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INSTITuTO DE PREvIDÊNCIA DOS SERvIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS

2121 .09272008-4 .017-0001-3390-0-60 .1                             20 .000,00
INSTITuTO MINEIRO DE AGROPECuáRIA
2371 .20122701-2 .002-0001-3390-0-60 .1                             5 .312,50
EMPRESA MINEIRA DE COMuNICAÇÃO
3151 .13392138-4 .521-0001-4490-0-10 .1                            423 .043,01
FuNDO FINANCEIRO DE PREvIDÊNCIA
4461 .09272702-7 .008-0001-3190-0-58 .1                            9 .450 .755,00
4461 .09272702-7 .957-0001-3190-0-42 .1                            972 .881,00
4461 .09272702-7 .957-0001-3190-0-43 .1                            486 .440,00
TOTAL DA ANuLAÇÃO                                                  12 .856 .989,11

16 938068 - 1

Atos do Governador
AtoS ASSiNADoS PELo SENHor GovErNADor Do 
EStADo, Em DAtA DE oNtEm:

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE cuLturA

Pelo conselho Estadual de Patrimônio cultural

designa, nos termos do art . 3º da Lei Delegada nº 170, de 25 de janeiro 
de 2007, e do art . 2º do Decreto nº 44 .785, de 17 de abril de 2008, 
o representante abaixo relacionado como membro junto ao Conselho 
Estadual de Patrimônio Cultural - CONEP: 
Pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável - SEMAD:
DANIEL DOS SANTOS GONÇALvES, em substituição a GuI-
LHERME PASSOS FRICHE, suplente .

Pelo conselho curador do instituto Estadual do Patrimônio Histó-
rico e Artístico de minas Gerais

designa, nos termos do art . 6º do Decreto nº 45 .850, de 28 de dezem-
bro de 2011, a representante abaixo relacionada como membro junto 
ao Conselho Curador do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais: 
Pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG:
ANA PAuLA RIBEIRO DE OLIvEIRA, em substituição a WIELAND 
SILBERSCHNEIDER, suplente .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE DESENvoLvi-
mENto EcoNÔmico, ciÊNciA, tEcNoLoGiA E ENSiNo 
SuPErior

coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, a ser-
vidora abaixo relacionada lotada na Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior à disposi-
ção da Fundação Ezequiel Dias - FuNED, de 13/03/2017 a 31/12/2017, 
com ônus para o órgão de origem: 
INÊS HELENA TRISTÃO DE OLIvEIRA, MASP 11468732, PES-
QuISADOR EM C&T Iv C . 

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE PLANEJAmENto E 
GEStÃo

em cumprimento à decisão proferida nos Autos nº 0030014-
45 .2016 .8 .13 .0720, nomeia, em caráter precário, em virtude de clas-
sificação em concurso público de que trata o Edital SEPLAG/SEE nº 
03/2014, para o provimento do cargo da Secretaria de Estado de Educa-
ção, a candidata abaixo relacionada .
ProFESSor DE EDucAÇÃo BáSicA – NÍvEL i – GrAu A
ENSiNo rELiGioSo
uBá/GuiricEmA

CPF Nome Classificação vaga

003 .284 .126-43 vivianne Luzia dos 
Santos Souza 1º ED 65

em cumprimento à decisão proferida nos Autos nº 0019573-
53 .2014 .8 .13 .0080, nomeia, em caráter efetivo, em virtude de classi-
ficação em concurso público de que trata o Edital SEPLAG/SEDS nº 
03/2012, para o provimento do cargo da Secretaria de Estado de Admi-
nistração Prisional, o candidato abaixo relacionado .
AGENtE DE SEGurANÇA PENitENciArio – NÍvEL i – 
GrAu A
ENSiNo mEDio
6ª riSP – LAvrAS (masculino)
CPF Nome Classificação vaga

