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PELA PoLÍciA miLitAr Do EStADo DE 
miNAS GErAiS

no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 90, xxv, da Constituição Estadual, em con-
formidade com o disposto no artigo 185 da Lei n . 
5 .301, de 16 de outubro de 1969, PromovE na 
Polícia Militar de Minas Gerais, ao posto de Segundo 
Tenente PM do Quadro de Oficiais Complementares 
(QOC), por necessidade do serviço, a partir de 14 de 
julho de 2017, o n . 123 .220-6, 1º Sargento PM Julio 
Cesar de Brito Oliveira Soares, do 22º Batalhão, con-
cludente do Curso de Habilitação de Oficiais/ Curso 
Superior de Tecnologia em Gestão em Segurança 
Pública (CHO/CSTGSP) .

PELA PoLÍciA civiL Do EStADo DE miNAS 
GErAiS

no exercício da competência prevista no art . 90, II, da 
Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto 
no art . 161, I, da Lei nº 5 .406, de 16 de dezembro 
de 1969, bem como o que consta no Processo Admi-
nistrativo Disciplinar nº 230 .460/2016, instaurado no 
âmbito da Corregedoria Geral de Polícia Civil, aco-
lhendo os fundamentos apresentados na Nota Jurídica 
CJ/NAJ nº 1750/2018 da Advocacia Geral do Estado, 
demite rAFAEL NoNAto LoPES, Investigador 
de Polícia, Nível I, Masp . 1 .243 .111-0, nos termos do 
artigo 158, II, em razão da prática das transgressões 
disciplinares tipificadas no artigo 149 c/c art. 144, 
III, e artigo 150, xv, xxIII, todos da Lei Estadual 
5 .406/1969 .

no uso da atribuição que lhe confere o artigo 90, 
inciso II, da Constituição Estadual, em cumprimento 
à decisão que deferiu a tutela antecipada recursal, 
proferida no Pedido Concessivo de Efeito Suspen-
sivo em Apelação Cível, autos nº 1 .0000 .15 .074581-
8/004, em trâmite perante a 5ª Câmara Cível do Tri-
bunal de Justiça de Minas Gerais, nomeia Hudson 
ignácio Perona, para ocupar o cargo - PC 1603, de 
Investigador de Polícia Civil I, lotado no quadro de 
provimentos efetivos da Polícia Civil do Estado de 
Minas Gerais, relativo ao Concurso Público regido 
pelo Edital nº 01/2014 .

no exercício da competência prevista no art . 90, II, 
da Constituição do Estado, em cumprimento à deci-
são proferida nos autos do Agravo de Instrumento 
n° 1 .0000 .18 .015269-6/001, que tramitou perante 
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais, suspende os atos praticados junto ao 
PAD nº 166 .267/2012 a partir da proposição elabo-
rada pelo Sr . Corregedor Geral de Polícia, sugestiva 
de aplicação da pena de cassação de aposentadoria 
em desfavor do Médico Legista, romEu NortE 
PErEirA, Masp . 235 .236-7, incluindo o ato que 
cassou sua aposentadoria, publicado em 08 .06 .2018, 
determinando o restabelecimento do pagamento de 
seus proventos, a partir dessa publicação, ficando 
cumprida a liminar exarada nos autos do Mandado 
de Segurança nº 1 .0000 .18 .077237-8/000 por força 
deste mesmo ato .

Pela Juntas Administrativas de recursos de infra-
ções do Departamento de trânsito de minas 
Gerais

nomeia, nos termos do Decreto nº 13 .300, de 7 de 
janeiro de 1971, do Decreto nº 41 .864, de 12 de setem-
bro de 2001, e dos arts . 3º, 4º, 5º e 6º do Decreto nº 
43 .794, de 29 de abril de 2004, e do art . 1º do Decreto 
nº 46 .815, de 10 de agosto de 2015, os representantes 
abaixo relacionados como membros das Juntas Admi-
nistrativas de Recursos de Infrações do Departamento 
de Trânsito de Minas Gerais - DETRAN-MG: 
1ª Junta Administrativa:
Departamento de Trânsito de Minas Gerais
Presidente MARCELLE MOREIRA BACELLAR 
NuNES;
Efetivo: FERNANDO JOSÉ BARBOSA LIMA
Pela Entidade Representativa da Sociedade Ligada à 
área de Trânsito:
Efetivo: LAuRENTOL SOARES AMORIM .

