Diário Oficial do Município – 05.04.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMGO
Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo dos relatórios de viagens oficiais, em
cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I- Nome: Marcio Araujo de Lacerda;
II - Cargo ocupado pelo agente público: Prefeito;
III - Destino da viagem: Brasília/DF;
IV- Período da realização da viagem: 01 de março de 2016;
V - Objetivos da viagem: representação do município e discussão de assuntos de interesse do
município;
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido;
VII - Indicação dos benefícios para o Município: alinhamento de políticas municipais junto a outros
órgãos e defesa de interesse do município;
VIII- Despesas de Viagem: R$941,80.
I - Nome: Poliana Costa da Matta Machado;
II - Cargo ocupado pelo agente público: Gerente de 2º nível;
III - Destino da viagem: Juiz de Fora/MG;
IV - Período de realização da viagem: 18 de fevereiro de 2016;
V- Objetivos da viagem: assessoramento/acompanhamento ao Prefeito e precursoria;
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido;
VII - Indicação dos benefícios para o Município: assessoramento/acompanhamento ao Prefeito e
precursoria;
VIII - Despesas de Viagem: R$210,00.
I - Nome: Daniela de Mendonça Andrade Lacerda;
II - Cargo ocupado pelo agente público: Chefe Cerimonial e Mobilização;
III - Destino da viagem: Rio de Janeiro/RJ;
IV - Período de realização da viagem: 22 de março a 24 de março de 2016;
V - Objetivos da viagem: assessoramento/acompanhamento ao Prefeito e precursoria;
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido;
VII- Indicação dos benefícios para o Município: assessoramento/acompanhamento ao Prefeito e
precursoria;
VIII - Despesas de Viagem: R$2.704,35.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1160590

SMF
A Secretaria Municipal de Finanças torna público o resumo do relatório de viagens oficiais, em
cumprimento a Lei nº. 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme:
Nome: Luiz Fernando Pires Dias.
Objetivo: Diligências Administrativas e Fiscais.
Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
Indicação dos benefícios: Busca de recursos técnicos ou financeiros.
Despesa de Viagem: R$ 80,00.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1160585

Diário Oficial do Município – 07.04.2016
Extrato Administração Indireta – Relatório de Viagens Oficiais
SUDECAP
A Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP torna público o resumo / extrato
do relatório público de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei 9.593, de 16
de julho de 2008, conforme:
Nome: Ana Paula Fernandes Viana Furtado
1) Objetivo da viagem: Reuniões de trabalho com Especialista em Infraestrutura no Ministério das
Cidades em Brasília / DF.
2) Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
3) Indicação de benefício para o Município: Defesa de interesses do município, alinhamento de
suas políticas, participação em grupos de trabalho e busca de recursos técnicos ou financeiros.
4) Despesas: R$ 1.347,49 (hum mil trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos).
Nome: Clênio Gonçalves Gosling
1) Objetivo da viagem: Reuniões de trabalho com Especialista em Infraestrutura no Ministério das
Cidades em Brasília / DF.
2) Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
3) Indicação de benefício para o Município: Defesa de interesses do município, alinhamento de
suas políticas, participação em grupos de trabalho e busca de recursos técnicos ou financeiros.
4) Despesas: R$ 1.347,49 (hum mil trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos).
Nome: Heli Eustáquio dos Santos
1) Objetivo da viagem: Reuniões de trabalho com Especialista em Infraestrutura no Ministério das
Cidades em Brasília / DF.
2) Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
3) Indicação de benefício para o Município: Defesa de interesses do município, alinhamento de
suas políticas, participação em grupos de trabalho e busca de recursos técnicos ou financeiros.
4) Despesas: R$ 1.347,49 (hum mil trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos).
Nome: Marcos Ferreira de Souza
1) Objetivo da viagem: Reuniões de trabalho com Especialista em Infraestrutura no Ministério das
Cidades em Brasília / DF.
2) Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
3) Indicação de benefício para o Município: Defesa de interesses do município, alinhamento de
suas políticas, participação em grupos de trabalho e busca de recursos técnicos ou financeiros.
4) Despesas: R$ 1.347,49 (hum mil trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos).
Nome: Pedro Paulo Ferreira dos Santos
1) Objetivo da viagem: Reuniões de trabalho com Especialista em Infraestrutura no Ministério das
Cidades em Brasília / DF.
2) Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
3) Indicação de benefício para o Município: Defesa de interesses do município, alinhamento de
suas políticas, participação em grupos de trabalho e busca de recursos técnicos ou financeiros.
4) Despesas: R$ 1.347,49 (hum mil trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos).
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1160765

Diário Oficial do Município – 08.04.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
CTGM
A Controladoria Geral do Município torna público o resumo do relatório de viagens oficiais, em
cumprimento ao disposto na Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de
abril de 2016, conforme:
I - Nome: Saulo Luiz Amaral;
II - Cargo ocupado pelo agente público: Ouvidor do Município;
III - Destino da viagem: Brasília / DF;
IV - Período de realização da viagem: 16 de março a 17 de março de 2016;
V - Objetivos da viagem: Representação do Município;
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido;
VII- Indicação dos benefícios para o Município: Alinhamento de políticas municipais junto a outros
órgãos;
VIII - Despesas de Viagem: R$2.258,98.
I - Nome: Saulo Luiz Amaral;
II - Cargo ocupado pelo agente público: Ouvidor do Município;
III - Destino da viagem: Brasília / DF;
IV - Período de realização da viagem: 29 de março de 2016;
V - Objetivos da viagem: Representação do Município;
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido;
VII- Indicação dos benefícios para o Município: Alinhamento de políticas municipais junto a outros
órgãos;
VIII - Despesas de Viagem: R$1.421,53.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1160839

Diário Oficial do Município – 13.04.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMGO
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo dos relatórios de viagens oficiais, em
cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I- Nome: Marcio Araujo de Lacerda;
II - Cargo ocupado pelo agente público: Prefeito;
III - Destino da viagem: Brasília/DF;
IV- Período da realização da viagem: 03 de março à 04 de março de 2016;
V - Objetivos da viagem: representação do município e discussão de assuntos de interesse do
município;
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido;
VII - Indicação dos benefícios para o Município: alinhamento de políticas municipais junto a outros
órgãos e defesa de interesse do município;
VIII- Despesas de Viagem: R$2.134,36.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1161106

Diário Oficial do Município – 14.04.2016
Extrato Administração Indireta – Relatório de Viagens Oficiais
URBEL
A Cia. Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte – Urbel torna público o resumo/extrato do
relatório de viagens oficiais, em cumprimento do disposto no ART. 1º da Lei nº 9.593, de 16 de
julho de 2008, conforme:
1. Nome do agente público: Isabel Eustáquia Queiroz Volponi – Mat. 90108-9.
2. Cargo ocupado: Diretora de Manutenção em Áreas de Risco.
3. Destino da Viagem: São Paulo – SP.
4. Período da viagem: 31/03/2016
5. Objetivos e descrição da viagem: Discussão de assuntos de interesse do Município;
Participação em grupos de trabalho junto à Assessoria Jurídica da Prefeitura de São Paulo, acerca
da modalidade de contratos de manutenção praticados, a subsidiar proposta para implantação no
Município.
6. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
7. Indicação dos benefícios para o município: Qualificação da mão de obra, defesa de interesse do
Município.
8. Despesas de viagem: R$ 300,00 (trezentos reais).
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1161140

Diário Oficial do Município – 14.04.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMDE
A Gerência Administrativo-Financeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento – GEAF-DE
torna público os resumos/extratos dos relatórios públicos de viagens oficiais, em cumprimento a
Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
I - Nome: João Clemente Rosa
II - Cargo ocupado pelo agente público: Gerente de 2º nível
III - Destino da viagem: Brasília/DF
IV - Período de realização da viagem: 06 a 08 de abril de 2016
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra, Discussão de assuntos do interesse do
município e Participação em grupos de trabalho.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra, Busca de recursos
técnicos ou financeiros e Defesa de interesse do município.
VIII - Despesas de viagem: R$ 1.947,60.
I - Nome: Rebeca Pontello
II - Cargo ocupado pelo agente público: Gerente de 3º nível
III - Destino da viagem: Brasília/DF
IV - Período de realização da viagem: 06 a 08 de abril de 2016
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra, Discussão de assuntos do interesse do
município e Participação em grupos de trabalho.

VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra, Busca de recursos
técnicos ou financeiros e Defesa de interesse do município.
VIII - Despesas de viagem: R$ 1.947,60.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1161138

Diário Oficial do Município – 15.04.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMPS
A Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social torna público o resumo/extrato do Relatório
Público de Viagens Oficiais, cumprimento ao disposto no art. 1º do Decreto nº 16.272, de 1º de
abril de 2016, conforme:
I - Nome do agente público: - Nívia Soares da Silva – BM 82.762-6.
II - Cargo ocupado pelo agente público: - Gerente de Cadastro Único de Programas de
Transferência de Renda.
III - Destino da viagem: - Brasília-DF.
IV - Período de realização da viagem: - 04/04/2016 a 06/04/2016.
V - Objetivos e descrição das atividades, reuniões, seminários e outros: - Participar do Seminário
Internacional sobre Integração de Bases de Dados e Sistemas de Informação para
Aperfeiçoamento de Políticas Públicas. - Aprimoramento de mão de obra.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: - Cumprido.
VII - Indicação dos benefícios para o Município, resultantes da missão oficial: - Alinhamento de
políticas municipais junto a outros órgãos. - Aprimoramento do conhecimento específico dos
programas federais.
VIII- Despesa de viagem: - R$ 1.860,04 (um mil, oitocentos e sessenta reais e quatro centavos).
I - Nome do agente público: - Ana Paula Dias Guimarães – BM 105.530-3.
II - Cargo ocupado pelo agente público: - Analista de Políticas Públicas.
III - Destino da viagem: - Brasília-DF.
IV - Período de realização da viagem: - 07/04/2016 a 08/04/2016.
V - Objetivos e descrição das atividades, reuniões, seminários e outros: - Participar da Oficina
Nacional das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI. Aprimoramento de mão de obra. - Discussão de assuntos de interesse do município.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: - Cumprido.
VII - Indicação dos benefícios para o Município, resultantes da missão oficial: - Qualificação de
mão de obra.- Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos. - Defesa de interesse do
município.
VIII - Despesa de viagem: - R$ 1.767,14 (um mil, setecentos e sessenta e sete reais e quatorze
centavos).
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1161235

Diário Oficial do Município – 18.04.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMGO
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I- Nome: Marcio Araujo de Lacerda;
II - Cargo ocupado pelo agente público: Prefeito;
III - Destino da viagem: Rio de Janeiro/RJ;
IV- Período da realização da viagem: 10 de março de 2016;
V - Objetivos da viagem: discussão de assuntos de interesse do município;
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido;
VII - Indicação dos benefícios para o Município: defesa de interesse do município;
VIII- Despesas de Viagem: R$767,62.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1161363

Diário Oficial do Município – 19.04.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
CTGM
A Procuradoria Geral do Município torna público o resumo/extrato do relatório pú blico de viagens
oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº. 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme:
I – Nome: Maria Aparecida Fernandes Pereira Queiroz Alexandre
II – Cargo ocupado pelo agente público: Procuradora Municipal
III – Destino da viagem: Rio de Janeiro
IV – Período da realização da viagem: 09 a 10 de Abril de 2016
V – Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido
VII – Indicação dos benefícios para o Município: qualificação da mão de obra
VIII – Despesas de viagem: R$ 3.057,49
I – Nome: Geórgia Stuart Dias
II – Cargo ocupado pelo agente público: Procuradora Municipal
III – Destino da viagem: Rio de Janeiro
IV – Período da realização da viagem: 08 a 10 de Abril
V – Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido
VII – Indicação dos benefícios para o Município: qualificação da mão de obra
VIII – Despesas de viagem: R$ 3.245,51
I – Nome: Bruno Manoel de Assis Azevedo Cadete
II – Cargo ocupado pelo agente público: Gerente Administrativo Financeiro
III – Destino da viagem: Foz do Iguaçu/PR
IV – Período da realização da viagem: 14 a 17 de Março
V – Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra

VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido
VII – Indicação dos benefícios para o Município: qualificação da mão de obra
VIII – Despesas de viagem: R$ 7.328,52
I – Nome: Paulo Antônio Grahl Monteiro de Castro
II – Cargo ocupado pelo agente público: Procurador Municipal
III – Destino da viagem: Rio de Janeiro
IV – Período da realização da viagem: 09 a 10 de Abril
V – Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido
VII – Indicação dos benefícios para o Município: qualificação da mão de obra
VIII – Despesas de viagem: R$ 3.352,50
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1161421

Diário Oficial do Município – 20.04.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMF
A Secretaria Municipal de Finanças torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento à Lei nº. 9.593, de 16 de julho de 2008 e ao Decreto Municipal nº 16.272, de 1º de
abril de 2016, conforme:
Nome: Gilberto Silva Ramos.
Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal Adjunto de Arrecadações.
Destino da viagem: Brasília/DF.
Período de realização da viagem: 05/04/2016.
Objetivo: Representação do Município e discussão de assuntos de interesse do Município.
Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
Indicação dos benefícios: Defesa de interesse do Município.
Despesa de Viagem: R$ 1.416,24.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1161444

SMDE
A Gerência Administrativo-Financeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento – GEAF-DE
torna público o resumo/extrato do relatório público de viagem oficial, em cumprimento a Lei nº
9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
I - Nome: Tiago Esteves Gonçalves da Costa
II - Cargo ocupado pelo agente público: Gerente de 1º nível
III - Destino da viagem: Brasília/DF
IV - Período de realização da viagem: 11 a 13 de abril de 2016
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra, Representação do município.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra e Divulgação do
município e de seus programas.
VIII - Despesas de viagem: Sem ônus para o Município.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1161473

Diário Oficial do Município – 23.04.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMEL
O Secretário Municipal de Esporte e Lazer torna público o resumo do relatório de viagem oficial,
em cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de Julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de Abril de
2016, conforme:
I - Nome: Patrick Neil Drumond Albuquerque;
II - Cargo Ocupado pelo Agente Público: Secretário Municipal de Esporte e Lazer;
III - Destino da Viagem: Rio de Janeiro/RJ;
IV – Período da Realização da Viagem: 13/04/2016 à 14/04/2016;
V - Objetivos da Viagem: Representação do Município na Cerimônia do sorteio dos grupos dos
torneios de futebol masculino e feminino, dos Jogos Olímpicos Rio 2016;
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido;
VII - Indicação dos Benefícios para o Município: Defesa de Interesse do Município;
VIII - Despesas de Viagem: R$804,60;
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1161557

Diário Oficial do Município – 26.04.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
CTGM
Fica retificado o extrato de viagem do agente público Bruno Manoel de Assis Azevedo Cadete,
BM: 81.188-6, publicado no Diário Oficial do Município em 19 de abril de 2016.
Onde se lê:
“VIII - Despesas de Viagem: R$ 7.328,52”
Leia-se:
“VIII- Despesas de Viagem: R$ 3.343,52”
Belo Horizonte, 19 de abril de 2016
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DomDia

SMSA
A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) torna público o resumo do relatório de viagens oficias,
em cumprimento ao disposto na Lei n.º 9.593, de 16 de julho de 2008, e Decreto n.º 16.272, de 1º
de abril de 2016, conforme:
I. Nome do agente público: Luciana Parisi, BM 088898-6.
II. Cargo ocupado pelo agente público: Médica do Núcleo de Acompanhamento Sócio-Funcional,
Gerência de Gestão do Trabalho/SMSA-BH.
III. Destino da viagem: Goiânia/GO.