029 .825 .556-11 Junio Cesar da Silva 
Soares 184º PS 317

em cumprimento à decisão proferida no Mandado de Segurança nº 
1 .0000 .14 .062893-4/000, nomeia, em caráter efetivo, em virtude de 
classificação em concurso público de que trata o Edital SEPLAG/
SEDS nº 03/2012, para o provimento do cargo da Secretaria de Estado 
de Administração Prisional, o candidato abaixo relacionado .
AGENtE DE SEGurANÇA PENitENciArio – NÍvEL i – 
GrAu A
ENSiNo mEDio
2ª riSP – coNtAGEm (feminino)
CPF Nome Classificação vaga

088 .070 .976-64 Daiana Cristina Araujo 
Melo 72º PS 663

em cumprimento à decisão proferida nos Autos nº 1.0000.16.097207-
1/000, nomeia, em caráter precário, em virtude de classificação em con-
curso público de que trata o Edital SEPLAG/SEDS nº 03/2012, para o 
provimento do cargo da Secretaria de Estado de Administração Prisio-
nal, o candidato abaixo relacionado .
AGENtE DE SEGurANÇA PENitENciArio – NÍvEL i – 
GrAu A
ENSiNo mEDio
10ª riSP – PAtoS DE miNAS (masculino)
CPF Nome Classificação vaga
089 .558 .386-03 Leandro Melo Siqueira 60º PS 262

em cumprimento à decisão proferida nos Autos nº 0074477-
69 .2014 .8 .13 .0000, nomeia, em caráter precário, em virtude de clas-
sificação em concurso público de que trata o Edital SEPLAG/SEDS nº 
03/2012, para o provimento do cargo da Secretaria de Estado de Admi-
nistração Prisional, o candidato abaixo relacionado .
AGENtE DE SEGurANÇA PENitENciArio – NÍvEL i – 
GrAu A
ENSiNo mEDio
2ª riSP – coNtAGEm (masculino)
CPF Nome Classificação vaga
055 .345 .056-56 Jose Paulo Martins 1375º PS 163

em cumprimento à decisão proferida nos Autos nº 0140443-
76 .2014 .8 .13 .0000, nomeia, em caráter efetivo, em virtude de classi-
ficação em concurso público de que trata o Edital SEPLAG/SEDS nº 
03/2012, para o provimento do cargo da Secretaria de Estado de Admi-
nistração Prisional, o candidato abaixo relacionado .
AGENtE DE SEGurANÇA PENitENciArio – NÍvEL i – 
GrAu A
ENSiNo mEDio
2ª riSP – coNtAGEm (masculino)
CPF Nome Classificação vaga

048 .191 .816-70 vanderlei de Assis 
Oliveira 1432º PS 75

em cumprimento à decisão proferida nos Autos nº 2517764-
42 .2013 .8 .13 .0024, nomeia, em caráter efetivo, em virtude de classi-
ficação em concurso público de que trata o Edital SEPLAG/SEDS nº 
03/2012, para o provimento do cargo da Secretaria de Estado de Admi-
nistração Prisional, o candidato abaixo relacionado .
AGENtE DE SEGurANÇA PENitENciArio – NÍvEL i – 
GrAu A
ENSiNo mEDio
12ª riSP – iPAtiNGA (masculino)
CPF Nome Classificação vaga

026 .918 .646-85 Marcelo valentim 
Zeferino 266º PS 92

em cumprimento à decisão proferida nos Autos nº 0546201-
93 .2014 .8 .13 .0024, nomeia, em caráter precário, em virtude de clas-
sificação em concurso público de que trata o Edital SEPLAG/SEDS nº 
03/2012, para o provimento do cargo da Secretaria de Estado de Admi-
nistração Prisional, o candidato abaixo relacionado .
AGENtE DE SEGurANÇA PENitENciArio – NÍvEL i – 
GrAu A
ENSiNo mEDio
14ª riSP – JuiZ DE ForA (masculino)
CPF Nome Classificação vaga