nomeia, nos termos do Decreto nº 13 .300, de 7 de 
janeiro de 1971, do Decreto nº 41 .864, de 12 de setem-
bro de 2001, e dos arts . 3º, 4º, 5º e 6º do Decreto nº 
43 .794, de 29 de abril de 2004, e do art . 1º do Decreto 
nº 46 .815, de 10 de agosto de 2015, os representantes 
abaixo relacionados como membros das Juntas Admi-
nistrativas de Recursos de Infrações do Departamento 
de Trânsito de Minas Gerais - DETRAN-MG: 
2ª Junta Administrativa:
Departamento de Trânsito de Minas Gerais
Presidente POLLYANNA AGuIAR SILvA;
Efetivo: ARLEM DE ALMEIDA MOREIRA
Pela Entidade Representativa da Sociedade Ligada à 
área de Trânsito
Efetivo: ADILSON PEREIRA DA SILvA .

nomeia, nos termos do Decreto nº 13 .300, de 7 de 
janeiro de 1971, do Decreto nº 41 .864, de 12 de setem-
bro de 2001, e dos arts . 3º, 4º, 5º e 6º do Decreto nº 
43 .794, de 29 de abril de 2004, e do art . 1º do Decreto 
nº 46 .815, de 10 de agosto de 2015, os representantes 
abaixo relacionados como membros das Juntas Admi-

nistrativas de Recursos de Infrações do Departamento 
de Trânsito de Minas Gerais - DETRAN-MG: 
3ª Junta Administrativa:
Departamento de Trânsito de Minas Gerais
Presidente vERLAINE ANDRIONI DE ASSIS
Pela Entidade Representativa da Sociedade Ligada à 
área de Trânsito:
Efetivo: vANDER CRISPIM DE BARROS .

reconduz, nos termos do Decreto nº 13 .300, de 7 de 
janeiro de 1971, do Decreto nº 41 .864, de 12 de setem-
bro de 2001, e dos arts . 3º, 4º, 5º e 6º do Decreto nº 
43 .794, de 29 de abril de 2004, e do art . 1º do Decreto 
nº 46 .815, de 10 de agosto de 2015, o representante 
abaixo relacionado como membro das Juntas Admi-
nistrativas de Recursos de Infrações do Departamento 
de Trânsito de Minas Gerais - DETRAN-MG: 
3ª Junta Administrativa:
Departamento de Trânsito de Minas Gerais
Efetivo: MARCO AuRÉLIO DE OLIvEIRA 
RESENDE .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE DESEN-
voLvimENto EcoNÔmico, ciÊNciA, tEc-
NoLoGiA E ENSiNo SuPErior

Pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de minas Gerais

no uso de suas atribuições, autoriza EvALDo 
FErrEirA viLELA, Presidente da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a afas-
tar-se de suas atribuições, no período de 03/11/2018 
a 12/11/2018, para participar do convite da uNESCO 
para consultoria no desenho e implementação de 
Programa de Pós-Graduação na universidad Militar 
Nueva Granada, em Bogotá/Colômbia, sem prejuízo 
da remuneração, ficando vedado o pagamento das 
demais despesas .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE DirEi-
toS HumANoS, PArticiPAÇÃo SociAL E 
ciDADANiA

Pelo conselho Estadual da mulher

dispensa, 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 repre-
sentantes abaixo relacionadas como membros junto 
ao Conselho Estadual da Mulher - CEM: 
Pelas Entidades não Governamentais da Sociedade 
Civil com atuação destacada na promoção e defesa 
dos direitos das mulheres:
Associação de Proteção à Maternidade, Infância e 
velhice de Patos de Minas:
Titular: FRANCIANE DE SOuZA BAHIA;
Suplente: JADY NuNES DOS SANTOS .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE PLANE-
JAmENto E GEStÃo

tendo em vista determinação judicial proferida nos 
Autos nº 5081231-25 .2018 .8 .13 .002405, rEStABE-
LEcE o vínculo de ELIZABETH NOMAN MOTA 
FERREIRA, a partir de 22 de maio de 2018 no qua-
dro de pessoal da Secretaria de Estado da Educação, 
na Superintendência Regional de Ensino Metropoli-
tana B/Contagem, no cargo de provimento efetivo da 
carreira de Especialista em Educação Básica/Orienta-
dor Educacional, vaga ED 2712, Masp 1 .052 .777-8 . 

