
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

• Alteração da organização e da estrutura da administração pública do Poder Executivo – 

Lei nº 21.077/2013

Ementa:  Altera as Leis Delegadas n° 179, de 1° de 
janeiro  de  2011,  que  dispõe  sobre  a  organização 
básica  e  a  estrutura  da  Administração  Pública  do 
Poder Executivo do Estado, e n° 180, de 20 de janeiro 
de  2011,  que  dispõe  sobre  a  estrutura  orgânica  da 
Administração Pública do Poder Executivo do Estado 
de Minas Gerais, e dá outras providências.

Origem: Projeto de Lei nº 4.440/2013, de autoria do 
governador do Estado.

A norma promoveu a alteração das Leis Delegadas nº 179, de 1º de janeiro de 2011, que 

dispõe sobre a organização básica e a estrutura da administração pública do Poder Executivo do 

Estado;  e  nº  180,  de  20  de  janeiro  de  2011,  que  dispõe  sobre  a  estrutura  orgânica  da 

administração pública do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais.

Tais alterações implicaram a reestruturação administrativa, que inclui a extinção e a fusão 

de secretarias  e outros  órgãos públicos,  com o objetivo  adaptar  o  Estado à nova conjuntura 

econômico-social, bem como redirecionar o processo de aperfeiçoamento do inovador modelo de 

gestão implantado em Minas Gerais a partir de 2003.

Em consequência  dessas  medidas,  a  estrutura  orgânica  e  as  competências  de vários 

órgãos  e  entidades  foram  alterados,  razão  pela  qual  houve  a  transferência  de  cargos  de 

provimento efetivo; a transferência e a extinção de vários cargos de provimento em comissão do 

Grupo de Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo – DAD –, de gratificações 

temporárias estratégicas – GTE – e de funções gratificadas – FGD; a transferência de arquivos, 

cargas patrimoniais, execução de contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes 

celebrados pelos órgãos extintos. 

A norma também prevê a possibilidade de unificação, a critério das pastas, da área-meio 

dos sistemas operacionais, com a finalidade de ampliar a qualidade e a eficiência dos serviços 

prestados mediante a melhoria e a padronização de processos.

Durante a tramitação do projeto que deu origem à lei,  foram apresentadas emendas e 

substitutivos, pelos deputados e pelo governador, visando à adequação da proposição à técnica 
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legislativa ,bem como à compatibilização de suas medidas com outras contidas em projetos que 

tramitavam  concomitantemente  na  Casa  e  cuidavam  de  aspectos  relativos  à  reformulação 

administrativa do Estado.

A norma editada faz parte de um conjunto de medidas administrativas para a redução de 

custos e a racionalização da máquina pública do Poder Executivo, principalmente em razão de 

uma  desaceleração  das  economias  mineira  e  nacional,  com  reflexos  imediatos  nas  receitas 

estaduais. 

 

GGCT/GDC/ICM/Rev

2


	Administração Pública

