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Seeaa de Esad de Gen
Seceti: Ig Mascaenhas Et

Epedene
 rESoLuÇÃo SEGov Nº 21, DE 6 DE JuLHo DE 2021

 Altea a reslçã SEGov nº 789, de 28 de dezemb de 2020, qe tata da dispensa da apesentaçã de çaments detalhads e planilha deta-
lhada de itens e custos para ¿ns de celebração de convênio de saída, termo de colaboração ou termo de fomento no exercício de 2021, envolvendo 
a aqisiçã de eícls.
o SECrETárIo DE ESTADo DE GovErNo, n s de atibiçã qe lhe cnfee  at. 93, § 1º, da Cnstitiçã d Estad e tend em ista  
dispst n at. 35, III, da Lei nº 23.304, de 30 de mai de 2019, na Lei Fedeal nº 8.666, de 21 de jnh de 1993, na Lei Fedeal nº 13.019, de 31 de 
jlh de 2014, na Lei nº 23.685, de 7 de agst de 2020, n Decet nº 46.319, de 26 de setemb de 2013, n Decet nº 47.132, de 20 de janei de 
2017 e n Decet nº 48.138, de 17 de feeei de 2021,
 Cnsideand s §§ 1º e 2º d at. 23 d Decet nº 46.319, de 26 de setemb de 2013,  § 3º d at. 12 da reslçã Cnjnta SEGov-AGE nº 
004, de 16 de setemb de 2015, e  at. 31, d Decet nº 47.132, de 20 de janei de 2017, qe tatam sbe a apesentaçã, jntamente cm a p-
posta do plano de trabalho de convênio de saída, termo de colaboração ou termo de fomento, de orçamento detalhado dos itens, bem como sobre a 
possibilidade de dispensa desses documentos complementares mediante justi¿cativa técnica e anuência do ordenador de despesas ou do administra-
dor público, com demonstração de adequação do valor de¿nido ao necessário para conclusão do objeto, mediante veri¿cação de outros parâmetros 
como outros ajustes da mesma natureza, cotações, tabelas de preços de associações pro¿ssionais, publicações especializadas ou quaisquer outras 
fntes de infmaçã dispníeis a públic,
 Considerando os princípios constitucionais da e¿ciência e da publicidade, buscando tornar mais célere o processo de celebração de convênios de 
saída e parcerias, assegurada, ainda assim, a compatibilidade dos custos previstos nas propostas de plano de trabalho dos convênios de saída e par-
ceias cm s peçs paticads n mecad,
 Cnsideand s Anes da reslçã Seg nº 789, de 28 de dezemb de 2020, e nas pesqisas de peç ealizadas, em mai de 2021, pela 
Segov, junto a fornecedores e sistemas de preços públicos, disponível para consulta no Portal de Convênios de Saída e Parcerias, que demonstra os 
preços de mercado do bem a ser adquirido com recursos de convênio de saída, termo de colaboração ou termo de fomento,
 rESoLvE:
 At. 1º - Esta reslçã altea a reslçã Seg nº 789, de 28 de dezemb de 2020, qe dispõe sbe a pssibilidade de dispensa da apesentaçã 
de orçamentos detalhados pelo convenente ou organização da sociedade civil - OSC - parceira para ¿ns de celebração de convênios de saída, termos 
de colaboração ou termos de fomento durante o exercício ¿nanceiro de 2021 no âmbito do Poder Executivo Estadual, com vistas a atualizar o Anexo 
II qe tata sbe s itens padnizads.
 Art. 2º - O parágrafo único do art. 3º da Resolução Segov nº 789, de 28 de dezembro de 2020, passa a vigorar como §1º, ¿cando o art. acrescido 
d §2º:
 “At. 3º (...)
§ 1º- A ppsta de plan de tabalh qe bsea em sa cmpsiçã m  mais itens padnizads peists n Ane II desta reslçã, pde 
se apesentada sem a entega de çaments detalhads e sem a planilha detalhada de itens, mantida a necessidade de peenchiment d plan de 
aplicação no Sistema de Gestão de Convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais – Sigcon-MG – Módulo Saída.
 §2º - O valor total do convênio de saída, termo de colaboração ou termo de fomento que prever a aquisição de um ou mais itens padronizados cons-
tantes n Ane II desta reslçã dee cnsidea, qand he, a cntapatida a se aptada pel cnenente  oSC paceia.”
 At. 3º - o Ane II da reslçã Seg nº 789, de 28 de dezemb de 2020, passa a iga na fma d Ane desta reslçã.
 At. 4º - Esta reslçã enta em ig na data de sa pblicaçã.