IV. Período de realização da viagem: 30 de julho a 1º agosto de 2015.
V. Objetivos e descrição das atividades: Apresentação de trabalhos técnicos e científicos no 11º
Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, referente à gestão do trabalho.
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do município e de seus programas.
VIII. Despesas de viagem: R$ 2.112,51.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1161610

Diário Oficial do Município – 27.04.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMMA
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento à Lei nº. 9.593, de 16 de julho de 2008 e ao Decreto Municipal nº 16.272, de 1º de
abril de 2016, conforme:
Nome: Ana Maria Caetano Pereira.
Cargo ocupado pelo agente público: Analista de Políticas públicas.
Destino da viagem: Campinas - SP.
Período de realização da viagem: 06/04/2016 à 07/04/2016.
Objetivo: Aprimoramento de mão de obra, representação do Município e discussão de assuntos de
interesse do Município.
Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
Indicação dos benefícios: Qualificação da mão de obra e divulgação do município e de seus
programas.
Despesa de Viagem: R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais).
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1161670

Diário Oficial do Município – 28.04.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMGO
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I- Nome: Marcio Araujo de Lacerda;
II - Cargo ocupado pelo agente público: Prefeito;
III - Destino da viagem: Rio de Janeiro/RJ;
IV- Período da realização da viagem: 22 de março de 2016;
V - Objetivos da viagem: representação do município, discussão de assuntos de interesse do
município;

VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido;
VII - Indicação dos benefícios para o Município: divulgação do município e de seus programas,
alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos, defesa de interesse do município;
VIII- Despesas de Viagem: R$3.909,28.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1161744

Diário Oficial do Município – 29.04.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMDE
A Gerência Administrativo-Financeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento – GEAF-DE
torna público os resumos/extratos dos relatórios públicos de viagens oficiais, em cumprimento a
Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
I - Nome: Stephania Aleixo de Paula e Silva
II - Cargo ocupado pelo agente público: Secretária Municipal Adjunta
III - Destino da viagem: Brasília/DF
IV - Período de realização da viagem: 11 de abril de 2016
V - Objetivos da viagem: Representação e Discussão de assuntos do interesse do município e
acompanhar o Prefeito.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do município e de seus programas,
Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos e Defesa de interesse do município.
VIII - Despesas de viagem: R$ 280,00.
I - Nome: Stephania Aleixo de Paula e Silva
II - Cargo ocupado pelo agente público: Secretária Municipal Adjunta
III - Destino da viagem: Boston/Estados Unidos
IV - Período de realização da viagem: 20 a 24 de abril de 2016
V - Objetivos da viagem: Representação e Discussão de assuntos do interesse do município.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do município e de seus programas,
Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos e Defesa de interesse do município.
VIII - Despesas de viagem: Sem ônus para o Município.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1161835

Diário Oficial do Município – 03.05.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMGO
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I- Nome: Régis Augusto Souto;
II - Cargo ocupado pelo agente público: Chefe da Assessoria de Comunicação;
III - Destino da viagem: Rio de Janeiro/RJ;
IV- Período da realização da viagem: 24 de março de 2016;

V - Objetivos da viagem: assessoramento/acompanhamento ao Prefeito;
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido;
VII - Indicação dos benefícios para o Município: defesa de interesse do município;
VIII- Despesas de Viagem: R$2.138,44.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1161977

Diário Oficial do Município – 03.05.2016
Extrato Administração Indireta – Relatório de Viagens Oficiais
FMC
A Fundação Municipal de Cultura torna público o resumo/extrato do relatório de viagens oficiais,
em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei Municipal nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e
Decreto Nº 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
1. Nome do agente público: Luciana Rocha Féres
2. Cargo ocupado pelo agente público: Diretora Conjunto Moderno da Pampulha
3. Destino da viagem: São Luís - MA
4. Período de realização da viagem: 24 A 27/02/2016
5. Objetivo da viagem: Discussão de assuntos de interesse do município.
6. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
7. Indicação dos benefícios para o município, resultantes da missão oficial: Divulgação do
município e de seus programas.
8. Despesas de viagem: R$2.993,89
1. Nome do agente público: José Oliveira Junior
2. Cargo ocupado pelo agente público: Assessor III
3. Destino da viagem: Brasília - DF
4. Período de realização da viagem: 12 e 13/04/2016
5. Objetivo da viagem: Representação do município; Discussão de assuntos de interesse do
município, Participação em grupos de trabalhos técnicos e científicos.
6. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
7. Indicação dos benefícios para o município, resultantes da missão oficial: Alinhamento de
políticas municipais junto a outros órgãos.
8. Despesas de viagem: R$762,00
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1162000

BELOTUR
A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte SA – BELOTUR torna público o resumo do
relatório de viagens oficiais, em cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme:
I - Nome: Cláudia Maria Mendes de Almeida Pedrozo
II - Cargo ocupado pelo agente público: Presidente Interina da Belotur
III - Destino da Viagem: São Paulo/SP
IV - Período de realização da viagem: 28.03 à 01.04.2016
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão-de-obra, Representação do município
Exposição/participação em feiras.

VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
VII- Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do município e de seus programas.
VIII- Despesas de viagem: R$ 2.339,94 (dois mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa e quatro
centavos)
I - Nome: Rosy Alvarenga Monteiro de Souza
II - Cargo ocupado pelo agente público: Chefe do Departamento de Promoção Turística
III - Destino da Viagem: São Paulo/SP
IV - Período de realização da viagem: 28.03 à 01.04.2016
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão-de-obra, Representação do município
Exposição/participação em feiras.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do município e de seus programas.
VIII - Despesas de viagem: R$ 2.443,91 (dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e noventa e
um centavos).
I - Nome: Fernanda Heringer de Lacerda
II - Cargo ocupado pelo agente público: Chefe da Divisão de Captação e Suporte a Eventos
III - Destino da Viagem: São Paulo/SP
IV - Período de realização da viagem: 28.03 à 01.04.2016
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão-de-obra, Representação do município
Exposição/participação em feiras.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
VII- Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do município e de seus programas.
VIII- Despesas de viagem: R$ 2.443,91 (dois mil, quatrocentos e quarenta e treis reais e noventa e
um centavos).
I - Nome: Cláudia Maria Mendes de Almeida Pedrozo
II - Cargo ocupado pelo agente público: Presidente Interina da Belotur
III - Destino da Viagem: São Paulo/SP
IV - Período de realização da viagem: 14.03 à 16.03.2016
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão-de-obra, Discussão de assuntos de interesse do
município;
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido;
VII – Indicação dos benefícios para o Município: Alinhamento de políticas municipais junto a outros
órgãos, Defesa de interesse do município, Planejamento das ações da empresa
VII – Despesas de viagem: R$ 2.805,73 (dois mil, oitocentos e cinco reais e setenta e três
centavos)
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1161994

Diário Oficial do Município – 05.05.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMF
A Secretaria Municipal de Finanças torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento à Lei nº. 9.593, de 16 de julho de 2008 e ao Decreto Municipal nº 16.272, de 1º de
abril de 2016, conforme:
Nome: Luiz Fernando Pires Dias.
Cargo ocupado pelo agente público: Auditor Fiscal de Tributos Municipais.
Destino da viagem: Ouro Branco/MG.
Período de realização da viagem: 13/04/2016.

Objetivo: Diligências administrativas e fiscais.
Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
Indicação dos benefícios: Busca de recursos técnicos ou financeiros.
Despesa de Viagem: R$ 56,00.
Nome: Pedro Meneguetti.
Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal de Finanças.
Destino da viagem: Brasília/DF.
Período de realização da viagem: 26/04/2016 a 27/04/2016.
Objetivo: Representação do Município e discussão de assuntos de interesse do Município.
Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
Indicação dos benefícios: Busca de recursos técnicos ou financeiros e defesa de interesse do
Município.
Despesa de Viagem: R$ 1.741,56.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1162098

Diário Oficial do Município – 06.05.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
CTGM
A Controladoria Geral do Município torna público o resumo do relatório de viagens oficiais, em
cumprimento ao disposto na Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de
abril de 2016, conforme:
I - Nome: Maria Fernanda de Morais Figueredo Camargos;
II - Cargo ocupado pelo agente público: Secretária Especial de Prevenção da Corrupção e
Informações Estratégicas;
III - Destino da viagem: São Paulo/SP;
IV - Período de realização da viagem: 18 de abril de 2016;
V - Objetivos da viagem: Assessoramento / Acompanhamento ao Prefeito;
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido;
VII- Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do Município e de seus programas;
VIII - Despesas de Viagem: R$ 260,00.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1162213

SMSA
A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) torna público o resumo do relatório de viagens oficiais,
em cumprimento ao disposto na Lei n.º 9.593, de 16 de julho de 2008, e Decreto n.º 16.272, de 1º
de abril de 2016, conforme:
I. Nome do agente público: Adriana Ferreira Pereira, BM 71.723-5.
II. Cargo ocupado pelo agente público: Enfermeira – Gerência de Assistência/SMSA.
III. Destino da viagem: Goiânia/GO.
IV. Período de realização da viagem: 28 de julho a 1º agosto de 2015.
V. Objetivos e descrição das atividades: Apresentação de trabalhos técnicos e científicos no 11º
Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva.

VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
VII. Indicação dos benefícios para o Município: divulgação do município e de seus programas.
VIII. Despesas de viagem: R$3.727,51.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1162179

Diário Oficial do Município – 06.05.2016
Extrato Administração Indireta – Relatório de Viagens Oficiais
URBEL
Cia. Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte – Urbel torna público o resumo/extrato do
relatório de viagens oficiais, em cumprimento do disposto no art. 1º da Lei nº 9.593, de 16 de julho
de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
I - Nome: Genedempsey Bicalho Cruz – Mat. 90119-0
II - Cargo: Diretor-Presidente da Urbel;
III - Destino da viagem: Brasília – DF;
IV - Período de realização da viagem: 14 de abril de 2016;
V - Objetivo da viagem: Discussão de assuntos de interesse do Município no Ministério das
Cidades sobre o Programa Minha Casa Minha Vida III.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
VII - Indicação dos benefícios para o município: Alinhamento de Políticas Municipais junto a outros
Órgãos.
VIII - Despesas de viagem: R$ 1.209,07 (hum mil, duzentos e nove reais e sete centavos).
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1162190

Diário Oficial do Município – 07.05.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMGO
Ficam retificados os extratos de viagens dos servidores Marcio Araujo de Lacerda, publicado no
Diário Oficial do Município em 28 de abril de 2016 e Régis Augusto Souto, publicado no Diário
Oficial do Município em 03 de maio de 2016, respectivamente;
Onde se lê:
IV – Período de realização da viagem: 22 de março de 2016.
Leia-se:
IV – Período de realização da viagem: 22 de março a 24 de março de 2016.
Onde se lê:
IV – Período de realização da viagem: 24 de março de 2016.
Leia-se:
IV – Período de realização da viagem: 22 de março a 24 de março de 2016.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1162249

SMDE
A Gerência Administrativo-Financeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento – GEAF-DE
torna público o resumo/extrato do relatório público de viagem oficial, em cumprimento a Lei nº
9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
I - Nome: Eduardo Prates Octaviani Bernis
II - Cargo ocupado pelo agente público: Secretário
III - Destino da viagem: Rio de Janeiro/RJ
IV - Período de realização da viagem: 14 de abril de 2016
V - Objetivos da viagem: Discussão de assuntos do interesse do município.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Alinhamento de políticas municipais junto a outros
órgãos.
VIII - Despesas de viagem: R$ 843,25
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1162282

Diário Oficial do Município – 11.05.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMGO
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I- Nome: Marcio Araujo de Lacerda.
II - Cargo ocupado pelo agente público: Prefeito.
III - Destino da viagem: Brasília.
IV- Período da realização da viagem: 11 de Abril de 2016.
V - Objetivos da viagem: discussão de assuntos de interesse do município.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido.
VII - Indicação dos benefícios para o Município: defesa de interesse do município.
VIII- Despesas de Viagem: R$862,59.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1162449

Diário Oficial do Município – 12.05.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMGO
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I- Nome: Marcio Araujo de Lacerda.
II - Cargo ocupado pelo agente público: Prefeito.
III - Destino da viagem: São Paulo.
IV- Período da realização da viagem: 18 de Abril de 2016.
V - Objetivos da viagem: representação do Município; discussão de assuntos de interesse do
município.

VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido.
VII - Indicação dos benefícios para o Município: divulgação do Município e de seus programas;
alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos.
VIII- Despesas de Viagem: R$859,62.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1162485

Diário Oficial do Município – 12.05.2016
Extrato Administração Indireta – Relatório de Viagens Oficiais
BHTRANS
A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. – BHTRANS torna público o resumo
do relatório de viagens oficiais, em cumprimento a Lei n.º 9.593, de 16 de julho de 2008,
conforme:
I. Nome do agente público: Marcos de Oliveira Fontoura – BT 00164
II. Cargo ocupado pelo agente público: Analista de Transporte e Trânsito
III. Destino da viagem: Montes Claro-MG
IV. Período da realização da viagem: 26/02/16
V. Objetivo da viagem: Apresentação de trabalhos técnicos e científicos e exposição / participação
em feiras.
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
VII. Indicação dos benefícios para o Município, resultantes da missão oficial:
Divulgação do
Município e de seus programas.
VIII. Despesas de viagem: 1.068,68 (Hum mil, sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos).
I. Nome do agente público: Jussara Belavinha – BT 00004
II. Cargo ocupado pelo agente público: Coordenadora de Planejamento Estratégico.
III. Destino da viagem: São Paulo - SP
IV. Período da realização da viagem: 18/03/16.
V. Objetivo da viagem: Discussão de assuntos de interesse do Município.
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
VII. Indicação dos benefícios para o Município, resultantes da missão oficial:
Conhecer a
experiência de São Paulo em uma solução técnica para problema de segurança viária.
VII. Despesas de viagem: 826,05 (Oitocentos e vinte e seis reais e cinco centavos).
I. Nome do agente público: Liliana Delgado Hermont – BT 00614
II. Cargo ocupado pelo agente público: Superintendente
III. Destino da viagem: Florianópolis-SC
IV. Período da realização da viagem: 07/03/16 a 08/03/16.
V. Objetivo da viagem: Representação do Município, discussão de assuntos de interesse do
Município e exposição / participação em feiras.
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
VII. Indicação dos benefícios para o Município, resultantes da missão oficial:
Divulgação do
Município e de seus programas.
VIII. Despesas de viagem: 225,00 (Duzentos e vinte e cinco reais).
I. Nome do agente público: Denise Fontes de Oliveira – BT 00268
II. Cargo ocupado pelo agente público: Técnico de Transporte e Trânsito / Supervisor.
III. Destino da viagem: Rio de Janeiro - RJ
IV. Período da realização da viagem: 09/12/15 a 12/12/15.
V. Objetivo da viagem: Aprimoramento de mão de obra.

VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
VII. Indicação dos benefícios para o Município, resultantes da missão oficial:
mão de obra.
VIII. Despesas de viagem: 590,00 (Quinhentos e noventa reais).

Qualificação da

I. Nome do agente público: Fernando Pessoa de Oliveira – BT 00051
II. Cargo ocupado pelo agente público: Superintendente de Operação
III. Destino da viagem: São Paulo - SP
IV. Período da realização da viagem: 18/03/16.
V. Objetivo da viagem: Vistoria técnica.
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
VII. Indicação dos benefícios para o Município, resultantes da missão oficial:
Verificação da
viabilidade de adoção de medida (solução técnica).
VIII. Despesas de viagem: 776,03 (Setecentos e setenta e seis reais e três centavos).
I. Nome do agente público: Ramon Victor César – BT 90024
II. Cargo ocupado pelo agente público: Presidente
III. Destino da viagem: Curitiba - PR
IV. Período da realização da viagem: 27/03/16 a 28/03/16.
V. Objetivo da viagem: Aprimoramento de mão de obra, representação do Município, discussão de
assuntos de interesse do Município e exposição / participação em feiras.
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
VII. Indicação dos benefícios para o Município, resultantes da missão oficial:
Qualificação da
mão de obra, alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos e defesa de interesse do
Município.
VIII. Despesas de viagem: 300,00 (Trezentos reais).
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1162461

Diário Oficial do Município – 13.05.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMF
A Secretaria Municipal de Finanças torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento à Lei nº. 9.593, de 16 de julho de 2008 e ao Decreto Municipal nº 16.272, de 1º de
abril de 2016, conforme:
Nome: Edgar do Carmo Ferreira.
Cargo ocupado pelo agente público: Auditor Fiscal de Tributos Municipais/Gerente de 2º Nível –
GEDEL/GETM/SMAAR.
Destino da viagem: Brasília/DF.
Período de realização da viagem: 02/05/2016.
Objetivo: Aprimoramento de mão de obra; representação do Município; discussão de assuntos de
interesse do Município e participação em grupos de trabalho.
Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
Indicação dos benefícios: Qualificação da mão de obra; alinhamento de políticas municipais junto
a outros órgãos e defesa de interesse do Município.
Despesa de Viagem: R$ 1.352,98.
Nome: Renan Lopes Oliveira.
Cargo ocupado pelo agente público: Auditor Fiscal de Tributos Municipais.
Destino da viagem: Brasília/DF.
Período de realização da viagem: 03/05/2016 a 04/05/2016.
Objetivo: Representação do Município.

Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
Indicação dos benefícios: Defesa de interesse do Município.
Despesa de Viagem: R$ 1.447,92.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1162543

Diário Oficial do Município – 17.05.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMDE
A Gerência Administrativo-Financeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento – GEAF-DE
torna público o resumo/extrato do relatório público de viagem oficial, em cumprimento a Lei nº
9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
I - Nome: Leonardo Amaral de Castro
II - Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal Adjunto
III - Destino da viagem: São Paulo/SP
IV - Período de realização da viagem: 05 a 06 de abril de 2016
V - Objetivos da viagem: Representação e Discussão de assuntos do interesse do município e
Apresentação de trabalhos técnicos e científicos.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do município e de seus programas e
Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos.
VIII - Despesas de viagem: R$ 370,00.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1162767

Diário Oficial do Município – 18.05.2016
Extrato Administração Indireta – Relatório de Viagens Oficiais
PRODABEL
A Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – Prodabel torna
público o resumo do relatório de viagens oficiais, em cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho
de 2008, conforme:
1. Nome: Francisco Afonso Mansilha da Silva
2. Cargo: Diretor-Presidente
3. Destino: Rio de Janeiro
4. Período: 06/05/2016 - 7:00 às 14:45
5. Objetivo da Viagem: Representação do Município.
6. Conclusão Acerca do Cumprimento dos Objetivos: Cumprido.
7. Indicação dos Benefícios para o Município: Divulgação do Município e de seus Programas.
8. Despesas de Viagem: R$ 1.569,42 (Um mil, Quinhentos e Sessenta e Nove reais e Quarenta e
Dois
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1162818

A Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A – Prodabel torna
público o resumo do relatório de viagens oficiais, em cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho
de 2008, conforme:
1. Nome: José Aparecido Gonçalves
2. Cargo: Diretor
3. Destino: Brasília
4. Período: 30/03/2016 a 31/03/2016
5. Objetivo da Viagem: Aprimoramento de Mão de Obra, Representação do Município, Discussão
de Assuntos de Interesse do Município.
6. Conclusão Acerca do Cumprimento dos Objetivos: Cumprido.
7. Indicação dos Benefícios para o Município: Qualificação de Mão de Obra, Divulgação do
Município e de seus Programas, Busca de Recursos Técnicos ou Financeiros, Alinhamento de
Políticas Municipais Junto a outros Órgãos e Defesa de Interesse do Município.
8. Despesas de Viagem: R$ 1.965,14 (Um mil, Novecentos e Sessenta e Cinco reais e Quatorze
centavos).
1. Nome: Amanda Luiza de Souza Lima
2.Cargo: Gerente
3.Destino: Brasília
4.Período: 30/03/2016 a 31/03/2016
5. Objetivo da Viagem: Participação em grupos de trabalho.
6. Conclusão Acerca do Cumprimento dos Objetivos: Cumprido.
7. Indicação dos Benefícios para o Município: Busca de Recursos Técnicos ou Financeiros.
8. Despesas de Viagem: R$ 1.965,14 (Um mil, Novecentos e Sessenta e Cinco reais e Quatorze
centavos).
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1162819

