DECRETOS DE CODIFICAÇÃO E LOTAÇÃO
Dica: Ao abrir a legislação de interesse, atenção ao campo “ Informações Referenciais”- presente no site da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais - que faz remissão aos decretos que alteram o decreto original.

Legislação

Decreto

Número

43.945

Publicação

Ementa

30 de dezembro de 2004

Dispõe sobre a lotação, a codificação e a
identificação dos cargos de provimento efetivo
das carreiras instituídas pela Lei Complementar nº
81, de 10 de agosto de 2004 e pelas Leis nº
15.293, de 5 de agosto de 2004, nº 15.301, nº
15.302 e nº 15.303, de 10 de agosto de 2004 e nº
15.304, de 11 de agosto de 2004.

Carreiras







Decreto

44.005

08 de abril de2005

Dispõe sobre a lotação, a codificação e a
identificação dos cargos de provimento efetivo
das carreiras instituídas pelas Leis Nº 15.461, Nº
15.462, Nº 15.463, Nº 15.464, Nº 15.465, Nº
15.466, Nº 15.467, Nº 15.468, Nº 15.469 e Nº
15.470, de 13 de janeiro de 2005.












Decreto

Decreto

44.469

44.211

06 de dezembro de 2005

25 de janeiro de2006

Dispõe sobre a lotação, a codificação e a
identificação dos cargos das carreiras policiais
civis de que trata a Lei Complementar nº 84, de
25 de julho de 2005.
Altera Anexos dos Decretos nº 43.945 de 30 de
dezembro de 2004 e nº 44.005, de 8 de abril de
2005, que dispõem sobre a lotação, a codificação
e a identificação dos cargos de provimento
efetivo.



Links da
Legislação

Policiais Civis,
Profissionais da Educação Básica,
Defesa Social do Poder Executivo,
Agente de Segurança Socioeducativo do Grupo de Atividade de
Defesa Social do Poder Executivo,
Grupo de Atividades de Agricultura e Pecuária do Poder Executivo.

http://www.almg.gov
.br/consulte/legislac
ao/completa/comple
ta.html?tipo=DEC&n
um=43945&comp=&
ano=2004&aba=js_t
extoOriginal#texto

Grupo de Atividade de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável do Poder Executivo,
Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo,
Grupo de Atividade de Educação Superior do Poder Executivo,
Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do
Poder Executivo e as carreiras de Técnico Fazendário de
Administração e Finanças e de Analista Fazendário de
Administração e Finanças.
Grupo de Atividades de Seguridade Social do Poder Executivo.
Grupo de Atividades de Ciência e Tecnologia do Poder Executivo.
Grupo de Atividades de Cultura do Poder Executivo.
Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico e Social
Grupo de Atividades de Transportes e Obras Públicas do Poder
Executivo.
Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria e
Auditoria e Político-Institucionais.

http://www.almg.gov
.br/consulte/legislac
ao/completa/comple
ta-novamin.html?tipo=DEC
&num=44005&comp
=&ano=2005&texto=
original

Policiais Civis

http://www.almg.gov
.br/consulte/legislac
ao/completa/comple
ta.html?tipo=DEC&n
um=44469&comp=&
ano=2007&aba=js_t
extoOriginal#texto
http://www.almg.gov
.br/consulte/legislac
ao/completa/comple
ta.html?tipo=DEC&n
um=44211&comp=&
ano=2006&aba=js_t
extoOriginal#texto

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

44.212

44.297

44.332

44.483

44.526

44.722

44.909

25 de janeiro de 2006

Dispõe sobre a lotação, a codificação e a
identificação dos cargos de provimento efetivo da
carreira instituída pela Lei nº 14.695, de 30 de
julho de 2003 e Lei nº 15.788, de 27 de outubro
de 2005.

18 de maio de 2006

Altera Anexos do Decreto nº 36.033, de 14 de
setembro de 1994, Anexo do Decreto nº 44.005
de 8 de abril de 2005 e Anexo do Decreto nº
44.218 de 27 de janeiro de 2006.

26 de junho de 2006

Altera os Decretos nº 43.945, de 30 de
dezembro de 2004, nº 44.005, de 8 de abril de
2005, nº 44.140, de 27 de outubro de 2005, nº
44.212, de 25 de janeiro de 2006, nº 44.216, de
27 de janeiro de 2006, nº 44.218, de 27 de janeiro
de 2006, nº 44.219 e nº 44.221, de 27 de janeiro
de 2006.

12 de março de 2007

Dispõe sobre a distribuição de cargos de
provimento em comissão e funções gratificadas
no âmbito das unidades prisionais e sócioeducativas da Secretaria de Estado de Defesa
Social e dá outras providências. [Altera o
Decreto nº 44.005, de 2005].