 Bel Hiznte, 06 de jlh de 2021.
 Ig Mascaenhas Et

 Seceti de Estad de Gen

 ANExo I - Itens Padnizads

ITEM / 
ESPECIFICAÇÃo ESPECIFICAÇÃo MÍNIMA vALor

 veícl Passei (5 
lgaes)

 veícl tip atmt hatch, ze km, cm 05 lgaes inclind  mtista, ze km, mt mínim 
1.0, potência mínima 66 cv, motor bicombustível (álcool/gasolina), câmbio de 05 marchas, direção 
hidráulica, eletro-hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidros elétricos, travas elétricas, sistema de 
fei cm abs, aibag dpl, tapetes de bacha paa  intei.Tds s demais itens acessóis eigi-
ds pel códig basilei de tânsit.

 R$71.258,47

 veícl Minian 
(mínim 7 lgaes)

 Veículo tipo minivan, zero km, novo de fábrica: com capacidade de, no mínimo, 07 lugares. Motor ex 
(gasolina ou álcool), de, no mínimo, 1.700 cilindradas. Mínimo de três portas laterais. Airbag duplo 
(mtista e passagei d banc da fente); a cndicinad. Câmbi manal de n mínim 05 ma-
chas a frente e uma a ré. Direção hidráulica ou elétrica; faróis de neblina; rádio am/fm, com entrada usb; 
sensor de estacionamento traseiro; sistema de freios abs; trava elétrica das portas com acionamento na 
chae. Tds s demais itens acessóis eigids pel códig basilei de tânsit.

 R$110.981,00

 veícl van (mínim 15 
lgaes)

 veícl tip an 15 lgaes s/ adaptaçã; eícl 0 (ze) km; capacidade mínima paa 15 lgaes; cm-
bustível: diesel; potência mínima de 115cv; ar condicionado; direção hidráulica; mínimo 05 marchas; 
freio a disco nas 4 rodas; travas elétricas; vidros elétricos dianteiros; rádio am/fm.Todos os demais itens 
acessóis eigids pel códig basilei de tânsit. 

 R$ 214.828,64 
 veícl mínim 15 
lgaes (van)

 veícl utiliti

 Veículo tipo pick-up, cabine simples, motorex.Transmissão manual; vidrose trava elétricas;ar 
cndicinad;aibags (passagei e mtista), api lateal paa acess a caçamba, banc d mtista 
cm ajste de alta, mt capacidade mínima de 100c, dieçã hidlica, feis abs, caga útil míni-
mde 700 kg.,ptet da caçamba, sistema de sm cm di eentada sb, das de aç mínim a 
14.Tds s demais itens acessóis eigids pel códig basilei de tânsit.