Diário Oficial do Município – 20.05.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMDE
A Gerência Administrativo-Financeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento – GEAF-DE
torna público o resumo/extrato do relatório público de viagem oficial, em cumprimento a Lei nº
9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
I - Nome: Stephania Aleixo de Paula e Silva
II - Cargo ocupado pelo agente público: Secretária Municipal Adjunta
III - Destino da viagem: Washington, D.C. – Estados Unidos
IV - Período de realização da viagem: 01 a 08 de maio de 2016
V - Objetivos da viagem: Representação e Discussão de assuntos do interesse do município.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do município e de seus programas,
Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos e Defesa do interesse do município.
VIII - Despesas de viagem: Sem ônus para o Município.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1162960

Diário Oficial do Município – 21.05.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMDE
Retifica-se o Extrato do Relatório de Viagem Oficial, publicado no Diário Oficial do Município, em
29 de abril de 2016 pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento, em cumprimento ao disposto
no art. 1º da Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
Nome: Stephania Aleixo de Paula e Silva
Onde se lê:
Despesas de viagem: R$ 280,00.
Leia-se:
Despesas de viagem: R$ 310,00.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1163032

SMF
A Secretaria Municipal de Finanças torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento à Lei nº. 9.593, de 16 de julho de 2008 e ao Decreto Municipal nº 16.272, de 1º de
abril de 2016, conforme:
Nome: Lucy Fátima de Assis Freitas.
Cargo ocupado pelo agente público: Contadora Geral do Município.
Destino da viagem: Brasília/DF.
Período de realização da viagem: 09/05/2016 a 12/05/2016.
Objetivo: Discussão de assuntos de interesse do Município e participação em grupos de trabalho.
Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
Indicação dos benefícios: Qualificação da mão de obra; busca de recursos técnicos ou
financeiros e defesa de interesse do Município.
Despesa de Viagem: R$ 2.341,98.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1163013

Diário Oficial do Município – 24.05.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
PGM
A Procuradoria Geral do Município torna público o resumo/extrato do relatório público de viagens
oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº. 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme:
I – Nome: Renata Martins Sena
II – Cargo ocupado pelo agente público: Procuradora Municipal
III – Destino da viagem: Juiz de Fora/MG
IV – Período da realização da viagem: 13 a 14 de Maio
V – Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido
VII – Indicação dos benefícios para o Município: qualificação da mão de obra
VIII – Despesas de viagem: R$ 640,00

I – Nome: Paulo Antônio Grahl Monteiro de Castro
II – Cargo ocupado pelo agente público: Procurador Municipal
III – Destino da viagem: Juiz de Fora/MG
IV – Período da realização da viagem: 13 a 15 de Maio
V – Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido
VII – Indicação dos benefícios para o Município: qualificação da mão de obra
VIII – Despesas de viagem: R$ 785,00
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1163128

Diário Oficial do Município – 28.05.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMGO
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de
2016,conforme:
I- Nome: Régis Augusto Souto;
II - Cargo ocupado pelo agente público: Chefe da Assessoria de Comunicação;
III - Destino da viagem: São Paulo/SP;
IV- Período da realização da viagem: 16/05/2016;
V - Objetivos da viagem: assessoramento/acompanhamento ao Prefeito;
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido;
VII - Indicação dos benefícios para o Município: defesa de interesse do município;
VIII- Despesas de Viagem: R$1.336,84
I- Nome: Rosana Monteiro Henriques Ferreira;
II - Cargo ocupado pelo agente público: Assessora;
III - Destino da viagem: Recife/PE
IV- Período da realização da viagem: de 16/05/2016 a 17/05/2016;
V - Objetivos da viagem: discussão de assuntos de interesse do município;
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido;
VII - Indicação dos benefícios para o Município: busca de recursos técnicos ou financeiros;
VIII- Despesas de Viagem: R$3.036,84.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1163228

Diário Oficial do Município – 28.05.2016
Extrato Administração Indireta – Relatório de Viagens Oficiais
FPM
A Fundação Municipal de Cultura torna público o resumo/extrato do relatório de viagens oficiais,
em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei Municipal nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e
Decreto Nº 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:

1. Nome do agente público: Tatiana Rocha Ferreira Chaves
2. Cargo ocupado pelo agente público: Assessor II
3. Destino da viagem: Brasília - DF
4. Período de realização da viagem: 27/04/2016 A 01/05/2016
5. Objetivo da viagem: Aprimoramento de mão de obra; Participação em grupos de trabalho.
6. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
7. Indicação dos benefícios para o município, resultantes da missão oficial: Qualificação de mão
de obra.
8. Despesas de viagem: R$1.957,56
1. Nome do agente público: José Oliveira Junior
2. Cargo ocupado pelo agente público: Assessor III
3. Destino da viagem: Brasília - DF
4. Período de realização da viagem: 12 e 13/04/2016
5. Objetivo da viagem: Representação do município; Discussão de assuntos de interesse do
município, Participação em grupos de trabalhos técnicos e científicos.
6. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
7. Indicação dos benefícios para o município, resultantes da missão oficial: Divulgação do
município e de seus programas; Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos.
8. Despesas de viagem: R$1.024,00
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1163303

Diário Oficial do Município – 31.05.2016
Extrato Administração Indireta – Relatório de Viagens Oficiais
BHTRANS
A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. – BHTRANS torna público o resumo
do relatório de viagens oficiais, em cumprimento a Lei n.º 9.593, de 16 de julho de 2008,
conforme:
I. Nome do agente público: Ramon Victor César – BT 90024
II. Cargo ocupado pelo agente público: Presidente
III. Destino da viagem: São Paulo - SP
IV. Período da realização da viagem: 27/04/2016 a 29/04/2016
V. Objetivo da viagem: Representação do Município, discussão de assuntos de interesse do
Município, apresentação de trabalhos técnicos e científicos.
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
VII. Indicação dos benefícios para o Município, resultantes da missão oficial: Divulgação do
Município e de seus programas e busca de recursos técnicos ou financeiros.
VIII. Despesas de viagem: 520,00 (Quinhentos e vinte reais).
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1163376

Diário Oficial do Município – 01.06.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMGO
Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I- Nome: Marcio Araujo de Lacerda.
II - Cargo ocupado pelo agente público: Prefeito.
III - Destino da viagem: Brasília.
IV- Período da realização da viagem: 12 de Maio de 2016.
V - Objetivos da viagem: discussão de assuntos de interesse do Município.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido.
VII - Indicação dos benefícios para o Município: busca de recursos técnicos ou financeiros; defesa
de interesse do Município.
VIII- Despesas de Viagem: R$1.644,69.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1163470

Diário Oficial do Município – 02.06.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMGO
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I- Nome: Marcio Araujo de Lacerda;
II - Cargo ocupado pelo agente público: Prefeito;
III - Destino da viagem: Brasília/DF;
IV- Período da realização da viagem: 05 de maio de 2016;
V - Objetivos da viagem: discussão de assuntos de interesse do município;
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido;
VII - Indicação dos benefícios para o Município: busca de recursos técnicos ou financeiros e
defesa de interesse do município;
VIII- Despesas de Viagem: R$1.319,98.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1163559

SMPL
A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação torna público o resumo dos
relatórios de viagens oficiais, em cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº
16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
I. Nome: Cristina Maria Melgaço da Silva;
II. Cargo ocupado pelo agente público: Gerente de 1º Nível C;
III. Destino da viagem: Brasília/DF;
IV. Período da realização da viagem: 05 de maio de 2016;

V. Objetivos da viagem: Discussão de assuntos de interesse do município;
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido;
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Defesa de interesse do município.
VIII. Despesas de Viagem: R$ 1.168,89
I. Nome: Alexandre Dias Fonseca;
II. Cargo ocupado pelo agente público: Gerente de 1º Nível C;
III. Destino da viagem: Brasília/DF;
IV. Período da realização da viagem: 05 de maio de 2016;
V. Objetivos da viagem: Discussão de assuntos de interesse do município;
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido;
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Defesa de interesse do município.
VIII. Despesas de Viagem: R$ 1.168,89
I. Nome: Márcio de Almeida Dutra;
II. Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal Adjunto
III. Destino da viagem: Brasília/DF;
IV. Período da realização da viagem: 05 de maio de 2016;
V. Objetivos da viagem: Discussão de assuntos de interesse do município;
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido;
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Defesa de interesse do município.
VIII. Despesas de Viagem: R$ 1.168,89
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1163518

Diário Oficial do Município – 03.06.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMGO
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I- Nome: Marcio Araujo de Lacerda;
II - Cargo ocupado pelo agente público: Prefeito;
III - Destino da viagem: Brasília/DF;
IV- Período da realização da viagem: 10 de maio de 2016;
V - Objetivos da viagem: representação do município, discussão de assuntos de interesse do
município;
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido;
VII - Indicação dos benefícios para o Município: defesa de interesse do município;
VIII- Despesas de Viagem: R$1.295,48.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1163627

PGM
A Procuradoria Geral do Município torna público o resumo/extrato do relatório público de viagens
oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº. 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme:

I – Nome: Karoline Rodrigues Pinheiro
II – Cargo ocupado pelo agente público: Assessor Jurídico
III – Destino da viagem: Brasília/DF
IV – Período da realização da viagem: 18 a 20 de Maio
V – Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido
VII – Indicação dos benefícios para o Município: qualificação da mão de obra
VIII – Despesas de viagem: R$ 1.510,89
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1163601

Diário Oficial do Município – 07.06.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
PGM
A Procuradoria Geral do Município torna público o resumo/extrato do relatório público de viagens
oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº. 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme:
I – Nome: Geórgia Stuart Dias
II – Cargo ocupado pelo agente público: Procuradora Municipal
III – Destino da viagem: Juiz de Fora/MG
IV – Período da realização da viagem: 13 a 15 de Maio
V – Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido
VII – Indicação dos benefícios para o Município: qualificação da mão de obra
VIII – Despesas de viagem: R$ 785,00
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1163773

Diário Oficial do Município – 08.06.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMGO
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I- Nome: Marcio Araujo de Lacerda.
II - Cargo ocupado pelo agente público: Prefeito.
III - Destino da viagem: Fortaleza.
IV- Período da realização da viagem: 23 a 24 de Fevereiro de 2016.
V - Objetivos da viagem: representação do Município; discussão de assuntos de interesse do
município.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido.
VII - Indicação dos benefícios para o Município: divulgação do Município e de seus programas;
alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos; defesa de interesse do Município.
VIII- Despesas de Viagem: R$968,30.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1163854

Diário Oficial do Município – 09.06.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMGO
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I- Nome: Marcio Araujo de Lacerda.
II - Cargo ocupado pelo agente público: Prefeito.
III - Destino da viagem: São Paulo/SP
IV- Período da realização da viagem: 16 de Maio de 2016.
V - Objetivos da viagem: representação do Município e discussão de assuntos de interesse do
Município.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido.
VII - Indicação dos benefícios para o Município: alinhamento de políticas municipais junto a outros
órgãos e defesa de interesse do Município.
VIII- Despesas de Viagem: R$2.046,22
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1163887

SMPS
A Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social torna público o resumo/extrato do Relatório
de Viagens Oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º do Decreto nº 16.272, de 1º de abril de
2016, conforme:
I – Nome do agente público;
- Marcelo Alves Mourão – BM 105.887-6.
II – Cargo ocupado pelo agente público;
- Secretário Municipal Adjunto de Assistência Social.
III – Destino da viagem;
- Brasília-DF
IV – Período de realização da viagem;
- 23/05/2016 a 25/05/2016.
V – Objetivo da viagem;
- Participar do Encontro Nacional do CONGEMAS.
- Aprimoramento de mão de obra.
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos;
- Cumprido
VII – Indicação dos benefícios para o Município;
- Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos.
VIII- Despesas de viagem;
- R$ 1.817,48
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1163898

Diário Oficial do Município – 10.06.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMGO
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I- Nome: Marcio Araujo de Lacerda.
II - Cargo ocupado pelo agente público: Prefeito.
III - Destino da viagem: Brasília/DF
IV- Período da realização da viagem: 18 de Maio de 2016.
V - Objetivos da viagem: representação do Município e discussão de assuntos de interesse do
Município.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido.
VII - Indicação dos benefícios para o Município: alinhamento de políticas municipais junto a outros
órgãos e defesa de interesse do Município.
VIII- Despesas de Viagem: R$1.864,11.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1163964

SMDE
A Gerência Administrativo-Financeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento – GEAF-DE
torna público o resumo/extrato do relatório público de viagem oficial, em cumprimento a Lei nº
9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
I - Nome: Luciana Moreira Barbosa Ostos
II - Cargo ocupado pelo agente público: Arquiteta
III- Destino da viagem: Cidade do México/México
IV- Período de realização da viagem: 22 a 27 de maio de 2016
V- Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra, Discussão de assuntos do interesse do
Município e Participação em grupos de trabalho.
VI- Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII- Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra, Divulgação do
Município e de seus programas e Busca de recursos Técnicos ou Financeiros.
VIII- Despesas de viagem: Sem ônus para o Município.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1163952

Diário Oficial do Município – 15.06.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMGO
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I- Nome: Soraya Romina dos Santos.
II - Cargo ocupado pelo agente público: assessor III
III - Destino da viagem: Fortaleza/CE;

IV- Período da realização da viagem: de 01 de junho a 03 de junho de 2016;
V - Objetivos da viagem: aprimoramento de mão de obra, representação do município; discussão
de assuntos de interesse do município e participação de grupos de trabalho;
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido;
VII - Indicação dos benefícios para o Município: qualificação da mão de obra; divulgação do
município e de seus programas; busca de recursos técnicos ou financeiros; alinhamento de
políticas municipais junto a outros órgãos e defesa de interesse do município;
VIII- Despesas de Viagem: R$650,00.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1164191

Diário Oficial do Município – 16.06.2016
Extrato Administração Indireta – Relatório de Viagens Oficiais
FMC
A Fundação Municipal de Cultura torna público o resumo/extrato do relatório de viagens oficiais,
em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei Municipal nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e
Decreto Nº 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
1. Nome do agente público: Susan Vieira Barnes
2. Cargo ocupado pelo agente público: TNS – Artes Visuais
3. Destino da viagem: Rio de Janeiro - RJ
4. Período de realização da viagem: 15 A 16/05/2016
5. Objetivo da viagem: Selecionar e coleta de acervo do estilista Alceu Penna.
6. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
7. Indicação dos benefícios para o município, resultantes da missão oficial: Selecionar e coleta de
acervo do estilista Alceu Penna.
8. Despesas de viagem: R$1.461,93
1. Nome do agente público: Murilo Junio Rezende pereira
2. Cargo ocupado pelo agente público: Chefe de Departamento de Fomento e incentivo à Cultura
3. Destino da viagem: Curitiba
4. Período de realização da viagem: 12 a 14/05/2016
5. Objetivo da viagem: Aprimoramento de mão de obra; Representação do município; Discussão
de assuntos de interesse do município.
6. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
7. Indicação dos benefícios para o município, resultantes da missão oficial: Qualificação de mão
de obra; Divulgação do município e de seus programas.
8. Despesas de viagem: R$985,00
1. Nome do agente público: Maria Cláudia Leonardo Costa
2. Cargo ocupado pelo agente público: Chefe de Departamento de Coordenação de Festivais.
3. Destino da viagem: São Paulo – SP
4. Período de realização da viagem: 20 a 23/05/20166
5. Objetivo da viagem: Aprimoramento de mão de obra; Discussão de assuntos de interresse do
município.
6. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
7. Indicação dos benefícios para o município, resultantes da missão oficial: Divulgação do
município e de seus programas. Qualificação de mão de obra; Busca de recursos técnicos ou
financeiros; alinhamento de políticas junto a outros órgãos.
8. Despesas de viagem: R$1.688,81

1. Nome do agente público: José Oliveira Junior
2. Cargo ocupado pelo agente público: Assessor III
3. Destino da viagem: Brasília - DF
4. Período de realização da viagem: 18/05/2016
5. Objetivo da viagem: Representação do município; Discussão de assuntos de interesse do
município.
6. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
7. Indicação dos benefícios para o município, resultantes da missão oficial: Alinhamento de
políticas municipais junto a outros órgãos.
8. Despesas de viagem: R$626,00
1. Nome do agente público: Janine Ladeira de Avelar
2. Cargo ocupado pelo agente público: Assessor II
3. Destino da viagem: São Paulo - SP
4. Período de realização da viagem: 21 a 23/05/2016
5. Objetivo da viagem: Aprimoramento de mão de obra; Participação em grupos de trabalho.
6. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
7. Indicação dos benefícios para o município, resultantes da missão oficial: Qualificação de mão
de obra.
8. Despesas de viagem: R$1.978,04
1. Nome do agente público: Karime Gonçalves Cajazeiro.
2. Cargo ocupado pelo agente público: Chefe de gabinete.
3. Destino da viagem: Brasília - DF
4. Período de realização da viagem: 01 a 02/06/2016
5. Objetivo da viagem: Discussão de assuntos de interesse do município;
Assessoramento/Acompanhamento de Autoridade (Acompanhar o Presidente da Fundação
Municipal de Cultura – Leônidas José de Oliveira).
6. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
7. Indicação dos benefícios para o município, resultantes da missão oficial: Alinhamento de
políticas municipais junto a outros órgãos, Defesa de interesse do Município.
8. Despesas de viagem: R$1.406,80
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1164284

