamentos apresentados na Nota Jurídica nº 836 da Advocacia Geral 
do Estado/SECCRi e não conhece do recurso interposto pelo 2º Sgt 
PM FLávIo RoGÉRIo DE BARRoS, n° 121 .800-7, da 25ª Cia 
ind . PM, contra a decisão proferida pelo Comandante-Geral da Polícia 
Militar do Estado de Minas Gerais no procedimento administrativo ins-
taurado pelo Termo de Abertura de vista n° 001/2010 - 43º BPM .

no exercício da competência prevista no art . 90, inciso xxv, da Cons-
tituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art . 60, “caput” e 
parágrafo único, da Lei n° 14 .310, de 19 de junho de 2002, bem como o 
teor do Parecer n° 15 .248, de 15 de maio de 2013, da Advocacia Geral 
do Estado, acolhe os fundamentos apresentados na Nota Jurídica nº 
735 da Advocacia Geral do Estado/SECCRi, e não conhece do recurso 
interposto pelo Ex-Militar Sd 2ª Cl PABLo GABRIEL DA SILvA, nº 
157 .549-7, do 4° BPM, contra a decisão proferida pelo Comandante-
Geral da Polícia Militar de Minas Gerais no procedimento adminis-
trativo instaurado pela Comunicação Disciplinar n° 205/10 - 4° BPM 
– 5ª RPM.

no exercício da competência prevista no art . 90, inciso xxv, da Cons-
tituição do Estado, e tendo em vista o disposto no art . 60, “caput” e 
parágrafo único, da Lei n° 14 .310, de 19 de junho de 2002, bem como o 
teor do Parecer n° 15 .248, de 15 de maio de 2013, da Advocacia Geral 
do Estado, acolhe os fundamentos apresentados na Nota Jurídica nº 
837 da Advocacia Geral do Estado/SECCRi, e não conhece do recurso 
administrativo interposto pelo Sd PM vIctoR LoPES vIEGAS, nº 
134 .517-2, do 17° BPM, contra a decisão proferida pelo Comandante-
Geral da Polícia Militar de Minas Gerais no procedimento adminis-
trativo instaurado a partir da Comunicação Disciplinar n° 7580/2008 
– 17º BPM.

PELA PoLÍcIA cIvIL Do EStADo DE MINAS GERAIS

no uso da atribuição que lhe confere o artigo 90, inciso ii, da Constitui-
ção do Estado, e considerando a anulação, publicada em 8 de abril de 
2004, do ato que integrou o servidor vALtER SPERIDIÃo RoDRI-
GuES, MASP 137 .226-7, na classe inicial da carreira de Delegado 
de Polícia, declara sem efeito a promoção “post mortem”ao cargo de 
Delegado da Polícia Civil ii, publicada em 30 de abril de 2002 .

no exercício da competência prevista no artigo 90, inciso ii, da Cons-
tituição do Estado, e tendo em vista o disposto no inciso i, do artigo 
161 da Lei 5 .406, de 16 de dezembro de 1969, bem como o que consta 
do Processo Administrativo Disciplinar nº 148 .110/2012, instaurado no 
âmbito da Corregedoria Geral de Polícia Civil, acolhe os fundamentos 
apresentados na Nota Jurídica nº 820 da Advocacia Geral do Estado/
SECCRi e aplica a penalidade de demissão do quadro de cargos de pro-
vimento efetivo da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais ao inves-
tigador de Polícia ii, nível i, RIcARDo GoMES SANtANA, Masp 
nº 1 .111 .844-5, pela prática das transgressões disciplinares previstas no 
artigo 150, incisos xxiii, xxx e xxxiv da Lei 5 .406/1969 c/c os 
artigos 144, inciso iii, 149, 151, inciso iii, 152, § 2º, incisos i, ii, iii e 
iv e art . 158, inciso ii, todos da referida Lei, observado o disposto no 
artigo 116, parágrafo único da Lei Complementar 129, de 8 de novem-
bro de 2013 .

