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Atos do Governador
AtoS ASSiNADoS PELo SENHor GovErNADor Do 
EStADo, Em DAtA DE oNtEm:
 
PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE PLANEJAmENto E 
GEStÃo
 
TORNA SEM EFEITO, o ato de nomeação do seguinte candidato 
aprovado no concurso público de que trata o Edital SEPLAG/SEE Nº 
01/2011, para o cargo de provimento efetivo da SECRETARIA DE 
ESTADO DA EDUCACAO abaixo relacionado por ter sido conside-
rado inapto no exame pré-admissional .
ProFESSor DE EDucAÇÃo BASicA - Nível i - Grau A
mEtroPoLitANA A/BELo HoriZoNtE
Língua Estrangeira moderna inglês
Identidade NOME
MG10528427 WAGNER DINIZ BARBOSA
 
em cumprimento à tutela antecipada proferida pelo juízo da 5ª vara 
da Fazenda Pública e Autarquias, nos autos da Ação Ordinária nº 
5075335-69 .2016 .8 .13 .0024, nomeia, em caráter precário, em virtude 
de classificação em concurso público de que trata o Edital SEPLAG/
SEE nº 01/2011, para o provimento do cargo da Secretaria de Estado de 
Educação o abaixo relacionado:
ProFESSor DE EDucAÇÃo BáSicA – NÍvEL i – GrAu A
LÍNGuA EStrANGEirA moDErNA iNGLÊS
mEtroPoLitA A/BELo HoriZoNtE
CPF Nome Classif . vaga
046 .098 .386-56 Wagner Diniz Barbosa 60º ED 744

 
TORNA SEM EFEITO, o ato de nomeação do seguinte candidato 
aprovado no concurso público de que trata o Edital SEPLAG/FUNED 
01/2013, para o cargo de provimento efetivo da FUNDACAO EZE-
QUIEL DIAS abaixo relacionado por ter desistido formalmente de sua 
nomeação .
Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia - Nível I - Grau A
Engenharia- APST - Nível I - Grau A
Belo Horizonte
  
CPF Nome
00102186618 Josivaldo Santos Fernandes

 

NOMEIA, em caráter efetivo, em virtude de aprovação em concurso 
público de que trata o Edital FCS nº 05 2014, a seguinte candidata para 
o cargo da FUNDACAO CLOvIS SALGADO abaixo relacionada:

Professor de Arte - Nível I - Grau A

Música - violão / Prática de Conjunto

Belo Horizonte

    

CPF Nome Classificação vaga

050 .658 .186-14 Claudia Araujo 
Garcia 2° CS 15

 
PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo
 
torna sem efeito, em razão de afastamento preliminar para aposentado-
ria, no ato de exoneração de Diretor de Escola Estadual, publicado em 
31/12/2015, a parte referente a:
SrE varginha Paraguaçu 173622 - EE Pedro Leite MASP 330042-3, 
ZiLENE DE FátimA SANtoS, admissão 2, DIv .
 
exonera, a pedido, nos termos do art . 106, alínea “a”, da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, do cargo em comissão de Diretor de Escola 
Estadual:
SRE varginha
Paraguaçu
173622 - EE Pedro Leite
- MASP 330042-3, ZiLENE DE FátimA SANtoS, EEBIA-adm . 2, 
DIv, a contar de 30/12/2015, para regularizar situação funcional .
 
exonera, a pedido, nos termos do art . 106, alínea “a”, da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, do cargo em comissão de Diretor de Escola 
Estadual:
SRE varginha
Ilicínea
172804 - EE Nossa Senhora Aparecida
- MASP 367428-0, ADriANA LuZiA DE oLivEirA FAriA, 
PEBIvP-adm . 1 e PEB2I-adm . 2, DII, a contar de 02/07/2016, para 
regularizar situação funcional .
 
exonera, a pedido, nos termos do art . 106, alínea “a”, da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, do cargo em comissão de Diretor de Escola 
Estadual:
SRE varginha
Machado
173100 - CESEC Doutor Tancredo de Almeida Neves
- MASP 381086-8, FáBio couto BriGAGÃo, PEBIIP-adm . 2 e 
PEBIIE-adm . 3, DII .
 