FZB-BH
O Diretor de Administração e Finanças da Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte, em
cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº 9.593/2008 e Decreto nº16.272/2016, que “dispõe
sobre viagens de servidores, empregados públicos e agentes políticos do Município”, torna público
relatório de viagem oficial realizada em nome do Município, conforme abaixo:
I - Nome: Rodrigo Teixeira Soares Moreira, BM:00.366-3;
II - Cargo efetivo: Engenheiro Florestal, ocupante de cargo de Encarregado no Departamento do
Jardim Botânico da FZB-BH;
III - Destino São João Evangelista – Minas Gerais;
IV - Período de 07/06/2016 a 09/06/2016;
V - Objetivos da viagem: Representante da Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte como
palestrante de Mini Curso sobre Produção de mudas de alta qualidade para arborização urbana no
Evento Circuito CEMIG de Arborização Urbana;

VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido.
VII – Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação da Fundação Zoo-Botânica de Belo
Horizonte e seus programas.
VIII - Despesas de viagem: Sem custos para o Município.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1164282

Diário Oficial do Município – 18.06.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMMA
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento à Lei nº. 9.593, de 16 de julho de 2008 e ao Decreto Municipal nº 16.272, de 1º de
abril de 2016, conforme:
Nome: Vasco de Oliveira Araujo.
Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal de Meio Ambiente.
Destino da viagem: Rio de Janeiro - RJ.
Período de realização da viagem: 08/06/2016 à 09/06/2016.
Objetivo: Representação do Município, discussão de assuntos de interesse do Município,
apresentação de trabalhos técnicos e científicos e exposição/participação em feiras.
Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
Indicação dos benefícios: Divulgação do município e de seus programas.
Despesa de Viagem: R$2.025,30 (dois mil e vinte e cinco reais e trinta centavos).
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1164424

Diário Oficial do Município – 22.06.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMPL
A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação torna público o resumo dos
relatórios de viagens oficiais, em cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº
16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
I. Nome: Bruno Leonardo Passeli;
II. Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal;
III. Destino da viagem: Poços de Caladas/MG;
IV. Período da realização da viagem: 14 de Junho de 2016 a 15 de Junho de 2016;
V. Objetivos da viagem: Participar como palestrante no XV Encontro Técnico de Contadores do
Sul de Minas;
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido;
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do município e de seus programas;
Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos.
VIII. Despesas de Viagem: R$ 216,00.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1164529

Diário Oficial do Município – 24.06.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMF
A Secretaria Municipal de Finanças torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento à Lei nº. 9.593, de 16 de julho de 2008 e ao Decreto Municipal nº 16.272, de 1º de
abril de 2016, conforme:
Nome: Frederico George da Fonseca.
Cargo ocupado pelo agente público: Auditor Fiscal de Tributos Municipais.
Destino da viagem: São Paulo/SP.
Período de realização da viagem: 06/06/2016 a 10/06/2016.
Objetivo: Representação do Município em Reunião da Secretaria Executiva do CGSN.
Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
Indicação dos benefícios: Qualificação da mão de obra; busca de recursos técnicos ou financeiros
e defesa de interesse do Município.
Despesa de Viagem: R$ 2.411,35.
Nome: Pedro Meneguetti.
Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal de Finanças.
Destino da viagem: Brasília/DF.
Período de realização da viagem: 10/06/2016 a 10/06/2016.
Objetivo: Representação do Município e discussão de assuntos de interesse do Município.
Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
Indicação dos benefícios: Busca de recursos técnicos ou financeiros e defesa de interesse do
Município.
Despesa de Viagem: R$ 1.728,34.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1164710

Diário Oficial do Município – 25.06.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMDE
A Gerência Administrativo-Financeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento – GEAF-DE
torna público o resumo/extrato do relatório público de viagem oficial, em cumprimento a Lei nº
9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
I - Nome: Eduardo Prates Octaviani Bernis
II - Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal
III - Destino da viagem: Brasília/DF
IV - Período de realização da viagem: 21 de junho de 2016
V - Objetivos da viagem: Discussão de assuntos do interesse do município.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Alinhamento de políticas municipais junto a outros
órgãos.
VIII - Despesas de viagem: R$ 1.175,35.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1164809

SMED
A Secretaria Municipal de Educação torna público o resumo/extrato do relatório público de viagens
oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1o da Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme:
1. Nome: Afonso Celso Renan Barbosa - BM: 26.210-6
2. Cargo: Secretário Adjunto de Educação
3. Destino da viagem: Bogotá / Colômbia
4. Período: 30/05 a 03/06/2016
5. Objetivo da viagem: Representação do Município e apresentação de trabalhos técnicos e
científicos.
6. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
7. Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do Município, de seus programas e
alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos.
8. Despesas de viagem: R$ 2.626,17
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1164790

Diário Oficial do Município – 28.06.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMDE
A Gerência Administrativo-Financeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento – GEAF-DE
torna público o resumo/extrato do relatório público de viagem oficial, em cumprimento a Lei nº
9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
I - Nome: Leonardo Amaral Castro
II - Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal Adjunto
III - Destino da viagem: Bogotá/Colômbia
IV - Período de realização da viagem: 13 a 16 de junho de 2016
V - Objetivos da viagem: Representação e Discussão de assuntos de interesse do município,
Participação em grupos de trabalho e Apresentação de trabalhos técnicos e científicos.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação de município e de seus programas,
Busca de recursos técnicos e financeiros, Alinhamento de políticas municipais junto a outros
órgãos e Defesa de interesse do município.
VIII - Despesas de viagem: Sem ônus para o Município.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1164895

Diário Oficial do Município – 02.07.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMGO
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I- Nome: Marcio Araujo de Lacerda.
II - Cargo ocupado pelo agente público: Prefeito.

III - Destino da viagem: Brasília.
IV- Período da realização da viagem: 29/04/2016.
V - Objetivos da viagem: representação do Município.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido.
VII - Indicação dos benefícios para o Município: defesa de interesse do Município.
VIII- Despesas de Viagem: R$1.413,77.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1165218

SMED
A Secretaria Municipal de Educação torna público o resumo/extrato do relatório público de viagens
oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1o da Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme:
1. Nome: Sueli Maria Baliza Dias - BM: 105270-3
2. Cargo: Secretária Municipal de Educação
3. Destino da viagem: Brasília / Distrito Federal
4. Período: 22/06/2016
5. Objetivo da viagem: Acompanhar o Prefeito Marcio Lacerda na cerimônia de Premiação do
Programa Prefeito Amigo da Criança.
6. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
7. Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do Município, de seus programas e
alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos.
8. Despesas de viagem: R$ 1463,90
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1165197

Diário Oficial do Município – 05.07.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMGO
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I- Nome: Marcio Araujo de Lacerda.
II - Cargo ocupado pelo agente público: Prefeito.
III - Destino da viagem: Uberaba/MG.
IV- Período da realização da viagem: 29/04 a 30/04/2016.
V - Objetivos da viagem: representação do Município.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido.
VII - Indicação dos benefícios para o Município: representação do Município
VIII- Despesas de Viagem: R$1.150,00.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1165247

Diário Oficial do Município – 06.07.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMGO
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I- Nome: Marcio Araujo de Lacerda.
II - Cargo ocupado pelo agente público: Prefeito.
III - Destino da viagem: São Paulo/SP
IV- Período da realização da viagem: 08/06/2016 a 09/06/2016
V - Objetivos da viagem: representação do Município.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido.
VII - Indicação dos benefícios para o Município: divulgação do município e de seus programas e
alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos.
VIII- Despesas de Viagem: R$2.764,76.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1165331

Diário Oficial do Município – 09.07.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMDE
A Gerência Administrativo-Financeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento – GEAF-DE
torna público os resumos/extratos dos relatórios públicos de viagens oficiais, em cumprimento a
Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
I - Nome: Stephania Aleixo de Paula e Silva
II - Cargo ocupado pelo agente público: Secretária Municipal Adjunta
III - Destino da viagem: Lisboa/Portugal
IV - Período de realização da viagem: 17 a 22 de junho de 2016
V - Objetivos da viagem: Representação e Discussão de assuntos de interesse do município.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação de município e de seus programas,
Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos e Defesa de interesse do município.
VIII - Despesas de viagem: Sem ônus para o Município.
I - Nome: Raquel Bernardes
II - Cargo ocupado pelo agente público: Assessor II
III - Destino da viagem: Brasília/DF
IV - Período de realização da viagem: 30 de junho de 2016
V - Objetivos da viagem: Representação e Discussão de assuntos do interesse do município.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Alinhamento de políticas municipais junto a outros
órgãos e Defesa de interesse do município.
VIII - Despesas de viagem: Sem ônus para o Município.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1165523

Diário Oficial do Município – 12.07.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMGO
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I- Nome: Régis Augusto Souto;
II - Cargo ocupado pelo agente público: Chefe da Assessoria Comunicação;
III - Destino da viagem: Brasília/DF
IV- Período da realização da viagem: 22/06/2016
V - Objetivos da viagem: assessoramento/acompanhamento ao Sr Prefeito.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido.
VII - Indicação dos benefícios para o Município: defesa de interesse do município
VIII- Despesas de Viagem: R$1.563,87.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1165621

Diário Oficial do Município – 12.07.2016
Extrato Administração Indireta – Relatório de Viagens Oficiais
BELOTUR
A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte SA – BELOTUR torna público o resumo do
relatório de viagens oficiais, em cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme:

I - Nome: Leônidas José de Oliveira
II - Cargo ocupado pelo agente público: Diretor-Presidente da Belotur
III - Destino da Viagem: Brasília/DF
IV - Período de realização da viagem: 01.06 à 02.06.2016
V - Objetivos da viagem: Participação no Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais
de Cultura das Capitais e Regiões Metropolitanas, pela candidatura do Conjunto Moderno da
Pampulha a Patrimônio da Humanidade.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do município e de seus programas.
VIII - Despesas de viagem: R$ R$ 1.510,83 (mil quinhentos e dez reais e oitenta e três centavos).
I - Nome: Gustavo Mendicino
II - Cargo ocupado pelo agente público: Diretor da Promoção Turística
III - Destino da Viagem: Brasília/DF
IV - Período de realização da viagem: 01.06 à 02.06.2016
V - Objetivos da viagem: Participação no Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais
de Cultura das Capitais e Regiões Metropolitanas, pela candidatura do Conjunto Moderno da
Pampulha a Patrimônio da Humanidade.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do município e de seus programas.
VIII - Despesas de viagem: R$ 1.510,83 (mil quinhentos e dez reais e oitenta e três centavos).
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1165587

Diário Oficial do Município – 13.07.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMGO
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I- Nome: Marcio Araujo de Lacerda.
II - Cargo ocupado pelo agente público: Prefeito.
III - Destino da viagem: Brasília/DF.
IV- Período da realização da viagem: 24/05/2016.
V - Objetivos da viagem: representação do Município e discussão de assuntos de interesse do
município.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido.
VII - Indicação dos benefícios para o Município: alinhamento de políticas municipais junto a outros
órgãos e defesa de interesse do município.
VIII- Despesas de Viagem: R$2.747,69.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1165643

SMMA
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, torna público o resumo do relatório de viagem oficial,
em cumprimento à Lei nº. 9.593, de 16 de julho de 2008 e ao Decreto Municipal nº 16.272, de 1º
de abril de 2016, conforme:
Nome: Vasco de Oliveira Araujo.
Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal de Meio Ambiente.
Destino da viagem: Cuiabá - MT.
Período de realização da viagem: 04/07/2016 à 06/07/2016.
Objetivo: Aprimoramento de mão de obra, discussão de assuntos de interesse do município,
participação em grupos de trabalho.
Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
Indicação dos benefícios: Divulgação do município e de seus programas, busca de recursos
técnicos ou financeiros.
Despesa de Viagem: Sem ônus para o Município.
Nome: Sérgio André de Souza Oliveira.
Cargo ocupado pelo agente público: Gerente de II nível.
Destino da viagem: Piracicaba - SP
Período de realização da viagem: 03/07/2016 à 05/07/2016.
Objetivo: Participação em grupos de trabalho, apresentação de trabalhos técnicos e científicos,
exposição/participação em feiras.
Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
Indicação dos benefícios: Qualificação da mão de obra, divulgação do Município e de seus
programas, busca de recursos técnicos ou financeiros, defesa de interesse do Município.
Despesa de Viagem: Sem ônus para o Município.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1165667

Diário Oficial do Município – 15.07.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMSA
A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) torna público o resumo/extrato do relatório de viagens
oficias, em cumprimento ao disposto na Lei n.º 9.593, de 16 de Julho de 2008, e Decreto nº
16.272, de 1º de Abril de 2016, conforme:
I. Nome do agente público: Taciana Malheiros Lima Carvalho, BM 76.354-7.
II. Cargo ocupado pelo agente público: Gerente da Gerência de Assistência – GEAS/SMSA-BH.
III. Destino da viagem: Fortaleza/CE.
IV. Período de realização da viagem: 31 de Maio a 04 de Junho de 2016.
V. Objetivos e descrição das atividades: Apresentação de trabalhos técnicos e científicos no XXXII
Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS.
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do município e de seus programas.
VIII. Despesas de viagem: R$ 3.116,85.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1165788

Diário Oficial do Município – 15.07.2016
Extrato Administração Indireta – Relatório de Viagens Oficiais
SLU
A Superintendência de Limpeza Urbana – SLU torna público o resumo do relatório de viagens
oficiais, em cumprimento ao disposto no art.1º do Decreto nº 16.272 de 1º de abril de 2016 que
regulamentou a Lei Municipal nº 9.593 de 16 de julho de 2008, conforme:
I - Nome: Manoel Barbosa Leite Neto.
II – Cargo ocupado pelo agente público: Chefe de gabinete.
III – Destino da viagem: Rio de Janeiro – RJ.
IV – Período de realização da viagem: 23/07/2015.
V – Objetivos e descrição das atividades: Visita técnica à COMLURB a fim de tomar conhecimento
do sistema de monitoramento dos índices de satisfação dos municípios com os serviços prestados
por esta empresa.
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
VII – Indicação dos benefícios para o Município: Busca de recursos técnicos ou financeiros.
VIII – Despesas de viagem: R$ 746,36 (setecentos e quarenta e seis reais e trinta e seis
centavos).
I - Nome do agente público: Manoel Barbosa Leite Neto.
II – Cargo ocupado pelo agente público: Chefe de gabinete.
III – Destino da viagem: Rio de Janeiro - RJ.
IV – Período de realização da viagem: 27/08/2015.
V – Objetivos e descrição das atividades, reuniões, seminários e outros: Visita técnica à
COMLURB para discussão e conhecimento de sistema de medição de satisfação dos munícipes
com os serviços de limpeza urbana.
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.

VII – Indicação dos benefícios para o Município, resultantes da missão oficial: Busca de recursos
técnicos ou financeiros.
VIII – Despesas de viagem: R$ 662,93 (seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e três
centavos).
I - Nome do agente público: Pedro Gasparini Barbosa Heller.
II – Cargo ocupado pelo agente público: Diretor de Gestão e Planejamento.
III – Destino da viagem: Brasília – DF.
IV – Período de realização da viagem: 26/09/2015 a 01/10/2015.
V – Objetivos e descrição das atividades: Palestrante na “Oficina de Trabalho sobre o manejo dos
resíduos da construção civil e demolição no DF – Desafios presentes e futuros”, organizado pela
ABES - Seção do DF e pelo CREA - DF, no dia 28/09/15; Visita técnica operacional no Aterro
Sanitário de Brasília/DF, no dia 29/09/15; Palestrante no “Fórum de Gestores Municipais de
Resíduos Sólidos“ na Sede da SLU-DF no dia 30/09/15 e Coordenador de Mesa Redonda no “I
Encontro Nacional de Gestores Municipais de Limpeza Urbana”, no dia 01/10/15.
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
VII – Indicação dos benefícios para o Município: Alinhamento de políticas municipais junto a outros
órgãos.
VIII – Despesas de viagem: R$1.644,90 (hum mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa
centavos).
I - Nome do agente público: Pedro Gasparini Barbosa Heller.
II – Cargo ocupado pelo agente público: Diretor de Gestão e Planejamento.
III – Destino da viagem: Brasília – DF.
IV – Período de realização da viagem: 10/12/2015.
V – Objetivos e descrição das atividades, reuniões, seminários e outros: Reunião técnica de
trabalho com objetivo de discutir um plano de ação para efetiva participação dos municípios no
Acordo Setorial de Embalagens.
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
VII – Indicação dos benefícios para o Município, resultantes da missão oficial: Alinhamento de
políticas municipais junto a outros órgãos.
VIII – Despesas de viagem: R$1.332,99 (hum mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa e nove
centavos).
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1165823

Diário Oficial do Município – 16.07.2016
Extrato Administração Indireta – Relatório de Viagens Oficiais
FMC
A Fundação Municipal de Cultura torna público o resumo/extrato do relatório de viagens oficiais,
em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei Municipal nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e
Decreto Nº 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
1. Nome do agente público: Adélcio Jose Lages
2. Cargo ocupado pelo agente público: Técnico de Nível Superior – Ciências Contábeis
3. Destino da viagem: Curitiba - PR
4. Período de realização da viagem: 10 a 14/05/2016
5. Objetivo da viagem: Aprimoramento de mão de obra; Discussão de assuntos de interesse do
município.
6. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.