PELo coRPo DE BoMBEIRoS MILItAR Do EStADo DE 
MINAS GERAIS

no exercício da competência prevista no art . 90, inciso xxv, da Cons-
tituição do Estado combinado com o art . 11, inciso vii, § 10, e com o 
art . 23, ambos do Decreto nº 46 .297, de 19 de agosto de 2013, acolhe 
os fundamentos apresentados no Despacho nº 283 da Advocacia Geral 
do Estado/SECCRi e reconduz o 2º Tenente WEtSoN RIBEIRo 
coStA, nº 088 .033-6, para a graduação de 1º Sargento do Corpo de 
Bombeiros Militar, tendo em vista o trânsito em julgado da ação ordiná-
ria nº 1708018-62 .2008 .8 .13 .0024, que julgou improcedente o pedido 
inicial do autor, bem como a decisão denegatória da segurança, já tran-
sitada em julgado, proferida no mandado de segurança nº 2427774-
16 .2008 .8 .13 .0024 .

PELo EScRItÓRIo DE PRIoRIDADES EStRAtÉGIcAS

exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de julho 
de 1952, JADERSoN tADEu tRINDADE, MASP 1302322-1, do 
cargo de provimento em comissão de EMPREENDEDOR PÚBLiCO, 
EP-1 EP10, do Escritório de Prioridades Estratégicas .

exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de julho 
de 1952, DANIEL Do NAScIMENto SILvA, MASP 1312932-5, do 
cargo de provimento em comissão de EMPREENDEDOR PÚBLiCO, 
EP-1 EP16, do Escritório de Prioridades Estratégicas .

exonera, a pedido, nos termos do art . 106, alínea “a”, da Lei nº 869, de 
5 de julho de 1952, PAtRIcIA MAcHADo FILIPEtto , MASP 
973820-4, do cargo de provimento em comissão de EMPREENDE-
DOR PÚBLiCO, EP-1 EP12, do Escritório de Prioridades Estratégicas, 
a contar de 17/9/2014 .

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 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, GABRIELA 
tINoco vILAÇA, para o cargo de provimento em comissão DAD-6 
EP1100723, de recrutamento amplo, do Escritório de Prioridades 
Estratégicas .

nomeia, nos termos do art . 14, ii, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, 
e tendo em vista o art . 17 da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 
2011, e o Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, JADERSoN 
tADEu tRINDADE, MASP 1302322-1 para o cargo de provimento 
em comissão de EMPREENDEDOR PÚBLiCO, EP-2 EP02, de recru-
tamento amplo, do Escritório de Prioridades Estratégicas .

nomeia, nos termos do art . 14, ii, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, 
e tendo em vista o art . 17 da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro 
de 2011, e o Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, DANIEL 
Do NAScIMENto SILvA, MASP 1312932-5 para o cargo de provi-
mento em comissão de EMPREENDEDOR PÚBLiCO, EP-2 EP33, de 
recrutamento amplo, do Escritório de Prioridades Estratégicas .

nomeia, nos termos do art . 14, ii, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, 
e tendo em vista o art . 17 da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro 
de 2011, e o Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, cLáu-
DIA APAREcIDA SoARES MoREIRA, MASP 1060578-0 para o 
cargo de provimento em comissão de EMPREENDEDOR PÚBLiCO, 
EP-1 EP17, de recrutamento amplo, do Escritório de Prioridades 
Estratégicas .

PELA SEcREtARIA DE EStADo DE DEFESA SocIAL

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 EDuARDo HENRIQuE 
ALMEIDA DE oLIvEIRA, MASP 1079552/4, a gratificação tempo-
rária estratégica GTED-4 JD1100044 da Secretaria de Estado de Defesa 
Social, a contar de 12/9/2014 .

revoga, a contar desta data, o ato que atribuiu, nos termos da Lei Dele-
gada 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 SANDRA 
REGINA LoPo MADuREIRA SANtoS, MASP 351538-4, a gra-
tificação temporária estratégica GTED-4 JD1100071 da Secretaria de 
Estado de Defesa Social .

revoga, a contar desta data, o ato que atribuiu, nos termos da Lei Dele-
gada 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 GERDA 
GRAcIELA RoDRIGuES DE oLIvEIRA, MASP 1149549-6, a 
gratificação temporária estratégica GTED-3 JD1100064 da Secretaria 
de Estado de Defesa Social .