22 de maio de 2007

Altera o Decreto nº 44.005, de 8 de abril de
2005, que dispõe sobre a lotação, a codificação e
a identificação dos cargos de provimento efetivo.

13 de fevereiro de 2008

Dispõe sobre a codificação, a lotação e a
identificação dos cargos de provimento efetivo da
carreira de Defensor Público, da Defensoria
Pública do Estado, prevista no art. 58 da Lei
Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003.

03 de outubro de 2008

Altera os Decretos nº 43.945, de 30 de
dezembro de 2004, nº 44.005, de 8 de abril de
2005, nº 44.100, de 29 de agosto de 2005, nº
44.212, de 25 de janeiro de 2006, nº 44.618, de
20 de setembro de 2007, nº 44.769, de 7 de abril
de 2008, e nº 44.775, de 10 de abril de 2008.



Agente de Segurança Penitenciário

http://www.almg.gov
.br/consulte/legislac
ao/completa/comple
ta.html?tipo=DEC&n
um=44212&comp=&
ano=2006&aba=js_t
extoOriginal#texto
http://www.almg.gov
.br/consulte/legislac
ao/completa/comple
ta.html?tipo=DEC&n
um=44297&comp=&
ano=2006&aba=js_t
extoOriginal#texto
http://www.almg.gov
.br/consulte/legislac
ao/completa/comple
ta.html?tipo=DEC&n
um=44332&comp=&
ano=2006&aba=js_t
extoOriginal#texto

http://www.almg.gov
.br/consulte/legislac
ao/completa/comple
ta.html?tipo=DEC&n
um=44483&comp=&
ano=2007&aba=js_t
extoOriginal#texto



Defensor Público

http://www.almg.gov
.br/consulte/legislac
ao/completa/comple
ta.html?tipo=DEC&n
um=44526&comp=&
ano=2007&aba=js_t
extoOriginal#texto
http://www.almg.gov
.br/consulte/legislac
ao/completa/comple
ta.html?tipo=DEC&n
um=44722&comp=&
ano=2008&aba=js_t
extoOriginal#texto
http://www.almg.gov
.br/consulte/legislac
ao/completa/comple
ta.html?tipo=DEC&n
um=44409&comp=&
ano=2006&aba=js_t
extoOriginal#texto

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

Decreto

11 de março de 2009

Altera os Decretos nº 44.005, de 8 de abril de
2005, e nº 44.169, de 6 de dezembro de 2005.

45.331

22 de março de 2010

Altera os Decretos nº 37.118, de 28 de julho de
1995, nº 44.005, de 8 de abril de 2005, nº 44.904,
de 24 de setembro de 2008, nº 44.910, de 3 de
outubro de 2008, e nº 45.060, de 11 de março de
2009.

45.690

12 de agosto de 2011

Altera os Decretos nº 43.945, de 30 de
dezembro de 2004, Nº 44.005, de 8 de abril de
2005, e Nº 44.212, de 25 de janeiro de 2006.

18 de novembro de 2016

Dispõe sobre a lotação, a codificação e a
identificação de cargos de provimento efetivo das
carreiras do Poder Executivo que menciona e
altera os Decretos nº 43.945, de 30 de dezembro
de 2004, nº 44.005, de 8 de abril de 2005 e nº
44.212, de 25 de janeiro de 2006.

05 de junho de 2017

Dispõe sobre a lotação, a codificação e a
identificação de cargos de provimento efetivo das
carreiras do Poder Executivo que menciona e
altera os Decretos nº 43.945, de 30 de dezembro
de 2004, nº 44.005, de 8 de abril de 2005, e nº
47.083, de 18 de novembro de 2006.

45.060

47.083

47.200

http://www.almg.gov
.br/consulte/legislac
ao/completa/comple
ta.html?tipo=DEC&n
um=45606&comp=&
ano=2011&aba=js_t
extoOriginal#texto
http://www.almg.gov
.br/consulte/legislac
ao/completa/comple
ta.html?tipo=DEC&n
um=45331&comp=&
ano=2010&aba=js_t
extoOriginal#texto
http://www.almg.gov
.br/consulte/legislac
ao/completa/comple
ta.html?tipo=DEC&n
um=45690&comp=&
ano=2011&aba=js_t
extoOriginal#texto
http://www.almg.gov
.br/consulte/legislac
ao/completa/comple
ta-novamin.html?tipo=DEC
&num=47083&comp
=&ano=2016&texto=
consolidado#texto
http://www.almg.gov
.br/consulte/legislac
ao/index.html?aba=j
s_tabLegislacaoMin
eira&subaba=js_tab
LegislacaoMineiraSi
mples&tipoPesquisa
=simples&pageNum
=1&sltNorma=Decre
to&txtNum=47200&t
xtAno=&txtAss=&txt
PerIni=&txtPerFim=
&tipoOrdem=2&sltR
esultPagina=10