 R$ 76.905,62
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Pública, tna pública iniciaçã de pcediment paa fmaçã da 
lista típlice paa esclha d oid-Geal da Defensia Pública d 
Estad de Minas Geais.
 Atig 2º o Edital de Abeta dee pee, ns tems da Lei e desta 
Delibeaçã,  paz e a fma paa efetiaçã das inscições:
I – ds cidadãs qe desejaem se habilita a cag de oid-Geal 
da Defensia Pública d Estad de Minas Geais;
II – das entidades ciis qe desejaem habilita-se paa, epesentand a 
sciedade ciil, paticipa da fmaçã da lista típlice paa esclha d 
oid-Geal da Defensia Pública d Estad de Minas Geais.
§ 1º os cidadãs qe petendam habilita-se a cag de oid-Geal 
da Defensia Pública d Estad de Minas Geais e as entidades ciis 
qe petendam paticipa da fmaçã da lista típlice paa esclha d 
oid-Geal deeã apesenta sa insciçã a Cnselh Spei 
da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais no prazo ¿xado pelo 
Edital de Abeta.
§ 2º o paz paa as habilitações se de n mínim cinc dias úteis.
 Atig 3º Pdeã habilita-se a cag de oid-Geal da Defens-
ia Pública d Estad de Minas Geais s cidadãs qe peencham s 
segintes eqisits:
I – ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pela reci-
procidade de direitos consignada na legislação especí¿ca;
II – esta n eecíci plen ds dieits plítics e qite cm as bi-
gações eleitais;
III – nã incidi nas hipóteses de inelegibilidade peistas n atig 14, 
pagaf 4º, da Cnstitiçã Fedeal;
Iv – esta qite cm as bigações militaes, se candidat d se 
masclin;
v – pssi eptaçã ilibada e pba, cmpada p mei de ce-
tidões cíeis e ciminais das Jstiças Estadal, Fedeal, Eleital e de 
Cntas da uniã e ds Estads nde tee se dmicíli ns últims 
05 (cinc) ans;
vI – nã cpa t cag eleti, em qalqe ma das esfeas da 
Administaçã Pública mnicipal, estadal  fedeal, dieta  indi-
eta, em qalqe âmbit de pde;
vII – nã te cpad, ns 12 (dze) meses anteies à pblicaçã d 
edital de abeta, cag de epesentaçã em patid plític, sindicat 
 assciaçã de classe.
 Pagaf únic. Se edada a habilitaçã:
a) de cidadãs integantes das caeias jídicas de Estad e de 
Gen;
b) de membs da Defensia Pública d Estad de Minas Geais, ati-
s  inatis, de ses seides bem cm de cidadãs qe destes 
sejam cônjge  cmpanhei(a)  tenham paentesc, p cnsan-
guinidade, civil ou a¿nidade, até o terceiro grau, e de servidores do 
Qad de Pessal ds Seiçs Ailiaes da Institiçã.
 Atig 4ª o cidadã qe petende habilita-se a cag de oid-
Geal da Defensia Pública d Estad de Minas Geais dee ape-
senta eqeiment a Pesidente d Cnselh Spei da Defensia 
Pública do Estado de Minas Gerais no prazo ¿xado pelo Edital de Aber-
ta (ANExo I), jntamente cm s segintes dcments, sb pena 
de nã-hmlgaçã da habilitaçã:
a) dcmentaçã cmpbatóia das cndições eigidas;
b) cícl pessal;
c) aazad abdand s ppósits pessais, s pincípis de plítica 
institcinal paa a oidia-Geal e as pticas demctic-patici-
patias n âmbit da Defensia Pública;
d) declaaçã de cncdância cm as nmas cntidas n edital 
(ANExo II) e declaaçã atestand  peenchiment ds eqisi-
ts paa a inestida d cag, sb pena de espnsabilidade pessal 
(ANExo III);
 Parágrafo único. Além da documentação elencada no presente artigo, 
pde  cidadã insti  eqeiment cm ts dcments qe 
entender pertinentes, a ¿m de demonstrar seu engajamento social na 
pmçã ds dieits hmans, na pteçã de gps lneeis  
na defesa de dieits.
 Artigo 5º Para ¿ns de habilitação, nos termos desta Deliberação, con-
sidea-se entidade ciil a entidade  ganizaçã de nateza piada, 
legalmente cnstitída, epesentatia de inteesses sciais eleantes, 