revoga, a contar desta data, o ato que atribuiu, nos termos da Lei Dele-
gada 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 ADALtoN 
ALvES vELoSo, MASP 1324193/0, a gratificação temporária estra-
tégica GTED-1 JD1100074 da Secretaria de Estado de Defesa Social .

revoga, a contar desta data, o ato que atribuiu, nos termos da Lei Dele-
gada 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 ISA-
BELLA SoARES MAYRINK, MASP 752721-1, a gratificação tem-
porária estratégica GTED-4 JD1100042 da Secretaria de Estado de 
Defesa Social .

exonera, a pedido, nos termos do art . 106, alínea “a”, da Lei nº 869, de 
5 de julho de 1952, ADALtoN ALvES vELoSo, MASP 1324193/0, 
do cargo de provimento em comissão DAD-6 JD1100070 da Secretaria 
de Estado de Defesa Social .

exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de 
julho de 1952, ISABELLA SoARES MAYRINK, MASP 752721-1, 
do cargo de provimento em comissão DAD-6 JD1100748 da Secretaria 
de Estado de Defesa Social .

exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de 
julho de 1952, EDuARDo HENRIQuE ALMEIDA DE oLI-
vEIRA, MASP 1079552/4, do cargo de provimento em comissão 
DAD-6 JD1100760 da Secretaria de Estado de Defesa Social, a con-
tar de 12/9/2014 .

exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de 
julho de 1952, SANDRA REGINA LoPo MADuREIRA SAN-
toS, MASP 351538-4, do cargo de provimento em comissão DAD-6 
JD1100762 da Secretaria de Estado de Defesa Social .

no uso de suas atribuições, dispensa BáRBARA PINHEIRo DA 
SILvA, MASP 1213306/2, da função gratificada FGD-4 JD1100007 da 
Secretaria de Estado de Defesa Social, a contar de 25/8/2014 .

no uso de suas atribuições, dispensa RENAtA cAMPoS RoZADo, 
MASP 1213986-1, da função gratificada FGD-2 JD1101082 da Secre-
taria de Estado de Defesa Social, a contar de 4/9/2014 .

no uso de suas atribuições, dispensa MARINA FoNSEcA MAR-
QuES, MASP 1214615-5, da função gratificada FGD-5 JD1100372 da 
Secretaria de Estado de Defesa Social, a contar de 15/9/2014 .

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 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, ADALtoN ALvES 
vELoSo, MASP 1324193/0, para o cargo de provimento em comis-
são DAD-5 JD1100445, de recrutamento amplo, da Secretaria de 
Estado de Defesa Social .

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 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, DIEGo MAILSoN DA 
SILvA coRRÊA, MASP 1158486/9, para o cargo de provimento em 
comissão DAD-6 JD1100070, de recrutamento amplo, da Secretaria de 
Estado de Defesa Social .

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 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, LEANDRo HENRIQuE 
BAtIStA ALMEIDA, MASP 1134810-9, para o cargo de provimento 
em comissão DAD-6 JD1100748, de recrutamento amplo, para dirigir a 
Diretoria de Promoção da Modernização Operacional da Secretaria de 
Estado de Defesa Social .

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 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, tÂNIA MARIA DA 
RocHA cAStRo, MASP 1212756/9, para o cargo de provimento 
em comissão DAD-6 JD1100762, de recrutamento amplo, para dirigir 
a Diretoria de Ensino e Profissionalização da Secretaria de Estado de 
Defesa Social .

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 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, GERDA GRAcIELA 
RoDRIGuES DE oLIvEIRA, MASP 1149549-6, para o cargo de 
provimento em comissão DAD-6 JD1100760, de recrutamento amplo, 
para dirigir a Diretoria de Projetos integrados de Tecnologia de infor-
mação e Comunicação da Secretaria de Estado de Defesa Social .

designa, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, 
e do Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, ALExANDRE 
ALtINo DE ANDRADE, MASP 1248826/8, para a função gratifi-
cada FGD-4 JD1100007 da Secretaria de Estado de Defesa Social .

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, e considerando a justificativa publicada no órgão ofi-
cial de 18/9/2014, atribui a SÉRGIo MARtINS BARBoSA, MASP 
1014097-8, da Diretoria de Projetos integrados de Tecnologia de infor-
mação e Comunicação, a gratificação temporária estratégica GTED-3 
JD1100064 da Secretaria de Estado de Defesa Social .