7. Indicação dos benefícios para o município: Qualificação de mão de obra; Alinhamento de
políticas municipais junto a outros órgãos.
8. Despesas de viagem: R$2.135,75
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1165888

Diário Oficial do Município – 19.07.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMPS
A Secretaria Municipal de Políticas Sociais torna público o resumo dos relatórios de viagens
oficiais, em cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril
de 2016, conforme:
I. Nome: Palma de Paula Braga;
II. Cargo ocupado pelo agente público: Analista de políticas públicas;
III. Destino da viagem: Caldas Novas / GO;
IV. Período da realização da viagem: 20 a 24 de junho de 2016;
V. Objetivos da viagem: Participar do I Simpósio de fortalecimento do Sistema de Garantia de
Direitos do Centro Oeste e VI Encontro Nacional de CREAS;
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido;
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra.
VIII. Despesas de Viagem: R$ 1.980,65 (mil novecentos e oitenta reais e sessenta e cinco
centavos).
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1165971

SMSA
A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) torna público o resumo/extrato do relatório de viagens
oficias, em cumprimento ao disposto na Lei n.º 9.593, de 16 de Julho de 2008, e Decreto nº
16.272, de 1º de Abril de 2016, conforme:
I. Nome do agente público: Lucinéia Maria de Queiroz Carvalhais Ramos, BM 104.644-4
II. Cargo ocupado pelo agente público: Médica Infectologista – Coordenação Municipal de Saúde
Sexual e Atenção às DST/Aids e Hepatites Virais/GEAS/SMSA-BH.
III. Destino da viagem: Salvador/BA.
IV. Período de realização da viagem: 28 e 29 de Março de 2016.
V. Objetivos e descrição das atividades: Visita técnica ao Hospital do Subúrbio sobre PPP em
saúde hospitalar, visando a representação e discussão de assuntos de interesse do Município; a
participação em grupos de trabalho e a incorporação de experiências em PPP hospitalar.
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra; busca de recursos
técnicos ou financeiros e defesa de interesse do município.
VIII. Despesas de viagem: R$ 812,84.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1165992

Diário Oficial do Município – 21.07.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMDE
A Gerência Administrativo-Financeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento – GEAF-DE
torna público os resumos/extratos dos relatórios públicos de viagens oficiais, em cumprimento a
Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
I - Nome: Thiago Medeiros de Castro Silva
II - Cargo ocupado pelo agente público: Analista de Políticas Públicas
III - Destino da viagem: Tóquio/Japão e Bangkok/Tailândia
IV - Período de realização da viagem: 16 de maio a 10 de julho de 2016
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra, Divulgação de
município e de seus programas, Busca de recursos técnicos ou financeiros e Alinhamento de
políticas municipais junto a outros órgãos.
VIII - Despesas de viagem: Sem ônus para o Município.
I - Nome: Stephania Aleixo de Paula e Silva
II - Cargo ocupado pelo agente público: Secretária Municipal Adjunta
III - Destino da viagem: Paris/França e Barcelona/Espanha
IV - Período de realização da viagem: 02 a 10 de julho de 2016
V - Objetivos da viagem: Representação e Discussão de assuntos do interesse do município.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação de município e de seus programas,
Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos e Defesa de interesse do município.
VIII - Despesas de viagem: Sem ônus para o Município.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1166163

Diário Oficial do Município – 26.07.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMGO
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I - Nome: Régis Augusto Souto;
II - Cargo ocupado pelo agente público: Chefe da Assessoria de Comunicação;
III - Destino da viagem: Brasília/DF
IV - Período da realização da viagem: 29 de abril de 2016;
V - Objetivos da viagem: representação do município e assessoramento/acompanhamento ao
Prefeito;
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido;
VII - Indicação dos benefícios para o Município: defesa de interesse do município;
VIII - Despesas de Viagem: R$629,26.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1166355

Diário Oficial do Município – 27.07.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMPS
A Secretaria Municipal Adjunta Segurança Alimentar e Nutricional torna público o resumo/extrato
do relatório de viagem oficial, em cumprimento ao disposto na Lei 9.593, de 16 de julho de 2008 e
Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
I. Nome do agente público: Andréa da Silva Queiroz
II. Cargo Ocupado pelo agente público: Gerente 2º nível
III. Destino da Viagem: Ouro Preto/MG
IV. Período da realização da viagem: 09/06 à 10/06/2016
V. Objetivo da Viagem: Aprimoramento de mão de obra, representação do Município e
participação em grupos de trabalho.
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
VII. Indicação dos benefícios para o município: Qualificação de mão de obra e divulgação do
Município e de seus Programas
VIII. Despesas de viagem: R$ 429,25
I. Nome do agente público: Adilana de Oliveira Rocha Alcântara
II. Cargo Ocupado pelo agente público: Gerente 1º nível
III. Destino da Viagem: Ouro Preto/MG
IV. Período da realização da viagem: 09/06 à 10/06/2016
V. Objetivo da Viagem: Aprimoramento de mão de obra e participação em grupos de trabalho
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
VII. Indicação dos benefícios para o município: Qualificação de mão de obra e divulgação do
Município e de seus Programas
VIII. Despesas de viagem: R$ 429,25
I. Nome do agente público: Duílio Silva Campos
II. Cargo Ocupado pelo agente público: Gerente 2º nível
III. Destino da Viagem: Sete Lagoas e Sabará/MG
IV. Período da realização da viagem: 10/06/2016
V. Objetivo da Viagem: Representação do Município, discussão de assuntos de interesse do
município e participação em grupos de trabalho.
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
VII. Indicação dos benefícios para o município: Divulgação do Município e de seus Programas e
alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos.
VIII. Despesas de viagem: R$ 100,00
I. Nome do agente público: Caio Vieira Vasconcelos
II. Cargo Ocupado pelo agente público: Engenheiro Agrônomo
III. Destino da Viagem: Sete Lagoas e Sabará/MG
IV. Período da realização da viagem: 10/06/2016
V. Objetivo da Viagem: Representação do Município, discussão de assuntos de interesse do
município e participação em grupos de trabalho.
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
VII. Indicação dos benefícios para o município: Divulgação do Município e de seus Programas e
alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos.
VIII. Despesas de viagem: R$ 100,00
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1166385

Diário Oficial do Município – 28.07.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMED
Secretaria Municipal de Educação torna público o resumo/extrato do relatório público de viagens
oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1o da Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme:
1. Nome: Afonso Celso Renan Barbosa BM: 26.210-6
2. Cargo: Secretário Municipal Adjunto de Educação.
3. Destino da viagem: Brasília/DF.
4. Período:21/07/2016 a 21/07/2016.
5. Objetivo da viagem: Discussão de assuntos de interesse do Município, defender interesse do
Município junto ao FNDE e representação do Município.
6. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Parcialmente cumprido.
7. Indicação dos benefícios para o Município: Busca de recursos técnicos ou financeiros,
alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos e defesa de interesse do Município.
8. Despesas de viagem: R$1.897,35.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1166451

Diário Oficial do Município – 02.08.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
PGM
A Procuradoria Geral do Município torna público o resumo/extrato do relatório público de viagens
oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº. 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme:
I – Nome: Rúsvel Beltrame Rocha
II – Cargo ocupado pelo agente público: Procurador Geral do Município
III – Destino da viagem: Rio de Janeiro - RJ
IV – Período da realização da viagem: 26 de julho de 2016
V – Objetivos da viagem: Discussão de assuntos de interesse do Município
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido
VII – Indicação dos benefícios para o Município: Defesa de interesse do Município
VIII – Despesas de viagem: R$ 2.001,21
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1166657

SMF
A Secretaria Municipal de Finanças torna público o resumo do relatório de viagens oficiais, em
cumprimento à Lei nº. 9.593, de 16 de julho de 2008 e ao Decreto Municipal nº 16.272, de 1º de
abril de 2016, conforme:
Nome: Pedro Meneguetti.
Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal de Finanças.
Destino da viagem: Brasília/DF.
Período de realização da viagem: 15/07/2016.
Objetivo: Participação de reuniões - Frente Nacional de Prefeitos/Ministério da Fazenda/Secretaria
do Tesouro Nacional - para tratar de assuntos de interesse do Município.
Cumprimento do Objetivo: Cumprido.

Indicação dos benefícios: Busca de recursos técnicos ou financeiros e defesa de interesse do
Município.
Despesa de Viagem: R$ 1.399,83.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1166633

Diário Oficial do Município – 05.08.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMGO
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I- Nome: Marcio Araujo de Lacerda.
II - Cargo ocupado pelo agente público: Prefeito.
III - Destino da viagem: Brasília.
IV- Período da realização da viagem: 22/06/2016.
V - Objetivos da viagem: representação do Município; discussão de assuntos de interesse do
Município.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido.
VII - Indicação dos benefícios para o Município: divulgação do Município e de seus programas;
defesa de interesse do Município.
VIII - Despesas de Viagem: R$2.355,50.
I- Nome: Marcio Araujo de Lacerda.
II - Cargo ocupado pelo agente público: Prefeito.
III - Destino da viagem: Brasília.
IV- Período da realização da viagem: 27/06/2016.
V - Objetivos da viagem: discussão de assuntos de interesse do Município.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido.
VII - Indicação dos benefícios para o Município: busca de recursos técnicos ou financeiros; defesa
de interesse do Município.
VIII - Despesas de Viagem: R$2.089,02
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1166883

SMSA
A Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) torna público o resumo/extrato do relatório de viagens
oficiais, em cumprimento ao disposto na Lei n.º 9.593, de 16 de Julho de 2008, e Decreto nº
16.272, de 1º de Abril de 2016, conforme:
I. Nome do agente público: Marcelo Almeida Campos, BM 88.911-7
II. Cargo ocupado pelo agente público: Cirurgião Dentista – GERG/SMSA-BH.
III. Destino da viagem: Brasília/DF.
IV. Período de realização da viagem: 05 de Março de 2015.
V. Objetivos e descrição das atividades: Reunião no Ministério da Saúde, visando a discussão de
assuntos de interesse do Município.

VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Busca de recursos técnicos ou financeiros.
VIII. Despesas de viagem: R$ 858,20.
I. Nome do agente público: Andrea Fonseca e Silva, BM 39.334-0
II. Cargo ocupado pelo agente público: Enfermeira – GERG/SMSA-BH.
III. Destino da viagem: Brasília/DF.
IV. Período de realização da viagem: 05 de Março de 2015.
V. Objetivos e descrição das atividades: Reunião no Ministério da Saúde, visando a discussão de
assuntos de interesse do Município.
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Busca de recursos técnicos ou financeiros.
VIII. Despesas de viagem: R$ 858,20.
I. Nome do agente público: Fabiano Geraldo Pimenta Júnior, BM 93.718-9
II. Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal de Saúde – Gabinete/SMSA-BH.
III. Destino da viagem: Brasília/DF.
IV. Período de realização da viagem: 12 de Novembro de 2015.
V. Objetivos e descrição das atividades: Reunião no Ministério da Saúde, visando a discussão de
assuntos de interesse do Município; assessoramento/acompanhamento de autoridade (Prefeito).
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Busca de recursos técnicos ou financeiros; defesa
de interesse do Município.
VIII. Despesas de viagem: R$ 1.492,90.
I. Nome do agente público: Fabiano Geraldo Pimenta Júnior, BM 93.718-9
II. Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal de Saúde – Gabinete/SMSA-BH.
III. Destino da viagem: Brasília/DF.
IV. Período de realização da viagem: 06 de Agosto de 2015.
V. Objetivos e descrição das atividades: Reunião no Ministério da Saúde e participação no XXXII
Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS, visando a representação
e discussão de assuntos de interesse do Município; apresentação de trabalhos técnicos e
científicos.
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do Município e de seus programas;
busca de recursos técnicos ou financeiros; defesa de interesse do Município.
VIII. Despesas de viagem: R$ 1.852,10.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1166866

Diário Oficial do Município – 12.08.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
PGM
A Procuradoria Geral do Município torna público o resumo/extrato do relatório público de viagens
oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº. 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme:
I – Nome: Rúsvel Beltrame Rocha
II – Cargo ocupado pelo agente público: Procurador Geral do Município
III – Destino da viagem: Brasília - DF
IV – Período da realização da viagem: 03 de fevereiro de 2016
V – Objetivos da viagem: Discussão de assuntos de interesse do Município

VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido
VII – Indicação dos benefícios para o Município: Defesa de interesse do Município
VIII – Despesas de viagem: R$ 1.738,89
I – Nome: Rúsvel Beltrame Rocha
II – Cargo ocupado pelo agente público: Procurador Geral do Município
III – Destino da viagem: Brasília - DF
IV – Período da realização da viagem: 04 a 06 de abril de 2016
V – Objetivos da viagem: Discussão de assuntos de interesse do Município
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido
VII – Indicação dos benefícios para o Município: Defesa de interesse do Município
VIII – Despesas de viagem: R$ 3.388,65
I – Nome: Rúsvel Beltrame Rocha
II – Cargo ocupado pelo agente público: Procurador Geral do Município
III – Destino da viagem: Brasília - DF
IV – Período da realização da viagem: 26 a 28 de abril de 2016
V – Objetivos da viagem: Discussão de assuntos de interesse do Município
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido
VII – Indicação dos benefícios para o Município: Defesa de interesse do Município
VIII – Despesas de viagem: R$ 4.452,79
I – Nome: Rúsvel Beltrame Rocha
II – Cargo ocupado pelo agente público: Procurador Geral do Município
III – Destino da viagem: Brasília - DF
IV – Período da realização da viagem: 18 de maio de 2016
V – Objetivos da viagem: Discussão de assuntos de interesse do Município
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido
VII – Indicação dos benefícios para o Município: Defesa de interesse do Município
VIII – Despesas de viagem: R$ 1.343,38
I – Nome: Rúsvel Beltrame Rocha
II – Cargo ocupado pelo agente público: Procurador Geral do Município
III – Destino da viagem: Brasília - DF
IV – Período da realização da viagem: 10 de junho de 2016
V – Objetivos da viagem: Discussão de assuntos de interesse do Município
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido
VII – Indicação dos benefícios para o Município: Defesa de interesse do Município
VIII – Despesas de viagem: R$ 1.586,17
I – Nome: Rúsvel Beltrame Rocha
II – Cargo ocupado pelo agente público: Procurador Geral do Município
III – Destino da viagem: São Paulo - SP
IV – Período da realização da viagem: 08 de julho de 2016
V – Objetivos da viagem: Discussão de assuntos de interesse do Município
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido
VII – Indicação dos benefícios para o Município: Defesa de interesse do Município
VIII – Despesas de viagem: R$ 1.840,25
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1167152

Diário Oficial do Município – 16.08.2016
Extrato Administração Indireta – Relatório de Viagens Oficiais
FMC
A Fundação Municipal de Cultura torna público o resumo/extrato do relatório de viagens oficiais,
em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei Municipal nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e
Decreto Nº 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
1. Nome do agente público: Luciana Rocha Féres.
2. Cargo ocupado pelo agente público: Diretora do Conjunto Moderno da Pampulha
3. Destino da viagem: Istambul - Turquia
4. Período de realização da viagem: 08 a 18/07/2016
5. Objetivo da viagem: Representação do Município.
6. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
7. Indicação dos benefícios para o município: Divulgação do município e de seus programas;
Defesa de interesse do município.
8. Despesas de viagem: R$15.569,72
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1167258

BHTRANS
A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. – BHTRANS torna público o
resumo do relatório de viagens oficiais, em cumprimento a Lei n.º 9.593, de 16 de julho de 2008,
conforme:
I. Nome do agente público: Magna Maria Vieira – BT 00450
II. Cargo ocupado pelo agente público: Assessora Jurídica
III. Destino da viagem: Oliveira - MG
IV. Período da realização da viagem: 11/05/2016
V. Objetivo da viagem: Representar o Presidente da BHTRANS como preposta.
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Defesa de interesse da BHTRANS.
VIII. Despesas de viagem: R$ 223,48 (Duzentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos).
I. Nome do agente público: Alda Lúcia Profeta Caldas – BT 01099
II. Cargo ocupado pelo agente público: Advogada
III. Destino da viagem: Oliveira - MG
IV. Período da realização da viagem: 11/05/2016.
V. Objetivo da viagem: Representação da empresa perante a justiça.
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Defesa de interesse da BHTRANS.
VIII. Despesas de viagem: R$ 223,48 (Duzentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos).
I. Nome do agente público: Daniel Marx Couto – BT 00849
II. Cargo ocupado pelo agente público: Diretor
III. Destino da viagem: Rio de Janeiro - RJ
IV. Período da realização da viagem: 23/05/16.
V. Objetivo da viagem: Aprimoramento de mão de obra, representação do Município, discussão de
assuntos de interesse do Município e participação em grupos de trabalho.
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do Município e de seus programas.
VIII. Despesas de viagem: R$ 200,00 (Duzentos reais).

I. Nome do agente público: Eveline Prado Trevisan – BT 02085
II. Cargo ocupado pelo agente público: Superintendente de Desenvolvimento de Projetos e
Educação.
III. Destino da viagem: São Paulo - SP
IV. Período da realização da viagem: 25 a 29/05/16.
V. Objetivo da viagem: Representação do Município e discussão de assuntos de interesse do
Município.
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do Município e de seus programas.
VIII. Despesas de viagem: R$ 1.656,32 (Hum mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e
dois centavos).
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1167262

Diário Oficial do Município – 18.08.2016
Extrato Administração Indireta – Relatório de Viagens Oficiais
FMC
A Fundação Municipal de Cultura torna público o resumo/extrato do relatório de viagens oficiais,
em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei Municipal nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e
Decreto Nº 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
1. Nome do agente público: Tiago Luiz Francisquine
2. Cargo ocupado pelo agente público: Técnico de Nível Médio de Informática
3. Destino da viagem: São Paulo – SP
4. Período de realização da viagem: 20 a 22/07/2016
5. Objetivo da viagem: Aprimoramento de mão de obra; Discussão de assuntos de interesse do
município.
6. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
7. Indicação dos benefícios para o município: Qualificação de mão de obra; Busca de recursos
técnicos ou financeiros.
8. Despesas de viagem: R$1.740,84
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1167341

Diário Oficial do Município – 18.08.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMF
A Secretaria Municipal de Finanças torna público o resumo dos relatórios de viagens
oficiais, em cumprimento à Lei nº. 9.593, de 16 de julho de 2008 e ao Decreto Municipal nº 16.272,
de 1º de abril de 2016, conforme:
Nome: Edgar do Carmo Ferreira.
Cargo ocupado pelo agente público: Auditor de Tributos Municipais.
Destino da viagem: Brasília/DF.
Período de realização da viagem: 02/08/2016 a 03/08/2016.
Objetivo: Representação do Município; discussão de assuntos de interesse do Município e
participação em grupos de trabalho.

Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
Indicação dos benefícios: Qualificação da mão de obra; divulgação do Município e de seus
programas; alinhamento de políticas municipais junto a outros Órgãos e defesa de interesse do
Município.
Despesa de Viagem: R$ 1.223,25.
Nome: Maria do Carmo Gomes Miranda.
Cargo ocupado pelo agente público: Analista Fazendária.
Destino da viagem: Brasília/DF.
Período de realização da viagem: 02/08/2016 a 03/08/2016.
Objetivo: Representação do Município; discussão de assuntos de interesse do Município e
participação em grupos de trabalho.
Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
Indicação dos benefícios: Alinhamento de políticas municipais junto a outros Órgãos.
Despesa de Viagem: R$ 1.223,25.
Nome: Pedro Meneguetti.
Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal de Finanças.
Destino da viagem: Brasília/DF.
Período de realização da viagem: 10/08/2016.
Objetivo: Participação de reuniões para tratar de assuntos de interesse do Município de Belo
Horizonte – Reunião no Ministério da Fazenda.
Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
Indicação dos benefícios: Busca de recursos técnicos ou financeiros e defesa de interesse do
Município.
Despesa de Viagem: R$ 1.222,90.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1167352

Diário Oficial do Município – 23.08.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMPS
Retifica-se o Relatório de Viagem de Palma de Paula Braga – BM: 50.525-4, publicado no Diário
Oficial do Município em 19 de julho de 2016.
Onde se lê:
Despesas de viagem: R$ 1.980,65 (mil novecentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos).
Leia-se:
Despesas de viagem: R$ 2.026,65 (dois mil e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos).
Ana Paula Simões Hilário
Gerência de Supervisão Administrativa, Orçamentária e Financeira
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1167573

A Secretaria Municipal de Políticas Sociais torna público o resumo dos relatórios de
viagens oficiais, em cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de
1º de abril de 2016, conforme:
I. Nome: Luzia Maria Ferreira;
II. Cargo ocupado pelo agente público: Secretária;
III. Destino da viagem: Brasília / DF;
IV. Período da realização da viagem: 08 de abril de 2015;
V. Objetivos da viagem: Participar do III Encontro dos Municípios com o desenvolvimento
sustentável – Nova Governança Federativa e o Papel das Cidades no Brasil e no Mundo;
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido;
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do município e de seus programas;
Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos.
VIII. Despesas de Viagem: R$1.064,20. (hum mil e sessenta e quatro reais e vinte centavos).
I. Nome: Maria Thereza Nunes Martins Fonseca;
II. Cargo ocupado pelo agente público: Analista de políticas públicas;
III. Destino da viagem: Brasília / DF;
IV. Período da realização da viagem: 08 de abril de 2015;
V. Objetivos da viagem: Participar do III Encontro dos Municípios com o desenvolvimento
sustentável – Nova Governança Federativa e o Papel das Cidades no Brasil e no Mundo;
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido;
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do município e de seus programas.
VIII. Despesas de Viagem: R$2.456,18. (dois mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezoito
centavos).
I. Nome: Márcia Cristina Alves;
II. Cargo ocupado pelo agente público: Assessor Especial;
III. Destino da viagem: Brasília / DF;
IV. Período da realização da viagem: 02 de setembro de 2015;
V. Objetivos da viagem: Participar da 4º Oficina sobre o Processo de Escolha Unificada de
Conselheiros Tutelares;
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido;
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra; Divulgação do
município e de seus programas; Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos; Defesa
de interesse do município.
VIII. Despesas de Viagem: R$ 1.652,98. (hum mil seiscentos e cinquenta e dois reais e noventa e
oito centavos).
I. Nome: Márcia Maria Silva Brandão;
II. Cargo ocupado pelo agente público: Analista de políticas públicas;
III. Destino da viagem: Brasília / DF;
IV. Período da realização da viagem: 02 de setembro de 2015;
V. Objetivos da viagem: Participar da 4º Oficina sobre o Processo de Escolha Unificada de
Conselheiros Tutelares;
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido;
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra; Divulgação do
município e de seus programas; Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos; Defesa
de interesse do município.
VIII. Despesas de Viagem: R$1.672,98. (hum mil seiscentos e setenta e dois reais e noventa e oito
centavos).
I. Nome: Ana Paula Simões Hilário;
II. Cargo ocupado pelo agente público: Gerente Nível 1;
III. Destino da viagem: Brasília / DF;

IV. Período da realização da viagem: 10 de novembro de 2015;
V. Objetivos da viagem: Participar da 4º Oficina sobre o Processo de Escolha Unificada de
Conselheiros Tutelares;
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido;
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra; Divulgação do
município e de seus programas; Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos; Defesa
de interesse do município.
VIII. Despesas de Viagem: R$ 1.564,28 (hum mil quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e
oito centavos).
I. Nome: Márcia Cristina Alves;
II. Cargo ocupado pelo agente público: Assessor Especial;
III. Destino da viagem: Brasília / DF;
IV. Período da realização da viagem: 10 de novembro de 2015;
V. Objetivos da viagem: Participar da 5º Oficina sobre o Processo de Escolha Unificada de
Conselheiros Tutelares;
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido;
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra; Divulgação do
município e de seus programas; Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos; Defesa
de interesse do município.
VIII. Despesas de Viagem: R$ 1.564,28 (hum mil quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e
oito centavos).
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1167574

Diário Oficial do Município – 25.08.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
PGM
A Procuradoria Geral do Município torna público o resumo/extrato do relatório público de
viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº. 9.593, de 16 de julho de 2008,
conforme:
I – Nome: Flávio Couto Bernardes
II – Cargo ocupado pelo agente público: Procurador Municipal
III – Destino da viagem: Brasília - DF
IV – Período da realização da viagem: 06 a 08 de Julho de 2016
V – Objetivos da viagem: Aprimoramento de Mão de Obra
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido
VII – Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da Mão de Obra
VIII – Despesas de viagem: R$ 2.196,26
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1167723

Diário Oficial do Município – 26.08.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMMA
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, torna público o resumo do relatório de viagem
oficial, em cumprimento à Lei nº. 9.593, de 16 de julho de 2008 e ao Decreto Municipal nº 16.272,
de 1º de abril de 2016, conforme:
Nome: Vasco de Oliveira Araujo.
Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal de Meio Ambiente.
Destino da viagem: Brasília - DF.
Período de realização da viagem: 10/08/2016 à 11/08/2016.
Objetivo: Representação do Município, discussão de assuntos de interesse do Município,
participação em grupos de trabalho.
Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
Indicação dos benefícios: Busca de recursos técnicos ou financeiros, alinhamento de políticas
municipais junto a outros órgãos.
Despesa de Viagem: Sem ônus para o Município.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1167788

SMPL
A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação torna público o
resumo/extrato do relatório de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei
Municipal nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto Nº 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
1. Nome do agente público: Marilane Fernandes dos Reis Bittencourt
2. Cargo ocupado pelo agente público: Gerente das Folhas de Benefícios Previdenciário
3. Destino da viagem: São Paulo – SP
4. Período de realização da viagem: 02/08/2016 a 04/08/2016
5. Objetivo da viagem: Aprimoramento de mão de obra
6. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
7. Indicação dos benefícios para o município: Qualificação de mão de obra
8. Despesas de viagem: R$ 1.782,18
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1167746

Diário Oficial do Município – 27.08.2016
Extrato Administração Indireta – Relatório de Viagens Oficiais
SLU
A Superintendência de Limpeza Urbana – SLU torna público o resumo do relatório das
viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art.1º do Decreto Municipal nº 16.272, de 1º de
abril de 2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme:
I - Nome do agente público: Custódio Antônio de Mattos.
II – Cargo ocupado pelo agente público: Superintendente.

III – Destino da viagem: Brasília/DF.
IV – Período de realização da viagem: 06/07/2016 a 07/07/2016.
V – Objetivos da viagem: Representação do Município
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
VII – Indicação dos benefícios para o Município: Alinhamento de políticas municipais junto a outros
órgãos.
VIII – despesas de viagem: R$ 1.941,45.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1167861

Diário Oficial do Município – 31.08.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMPS
A Secretaria Municipal de Políticas Sociais torna público o resumo dos relatórios de viagens
oficiais, em cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril
de 2016, conforme:
I. Nome: Soraya Romina Santos – BM: 40.928-X;
II. Cargo ocupado pelo agente público: Assessora;
III. Destino da viagem: Brasília/DF;
IV. Período da realização da viagem: 24 de agosto de 2016;
V. Objetivos da viagem: Participar da Reunião da Mesa Diretora da Associação Nacional Pela
Restrição de Propagandas de Bebidas Alcoólicas;
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido;
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra; Divulgação do
município e de seus programas; Busca de recursos técnicos ou financeiros; Alinhamento de
políticas municipais junto a outros órgãos; Defesa de interesse do município.
VIII. Despesas de Viagem: R$ 1.429,33 (hum mil quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e três
centavos).
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1167953

Diário Oficial do Município – 06.09.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
PGM
A Procuradoria Geral do Município torna público o resumo/extrato do relatório público de viagens
oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº. 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme:
I – Nome: Rúsvel Beltrame Rocha
II – Cargo ocupado pelo agente público: Procurador Geral do Município
III – Destino da viagem: Porto Alegre - RS
IV – Período da realização da viagem: 25 a 26 de Agosto de 2016
V – Objetivos da viagem: Aprimoramento de Mão de Obra
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido
VII – Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da Mão de Obra
VIII – Despesas de viagem: R$ 1.944,71
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1168272

SMDE
A Gerência Administrativo-Financeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento – GEAF-DE
torna público o resumo/extrato do relatório público de viagem oficial, em cumprimento a Lei nº
9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
I - Nome: Leonardo Amaral Castro
II - Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal Interino
III - Destino da viagem: Esteban Echeverria/Argentina
IV - Período de realização da viagem: 24 a 28 de agosto de 2016
V - Objetivos da viagem: Representação e Discussão de assuntos de interesse do município e
Apresentação de trabalhos técnicos e científicos.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do município e de seus programas,
Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos e Defesa de interesse do município.
VIII - Despesas de viagem: R$ 3.096,91
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1168259

Diário Oficial do Município – 09.09.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMDE
A Gerência Administrativo-Financeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento – GEAF-DE
torna público o resumo/extrato do relatório público de viagem oficial, em cumprimento a Lei nº
9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
I - Nome: Stephania Aleixo de Paula e Silva
II - Cargo ocupado pelo agente público: Secretária Municipal Adjunta
III - Destino da viagem: Medellín/Colômbia
IV - Período de realização da viagem: 31 de agosto a 03 de setembro de 2016
V - Objetivos da viagem: Representação e Discussão de assuntos de interesse do município e
Participação em grupos de trabalho.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do município e de seus programas,
Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos e Defesa de interesse do município.
VIII - Despesas de viagem: Sem ônus para o município.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1168391

SMEL
A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer torna público o resumo do relatório de viagem oficial,
em cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de Julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de Abril de
2016, conforme:
I - Nome: Karine Paiva Silva;
II - Cargo Ocupado pelo Agente Público: Secretária Municipal de Esporte e Lazer;
III - Destino da Viagem: Brasilia/DF;
IV – Período da Realização da Viagem: 25/08/2016 à 26/08/2016;
V - Objetivos da Viagem: Participar de reunião para tratar assuntos relativos a execução do
convênio 751.945/2010 – Programa Segundo Tempo;

VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido;
VII - Indicação dos Benefícios para o Município: Defesa de Interesse do Município;
VIII - Despesas de Viagem: R$2056,45.
I - Nome: Elaine Andrade Cunha;
II - Cargo Ocupado pelo Agente Público: Gerente Administrativo-Financeira - Interina;
III - Destino da Viagem: Brasilia/DF;
IV – Período da Realização da Viagem: 25/08/2016 à 26/08/2016;
V - Objetivos da Viagem: Participar de reunião para tratar assuntos relativos a execução do
convênio 751.945/2010 – Programa Segundo Tempo;
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido;
VII - Indicação dos Benefícios para o Município: Defesa de Interesse do Município;
VIII - Despesas de Viagem: R$2056,45.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1168407

Diário Oficial do Município – 09.09.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
COMDEC
A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC torna público o resumo/estrato do relatório
de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008,
conforme:
I - Nome: Alexandre Lucas Alves, BM: 98.755-0.
II - Cargo: Coordenador Municipal de Defesa Civil.
III - Destino da Viagem: Brasília/DF.
IV - Período: 04/09/2016 a 05/09/2016.
V - Objetivo da viagem: Participar da posse do Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil e
posteriormente reunião com o mesmo. Essa viagem é importante para o município, tendo em vista
que visa o alinhamento das políticas de Defesa Civil nacional e busca maior proximidade entre as
instituições.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido.
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do Município e de seus programas,
Busca de recursos técnicos e Financeiros, Alinhamento de políticas municipais junto a outros
órgãos e Defesa de interesse do Município.
VIII - Despesas de viagem: R$ 1.879,77
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1168389

Diário Oficial do Município – 13.09.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMPL
A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação torna público o resumo/extrato
do relatório de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei Municipal nº 9.593,
de 16 de julho de 2008 e Decreto Nº 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
1. Nome do agente público: Márcio Almeida Dutra
2. Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal Adjunto

3. Destino da viagem: Brasília - DF
4. Período de realização da viagem: 01/09/2016
5. Objetivo da viagem: Representação do Município, discussão de assuntos de interesse do
Município, apresentação dos resultados do censo previdenciário
6. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
7. Indicação dos benefícios para o município: Divulgação do Município e de seus programas,
busca de recursos técnicos e financeiros, alinhamento de políticas municipais junto a outros
órgãos, defesa de interesse do Município
8. Despesas de viagem: R$ 1.595,93
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1168565

Diário Oficial do Município – 23.09.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMGO
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I- Nome: Marcio Araujo de Lacerda.
II - Cargo ocupado pelo agente público: Prefeito.
III - Destino da viagem: Brasília.
IV- Período da realização da viagem: 14/09/2016.
V - Objetivos da viagem: representação do Município.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido.
VII - Indicação dos benefícios para o Município: defesa de interesse do Município.
VIII- Despesas de Viagem: R$829,43.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1169073

SMEL
A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer torna público o resumo do relatório de viagem oficial,
em cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de Julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de Abril de
2016, conforme:
I - Nome: Karine Paiva Silva;
II - Cargo Ocupado pelo Agente Público: Secretária Municipal de Esporte e Lazer Interina;
III - Destino da Viagem: Brasília/DF;
IV – Período da Realização da Viagem: 25/08/2016 à 26/08/2016;
V - Objetivos da Viagem: Participar de reunião para tratar assuntos relativos a execução do
convênio 751.945/2010 – Programa Segundo Tempo;
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido;
VII - Indicação dos Benefícios para o Município: Defesa de Interesse do Município;
VIII - Despesas de Viagem: R$2011,45;
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1169127

Diário Oficial do Município – 24.09.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMOBI
A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura torna público o resumo/extrato do relatório público de viagens
oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme:

1. Nome do agente público: Ricardo de Miranda Aroeira
2. Cargo ocupado pelo agente público: Gerente de Gestão de Águas Urbanas
3. Destino da viagem: São Paulo – SP
4. Período de realização da viagem: 12/08/2016
5. Objetivo da viagem: Participação em Grupos de Trabalho
6. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
7. Indicação dos benefícios para o município: Alinhamento de Políticas Municipais junto a outros
órgãos e Defesa de interesses do município.
8. Despesas de viagem: R$ 2.432,31
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1169195

Diário Oficial do Município – 06.10.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMDE
A Gerência Administrativo-Financeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento – GEAF-DE
torna público o resumo/extrato do relatório público de viagem oficial, em cumprimento a Lei nº
9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
I - Nome: Leonardo Amaral Castro
II - Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal Interino
III - Destino da viagem: Brasília/DF
IV - Período de realização da viagem: 26 a 28 de setembro de 2016
V - Objetivos da viagem: Representação e Discussão de assuntos de interesse do município e
Apresentação de trabalhos técnicos e científicos.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do município e de seus programas,
Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos e Defesa de interesse do município.
VIII - Despesas de viagem: R$ 1.751,39.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1169682

Diário Oficial do Município – 11.10.2016
Extrato Administração Indireta – Relatório de Viagens Oficiais
BHTRANS
A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. – BHTRANS torna público o resumo
do relatório de viagens oficiais, em cumprimento a Lei n.º 9.593, de 16 de julho de 2008,
conforme:
I. Nome do agente público: Ramon Victor César – BT 90024
II. Cargo ocupado pelo agente público: Presidente
III. Destino da viagem: Brasília - DF
IV. Período da realização da viagem: 23/08/16
V. Objetivo da viagem: Aprimoramento de mão de obra, representação do Município e discussão
de assuntos de interesse do Município.
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
VII. Indicação dos benefícios para o Município, resultantes da missão oficial: Divulgação do
Município e de seus programas e alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos.
VIII. Despesas de viagem: 854,16 (Oitocentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos).
I. Nome do agente público: Daniel Marx Couto – BT 00849
II. Cargo ocupado pelo agente público: Diretor de Transporte Público
III. Destino da viagem: Brasília - DF
IV. Período da realização da viagem: 23 a 24/08/16.
V. Objetivo da viagem: Aprimoramento de mão de obra, representação do Município e discussão
de assuntos de interesse do Município.
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
VII. Indicação dos benefícios para o Município, resultantes da missão oficial: Qualificação da mão
de obra, divulgação do Município e de seus programas e alinhamento de políticas municipais junto
a outros órgãos.
VII. Despesas de viagem: 1.457,03 (Hum mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e três
centavos).
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1169903