independentemente de sa inclaçã a deteminad segment, classe 
social ou pro¿ssional.
§ 1º Sã eqisits paa habilitaçã e paticipaçã das entidades ciis 
n pcess de fmaçã da lista típlice, sb pena de nã hmlgaçã 
da habilitação, além dos previstos em Lei:
I – estar legalmente constituída há pelo menos três anos;
II – não possuir ¿ns lucrativos;
III – possuir abrangência estadual ou nacional;
IV – possuir, entre suas ¿nalidades institucionais, a promoção e defesa 
de dieits dietamente elacinads a algma das eas afetas à Defen-
sia Pública;
V – representar interesses sociais relevantes que guardem pertinência 
temtica cm as atiidades da Defensia Pública.
§ 2º A entidade ciil qe petende habilita-se paa paticipa da f-
maçã da lista típlice paa esclha d oid-Geal da Defensia 
Pública de Minas Geais dee apesenta eqeiment a Pesidente 
d Cnselh Spei da Defensia Pública d Estad de Minas Geais 
(ANEXO IV) no prazo ¿xado pelo Edital de Abertura, apresentando 
dcmentaçã cmpbatóia ds eqisits eigids em Lei e nesta 
Delibeaçã.
 Atig 6º Após  enceament d paz paa a apesentaçã de habi-
litaçã a cag de oid-Geal da Defensia Pública d Estad de 
Minas Geais e d paz paa a paticipaçã na fmaçã da lista tí-
plice,  Cnselh Spei da Defensia Pública d Estad de Minas 
Geais dilga lista nminal ds candidats e entidades ciis qe pe-
encherem os requisitos, por meio do Diário O¿cial, observada a ordem 
alfabética.
§ 1º Após a pblicaçã, se abet  paz mínim de dis dias 
úteis paa impgnaçã ds cidadãs e das entidades ciis habilitadas, 
mediante eqeiment deidamente fndamentad, endeeçad a 
Pesidente d Cnselh Spei da Defensia Pública.
§ 2º Cabe a Cnselh Spei da Defensia Pública  jlgament 
das habilitações e impgnações apesentadas.
 Atig 7º A lista típlice paa a esclha d oid-Geal da Defensia 
Pública d Estad se fmada pela sciedade ciil, mediante a indica-
çã sbeana de candidats pelas entidades habilitadas.
§ 1º Paa efeits d capt,  Cnselh Spei, mediante  t diet 
e plinminal de ses membs, elaba lista p dem decescente 
de votos com as entidades civis habilitadas que possuam maior a¿ni-
dade temtica cm s bjetis institcinais da Defensia Pública.
§ 2º Cada membro do Conselho Superior votará em até três entida-
des distintas.
§ 3º A lista se fmada p tdas as entidades ciis qe ecebeem 
ts, eclind-se apenas aqelas nã btieem nenhm t.
§ 4º N cas de empate na elabaçã da lista, a esclha sempe cabe 
a Pesidente d Cnselh Spei da Defensia Pública d Estad.
 Atig 8º Em eniã d Cnselh Spei da Defensia Pública d 
Estado de Minas Gerais, as três entidades civis mais votadas indicarão 
m candidat dente s cidadãs j habilitads paa cmp a lista tí-
plice, mediante t diet e abet.
§ 1º A taçã bsea a dem cnstante na lista elabada ns te-
ms d atig 7º.
§ 2º A indicaçã da entidade ciil nã pde ecai em cidadã j esc-
lhid p ta entidade.
§ 3º optand a entidade ciil p abste-se de indica m candidat, a 
indicaçã ecai sbe a póima entidade mais tada.
§ 4º Encea-se-  pcediment qand a lista típlice estie cm-
posta por três nomes, quando não houver mais candidatos habilitados a 
cmpô-la  entidades ciis aptas à indicaçã.
 Atig 9º Fmada a lista típlice,  Cnselh Spei esclhe  
oid-Geal da Defensia Pública d Estad de Minas Geais, 
mediante  t diet e secet ds ses membs.
 Atig 10. Fmalizada a esclha,  Defens Públic-Geal da Defen-
sia Pública d Estad de Minas Geais pcede a nmeaçã e psse 
d oid-Geal da Defensia Pública d Estad de Minas Geais.
 Atig 11. os cass misss seã eslids pel Cnselh Spei 
da Defensia Pública d Estad de Minas Geais.
 Atig 12. Esta Delibeaçã enta em ig na data da sa 
pblicaçã.