132 .076 .677-32 Guilherme Mello vieira 
Lima 235º PS 227

Pelo instituto de Previdência dos Servidores do Estado de minas 
Gerais

designa, nos termos do art . 9º do Decreto nº 46 .417, de 30 de dezembro 
de 2013, o representante abaixo relacionado como membro junto ao 
Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Servidores do 
Estado de Minas Gerais - CODEI: 
Pelo Poder Judiciário:
HILTON SECuNDINO ALvES, em substituição a EDuARDO HEN-
RIQuE ALvES DE PAuLA, Suplente .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 06/02/2017, 
a prorrogação da disposição de ADÃo DoS PrAZErES, MASP 
287127-5, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, à Fundação Cen-
tro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS, 
pelo período De 01/01/2017 a 31/12/2017, para regularizar situação 
funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 09/02/2017, 
a prorrogação da disposição de ANAiNA NuNES romuALDo, 
MASP 386459-2, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefei-
tura Municipal de Belo Horizonte/unidade SuS de Belo Horizonte, 
pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2018, para regularizar situação 
funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 06/02/2017, 
a prorrogação da disposição de ANDErSoN mArtiNS FrANco, 
MASP 371881-4, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefeitura 
Municipal de Caeté/unidade SuS de Caeté, pelo período de 01/01/2017 
a 31/12/2018, para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 10/02/2017, 
a prorrogação da disposição de ÂNGELA mAriA cAmPoS 
DELL’orto mAcEDo, MASP 386524-3, lotada na Secretaria de 
Estado de Saúde, à Prefeitura Municipal de Itamarandiba/Unidade SUS 
de Itamarandiba, pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2018, para regu-
larizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 06/02/2017, a 
prorrogação da disposição de APArEciDA iNáciA xAviEr Gui-
mArÃES, MASP 387961-6, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, 
à Prefeitura Municipal de Madre de Deus de Minas/Unidade SUS de 
Madre de Deus de Minas, pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2018, 
para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 08/02/2017, a 
prorrogação da disposição de EDiLmA GoNÇALvES DoS SAN-
toS HortA, MASP 383179-9, lotada na Secretaria de Estado de 
Saúde, à Prefeitura Municipal de Ipatinga/Unidade SUS de Ipatinga, 
pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2018, para regularizar situação 
funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 06/02/2017, 
a prorrogação da disposição de EuS xAviEr DA SiLvA, MASP 
914787-7, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefeitura Muni-
cipal de São João Nepomuceno/unidade SuS de São João Nepomu-
ceno, pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2018, para regularizar situ-
ação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 06/02/2017, 
a prorrogação da disposição de DENiSE rAQuEL DE ALmEiDA 
BArBoSA, MASP 382512-2, lotada na Secretaria de Estado de 
Saúde, à Prefeitura Municipal de Ouro Fino/Unidade SUS de Ouro 
Fino, pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2018, para regularizar situ-
ação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 13/02/2017, a 
prorrogação da disposição de mAriA JoSÉ morEirA FELiPE, 
MASP 372071-1, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefei-
tura Municipal de Belo Horizonte/unidade SuS de Belo Horizonte, 
pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2018, para regularizar situação 
funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 06/02/2017, 
a prorrogação da disposição de SHEYLA DE cAStro, MASP 
382641-9, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefeitura Muni-
cipal de Monte Sião/unidade SuS de Monte Sião, pelo período de 
01/01/2017 a 31/12/2018, para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 06/02/2017, 
a prorrogação da disposição de mArÍLiA APArEciDA BAtiStA 
FurtADo, MASP 384675-5, lotada na Secretaria de Estado de 
Saúde, à Prefeitura Municipal de Luminárias/Unidade SUS de Lumi-
nárias, pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2018, para regularizar situ-
ação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 30/01/2017, 
a prorrogação da disposição de ADriANA cLáuDiA PErEirA 
LimA, MASP 384532-8, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, à 
Prefeitura Municipal de Caxambú/unidade SuS de Caxambú, pelo perí-
odo de 01/01/2017 a 31/12/2018, para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 22/02/2017, 
a prorrogação da disposição de cAmiLo DE LELiS cArvALHo 
LoPES, MASP 920189-8, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, 
à Prefeitura Municipal de Andrelândia/ Unidade SUS de Andrelândia, 
pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2018, para regularizar situação 
funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 01/02/2017, 
a prorrogação da disposição de ALmirA mAcHADo FErrEirA, 
MASP 383427-2, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefei-
tura Municipal de Recreio/unidade SuS de Recreio, pelo período de 
01/01/2017 a 31/12/2018, para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 16/02/2017, 
a prorrogação da disposição de JoSÉ APArEciDo DE SouZA, 
MASP 288401-3, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefei-
tura Municipal de Pequeri/unidade SuS de Iv/E, pelo período de 
01/01/2017 a 31/12/2018, para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 06/02/2017, a 
prorrogação da disposição de cLáuDio murtA LEmoS, MASP 
384409-9, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefeitura Muni-
cipal de Joaíma/unidade SuS de Joaíma, pelo período de 01/01/2017 a 
31/12/2018, para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 06/02/2017, 
a prorrogação da disposição de mAuro FAriA FiLHo, MASP 
391648-3, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefeitura 
Municipal de Ouro Fino/unidade SuS de Ouro Fino, pelo período de 
01/01/2017 a 31/12/2018, para regularizar situação funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 30/01/2017, 
a prorrogação da disposição de GLAucE KAmiL NoGuEirA, 
MASP 915340-4, lotada na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefei-
tura Municipal de Orizânia/unidade SuS de Orizânia, pelo período de 
01/01/2017 a 31/12/2018, para regularizar situação funcional .