exonera, a pedido, nos termos do art . 106, alínea “a”, da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, do cargo em comissão de Diretor de Escola 
Estadual:
SRE Uberaba
Uberaba
160156 - EE São Benedito
- MASP 1065653-6, HENriQuE DE oLivEirA morEirA, 
PEBDIA-adm . 3, Dv, a contar de 30/06/2016, para regularizar situa-
ção funcional .
 
exonera, a pedido, nos termos do art . 106, alínea “a”, da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, do cargo em comissão de Diretor de Escola 
Estadual:
SRE Pouso Alegre
Pouso Alegre
56413 - EE Monsenhor José Paulino
- MASP 325688-0, mAriLÉiA DE cáSSiA ALvES FrANco, 
PEBIIP-adm . 2, DII, a contar de 02/07/2016, para regularizar situação 
funcional .
 
exonera, a pedido, nos termos do art . 106, alínea “a”, da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, do cargo em comissão de Diretor de Escola 
Estadual:
SRE São Sebastião do Paraíso
Monte Santo de Minas
137618 - EE Doutor Wenceslau Braz
- MASP 324349-0, roSANA rAmALHo Grotto, PEBIIF-adm . 
2, DIII, a contar de 02/07/2016, para regularizar situação funcional .
 
AtoS ASSiNADoS PELo SENHor SEcrEtário DE EStADo 
DE GovErNo, No uSo DE SuAS AtriBuiÇÕES, Em DAtA 
DE oNtEm:
 
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 .537, de 27 de janeiro 
de 2011, dispensa da direção da DIRETORIA CENTRAL DE TÉC-
NICA E OPERACIONAL DA TRANSPARÊNCIA INSTITUCIO-
NAL, PAtriciA GoNÇALvES FErNANDES, MASP 1336965-7, 
ocupante do cargo de provimento em comissão DAD-6/Av1100697, de 
recrutamento amplo, da Controladoria-Geral do Estado .
 
no uso de suas atribuições, designa PAtriciA GoNÇALvES FEr-
NANDES, MASP 1336965-7, titular do cargo de provimento em 
comissão DAD-6/Av1100697, para responder pela DIRETORIA CEN-
TRAL DE GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE PROCESSUAL 
da Controladoria-Geral do Estado .

 no uso de suas atribuições, designa BárBArA ALENcAr FEr-
rEirA LESSA, MASP 1 .336 .936-8, titular do cargo de provimento 
em comissão DAD-6/Av1100694, para responder pela DIRETORIA 
CENTRAL DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO PRO-
CESSUAL da Controladoria-Geral do Estado .
 
retifica o ato de exoneração de miLSY ANtoNiNo SiLvA, da Con-
troladoria-Geral do Estado, publicado em 27/07/2016: onde se lê “exo-
nera, a pedido, nos termos do art . 106, alínea “a”, da Lei nº 869, de 5 de 
julho de 1952”, leia-se “exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, da 
Lei nº 869, de 5 de julho de 1952” .
 
PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE FAZENDA
 
no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 27/07/2016, a 
prorrogação da disposição de miLSY ANtoNiNo SiLvA, GEFAZ, 
MASP 669708-0, lotado na Secretaria de Estado de Fazenda, à Con-
troladoria-Geral do Estado, pelo período de 01/01/2016 a 31/12/2016, 
para regularizar situação funcional .
 
no uso de suas atribuições, revoga a prorrogação da disposição de 
mAGDA ALvArENGA, AFrE, MASP 262103-5, lotada na Secre-
taria de Estado de Fazenda, à Controladoria-Geral do Estado, pelo perí-
odo de 01/01/2016 a 31/12/2016 .
 
no uso de suas atribuições, revoga a prorrogação da disposição de 
SHirLEY mENDES GuimArÃES, tFAZ, MASP 384790-2, 
lotada na Secretaria de Estado de Fazenda, à Controladoria-Geral do 
Estado, pelo período de 01/01/2016 a 31/12/2016 .
 
no uso de suas atribuições, revoga a prorrogação da disposição de 
StEFANo ANtÔNio cArDoSo, tFAZ, MASP 752372-3, lotado 
na Secretaria de Estado de Fazenda, à Controladoria-Geral do Estado, 
pelo período de 01/01/2016 a 31/12/2016 .
 
PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE PLANEJAmENto E 
GEStÃo
 
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 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 tHALES SANtoS tErrA, MASP 1305710-4, a gratificação tem-
porária estratégica GTED-2 PH1100432 da Secretaria de Estado de Pla-
nejamento e Gestão .
 
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, tHALES SANtoS tErrA, MASP 
1305710-4, do cargo de provimento em comissão DAD-6 PH1100361 
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão .
 
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, LoÇANNY SEixAS DA SiLvA, 
MASP 376953-6, do cargo de provimento em comissão DAD-8 
PH1100312 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão .
 
usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei nº 
869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 
21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, 
tHALES SANtoS tErrA, MASP 1305710-4, para o cargo de pro-
vimento em comissão DAD-8 PH1100312, de recrutamento amplo, 
para chefiar a Coordenação de Compras do Núcleo de Gestão de Com-
pras da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão .
 
usando da competência delegada pelo art . 4º do Decreto nº 45 .055, de 
10 de março de 2009, autoriza, nos termos do art . 9º da Lei nº 11 .658, 
de 2 de dezembro de 1994, a servidora abaixo relacionada, lotada na 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a afastar-se de suas 
atribuições, para cursar o 7º período do Curso Superior de Administra-
ção Pública (CSAP), Edital/FJP nº . 002/2012, mantido pela Escola de 
Governo Professor Paulo Neves de Carvalho/Fundação João Pinheiro, 
em Belo Horizonte/MG, em prorrogação, no período de 01/08/2016 a 
20/12/2016, sem prejuízo do vencimento e vantagens do cargo, ficando 
vedado o pagamento de demais despesas vinculadas ao mesmo:
LUCIANA NONATO BICALHO, MASP 1218813-2, GESTOR 
GOvERNAMENTAL, GGOv .
 
PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE
 
no uso de suas atribuições, torna sem efeito o ato publicado em 
16/06/2016, pelo qual ANDrE AuGuSto coStA ANtuNES 
corrEA, MASP 1364651-8, foi nomeado para o cargo DAD-3 
SA1100804 da 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 termos 
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 ELiANE DA coStA roDriGuES, MASP 1312267-6, a grati-
ficação temporária estratégica GTED-1 SA1100300 da Secretaria de 
Estado de Saúde, a contar de 11/7/2016 .
 
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, ELiANE DA coStA 
roDriGuES, MASP 1312267-6, do cargo de provimento em comis-
são DAD-3 SA1100803 da Secretaria de Estado de Saúde, a contar de 
11/7/2016 .
 
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, ADriANo BrANDAo DE cAS-
tro, MASP 1327068-1, do cargo de provimento em comissão DAD-3 
SA1100901 da Secretaria de Estado de Saúde, a contar de 11/5/2016 .
 
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, ANDrEA cArvALHo cAN-
DiA, MASP 1395162-9, do cargo de provimento em comissão DAD-4 
SA1101777 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, exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, da 
Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, mAriSoL tAvArES DE SouSA, 
MASP 916715-6, do cargo de provimento em comissão DAD-3 
SA1100934 da Secretaria de Estado de Saúde, a contar de 1/4/2016 .
 

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, NAYArA mArtiNS 
BorGES, MASP 1331261-6, do cargo de provimento em comissão 
DAD-4 SA1101829 da Secretaria de Estado de Saúde, a contar de 
18/7/2016 .
 

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, SimoNE FErrEirA DoS SAN-
toS, MASP 1384969-0, do cargo de provimento em comissão DAD-8 
SA1100242 da Secretaria de Estado de Saúde, a contar de 5/7/2016 .
 
usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, dispensa LuciANA morAiS rocHA, 
MASP 1373704-4, da função gratificada FGD-7 SA1100185 da Secre-
taria de Estado de Saúde, a contar de 21/6/2016 .
 
usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, dispensa vALÉriA PAuLA DE cAr-
vALHo NEvES, MASP 366685-6, da função gratificada FGD-1 
SA1100315 da Secretaria de Estado de Saúde, a contar de 12/7/2016 .
 

usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, dispensa, nos termos do art . 106, alínea “b”, 
da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, ZENGi SArruF FrEitAS, 
MASP 1278827-9, do cargo de provimento em comissão DAD-3 
SA1100813 da Secretaria de Estado de Saúde, a contar de 7/4/2016 .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, dispensa micHELE BrANDÃo Dru-
moND, MASP 1205769-1, da função gratificada FGD-7 SA1100176 
da Secretaria de Estado de Saúde, a contar de 8/6/2016 .
 
usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei nº 
869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 
2011, ALExiA vALLE DE FrEitAS, para o cargo de provimento 
em comissão DAD-4 SA1101859, de recrutamento amplo, para dirigir 
a Diretoria de Promoção à Saúde e de Agravos Não Transmissíveis 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, nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei nº 
869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 
21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, 
ANDrEA cArvALHo cANDiA, MASP 1395162-9, para o cargo 
de provimento em comissão DAD-6 SA1100587, de recrutamento 
amplo, 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, nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei nº 
869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 
21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, 
DEiSiANE ArAuJo mEirELES, para o cargo de provimento em 
comissão DAD-3 SA1100811, de recrutamento amplo, 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, nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei nº 
869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 
21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, 
EDuArDo HENriQuE DE JESuS riBEiro, para o cargo de pro-
vimento em comissão DAD-3 SA1100841, de recrutamento amplo, 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, nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei nº 
869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 
21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, 
viLmA GrAciENE DE SouZA ArAuJo, MASP 1377089-6, para 
o cargo de provimento em comissão DAD-4 SA1101777, de recruta-
mento amplo, da Secretaria de Estado de Saúde .
 
usando da competência delegada pelo art . 1º, vII, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, designa, nos termos da Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011, e do Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 
2011, cAmiLA mottA BArBoSA, MASP 1396747-6, para a fun-
ção gratificada FGD-7 SA1100176 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, 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 Secretaria de Estado de Transportes 
e Obras Públicas, no período de 15/02/2016 a 31/12/2016, sem ônus 
para o órgão de origem, para regularizar situação funcional:
MARIA vIRGINIA SENA TOMICH, MASP 1204592-8, ESPECIA-
LISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE I/D .
 
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, 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 mÔNicA DE mELo ProFEtA LiSBoA, MASP 
1 .392 .690-2, titular do cargo de provimento em comissão DAD-6 
ED1100237, de recrutamento amplo, a chefia da Assessoria de Comu-
nicação Social da Secretaria de Estado de Educação .
 
usando da competência delegada pelo art . 1º, I, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, coloca, nos termos do art . 69, inciso I, da 
Lei nº 7 .109, de 13 de outubro de 1977, com a redação dada pelo art . 
22 da Lei Complementar nº 75, de 13 de janeiro de 2004, a servidora 
abaixo relacionada, lotada na Secretaria de Estado de Educação, à dis-
posição da Prefeitura Municipal de Maravilhas, para ocupar o cargo de 
Secretário Municipal de Educação e Cultura, a contar da publicação, até 
31 .12 .2016, sem ônus para o órgão de origem:
PATRÍCIA MENDES PEREIRA TAvARES DE CASTRO, MASP 
854492-6, EEB - ADM 4, DO MUNICÍPIO DE PEQUI, SRE PARá 
DE MINAS .

29 863886 - 1

Secretaria de Estado 
de casa civil e de 

relações institucionais
Secretário: Marco Antônio Rezende Teixeira

Imprensa Oficial do Estado 
de minas Gerais

Diretor-Geral: Eugênio Ferraz
PORTARIA IOMG Nº 84, DE 29 DE JULHO DE 2016 .

 Designa fiscal titular e substituto para o contrato referente ao Processo 
de Compras nº 084/2016 celebrado pela Imprensa Oficial do Estado de 
Minas Gerais - IOMG e a Guedes Contabilidade e Informática LTDA 
- ME .

O Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, no uso 
das atribuições que lhe conferem a Lei nº 11 .050, de 19 de janeiro de 
1993, o Decreto Estadual nº 45 .736, de 21 de setembro de 2011, e em 
cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 8 .666, de 21 de junho de 
1993 e a Portaria IOMG nº 38, 4 de novembro de 2014;

RESOLvE:
Art . 1º - Designar o servidor José Barbosa de Oliveira, MASP 
1045418-9, sem prejuízo do exercício de suas atividades inerentes 
ao cargo, para atuar na função de fiscal titulardo contrato referente ao 
Processo de Compras nº 084/2016 com Guedes Contabilidade e Infor-
mática LTDA - ME, CNPJ sob o nº 17 .961 .068/0001-30, tendo como 
objeto a aquisição de cartucho original de toner para impressora HP/
Q7553x .
Art . 2º - Designar a servidora Lorena Costa Roque, MASP 1355622-0 
como fiscal substituto para auxiliar o fiscal titular nas atribuições ine-
rentes à fiscalização.
Art. 3º - Os fiscais deverão atuar em obediência às cláusulas postas no 
instrumento jurídico, nas disposições da legislação federal e estadual 
pertinente, e ainda aos atos internos desta autarquia, como as portarias 
relacionadas à matéria e o Manual de Orientações do Gestor e Fiscais 
de Contratos da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais.
Art . 4° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário .

Belo Horizonte, 29 de julho de 2016 . 

EUGÊNIO FERRAZ
Diretor-Geral

29 863878 - 1
PORTARIA IOMG Nº 85, DE 29 DE JULHO DE 2016 . 

 Designa fiscal titular e substituto para o contrato referente ao Processo 
de Compras nº 081/2016 celebrado pela Imprensa Oficial do Estado de 
Minas Gerais - IOMG e a MDF Locação e Eventos LTDA - ME . 

O Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, no uso 
das atribuições que lhe conferem a Lei nº 11 .050, de 19 de janeiro de 
1993, o Decreto Estadual nº 45 .736, de 21 de setembro de 2011, e em 
cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 8 .666, de 21 de junho de 
1993 e a Portaria IOMG nº 38, 4 de novembro de 2014;

RESOLvE:
Art . 1º - Designar o servidor Ronielly Maia vilela, MASP 1060765-3, 
sem prejuízo do exercício de suas atividades inerentes ao cargo, para 
atuar na função de fiscal titulardo contrato referente ao Processo de 
Compras nº 081/2016 com MDF Locação e Eventos LTDA - ME, CNPJ 
sob o nº 23 .001 .335/0001-20, tendo como objeto a prestação de serviço 
de manutenção e reparo em equipamentos para controle de acesso .

Art . 2º - Designar a servidora Michelle da Fonseca Mangabeira, MASP 
1177346-2 como fiscal substituto para auxiliar o fiscal titular nas atri-
buições inerentes à fiscalização.

Art. 3º - Os fiscais deverão atuar em obediência às cláusulas postas no 
instrumento jurídico, nas disposições da legislação federal e estadual 
pertinente, e ainda aos atos internos desta autarquia, como as portarias 
relacionadas à matéria e o Manual de Orientações do Gestor e Fiscais 
de Contratos da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais.

Art . 4° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário .

Belo Horizonte, 29 de julho de 2016 . 

EUGÊNIO FERRAZ
Diretor-Geral

29 863880 - 1

PORTARIA IOMG Nº 86, DE 29 DE JULHO DE 2016 .

 Designa fiscal titular e substituto para o contrato referente ao Processo 
de Compras nº 060/2016 celebrado pela Imprensa Oficial do Estado de 
Minas Gerais - IOMG e a Superset Reprografia e Off Set LTDA. 

O Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, no uso 
das atribuições que lhe conferem a Lei nº 11 .050, de 19 de janeiro de 
1993, o Decreto Estadual nº 45 .736, de 21 de setembro de 2011, e em 
cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 8 .666, de 21 de junho de 
1993 e a Portaria IOMG nº 38, 4 de novembro de 2014;

RESOLvE:
Art . 1º - Designar o servidor Alexandre Bruno Zattar Soares, MASP 
1045371-0, sem prejuízo do exercício de suas atividades inerentes ao 
cargo, para atuar na função de fiscal titulardo contrato referente ao Pro-
cesso de Compras nº 060/2016 com Superset Reprografia e Off Set 
LTDA, CNPJ sob o nº 52 .607 .728/0001-80, tendo como objeto a aqui-
sição de blanqueta e rolo de lavagem de máquinas .

Art . 2º - Designar o servidor Samuel Alves Martins Soares, Matrícula 
11724-4 como fiscal substituto para auxiliar o fiscal titular nas atribui-
ções inerentes à fiscalização.