Bel Hiznte, 08 de jlh de 2021.
Gério Patrocínio Soares

 Pesidente d Cnselh Spei

ANExo I
(reqeiment de habilitaçã de cidadã)

ExMo Sr. Dr. PrESIDENTE Do CoNSELHo SuPErIor DA 
DEFENSorIA PÚBLICA Do ESTADo DE MINAS GErAIS

 ____________________________ (nme d cidadã), basilei(a), 
______________ (estado civil), ______________ (pro¿ssão), inscrito 
n rG sb nº ___________, e n CPF nº ____________, esidente e 
dmiciliad na ________________________________, nº ______, 
Bai _____________, em ________________, em eqee a vssa 
Excelência a habilitação para participar da eleição para o cargo de 
oid-Geal da Defensia Pública d Estad de Minas Geais, ns 
mldes d at nmati de abeta d edital, Delibeaçã nº ___/___, 
apesentand a anea dcmentaçã, bem cm cícl pessal e 
aazad abdand s ppósits pessais, s pincípis de plítica 
institcinal paa a oidia-Geal da Defensia Pública d Estad 
de Minas Geais e as pticas demctic-paticipatias n âmbit da 
Defensia Pública d Estad de Minas Geais.

Bel Hiznte, ____ de ____________ de 20__.

NoME CoMPLETo

ANExo II
(Declaaçã de cncdância cm as nmas cntidas n edital)

DECLArAÇÃo

 ___________________________________ (nme d cidadã), 
brasileiro(a), ______________ (estado civil), ______________ (pro¿s-
sã), inscit n rG sb nº ___________, e n CPF nº ____________, 
esidente e dmiciliad na ________________________________, 
nº ______, Bai _____________, em ________________, em, p 
mei desta, DECLArAr qe cncd cm as egas cntidas at n-
mati de abeta d edital, Delibeaçã nº ___/___.

Bel Hiznte, ____ de ____________ de 20__.

NoME CoMPLETo

ANExo III
(Declaaçã de peenchiment ds eqisits 

paa a inestida d cag)

DECLArAÇÃo

 _______________________________________ (nme d cidadã), 
brasileiro(a), ______________ (estado civil), ______________ (pro¿s-
sã), inscit n rG sb nº ___________, e n CPF nº ____________, 
esidente e dmiciliad na ________________________________, 
nº ______, Bai _____________, em ________________, em, p 
mei desta, DECLArAr qe peenche tds eqisits paa a ines-
tida n cag de oid-Geal da Defensia Pública d Estad de 
Minas Geais, ns mldes d at nmati de abeta d edital, Deli-
beaçã nº ___/___, estand ciente de qe a falsidade da infmaçã 
implica sanções penais peistas em lei.

Bel Hiznte, ____ de ____________ de 20__.

NoME CoMPLETo

ANExo Iv
(reqeiment de habilitaçã de entidade ciil)

ExMo Sr. Dr. PrESIDENTE Do CoNSELHo SuPErIor DA 
DEFENSorIA PÚBLICA Do ESTADo DE MINAS GErAIS

 _____________________________ (nme da entidade ciil), inscita 
n CNPJ sb nº ___________________, cm sede na _____________
_________________________, nº ______, bai _____________, em 
________________, epesentad p ________________________
(nme d epesentante legal), basilei(a), ______________ 
(estado civil), ______________ (pro¿ssão), inscrito no RG sob 
nº ___________, e n CPF nº ____________, esidente e dmici-
liad na ________________________________, nº ______, Bai 
_____________, em ________________, em eqee a vssa Ece-
lência habilitação para participar da formação da lista tríplice para 
esclha d cag de oid-Geal da Defensia Pública d Estad 
de Minas Geais, ns mldes d at nmati de abeta d edital, 
Delibeaçã nº ___/___, apesentand a anea dcmentaçã cmp-
batóia das cndições eigidas.