AtoS ASSiNADoS PELo SENHor SEcrEtário DE EStADo 
DE GovErNo, No uSo DE SuAS AtriBuiÇÕES, Em DAtA 
DE oNtEm:

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE PLANEJAmENto E 
GEStÃo

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 03/03/2017, a 
prorrogação da disposição de GErALDo mANGELA DA SiLvA, 
MASP 918 .507-5, lotado na Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão, à Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas 
Gerais , pelo período 01/01/2017 a 31/12/2017 .

usando da competência delegada pelo art . 1º, I, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 
5 de julho de 1952, o servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão à disposição da PREFEITURA 
MuNICIPAL DE CONTAGEM, de 01/01/2017 a 31/12/2017, sem 
ônus para o órgão de origem, para regularizar situação funcional: 
JuLIANO FISICARO BORGES, MASP 370803-9, AGENTE 
GOvERNAMENTAL, AGOv . 

usando da competência delegada pelo art . 1º, I, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, o servidor abaixo relacionado lotado na Secreta-
ria de Estado de Planejamento e Gestão à disposição da FUNDAÇÃO 
HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, de 13/02/2017 a 
31/12/2017, sem ônus para o órgão de origem, para regularizar situa-
ção funcional: 
PAuLO CELIO ABREu JuNIOR, MASP 370805-4, AGENTE 
GOvERNAMENTAL, AGOv . 

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE

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 ter-
mos 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 roSANGELA mAriA DoS SANtoS PErEirA, a gra-
tificação temporária estratégica GTED-2 SA1100521 da Secretaria de 
Estado de Saúde .

usando da competência delegada pelo art . 1º, I, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, com fundamento no art . 66 da Lei 14 .184, 
de 31 de janeiro de 2002, e nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 
de julho de 1952, convalida, a fim de regularizar a situação funcio-
nal da servidora abaixo relacionada, lotada na Secretaria de Estado de 
Saúde, a disposição à Prefeitura Municipal de Betim, no período de 
01/01/2014 a 31/12/2016, sem ônus para o órgão de origem: 
CLERI xAvIER SANTOS REZENDE, MASP . 914289-4, ANALISTA 
DE ATENÇÃO À SAÚDE III/C .