Art. 3º - Os fiscais deverão atuar em obediência às cláusulas postas no 
instrumento jurídico, nas disposições da legislação federal e estadual 
pertinente, e ainda aos atos internos desta autarquia, como as portarias 
relacionadas à matéria e o Manual de Orientações do Gestor e Fiscais 
de Contratos da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais.

Art . 4° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário .

Belo Horizonte, 29 de julho de 2016 . 

EUGÊNIO FERRAZ
Diretor-Geral

29 863881 - 1

PORTARIA IOMG Nº 87, DE 29 DE JULHO DE 2016 .

 Designa fiscal titular e substituto para o contrato referente ao Processo 
de Compras nº 083/2016 celebrado pela Imprensa Oficial do Estado de 
Minas Gerais - IOMG e a Distribuidora de águas Minerais BH LTDA 
- EPP . 

O Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, no uso 
das atribuições que lhe conferem a Lei nº 11 .050, de 19 de janeiro de 
1993, o Decreto Estadual nº 45 .736, de 21 de setembro de 2011, e em 
cumprimento ao disposto na Lei Federal nº 8 .666, de 21 de junho de 
1993 e a Portaria IOMG nº 38, 4 de novembro de 2014;

RESOLvE:
Art . 1º - Designar o servidor José Barbosa de Oliveira, MASP 
1045418-9, sem prejuízo do exercício de suas atividades inerentes 
ao cargo, para atuar na função de fiscal titulardo contrato referente ao 
Processo de Compras nº 083/2016 com Distribuidora de águas Mine-
rais BH LTDA - EPP, CNPJ sob o nº 00 .201 .182/0001-69, tendo como 
objeto a aquisição de água mineral – garrafão de 20 litros .

Art . 2º - Designar a servidora Lorena Costa Roque, MASP 1355622-0 
como fiscal substituto para auxiliar o fiscal titular nas atribuições ine-
rentes à fiscalização. 

Art. 3º - Os fiscais deverão atuar em obediência às cláusulas postas no 
instrumento jurídico, nas disposições da legislação federal e estadual 
pertinente, e ainda aos atos internos desta autarquia, como as portarias 
relacionadas à matéria e o Manual de Orientações do Gestor e Fiscais 
de Contratos da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais.

Art . 4° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário .

Belo Horizonte, 29 de julho de 2016 . 

EUGÊNIO FERRAZ
Diretor-Geral

29 863882 - 1

ATO DA DIRETORA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E 
FINANÇAS

ADICIONAL POR TEMPO DE SERvIÇO
CONCEDE ADICIONAL POR TEMPO DE SERvIÇO, nos termos do 
artigo 113 do ADCT da CE/89, c/c o inciso xIv do artigo 37 da CR/88, 
ao servidor:
 LUIZ GERALDO DE ASSIS, Masp 276845-5, a partir de 21-07-16, 
sobre seu cargo efetivo de Técnico da Indústria Gráfica, Nível IV, Grau 
F, 10% (dez por cento) no seu vencimento básico .

 ELIZABETH APARECIDA FONSECA E CASTRO
28 863344 - 1

Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão

Secretário: Helvécio Miranda Magalhães Júnior

Expediente
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DIRETORIA CENTRAL DE GESTÃO DOS DIREITOS DO 
SERvIDOR
Acumulação de Cargos, Empregos e Funções Públicos
A Diretora da Diretoria Central de Gestão dos Direitos do Servidor, 
tendo em vista o disposto no art . 40, inciso Iv, do Decreto nº 46 .557, de 
11 de julho de 2014, faz saber aos interessados abaixo relacionados da 
decisão do estudo de seus processos de acumulação de cargos .
 Decisão: acumulações lícitas, nos termos do artigo 37, inciso xvI, 
alíneas “a”, “b” e “c”; artigo 37 § 10; art . 38, inciso III; artigos 42 e 
142; artigo 95, parágrafo único, inciso I; artigo 128, § 5º, inciso II, alí-
nea “d”, todos da Constituição Federal de 1988, e artigo 17, §§ 1º e 2º 
dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição 
Federal de 1988, comprovada a compatibilidade das cargas horárias .

m1390180
Realce