Bel Hiznte, ____ de ____________ de 20__.

NoME CoMPLETo DA ENTIDADE CIvIL

NoME CoMPLETo Do rEPrESENTANTE LEGAL 
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DELIBErAÇÃo Nº 181/2021
Dispõe sbe  calendi de sessões dinias paa  segnd semes-
te de 2021.
o Cnselh Spei da Defensia Pública d Estad de Minas Geais, 
n s das atibições qe lhe cnfeem s atigs 25, 27 e 28, incis I 
e se § 2º, da Lei Cmplementa Estadal nº 65, de 2003, enid em 
sa 4ª sessã etadinia de 2021, ealizada em 08 de jlh, cnsi-
deand  dispst ns ats. 31-C e 37, da Delibeaçã nº 007, de 2004, 
regiment Inten, a necessidade de se da ampla pblicidade às datas 
das sessões dinias, bem cm pssibilita melh planejament ds 
tabalhs n âmbit d Cnselh Spei e n ógã de eecçã, a 
cnselheis e cdenades, Delibea:
At. 1º - As sessões dinias d Cnselh Spei seã ealizadas 
a pati das 09:00 h., pgand-se a data paa  pimei dia útil 
seginte, na eentalidade de nã hae epediente na data apazada, 
cnfme sege:
I - 8ª Sessã dinia, em 13/08/2021;
II - 9ª Sessã dinia, em 17/09/2021;
III - 10ª Sessã dinia, em 22/10/2021;
Iv - 11ª Sessã dinia, em 26/11/2021;
v - 12ª Sessã dinia, em 10/12/2021;
At. 2º - A sessã etadinia se cncada na fma peista n 
at. 38, da Delibeaçã nº 007/2004, regiment Inten.
At. 3º - A sessã itineante peista na Delibeaçã nº 043 de 2013 se 
convocada de acordo com a disponibilidade ¿nanceira e orçamentária.
At. 4º - o calendi pde se altead p decisã da maiia sim-
ples ds membs d Cnselh Spei.
At. 5º - Esta Delibeaçã enta em ig na data da sa pblicaçã e 
ega as dispsições em cnti.

Bel Hiznte, 08 de jlh de 2021.
Gério Patrocínio Soares

Pesidente d Cnselh Spei 
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ATo Do DEFENSor PÚBLICo-GErAL
ATo Nº 255/2021

o DEFENSor PÚBLICo-GErAL Do ESTADo DE MINAS 
GErAIS, cm fndament n at. 9º, incis xII da Lei Cmplementa 
Estadal n. 65, de 16 de janei de 2003, declaa apsentad, a pa-
ti 14 de jnh de 2021, HoráCIo vANDErLEI ToSTES, MASP 
387.182-9, CPF 608.464.297-72, Defens Públic de Classe Especial, 
DP-E, cm ttalidade da emneaçã e dieit a paidade ns tems 
d at. 144, d ADCT, da CE/89, acescentad pela Emenda Cnstit-
cinal Estadal nº 104, de 14 de setemb de 2020, cmbinad cm 
at. 6º da Emenda Cnstitcinal Fedeal nº 41, de 31 de dezemb 
de 2003.
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SuPErINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTo, 
GESTÃo E FINANÇAS