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, e considerando a justificativa publicada no órgão oficial 
de 18/9/2014, atribui a GAuBERtE WARLESoN DINIZ RocHA, 
MASP 377798-4, diretor do Complexo Penal de Ribeirão das Neves - 
Parceria Público Privada, a gratificação temporária estratégica GTED-3 
JD1100146 da Secretaria de Estado de Defesa Social .

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, e considerando a justificativa publicada no órgão ofi-
cial de 18/9/2014, atribui a GERDA GRAcIELA RoDRIGuES 
DE oLIvEIRA, MASP 1149549-6, diretora da Diretoria de Projetos 
Integrados de Tecnologia de Informação e Comunicação, a gratificação 
temporária estratégica GTED-4 JD1100044 da Secretaria de Estado de 
Defesa Social .

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, e considerando a justificativa publicada no órgão ofi-
cial de 18/9/2014, atribui a LEANDRo HENRIQuE BAtIStA 
ALMEIDA, MASP 1134810-9, diretor da Diretoria de Promoção 
da Modernização Operacional, a gratificação temporária estratégica 
GTED-4 JD1100042 da Secretaria de Estado de Defesa Social .

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, e considerando a justificativa publicada no órgão ofi-
cial de 18/9/2014, atribui a tÂNIA MARIA DA RocHA cAStRo, 
MASP 1212756/9, diretora da Diretoria de Ensino e Profissionalização, 
a gratificação temporária estratégica GTED-4 JD1100071 da Secretaria 
de Estado de Defesa Social .

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, e considerando a justificativa publicada no órgão oficial 
de 18/9/2014, atribui a DIEGo MAILSoN DA SILvA coRRÊA, 
MASP 1158486/9, da Subsecretaria de Atendimento às Medidas Sócio-
educativas, a gratificação temporária estratégica GTED-1 JD1100074 
da Secretaria de Estado de Defesa Social .

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, e considerando a justificativa publicada no órgão oficial 
de 18/9/2014, atribui a ALAN JoHNY FRANcISco DA SILvA, 
MASP 1153579-6, diretor da Diretoria de Articulação do Atendimento 
Jurídico e Apoio Operacional, a gratificação temporária estratégica 
GTED-4 JD1100050 da Secretaria de Estado de Defesa Social .

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, e considerando a justificativa publicada no órgão ofi-
cial de 18/9/2014, atribui a ADALtoN ALvES vELoSo, MASP 
1324193/0, da Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade, 
a gratificação temporária estratégica GTED-3 JD1100061 da Secretaria 
de Estado de Defesa Social .

PELA SEcREtARIA DE EStADo DE MEIo AMBIENtE E 
DESENvoLvIMENto SuStENtávEL

Pela Fundação Estadual do Meio Ambiente

autoriza, nos termos do art . 76 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, 
a servidora abaixo relacionada, lotada na Fundação Estadual do 
Meio Ambiente, a ausentar-se do país, no período de 28/09/2014 a 
11/10/2014, para participar do estágio técnico-científico no tema “Rea-
bilitação de áreas Degradadas pela Mineração com Ênfase nas Técni-
cas de Engenharia Empregadas e Aspectos Legais”, em Lisboa/Portu-
gal, sendo que o pagamento das despesas vinculadas ao mesmo será 
custeado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais - FAPEMiG: 
SUELi BATiSTA FERREiRA, MASP 1149883-9, ANALiSTA 
AMBiENTAL . 

autoriza, nos termos do art . 76 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, 
a servidora abaixo relacionada, lotada na Fundação Estadual do 
Meio Ambiente, a ausentar-se do país, no período de 27/09/2014 a 
19/10/2014, para participar da 3ª Conferência de Planos Territoriais, 
Clima e Energia e do Estágio Técnico-Científico em Tecnologias Sus-
tentáveis, em Strasbourg/França e Lisboa/Portugal, com ônus parcial 
para o Estado: 
ZULEiKA STELA CHiACCHiO TORQUETTi, MASP 1043973-5, 
PRESiDENTE . 