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 
15/10/2018, a disposição de DAviD PASSY, MASP 
375747-3, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, 
à Prefeitura Municipal de Muriaé/unidade SuS de 
Muriaé, pelo período de 01/01/2017 até 31/12/2018, 
para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a par-
tir de 27/09/2018, a disposição de GErALDo 
roBErto Porto, MASP 376496-6, lotado na 
Secretaria de Estado de Saúde, à Prefeitura Munici-
pal de Itambacuri/unidade SuS de Itambacuri, pelo 
período de 01/01/2017 até 31/12/2018, para regulari-
zar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a par-
tir de 15/10/2018, a disposição de mAriA DE 
FAtimA DE SA, MASP 376535-1, lotada na Secre-
taria de Estado de Saúde, à Prefeitura Municipal de 
Ipatinga/unidade SuS de Ipatinga, pelo período de 
01/01/2017 até 31/12/2018, para regularizar situação 
funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir 
de 17/09/2018, a disposição de mAriSA PErEirA 
DE oLivEirA GuErrA, MASP 382903-3, lotada 
na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefeitura Muni-
cipal de Caratinga/unidade SuS de Caratinga, pelo 
período de 01/01/2017 até 31/12/2018, para regulari-
zar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir 
de 16/10/2018, a disposição de JoSÉ roNALDo 
PErEirA DA FoNSEcA, MASP 383227-6, lotado 
na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefeitura Muni-
cipal de Sete Lagoas/unidade SuS de Sete Lagoas, 
pelo período de 01/01/2017 até 31/12/2018, para 
regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir 
de 15/10/2018, a disposição de miriAm GoNÇAL-
vES DE SouZA cArvALHo, MASP 383278-9, 
lotada na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefeitura 
Municipal de Inhaúma/unidade SuS de Inhaúma, 
pelo período de 01/01/2017 até 31/12/2018, para 
regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a par-
tir de 15/10/2018, a disposição de GiLBErto 
PErEirA, MASP 912839-8, lotado na Secretaria de 
Estado de Saúde, à Prefeitura Municipal de Ipatinga/
unidade SuS de Ipatinga, pelo período de 01/01/2017 
até 31/12/2018, para regularizar situação funcional .

nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 
1952, 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 Saúde, a prorroga-
ção da disposição ao Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais, de 01/01/2018 até 31/08/2018, com 
ônus para o órgão de origem: 
WALTER LuCIO KALLAS 916297-5 MEDICO DA 
áREA DE GESTÃO E ATENÇÃO A SAÚDE Iv/D . 

coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de 
julho de 1952, a servidora abaixo relacionada lotada 
na Secretaria de Estado de Saúde à disposição da Pre-
feitura Municipal de Divinópolis/unidade SuS de 
Divinópolis,atendendo a proposta de programa esta-
dual de municipalização, até 31/12/2018, com ônus 
para o órgão de origem, para regularizar situação 
funcional: 
SORAYA CORDEIRO ANDRADE BRAZ; 
349751-8; MEDICO DA áREA DE GESTÃO E 
ATENÇÃO A SAÚDE v/A . 

coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de 
julho de 1952, a servidora abaixo relacionada lotada 
na Secretaria de Estado de Saúde à disposição da Pre-
feitura Municipal de Belo Horizonte, até 31/12/2018, 
sem ônus para o órgão de origem: 
MáRCIA BARROSO DE OLIvEIRA; 365718-6; 
AuxILIAR DE APOIO A GESTÃO E ATENÇÃO A 
SAÚDE III/E . 

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE trABA-
LHo E DESENvoLvimENto SociAL

nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 
1952, com fundamento no art . 66 da Lei 14 .184, de 
31 de janeiro de 2002, convalida, a fim de regulari-
zar a situação funcional das servidoras abaixo rela-
cionadas lotadas na Secretaria de Estado de Trabalho 
e Desenvolvimento Social, a prorrogação da dispo-
sição à POLICIA CIvIL DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS - 4ª DELEGACIA DE POLICIA CIvIL DE 
CAETÉ, de 01/01/2015 a 31/12/2016, com ônus para 
o órgão de origem: 
CLEuZA DE FATIMA SANTOS / MASP 929118-8 
/ ASGPD v B;
ROSANGELA DIvINA DOS SANTOS / MASP 
929120-4 / ASO III H . 

AtoS ASSiNADoS PELo SENHor SEcrEtá-
rio DE EStADo ADJuNto DE GovErNo, no 
exercício da função e das atribuições, próprias e 
delegadas, de SEcrEtário DE EStADo DE 
GovErNo, Em DAtA DE oNtEm:

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE cASA 
civiL E DE rELAÇÕES iNStitucioNAiS

usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do 
Decreto nº 45 .055, de 10 de março de 2009 e nos ter-
mos 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 chefia da Assessoria de Comuni-
cação Social, JÚLiA ADriANE DE SouZA BAr-
BoSA, ocupante do cargo de provimento em comis-
são DAD-10 Cv1100002, de recrutamento amplo, 
da Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações 
Institucionais .