AToS Do SENHor DIrETor
Competência delegada pela Resolução SEGOV Nº 756/2020 publicada 
em 23/06/2020:
CoNCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS PrÊMIo, ns tems d § 4º 
d at. 31, da CE/1989, as seides:
-MASP 1142447-0, JoÃo BATISTA ALvES MACHADo, TÉCNICo 
DA INDÚSTrIA GráFICA, NÍvEL III, GrAu B, SÍMBoLo TIG3, 
referente ao 3º quinquênio de exercício, a partir de 23/05/2021 que 
poderão ser usufruídos, a critério da Administração, a partir de 
01/01/2022, ns tems da Lei Cmplementa Fedeal nº 173/2020 e 
cnsideand  te ds Paecees Jídics de nºs 16.247, 22 de jlh 
de 2020 e 16.244, de 14 de jlh de 2020, apads pel Adgad-
Geal d Estad.
-MASP 1137732-2, ADrIANA LÚCIA DA SILvA oLIvEIrA, TÉC-
NICo DA INDÚSTrIA GráFICA, NÍvEL III, GrAu B, SÍMBoLo 
TIG3, referente ao 3º quinquênio de exercício, a partir de 19/05/2021, 
que poderão ser usufruídos, a critério da Administração, a partir de 
01/01/2022, ns tems da Lei Cmplementa Fedeal nº 173/2020 e 
cnsideand  te ds Paecees Jídics de nºs 16.247, 22 de jlh 
de 2020 e 16.244, de 14 de jlh de 2020, apads pel Adgad-
Geal d Estad.

MArCELuS FErNANDES LIMA
DIrETor
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cnlada-
Geal d Esad
Cntlad-Geal: rdig Fntenelle de Aaúj Mianda

Epedene
DESPACHo

o Cntlad-Geal d Estad, n uso da competência que lhe foi 
delegada pel Decet nº 47.995, de 20 de mai de 2020, tend em ista 
 qe cnsta n Pcess Administati Disciplina instaad pela 
Portaria/COGE nº 50/2018, publicada no Diário O¿cial do Executivo 
em 17/07/2018, cnsideand  relatói Cnclsi da cmissã p-
cessante, o Parecer Núcleo Técnico COGE nº 42/2021 e o julgamento 
pfeid, CoNvErTE A ExoNErAÇÃo d e-agente públic Cl-
di rbet vascncels Dias, MASP 902.943-0, ADMISSÃo 2, EM 
DEMISSÃo A BEM Do SErvIÇo PÚBLICo ns tems d at. 244, 
incis vI, da Lei nº 869/1952, pel descmpiment d at. 216, inci-
ss I, II, v, vI, e p te incidind nas cndtas peistas ns atigs 
246, incis I e v, e atig 250, incis v, da Lei 869/52. CoNvErTE 
A ExoNErAÇÃo d e-agente públic ricad Adian vascnce-
ls Dias, MASP 1.390.651-6, ADMISSÃo 1, EM DEMISSÃo A BEM 
Do SErvIÇo PÚBLICo ns tems d at. 244, incis vI, da Lei nº 
869/1952, pel descmpiment d at. 216, inciss I, II, v, vI, p te 
incid nas pibições d atig 217, incis vI e vII, e p te inci-
dind nas cndtas peista ns atigs 246, incis I, III e v, e atig 
250, incis v, da Lei 869/52. CoNvErTE A ExoNErAÇÃo d e-
agente Halen Jni vieia Csta, MASP 1.457.961-9, ADMISSÃo 1, 
EM DEMISSÃo A BEM Do SErvIÇo PÚBLICo ns tems d at. 
244, incis vI, da Lei nº 869/1952, pel descmpiment ds atigs 
216, inciss I, v, vI, atig 217, inciss vI e vII, e te incidid nas cn-
dtas peistas ns atigs 246, incis I, III, v e atig 250, incis v, da 
Lei nº 869/52. CoNvErTE A ExoNErAÇÃo d e-agente Mathes 
Afns de Faia, MASP 1.185.863-6, ADMISSÃo 2, EM DEMISSÃo 
A BEM Do SErvIÇo PÚBLICo ns tems d at. 244, incis vI, da 