PELA SEcREtARIA DE EStADo DE PLANEJAMENto E 
GEStÃo

retifica o ato de exoneração de GuStAvo voN RÜcKERt, 
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, publicado em 
27/06/2014: onde se lê “exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, 
da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, GUSTAvO vON RÜCKERT, 
MASP 1311865-8, do cargo de provimento em comissão DAD-7 
PH1100153 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a contar 
de 18/6/2014 . “, leia-se “exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, da 
Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, GUSTAvO vON RÜCKERT, MASP 
1311865-8, do cargo de provimento em comissão DAD-7 PH1100153 
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão” .

NOMEiA, em caráter efetivo, em virtude de aprovação em con-
curso público de que trata o Edital SEPLAG/DER/DEOP Nº 06/2013 
(DEOP), os seguintes candidatos para os cargos do DEPARTAMENTO 
DE OBRAS PUBLiCAS DO ESTADO DE MiNAS GERAiS abaixo 
relacionados:
Gestor de transportes e obras Publicas - Nível I - Grau A
Arquitetura
Belo Horizonte
identidade Nome Classificação vaga

13144296 Juliana Marciano 
Sena 2° OR 611

cANDIDAtoS Lei 11 .867/1995

MG10718638 Telma Tarlley Oli-
veira Pinto 1° OR 612

Engenharia Civil
Uberlândia
identidade Nome Classificação vaga

15822443 Marcela Ferreira 
Silva 1° OR 578

Engenharia civil orçamentista
Belo Horizonte
identidade Nome Classificação vaga

11655251 Andre Felipe Ferreira 
Soares 2° OR 575

Engenharia Elétrica
Belo Horizonte

identidade Nome Classificação vaga

7585784 Josivaldo Santos 
Fernandes 1° OR 571

NOMEiA, em caráter efetivo, em virtude de aprovação em concurso 
público de que trata o Edital SEPLAG Nº 04/2013, os seguintes can-
didatos para os cargos da SECRETARiA DE ESTADO DE TRANS-
PORTE E OBRAS PUBLiCAS abaixo relacionados:
Gestor de transportes e obras Publicas - Nível I - Grau A
ciências contábeis
Belo Horizonte

identidade Nome Classificação vaga

08009545-8 Sebastiao Rosa Dos 
Santos 4° OP 56

Engenharia civil ou Arquitetura
Belo Horizonte

identidade Nome Classificação vaga

15118337 Lais Stephanie 
Machado 21° OP 53

PELA SEcREtARIA DE EStADo DE SAÚDE

no uso de suas atribuições, torna sem efeito o ato publicado em 
02/08/2014, pelo qual JoÃo PAuLo NARDY DE MoRAES foi 
nomeada para o cargo DAD-6 SA1100623 da Secretaria de Estado de 
Saúde .