PELA coNtroLADoriA-GErAL Do 
EStADo

usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do 
Decreto nº 45 .055, de 10 de março de 2009, e nos 
termos do art . 7º da Lei Delegada nº 174, de 26 de 
janeiro de 2007, e do Decreto nº 45 .536, de 27 de 
janeiro de 2011, atribui a ArmANDo NoE cAr-
vALHo DE mourA JuNior, MASP 1229228-0, 
titular do cargo de provimento em comissão DAD-8 
Av1100231, de recrutamento AMPLO, a direção da 
SuPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE AuDITO-
RIA EM GESTÃO DE RISCOS E PROGRAMAS da 
Controladoria-Geral do Estado .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE DESEN-
voLvimENto EcoNÔmico, ciÊNciA, tEc-
NoLoGiA E ENSiNo SuPErior

usando da competência delegada pelo art . 1º, vIII, 
do Decreto nº 45 .055, de 10 de março de 2009, 
revoga 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 iZABELA BoAvENturA 
cruZ cArvALHo, MASP 1115089-3, a gratifi-
cação temporária estratégica GTED-4 CI1100025 
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a contar 
de 10/10/2018 .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do 
Decreto nº 45 .055, de 10 de março de 2009, exonera, 
a pedido, nos termos do art . 106, alínea “a”, da Lei nº 
869, de 5 de julho de 1952, iZABELA BoAvEN-
turA cruZ cArvALHo, MASP 1115089-3, do 
cargo de provimento em comissão DAD-9 CI1100119 
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô-
mico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a contar 
de 10/10/2018 .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE PLANE-
JAmENto E GEStÃo

no uso de suas atribuições, designa WALLESKA 
morEirA SANtoS, MASP 1387651-1, titu-
lar do cargo de provimento em comissão DAD-10 
PH1100068, para responder pela Subsecretaria de 
Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Pla-
nejamento e Gestão, no período de 29/10/2018 a 
20/11/2018 .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE

no uso de suas atribuições, torna sem efeito o ato 
publicado em 24/10/2018, pelo qual tALitA LEAL 
cHAmoNE, MASP 669 .324-6, foi dispensada da 
função gratificada FGD-8 SA1100117 da Secretaria 
de Estado de Saúde .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do 
Decreto nº 45 .055, de 10 de março de 2009, dispensa, 
a pedido, nos termos do art . 106, alínea “a”, da Lei 
nº 869, de 5 de julho de 1952, roNAN BArroS 
SoBriNHo, MASP 1311382-4, do cargo de provi-
mento em comissão DAD-3 SA1100855 da Secreta-
ria de Estado de Saúde, a contar de 28/09/2018 .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE SEGu-
rANÇA PÚBLicA

usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do 
Decreto nº 45 .055, de 10 de março de 2009, exonera, 
nos termos do art . 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 
5 de julho de 1952, ANDrÉ LuiZ DE cAStro 
FErrEirA, MASP 1275136/8, do cargo de provi-
mento em comissão DAD-6 JD1100470 da Secretaria 
de Estado de Segurança Pública .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do 
Decreto nº 45 .055, de 10 de março de 2009, exonera, 
nos termos do art . 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 
5 de julho de 1952, FErNANDo JoSE morEirA 
LANZA FiLHo, MASP 1164827/6, do cargo de pro-
vimento em comissão DAD-6 JD1100762 da Secreta-
ria de Estado de Segurança Pública .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE trABA-
LHo E DESENvoLvimENto SociAL

usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do 
Decreto nº 45 .055, de 10 de março de 2009 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 chefia da Assessoria de 
Gestão de Convênios e Parcerias, mAriANE cAL-
DEirA cAStro SiLvA, ocupante do cargo de pro-
vimento em comissão DAD-6 Su1100190, de recru-
tamento amplo, da Secretaria de Estado de Trabalho e 
Desenvolvimento Social, a contar de 24/10/2018 .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE 
EDucAÇÃo

usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do 
Decreto nº 45 .055, de 10 de março de 2009, exonera, 
nos termos do art . 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 
de julho de 1952, mAriA mADALENA DA FoN-
SEcA, MASP 335186-3, do cargo de provimento 
em comissão DAD-3 ED1100597 da Secretaria de 
Estado de Educação, a contar de 04/09/2018 .
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