usando da competência delegada pelo art . 1º, I, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 
5 de julho de 1952, o servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria 
de Estado de Saúde à disposição da Prefeitura Municipal de Sarzedo/ 
unidade SuS de Sarzedo, no período de 02/01/2017 a 31/12/2018, 
atendendo a proposta de programa estadual de municipalização, com 
ônus para o órgão de origem, para regularizar situação funcional: 
JOSE CATuLINO vERSIANI NETO, MASP 391619-4, ANALISTA 
DE ATENÇÃO À SAÚDE III/H . 

usando da competência delegada pelo art . 1º, I, do Decreto nº 45 .055, de 
10 de março de 2009, coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 
de julho de 1952, o servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria de 
Estado de Saúde à disposição da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre/
unidade SuS de Pouso Alegre, no período de 06/02/2017 a 31/12/2018, 
atendendo a proposta de programa estadual de municipalização, com 
ônus para o órgão de origem, para regularizar situação funcional: 
MAuRO FARIA FILHO, MASP 391648-3, MÉDICO DE áREA DE 
GESTÃO E ATENÇÃO À SAÚDE Iv/E . 

usando da competência delegada pelo art . 1º, I, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, 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 Prefeitura Municipal de Carangola/
unidade SuS de Carangola, no período de 30/01/2017 a 31/12/2018, 
atendendo a proposta de programa estadual de municipalização, com 
ônus para o órgão de origem, para regularizar situação funcional: 
GLAuCE KAMIL NOGuEIRA, MASP 915340-4, ANALISTA DE 
ATENÇÃO À SAÚDE Iv/E . 

usando da competência delegada pelo art . 1º, I, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, 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 Prefeitura Municipal de Manhuaçu, 
para ocupar o cargo de Secretária Municipal de Saúde, pelo período de 
02/01/2017 a 31/12/2017, sem ônus para o órgão de origem, para regu-
larizar situação funcional: 
KARINA GAMA DOS SANTOS SALES, MASP 1159997-4, ESPE-
CIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE III/D . 

usando da competência delegada pelo art . 1º, I, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, 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 Prefeitura Municipal de Contagem, 
para ocupar o cargo de Secretária Adjunta Executiva de Saúde, no perí-
odo de 02/01/2017 a 31/12/2017, sem ônus para o órgão de origem, 
para regularizar situação funcional: 
KENIA SILvEIRA CARvALHO, MASP 1205046-4, ESPECIALISTA 
EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE I/D . 

usando da competência delegada pelo art . 1º, I, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 
5 de julho de 1952, o servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria 
de Estado de Saúde à disposição da Prefeitura Municipal de Muriaé, 
para ocupar o cargo de Secretário Municipal de Saúde, no período de 
02/01/2017 a 31/12/2017, sem ônus para o órgão de origem, para regu-
larizar situação funcional: 
PAuLO CESAR DE OLIvEIRA, MASP 383830-7, MÉDICO DA 
áREA DE GESTÃO E ATENÇÃO À SAÚDE Iv/E . 

usando da competência delegada pelo art . 1º, I, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, 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 Fundação Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais - FHEMIG, pelo período de 02/03/2017 a 31/12/2017, 
sem ônus para o órgão de origem: 
TALITHA ROSáLIA CAMPOS vENEROSO DE ASSIS, MASP 
1144335-5, ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA 
SAÚDE I/D . 

usando da competência delegada pelo art . 1º, I, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, 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 Prefeitura Municipal de São Bento 
Abade/unidade SuS de São Bento Abade, no período de 06/02/2017 
a 31/12/2018, atendendo a proposta de programa estadual de munici-
palização, com ônus para o órgão de origem, para regularizar situação 
funcional: 
MARÍLIA APARECIDA BATISTA FuRTADO, MASP 384675-5, 
AuxILIAR DE APOIO A GESTÃO E ATENÇÃO À SAÚDE Iv/H . 