no uso de suas atribuições, torna sem efeito o ato publicado em 
08/08/2014 que declarou extinta a disposição à Prefeitura Municipal de 
Poté/ Centro de Saúde Poté de MARIA DE FátIMA coELHo DE 
SouZA, MASP 914591-3, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, 
para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 13-08-2014, a 
prorrogação da disposição de NEuZA SoARES MEDEIRoS, MASP 
372104-0, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefeitura Muni-
cipal de Belo Horizonte/ Policlínica Centro Sul, pelo período de 01-01-
2013 a 31-12-2014, para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 11-08-2014, 
a prorrogação da disposição de ANNA cRIStINA FuRtADo DoS 
SANtoS, MASP 296937-6, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, 
à Prefeitura Municipal de Juiz de Fora/ PAM Marechal Deodoro, 
pelo período de 01-01-2013 a 31-12-2014, para regularizar situação 
funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 07-05-2014, a 
prorrogação da disposição de HoMERo JuNQuEIRA DE ABREu, 
MASP 288193-6, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefei-
tura Municipal de Poços de Caldas/ Policlínica Central, pelo período de 
01-01-2013 a 31-12-2014, para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 02-07-2013, a 
prorrogação da disposição de NASAu DE FREItAS MAtoS, MASP 
375984-2, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefeitura Muni-
cipal de Morro da Garça/ Centro de Saúde Morro da Garça, pelo perí-
odo de 01-01-2013 a 31-12-2014, para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 11-08-2014, a 
prorrogação da disposição de MARIA RAQuEL DE oLIvEIRA E 
SouZA, MASP 919467-1, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, à 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/ Centro de Saúde Santa Lúcia, 
pelo período de 01-01-2013 a 31-12-2014, para regularizar situação 
funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 01-08-2014, a 
prorrogação da disposição de ARtuR EuStáQuIo DE AGuIAR, 
MASP 327110-3, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte/ Centro de Saúde Santa Cecília, pelo perí-
odo de 01-01-2013 a 31-12-2014, para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 11-08-2014, 
a prorrogação da disposição de EDSoN ANtÔNIo JÚLIo, MASP 
384245-7, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefeitura Muni-
cipal de Piumhi/ Centro de Saúde Piumhi, pelo período de 01-01-2013 
a 31-12-2014, para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 26-03-2014, 
a prorrogação da disposição de DENIZE BRAGA DoS SANtoS 
MouRÃo, MASP 920144-3, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, 
à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/ Centro Municipal Oftalmo-
lógico Noroeste, pelo período de 01-01-2013 a 31-12-2014, para regu-
larizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 18-08-2014, 
a prorrogação da disposição de HELENIcE APAREcIDA tELLES 
NAcAcIo E SILvA, MASP 376340-6, lotada na Secretaria de Estado 
de Saúde, à Prefeitura Municipal de Natercia/ Centro de Saúde Nater-
cia, pelo período de 01-01-2013 a 31-12-2014, para regularizar situa-
ção funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 12-08-2014, a 
prorrogação da disposição de ANtÔNIA tEREZINHA RIBEIRo, 
MASP 288352-8, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefeitura 
Municipal de Santo Antônio do Grama/ Centro de Saúde Santo Antônio 
do Grama, pelo período de 01-01-2013 a 31-12-2014, para regularizar 
situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 06-08-2014, 
a prorrogação da disposição de cREuZA DE vAScoNcELoS DA 
SILvA, MASP 372531-4, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, à 
Prefeitura Municipal de Chacara/ Centro de Saúde Chacara, pelo perí-
odo de 01-01-2013 a 31-12-2014, para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 08-08-2014, a 
prorrogação da disposição de SuZANA PIMENtA FREIRE, MASP 
916555-6, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefeitura Muni-
cipal de Belo Horizonte/ Centro de Saúde Jacqueline, pelo período de 
01-01-2013 a 31-12-2014, para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 05-08-2014, 
a prorrogação da disposição de DuLcE AMÉLIA BRAGA, MASP 
913021-2, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefeitura Muni-
cipal de Brumadinho/ Centro de Saúde Brumadinho, pelo período de 
01-01-2013 a 31-12-2014, para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 25-08-2014, 
a prorrogação da disposição de JoSÉ LuIZ xAvIER DE LIMA, 
MASP 374648-4, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefeitura 
Municipal de itamogi/ Centro de Saúde itamogi, pelo período de 01-01-
2013 a 31-12-2014, para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 01-07-2014, a 
prorrogação da disposição de AMÉLIA PEREIRA RoSA DA SILvA, 
MASP 914616-8, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefeitura 
Municipal de Pouso Alegre/ Centro de Saúde Pouso Alegre, pelo perí-
odo de 01-01-2013 a 31-12-2014, para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 19-08-2014, 
a prorrogação da disposição de HoNÓRIo tEIxEIRA DE cAR-
vALHo NEto, MASP 372819-3, lotado na Secretaria de Estado de 
Saúde, à Prefeitura Municipal de Barbacena/ Policlínica Barbacena, 
pelo período de 01-01-2013 a 31-12-2014, para regularizar situação 
funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 07-08-2014, 
a prorrogação da disposição de ANtÔNIo RoDRIGuES DE oLI-
vEIRA, MASP 385915-4, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, 
à Prefeitura Municipal de Jequitinhonha/ Centro de Saúde Jequitinho-
nha, pelo período de 01-01-2013 a 31-12-2014, para regularizar situ-
ação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 23-07-2014, 
a prorrogação da disposição de MARIA DE LouRDES RocHA 
SouZA, MASP 384816-5, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, à 
Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas/ Centro de Saúde Cacho-
eira de Minas, pelo período de 01-01-2013 a 31-12-2014, para regula-
rizar situação funcional .
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