Lei nº 869/1952, pel descmpiment d atig 216, inciss I, v, vI 
e p te incidid nas cndtas peistas ns atigs 246, incis I e v, 
e atig 250, incis v, da Lei nº 869/52. CoNvErTE A ExoNErA-
ÇÃo da e-agente Elaine Cistina Peeia Pt, MASP 1.457.704-3, 
ADMISSÃo 1, EM DEMISSÃo A BEM Do SErvIÇo PÚBLICo 
ns tems d at. 244, incis vI, da Lei nº 869/1952, pel descm-
piment d atig 216, inciss I, v, vI e p te incidid nas cndtas 
peistas ns atigs 246, incis I e v, e atig 250, incis v, da Lei 
nº 869/52.
Aplica a A SuSPENSÃo DE 90 (nenta) DIAS as e-agentes públi-
cs, Macel Ales da Sila, MASP 1.457.960-1, ADMISSÃo 1, pel 
descmpiment d atig 216, inciss v e vI, e p te incidid na 
conduta do artigo 246, inciso I, todos da Lei 869/52; e Júlio César Vas-
cncells Dias, MASP 903.879-5, ADMISSÃo 2, pel descmpi-
ment d atig 216, inciss I, II, v e vI, e p te incidid na cndta 
d atig 246, incis I, tds da Lei 869/52.
Aplica a A SuSPENSÃo DE 30 (tinta) DIAS as e-agentes públi-
cs Bna Calina Ales viana, MASP 1.458.766-1, ADMISSÃo 1, 
p infaçã as atigs 216, inciss I, v e vI, e atig 246, incis I, 
da Lei 869/52; e Eetn Ales Peeia, MASP 1.301.413-9, ADMIS-
SÃo 1, p infaçã a atig 216, inciss v e vI, e atig 246, incis 
I, da Lei 869/52.
Aplica A SuSPENSÃo DE 10 (dez) DIAS da pcessada Hilda ds 
Sants de Ssa Cat, MASP 1.458.705-9, ADMISSÃo 1, p 
infaçã as atigs 216, inciss v e vI, e atig 246, incis I, da Lei 
869/52.
Ns tems d at. 272, §2º d Códig de Pcess Ciil, cnsidea-se 
para ¿ns de intimação a presente publicação na pessoa dos servidores 
acima quali¿cados e de seus advogados Raimundo Candido Neto OAB/
MG 98.737, Lenad olieia da Gama Net oAB/MG 140.117, 
rdlf viana Peeia oAB/MG 73.180 e rafael Fnseca Mampim 
Alaez oAB/MG 179.148.
Cnfme at. 55, da Lei Estadal nº 14.184/2002,  paz paa psi-
ção de pedido de reconsideração ou recurso é de 10 (dez) dias.
Qant à pena de sspensã, esta pejdicada sa eecçã, cnside-
and qe s e-agentes encntam-se desligads ds qads públi-
cs, mti pel qal, a decisã dee se antada em ses assents 
fncinais.
Cntladia-Geal d Estad, Bel Hiznte, 08 de jlh de 2021.

rdig Fntenelle de Aaúj Mianda
Cntlad-Geal d Estad
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Defensa Pbla d 
Esad de mnas Geas

Defensor Público-Geral: Gério Patrocínio Soares

Epedene
DELIBErAÇÃo Nº 180/2021.

Dispõe sbe  pcediment paa fmaçã da lista típlice paa 
esclha d oid-Geal da Defensia Pública d Estad de Minas 
Geais.
o CoNSELHo SuPErIor DA DEFENSorIA PÚBLICA Do 
ESTADo DE MINAS GErAIS, ns tems ds atigs 102 e 105-B, 
pagaf pimei, da Lei Cmplementa n.º 80/94, cm edaçã dada 
pela Lei Cmplementa n.º 132/09; atig 28, incis I, e 40-E, § 1º, da 
Lei Cmplementa Estadal n.º 65/03, DELIBErA:
 Atig 1º o Cnselh Spei da Defensia Pública d Estad de 
Minas Gerais, mediante Edital de Abertura publicado no Diário O¿-
cial, em jornal de circulação estadual e a¿xado na sede da Defensoria 
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