usando da competência delegada pelo art . 1º, I, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 
5 de julho de 1952, o servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria 
de Estado de Saúde à disposição da Prefeitura Municipal de Felisburgo/
unidade SuS de Felisburgo, no período de 06/02/2017 a 31/12/2018, 
atendendo a proposta de programa estadual de municipalização, com 
ônus para o órgão de origem, para regularizar situação funcional: 
CLAuDIO MuRTA LEMOS, MASP 384409-9, MÉDICO DA áRESA 
DE GESTÃO E ATENÇÃO À SAÚDE III/H . 

usando da competência delegada pelo art . 1º, I, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, 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 Prefeitura Municipal de Baependí/ 
unidade SuS de Baependí, no período de 30/01/2017 a 31/12/2018, 
atendendo a proposta de programa estadual de municipalização, com 
ônus para o órgão de origem, para regularizar situação funcional: 
ADRIANA CLáuDIA PEREIRA LIMA, MASP 384532-8, AuxI-
LIAR DE APOIO A GESTÃO E ATENÇÃO À SAÚDE Iv/H . 
usando da competência delegada pelo art . 1º, I, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, o servidor abaixo relacionado lotado na Secre-
taria de Estado de Saúde à disposição da Prefeitura Municipal de Con-
ceição do Pará/ unidade SuS de Conceição do Pará, no período de 
23/01/2017 a 31/12/2018, atendendo a proposta de programa estadual 
de municipalização, com ônus para o órgão de origem, para regularizar 
situação funcional: 
IvIS EvANGELISTA LEMOS PEREIRA, MASP 919388-9, ANA-
LISTA DE ATENÇÃO À SAÚDE Iv/D . 

usando da competência delegada pelo art . 1º, I, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 
5 de julho de 1952, o servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria 
de Estado de Saúde à disposição da Prefeitura Municipal de Sete Lagos/ 
unidade SuS de Sete lagoas, no período de 01/01/2017 a 31/12/2018, 
atendendo a proposta de programa estadual de municipalização, com 
ônus para o órgão de origem, para regularizar situação funcional: 
RONALDO JOÃO DA SILvA, MASP 383293-8, MÉDICO DA áREA 
DE GESTÃO E ATENÇÃO À SAÚDE III/E . 

usando da competência delegada pelo art . 1º, I, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, 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 Prefeitura Municipal de Itajubá/ 
unidade SuS de Itajubá, no período de 02/01/2017 a 31/12/2018, aten-
dendo a proposta de programa estadual de municipalização, com ônus 
para o órgão de origem, para regularizar situação funcional: 
SANDRA APARECIDA RIBEIRO FERREIRA, MASP 388134-9, 
TÉCNICO DE GESTÃO DA SAÚDE III/A . 

usando da competência delegada pelo art . 1º, I, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, 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 Prefeitura Municipal de Recreio/
unidade SuS de Recreio, no período de 01/02/2017 a 31/12/2018, aten-
dendo a proposta de programa estadual de municipalização, com ônus 
para o órgão de origem, para regularizar situação funcional: 
ALMIRA MACHADO FERREIRA, MASP 383427-2, TÉCNICO DE 
GESTÃO DA SAÚDE v/C . 

usando da competência delegada pelo art . 1º, I, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 
5 de julho de 1952, o servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria 
de Estado de Saúde à disposição da Prefeitura Municipal de Bicas/Uni-
dade SuS de Bicas, no período de 16/02/2017 a 31/12/2018, atendendo 
a proposta de programa estadual de municipalização, com ônus para o 
órgão de origem, para regularizar situação funcional: 
JOSÉ APARECIDO DE SOuZA, MASP 288401-3, MÉDICO DA 
áREA DE GESTÃO E ATENÇÃO À SAÚDE Iv/E . 
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