Diário Oficial do Município – 13.10.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMPL
A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação torna público o resumo/extrato
do relatório de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei Municipal nº 9.593,
de 16 de julho de 2008 e Decreto Nº 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
1. Nome do agente público: Bruno Leonardo Passeli
2. Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal
3. Destino da viagem: Brasília - DF
4. Período de realização da viagem: 28/09/2016 a 29/09/2016
5. Objetivo da viagem: representação do Município
6. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
7. Indicação dos benefícios para o município: alinhamento de políticas municipais junto a outros
órgãos
8. Despesas de viagem: R$ 1.670,31
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1169978

Diário Oficial do Município – 15.10.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMDE
A Gerência Administrativo-Financeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento – GEAF-DE
torna público o resumo/extrato do relatório público de viagem oficial, em cumprimento a Lei nº
9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
I - Nome: Stephania Aleixo de Paula e Silva
II - Cargo ocupado pelo agente público: Secretária Municipal Adjunta
III - Destino da viagem: Nova York/ Estados Unidos
IV - Período de realização da viagem: 19 a 22 de setembro de 2016
V - Objetivos da viagem: Representação e Discussão de assuntos de interesse do município e
Participação em grupos de trabalho.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do município e de seus programas,
Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos e Defesa de interesse do município.
VIII - Despesas de viagem: Sem ônus para o município.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1170160

SMMA
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, torna público o resumo do relatório de viagem oficial,
em cumprimento à Lei nº. 9.593, de 16 de julho de 2008 e ao Decreto Municipal nº 16.272, de 1º
de abril de 2016, conforme:
Nome: Laiena Ribeiro Teixeira Dib
Cargo ocupado pelo agente público: Analista de políticas Públicas.
Destino da viagem: Campinas - SP.
Período de realização da viagem: 28/09/2016 à 03/10//2016.
Objetivo: Aprimoramento de mão de obra, participação em grupos de trabalho, apresentação de
trabalhos técnicos e científicos
Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
Indicação dos benefícios: Qualificação da mão de obra, divulgação do município e de seus
programas.
Despesa de Viagem: Sem ônus para o Município.
Nome: Rafael Bruno de Freitas Azevedo.
Cargo ocupado pelo agente público: Engenheiro Ambiental.
Destino da viagem: Jundiaí - SP
Período de realização da viagem: 26/09/2016 à 29/09/2016.
Objetivo: Aprimoramento de mão de obra.
Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
Indicação dos benefícios: Qualificação da mão de obra.
Despesa de Viagem: Sem ônus para o Município.
Nome: Wanderson Marinho de Abreu.
Cargo ocupado pelo agente público: Gerente de II nível.
Destino da viagem: Jundiaí - SP
Período de realização da viagem: 26/09/2016 à 29/092016.
Objetivo: Aprimoramento de mão de obra.

Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
Indicação dos benefícios: Qualificação da mão de obra, divulgação do Município e de seus
programas.
Despesa de Viagem: Sem ônus para o Município.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1170161

Diário Oficial do Município – 20.10.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
PGM
A Procuradoria-Geral do Município torna público o resumo/extrato do relatório público de viagens
oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº. 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme:
I – Nome: Flávio Couto Bernardes
II – Cargo ocupado pelo agente público: Procurador Municipal
III – Destino da viagem: Curitiba - PR
IV – Período da realização da viagem: 31/08 a 02 de Setembro de 2016
V – Objetivos da viagem: Aprimoramento de Mão de Obra
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido
VII – Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da Mão de Obra
VIII – Despesas de viagem: R$ 3.498,22
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1170348

Diário Oficial do Município – 25.10.2016
Extrato Administração Indireta – Relatório de Viagens Oficiais
FZB-BH
O Diretor de Administração e Finanças da Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte, em
cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº 9.593/2008 e Decreto nº 16.272/2016, que “dispõe
sobre viagens de servidores, empregados públicos e agentes políticos do Município”, torna público
relatório de viagem oficial realizada em nome do Município, conforme abaixo:
I - Nome: Herlandes Penha Tinoco, BM: 00.176-8;
II - Cargo efetivo: Técnico Superior de Serviço Público/ Veterinário;
III - Destino Goiânia - GO;
IV - Período de 07/10/2016 a 15/10/2016;
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão-de-obra, Discussão de assuntos de interesse do
Município, Participação de grupo de trabalho e Apresentação de trabalhos técnicos e científicos no
XXV Encontro e XIX Congresso da Abravas – Associação Brasileira de Veterinários de Animais
Selvagens.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido.
VII – Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão-de-obra, Divulgação da
Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte e seus programas e Busca de recursos técnicos ou
financeiros.
VIII - Despesas de viagem: Sem custos para o Município.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1170535

Diário Oficial do Município – 27.10.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMED
A Secretaria Municipal de Educação torna público o resumo/extrato do relatório público de viagens
oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1o da Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme:
1. Nome: Afonso Celso Renan Barbosa BM: 26.210-6
2. Cargo: Secretário Municipal Adjunto de Educação.
3. Destino da viagem: Montevidéu / Uruguai.
4. Período: 17/10/16 a 20/10/2016.
5.Objetivo da viagem: Representação do Município, discussão de assuntos de interesse do
Município e apresentação de trabalhos técnicos e científicos.
6. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
7. Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do Município e de seus programas,
alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos e conhecimento de outras experiências
desenvolvidas em outros países.
8. Despesas de viagem: R$1.072,62.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1170654

Diário Oficial do Município – 28.10.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
PGM
A Procuradoria-Geral do Município torna público o resumo/extrato do relatório público de viagens
oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº. 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme:
I – Nome: Eduardo Augusto Vieira de Carvalho
II – Cargo ocupado pelo agente público: Procurador Municipal
III – Destino da viagem: Belo Horizonte/MG
IV – Período da realização da viagem: 19 e 20 de Outubro de 2016
V – Objetivos da viagem: Discussão de assuntos de interesse do Município
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
VII – Indicação dos benefícios para o Município: Defesa de Interesse do Município
VIII – Despesas de viagem: R$ 1.768,38
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1170746

Diário Oficial do Município – 29.10.2016
Extrato Administração Indireta – Relatório de Viagens Oficiais
FZB-BH
Diretor de Administração e Finanças da Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte, em
cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº 9.593/2008 e Decreto nº 16.272/2016, que “dispõe
sobre viagens de servidores, empregados públicos e agentes políticos do Município”, torna público
relatório de viagem oficial realizada em nome do Município, conforme abaixo:
I - Nome: Gislaine Vieira Xavier, BM: 00.135-2;
II - Cargo efetivo: Técnico Superior de Serviço Público/ Bióloga;

III – Destino da Viagem: Buenos Aires - Argentina;
IV - Período de realização da viagem: 18/10/2016 a 23/10/2016;
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão-de-obra e Apresentação de trabalhos técnicos e
científicos no 23º Encontro Internacional de Educadores de Zoológicos e Aquários(IZE) realizado
na cidade de Buenos Aires/Argentina.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido.
VII – Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão-de-obra e Divulgação da
Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte e seus programas.
VIII - Despesas de viagem: Sem custos para o Município.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1170817

Diário Oficial do Município – 05.11.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
RETIFICAÇÃO – SMED
A Secretaria Municipal de Educação retifica o resumo/extrato do relatório público de viagens
oficiais, publicado no DOM nº 5.160, de 27/10/2016, conforme:
Onde se lê:
Nome: Afonso Celso Renan Barbosa BM: 26.210-6
8. Despesas de viagem: R$1.072,62.
Leia-se:
Nome: Afonso Celso Renan Barbosa BM: 26.210-6
8. Despesas de viagem: R$1.125,40.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1170958

Diário Oficial do Município – 08.11.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMDE
A Gerência Administrativo-Financeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento – GEAF-DE
torna público os resumos/extratos dos relatórios públicos de viagens oficiais, em cumprimento a
Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
I - Nome: Bianca Cantoni Coutinho
II - Cargo ocupado pelo agente público: Assessora
III - Destino da viagem: Quito/Equador
IV - Período de realização da viagem: 15 a 21 de outubro de 2016
V - Objetivos da viagem: Assessorar o Prefeito e a Secretária Municipal Adjunta de Relações
Internacionais.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra, Divulgação de
município e de seus programas e Defesa de interesse do município.
VIII - Despesas de viagem: R$ 10.490,81.
I - Nome: Stephania Aleixo de Paula e Silva
II - Cargo ocupado pelo agente público: Secretária Municipal Adjunta

III - Destino da viagem: Bogotá/Colômbia
IV - Período de realização da viagem: 10 a 15 de outubro de 2016
V - Objetivos da viagem: Representação e Discussão de assuntos do interesse do município.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação de município e de seus programas,
Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos e Defesa de interesse do município.
VIII - Despesas de viagem: R$ 3.161,26.
I - Nome: Stephania Aleixo de Paula e Silva
II - Cargo ocupado pelo agente público: Secretária Municipal Adjunta
III - Destino da viagem: Quito/Equador
IV - Período de realização da viagem: 15 a 20 de outubro de 2016
V - Objetivos da viagem: Representação e Discussão de assuntos do interesse do município.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação de município e de seus programas,
Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos e Defesa de interesse do município.
VIII - Despesas de viagem: R$ 2.335,00.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1171076

SMED
A Secretaria Municipal de Educação torna público o resumo/extrato do relatório público de viagens
oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1o da Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme:
1. Nome: Ludmilla Skrepchuk Soares BM: 106.097-8
2. Cargo: Gerente do Programa Família Escola.
3. Destino da viagem: Brasília/DF.
4. Período: de 21/10/2016 a 21/10/2016.
5. Objetivo da viagem: Representação do Município e acompanhamento dos estudantes /Projeto
Câmara Mirim.
6. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
7. Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do Município e de seus programas.
8. Despesas de viagem: R$1.266,32.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1171111

Diário Oficial do Município – 10.11.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMDE
A Gerência Administrativo-Financeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento – GEAF-DE
torna público os resumos/extratos dos relatórios públicos de viagens oficiais, em cumprimento a
Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
I - Nome: Izabel Dias de Oliveira Melo
II - Cargo ocupado pelo agente público: Arquiteta Urbanista
III - Destino da viagem: Quito/Equador
IV - Período de realização da viagem: 16 a 23 de outubro de 2016
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra, Representação e Discussão de
assuntos do interesse do município.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido

VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra e Divulgação de
município e de seus programas.
VIII - Despesas de viagem: R$ 8.118,95.
I - Nome: Valesca Brandão Cerqueira Coimbra
II - Cargo ocupado pelo agente público: Arquiteta Urbanista
III - Destino da viagem: Quito/Equador
IV - Período de realização da viagem: 16 a 23 de outubro de 2016
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra, Representação e Discussão de
assuntos do interesse do município.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra, Divulgação de
município e de seus programas e Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos.
VIII - Despesas de viagem: R$ 8.118,95.
I - Nome: Tiago Esteves Gonçalves da Costa
II - Cargo ocupado pelo agente público: Gerente de 1º nível
III - Destino da viagem: Quito/Equador
IV - Período de realização da viagem: 16 a 23 de outubro de 2016
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra, Representação e Discussão de
assuntos do interesse do município e Apresentação de trabalhos técnicos e científicos.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra e Divulgação de
município e de seus programas.
VIII - Despesas de viagem: R$ 8.389,35.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1171225

Diário Oficial do Município – 12.11.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMOBI
A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura torna público o resumo/extrato do relatório
público de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº 9.593, de 16 de julho
de 2008, conforme:
Nome: Adriana Lima Braga Resende– BM. 112.412-7
1. Nome do agente público: Adriana Lima Braga Resende
2. Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal Adjunto
3. Destino da viagem: Brasília/ DF
4. Período de realização da viagem: 19/10/2016
5. Objetivo da viagem: Reunião de trabalho
6. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
7. Indicação dos benefícios para o município: Defesa de interesses do município, alinhamento de
suas políticas e busca de recursos técnicos ou financeiros.
8. Despesas de viagem: R$ 1407,30
Nome: Beatriz de Moraes Ribeiro– BM. 111.400-8
1. Nome do agente público: Beatriz de Moraes Ribeiro
2. Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal Adjunto
3. Destino da viagem: Brasília/ DF
4. Período de realização da viagem: 19/10/2016
5. Objetivo da viagem: Reunião de trabalho

6. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
7. Indicação dos benefícios para o município: Defesa de interesses do município, alinhamento de
suas políticas e busca de recursos técnicos ou financeiros.
8. Despesas de viagem: R$ 1437,30
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1171357

Diário Oficial do Município – 17.11.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMDE
A Gerência Administrativo-Financeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento – GEAF-DE
torna público os resumos/extratos dos relatórios públicos de viagens oficiais, em cumprimento a
Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
I - Nome: Leonardo Amaral Castro
II - Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal Interino
III - Destino da viagem: Quito/Equador
IV - Período de realização da viagem: 16 a 23 de outubro de 2016
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra, Representação e Discussão de
assuntos do interesse do município, Participação em grupos de trabalho, Apresentação de
trabalhos técnicos e científicos e acompanhar o Prefeito.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra e Divulgação de
município e de seus programas.
VIII - Despesas de viagem: R$ 10.299,55.
I - Nome: Laila Faria de Oliveira
II - Cargo ocupado pelo agente público: Gerente
III - Destino da viagem: Quito/Equador
IV - Período de realização da viagem: 14 a 25 de outubro de 2016
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra, Representação e Discussão de
assuntos do interesse do município.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra e Divulgação de
município e de seus programas.
VIII - Despesas de viagem: R$ 5.234,05.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1171469

Diário Oficial do Município – 18.11.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMDE
A Gerência Administrativo-Financeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento – GEAF-DE
torna público o resumo/extrato do relatório público de viagem oficial, em cumprimento a Lei nº
9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
I - Nome: Luciana Moreira Barbosa Ostos
II - Cargo ocupado pelo agente público: Arquiteta Urbanista

III - Destino da viagem: Quito/Equador
IV - Período de realização da viagem: 16 a 23 de outubro de 2016
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra, Representação e Discussão de
assuntos do interesse do município, Participação em grupos de trabalho, Apresentação de
trabalhos técnicos e científicos e acompanhar o Prefeito.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra e Divulgação de
município e de seus programas.
VIII - Despesas de viagem: R$ 8.118,95.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1171558

Diário Oficial do Município – 22.11.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMGO
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I- Nome: Délio de Jesus Malheiros.
II - Cargo ocupado pelo agente público: Vice-Prefeito.
III - Destino da viagem: Brasília/DF.
IV- Período da realização da viagem: 26/10/2016.
V- Objetivos da viagem: representação do Município, discussão de assuntos de interesse do
Município, participação em grupos de trabalho, apresentação de trabalhos técnicos e científicos.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido.
VII - Indicação dos benefícios para o Município: qualificação de mão de obra, divulgação do
Município e de seus programas, busca de recursos técnicos ou financeiros, alinhamento de
políticas municipais junto a outros órgãos e defesa de interesse do Município.
VIII- Despesas de Viagem: R$1.076,02.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1171664

Diário Oficial do Município – 23.11.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMDE
A Gerência Administrativo-Financeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento – GEAF-DE
torna público o resumo/extrato do relatório público de viagem oficial, em cumprimento a Lei nº
9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
I - Nome: Leonardo Amaral Castro
II - Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal Interino
III - Destino da viagem: Florianópolis/SC
IV - Período de realização da viagem: 07 e 08 de novembro de 2016
V - Objetivos da viagem: Representação e Discussão de assuntos de interesse do município,
Participação em grupos de trabalho e Apresentação de trabalhos técnicos e científicos.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido

VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação de município e de seus programas e
Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos.
VIII - Despesas de viagem: R$ 370,00.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1171701

Diário Oficial do Município – 25.11.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMDE
A Gerência Administrativo-Financeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento – GEAF-DE
torna público o resumo/extrato do relatório público de viagem oficial, em cumprimento a Lei nº
9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
I - Nome: Lívia de Oliveira Monteiro
II - Cargo ocupado pelo agente público: Assessora
III - Destino da viagem: Quito/Equador
IV - Período de realização da viagem: 14 a 23 de novembro de 2016
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra, Representação e Discussão de
assuntos de interesse do município, Apresentação de trabalhos técnicos e científicos e Assessorar
o Secretário Municipal de Desenvolvimento Interino.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra e Divulgação de
município e de seus programas.
VIII - Despesas de viagem: R$ 5.031,50.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1171857

Diário Oficial do Município – 26.11.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMOBI
A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura torna público o resumo/extrato do relatório
público de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº 9.593, de 16 de julho
de 2008, conforme:
Nome: Ricardo Augusto Simões Campos – BM. 113.450-5
1. Nome do agente público: Ricardo Augusto Simões Campos
2. Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal
3. Destino da viagem: Brasília/ DF
4. Período de realização da viagem: 23/08/2016
5. Objetivo da viagem: Reunião de trabalho
6. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
7. Indicação dos benefícios para o município: Representação e defesa de interesses do município.
8. Despesas de viagem: R$ 1544,78
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1171971

Diário Oficial do Município – 29.11.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMGO
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I- Nome: Marcio Araujo de Lacerda.
II - Cargo ocupado pelo agente público: Prefeito.
III - Destino da viagem: São Paulo.
IV- Período da realização da viagem: 07/11/2016.
V - Objetivos da viagem: discussão de assuntos de interesse do Município.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido.
VII - Indicação dos benefícios para o Município: defesa de interesse do Município.
VIII- Despesas de Viagem: R$1.696,87.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1172012

SMDE
A Gerência Administrativo-Financeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento – GEAF-DE
torna público os resumos/extratos dos relatórios públicos de viagens oficiais, em cumprimento a
Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
I - Nome: Bruno Martins Hermann
II - Cargo ocupado pelo agente público: Gerente
III - Destino da viagem: Quito/Equador
IV - Período de realização da viagem: 16 a 23 de outubro de 2016
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra, Representação e Discussão de
assuntos do interesse do município.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra e Divulgação de
município e de seus programas.
VIII - Despesas de viagem: R$ 8.399,45.
I - Nome: Stephania Aleixo de Paula e Silva
II - Cargo ocupado pelo agente público: Secretária Municipal Adjunta
III - Destino da viagem: Marraquexe/Marrocos
IV - Período de realização da viagem: 12 a 17 de novembro de 2016
V - Objetivos da viagem: Representação e Discussão de assuntos do interesse do município e
Assessorar o Prefeito.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação de município e de seus programas,
Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos e Defesa de interesse do município.
VIII - Despesas de viagem: R$ 3.513,20.
I - Nome: Bianca Cantoni Coutinho
II - Cargo ocupado pelo agente público: Assessora
III - Destino da viagem: Boston/Estados Unidos
IV - Período de realização da viagem: 14 a 20 de novembro de 2016
V - Objetivos da viagem: Representação e Discussão de assuntos do interesse do município e
Assessorar o Prefeito.

VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação de município e de seus programas,
Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos e Defesa de interesse do município.
VIII - Despesas de viagem: R$ 3.048,00.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1172055

Diário Oficial do Município – 30.11.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMGO
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento à Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I- Nome: Marcio Araujo de Lacerda.
II - Cargo ocupado pelo agente público: Prefeito.
III - Destino da viagem: Brasília/DF
IV- Período da realização da viagem: 25/10/2016 a 26/10/2016.
V - Objetivos da viagem: discussão de assuntos de interesse do Município.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido.
VII - Indicação dos benefícios para o Município: busca de recursos técnicos ou financeiros, defesa
de interesse do Município.
VIII- Despesas de Viagem: R$4.275,64.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1172068

Diário Oficial do Município – 01.12.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMMA
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento à Lei nº. 9.593, de 16 de julho de 2008 e ao Decreto Municipal nº 16.272, de 1º de
abril de 2016, conforme:
I - Nome: Edna Cardozo Dias.
II - Cargo ocupado pelo agente público: Coordenadora
III - Destino da viagem: Curitiba - PR.
IV - Período de realização da viagem: 26/10/2016 a 29/10/16.
V- Objetivo: Aprimoramento de mão de obra, discussão de assuntos de interesse do município.
VI - Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
VII - Indicação dos benefícios: Qualificação da mão de obra, divulgação do município e de seus
programas.
VIII - Despesa de Viagem: Sem ônus para o Município.
I - Nome: Edinilson dos Santos.
II - Cargo ocupado pelo agente público: Engenheiro.
III - Destino da viagem: Goiânia - GO
IV - Período de realização da viagem: 08/11/2016. A 10/11/2016
V - Objetivo: Ministrar curso.
VI - Cumprimento do Objetivo: Cumprido.

VII - Indicação dos benefícios: Divulgação do Município e de seus programas.
VIII - Despesa de Viagem: Sem ônus para o Município.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1172122

SMOBI
A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura torna público o resumo/extrato do relatório
público de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº 9.593, de 16 de julho
de 2008, conforme:
Publicado no dia 24/09/2016;
Nome do agente público: Ricardo de Miranda Aroeira– BM. 42.991-4;
Retificação do Item 4.Despesas de viagem conforme abaixo:
Onde se lê:
4. Despesas de viagem: R$ 2432,31
Leia-se:
4. Despesas de viagem: R$ 2452,31
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1172120

Diário Oficial do Município – 02.12.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
FZB-BH
O Diretor de Administração e Finanças da Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte, em
cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº 9.593/2008 e Decreto nº 16.272/2016, que “dispõe
sobre viagens de servidores, empregados públicos e agentes políticos do Município”, torna público
relatório de viagem oficial realizada em nome do Município, conforme abaixo:
I - Nome: Maria Elvira Loyola Teixeira da Costa, BM: 00.088-8;
II - Cargo efetivo: Técnico Superior de Serviço Público/ Veterinária;
III – Destino da viagem: Brasília - DF;
IV - Período de 23/09/2016 a 25/09/2016;
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão-de-obra, Representação do Município e
Participação em grupos de trabalho no II workshop sobre nutrição de animais selvagens da
Sociedade do Brasil – SZB.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido.
VII – Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão-de-obra e Divulgação do(a)
Município/FZB-BH e seus programas.
VIII - Despesas de viagem: Sem custos para o Município.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1172211

Diário Oficial do Município – 05.12.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMDE
A Gerência Administrativo-Financeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento – GEAF-DE
torna público o resumo/extrato do relatório público de viagem oficial, em cumprimento a Lei nº
9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
I - Nome: Lívia de Oliveira Monteiro
II - Cargo ocupado pelo agente público: Assessora
III - Destino da viagem: Santa Fé/Argentina
IV - Período de realização da viagem: 22 a 26 de novembro de 2016
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra, Representação e Discussão de
assuntos de interesse do município, Participação em grupos de trabalho e Assessorar o viceprefeito.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra, Divulgação do
município e de seus programas, Alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos e
Defesa de interesse do município.
VIII - Despesas de viagem: R$ 3.151,64.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1172277

Diário Oficial do Município – 06.12.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMGO
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I- Nome: Délio de Jesus Malheiros.
II - Cargo ocupado pelo agente público: Vice-Prefeito.
III - Destino da viagem: Santa Fé - Argentina
IV- Período da realização da viagem: 22/11/16 a 25/11/2016.
V- Objetivos da viagem: representação do Município, discussão de assuntos de interesse do
Município.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido.
VII - Indicação dos benefícios para o Município: divulgação do Município e de seus programas,
alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos.
VIII- Despesas de Viagem: R$4.127,07.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1172353

SMMA
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, torna público o resumo do relatório de viagem oficial,
em cumprimento à Lei nº. 9.593, de 16 de julho de 2008 e ao Decreto Municipal nº 16.272, de 1º
de abril de 2016, conforme:
1. Nome: Marcos Antonio Santos de Souza.
2. Cargo ocupado pelo agente público: Gerente de II nível.
3. Destino da viagem: Campinas - SP
4. Período de realização da viagem: 28/09/2016 a 03/10/2016.
5. Objetivo: Aprimoramento de mão de obra participação em grupos de trabalho, apresentação de
trabalhos técnicos e científicos.
6. Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
7. Indicação dos benefícios: Qualificação da mão de obra, divulgação do município e de seus
programas, alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos.
8. Despesa de Viagem: Sem ônus para o Município
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1172375

Diário Oficial do Município – 07.12.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
PGM
A Procuradoria Geral do Município torna público o resumo/extrato do relatório público de viagens
oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº. 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme:
I – Nome: Felipe Mantuano Pereira
II – Cargo ocupado pelo agente público: Procurador Municipal
III – Destino da viagem: Maceió/AL
IV – Período da realização da viagem: 08 a 11 de Novembro de 2016
V – Objetivos da viagem: Discussão de assuntos de interesse do Município
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
VII – Indicação dos benefícios para o Município: Defesa de Interesse do Município
VIII – Despesas de viagem: R$ 4.989,21
I – Nome: Raphael Vasconcelos Dutra
II – Cargo ocupado pelo agente público: Procurador Municipal
III – Destino da viagem: Maceió/AL
IV – Período da realização da viagem: 08 a 11 de Novembro de 2016
V – Objetivos da viagem: Discussão de assuntos de interesse do Município
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
VII – Indicação dos benefícios para o Município: Defesa de Interesse do Município
VIII – Despesas de viagem: R$ 4.989,21
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1172414

Diário Oficial do Município – 09.12.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMF
A Secretaria Municipal de Finanças torna público o resumo dos relatórios de viagens oficiais, em
cumprimento à Lei nº. 9.593, de 16 de julho de 2008 e ao Decreto Municipal nº 16.272, de 1º de
abril de 2016, conforme:
Nome: Alfredo Bento de Vasconcellos Neto.
Cargo ocupado pelo agente público: Auditor de Tributos Municipais.
Destino da viagem: Brasília/DF.
Período de realização da viagem: 23/10/2016 a 25/10/2016.
Objetivo: Representação do Município; discussão de assuntos de interesse do Município e
participação em grupos de trabalho.
Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
Indicação dos benefícios: Busca de recursos técnicos ou financeiros; alinhamento de políticas
municipais junto a outros Órgãos e defesa de interesse do Município.
Despesa de Viagem: R$ 1.843,57.
Nome: Edgar do Carmo Ferreira.
Cargo ocupado pelo agente público: Auditor de Tributos Municipais.
Destino da viagem: Brasília/DF.
Período de realização da viagem: 28/11/2016 a 30/11/2016.
Objetivo: Representação do Município; discussão de assuntos de interesse do Município e
participação em grupos de trabalho.
Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
Indicação dos benefícios: Qualificação da mão de obra; alinhamento de políticas municipais junto
a outros Órgãos e defesa de interesse do Município.
Despesa de Viagem: R$ 2.239,38.
Nome: Frederico George da Fonseca.
Cargo ocupado pelo agente público: Auditor de Tributos Municipais.
Destino da viagem: Brasília/DF.
Período de realização da viagem: 21/11/2016 a 24/11/2016.
Objetivo: Representação do Município e reunião da Secretaria Executiva do CGSN.
Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
Indicação dos benefícios: Defesa de interesse do Município e alterações na LC 123/2006
introduzidas pela LC 155/2016.
Despesa de Viagem: R$ 4.481,41.
Nome: Maria do Carmo Gomes Miranda.
Cargo ocupado pelo agente público: Analista Fazendária.
Destino da viagem: Brasília/DF.
Período de realização da viagem: 28/11/2016 a 29/11/2016.
Objetivo: Representação do Município; discussão de assuntos de interesse do Município e
participação em grupos de trabalho.
Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
Indicação dos benefícios: Alinhamento de políticas municipais junto a outros Órgãos.
Despesa de Viagem: R$ 1.918,30.
Nome: Pedro Meneguetti.
Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal de Finanças.
Destino da viagem: Brasília/DF.
Período de realização da viagem: 25/10/2016.

Objetivo: Discussão de assuntos de interesse do Município e Assessoramento e
Acompanhamento ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte.
Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
Indicação dos benefícios: Busca de recursos técnicos ou financeiros e defesa de interesse do
Município.
Despesa de Viagem: R$ 688,69.
Nome: Pedro Meneguetti.
Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal de Finanças.
Destino da viagem: Brasília/DF.
Período de realização da viagem: 11/11/2016.
Objetivo: Representação do Município e discussão de assuntos de interesse do Município.
Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
Indicação dos benefícios: Busca de recursos técnicos ou financeiros e defesa de interesse do
Município.
Despesa de Viagem: R$ 2.323,41.
Nome: Pedro Meneguetti.
Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal de Finanças.
Destino da viagem: Brasília/DF.
Período de realização da viagem: 22/11/2016.
Objetivo: Representação do Município e discussão de assuntos de interesse do Município.
Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
Indicação dos benefícios: Busca de recursos técnicos ou financeiros e defesa de interesse do
Município.
Despesa de Viagem: R$ 1.225,69.
Nome: Renan Lopes Oliveira.
Cargo ocupado pelo agente público: Auditor Fiscal de Tributos Municipais.
Destino da viagem: Brasília/DF.
Período de realização da viagem: 20/09/2016 a 21/09/2016.
Objetivo: Representação do Município.
Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
Indicação dos benefícios: Alinhamento de políticas municipais junto a outros Órgãos e defesa de
interesse do Município.
Despesa de Viagem: R$ 1.514,50.
Nome: Roberto Freitas Soares da Silva Filho.
Cargo ocupado pelo agente público: Auditor de Tributos Municipais.
Destino da viagem: Brasília/DF.
Período de realização da viagem: 22/09/2016 a 23/09/2016.
Objetivo: Representação do Município e discussão de assuntos de interesse do Município.
Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
Indicação dos benefícios: Alinhamento de políticas municipais junto a outros Órgãos.
Despesa de Viagem: R$ 1.124,97.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1172489

Diário Oficial do Município – 13.12.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMMA
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, torna público o resumo do relatório de viagem oficial,
em cumprimento à Lei nº. 9.593, de 16 de julho de 2008 e ao Decreto Municipal nº 16.272, de 1º
de abril de 2016, conforme:
1. Nome: Ana Maria Caetano Pereira.
2. Cargo ocupado pelo agente público: Analista de Políticas Públicas.
3. Destino da viagem: Cidade do México - México
4. Período de realização da viagem: 29/11/2016 à 04/12/2016.
5. Objetivo: Representação do município; Assessoramento/Acompanhamento de autoridade –
Prefeito Marcio Lacerda.
6. Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
7. Indicação dos benefícios: Divulgação do município e de seus programas, busca de recursos
técnicos ou financeiros.
8. Despesa de Viagem: R$2.708,83(dois mil setecentos e oito reais e oitenta e três centavos).
1. Nome: Ana Vitória Wernke.
2. Cargo ocupado pelo agente público: Gerente de I nivel.
3. Destino da viagem: Maceió - AL
4. Período de realização da viagem: 23/11/2016 à 25/11/2016.
5. Objetivo: Representação do município.
6. Cumprimento do Objetivo: Cumprido.
7. Indicação dos benefícios: Divulgação do município e de seus programas.
8. Despesa de Viagem: Sem ônus para o município.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1172676

Diário Oficial do Município – 14.12.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
PGM
A Procuradoria Geral do Município torna público o resumo/extrato do relatório público de viagens
oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº. 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme:
I – Nome: Rúsvel Beltrame Rocha
II – Cargo ocupado pelo agente público: Procurador Geral do Município
III – Destino da viagem: Campinas/SP
IV – Período da realização da viagem: 28 de Novembro de 2016
V – Objetivos da viagem: Representação do Município
VI – Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
VII – Indicação dos benefícios para o Município: Defesa de Interesse do Município
VIII – Despesas de viagem: R$ 1.715,20
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1172711

Diário Oficial do Município – 15.12.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
PGM
A Procuradoria Geral do Município torna público o resumo/extrato do relatório público de viagens
oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº. 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme:
I - Nome: Cristiano Reis Giuliani
II - Cargo ocupado pelo agente público: Procurador Municipal
III - Destino da viagem: Maceió/AL
IV - Período da realização da viagem: 08 a 11 de Novembro de 2016
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de Mão de Obra
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da Mão de Obra
VIII - Despesas de viagem: R$ 4.989,21
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1172819

SMGO
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I- Nome: Marcio Araujo de Lacerda.
II - Cargo ocupado pelo agente público: Prefeito.
III - Destino da viagem: Rio de Janeiro/RJ
IV- Período da realização da viagem: 24/11/2016.
V - Objetivos da viagem: representação do Município e discussão de assuntos de interesse do
Município.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido.
VII - Indicação dos benefícios para o Município: divulgação do Município e de seus programas,
alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos e defesa de interesse do Município.
VIII- Despesas de Viagem: R$954,38.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1172762

SMPS
A Secretaria Municipal de Políticas Sociais torna público o resumo dos relatórios de viagens
oficiais, em cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril
de 2016, conforme:
I.

Nome: Soraya Romina Santos;
II. Cargo ocupado pelo agente público: Assessor III;
III. Destino da viagem: Campinas / SP;
IV. Período da realização da viagem: 08 a 10 de dezembro de 2016;
V. Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra; Representação do Município; Discussão
de Assuntos de Interesse do Município, Participação em Grupos de Trabalho; Apresentação de
Trabalhos Técnicos e Científicos; Exposição / Participação em Feiras;

VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido;
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra; Divulgação do
município e de seus programas; Busca de Recursos Técnicos ou Financeiros; Alinhamento de
políticas municipais junto a outros órgãos; Defesa de Interesse do Município.
VIII. Despesas de Viagem: R$2.640,49 (dois mil seiscentos e quarenta reais e quarenta e nove
centavos).
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1172769

Diário Oficial do Município – 17.12.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMPS
A Secretaria Municipal de Políticas Sociais torna público o resumo dos relatórios de viagens
oficiais, em cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril
de 2016, conforme:
I. Nome: Ana Paula Simões Hilário;
II. Cargo ocupado pelo agente público: Gerente Nível 1;
III. Destino da viagem: Brasília / DF;
IV. Período da realização da viagem: 27 a 28 de setembro de 2016;
V. Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra; Discussão de Assuntos de Interesse do
Município, Participação em Grupos de Trabalho.
VI. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
VII. Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação de mão de obra; Alinhamento de
políticas municipais junto a outros órgãos.
VIII. Despesas de Viagem: R$1.692,41. (Hum mil seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e
um centavos).
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1172946

Diário Oficial do Município – 20.12.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMDE
A Gerência Administrativo-Financeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento – GEAF-DE
torna público o resumo/extrato do relatório público de viagem oficial, em cumprimento a Lei nº
9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
I - Nome: Stephania Aleixo de Paula e Silva
II - Cargo ocupado pelo agente público: Secretária Municipal Adjunta
III - Destino da viagem: Madri/Espanha
IV - Período de realização da viagem: 26 de novembro a 03 de dezembro de 2016
V-Objetivos da viagem: Representação e Discussão de assuntos de interesse do Município.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido

VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do Município e de seus programas,
Alinhamento de Políticas Municipais junto a outros órgãos e Defesa de interesse do Município.
VIII - Despesas de viagem: Sem ônus para o município.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1173039

Diário Oficial do Município – 22.12.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
CTGM
A Controladoria Geral do Município torna público o resumo do relatório de viagens oficiais, em
cumprimento ao disposto na Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de
abril de 2016, conforme:
I - Nome: Maria Fernanda de Morais Figueredo Camargos;
II - Cargo ocupado pelo agente público: Secretária Especial de Prevenção da Corrupção e
Informações Estratégicas;
III - Destino da viagem: São Paulo/SP;
IV - Período de realização da viagem: 29 e 30 de Novembro de 2016;
V - Objetivos da viagem: Representação do Município;
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido;
VII- Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do Município e de seus programas;
VIII - Despesas de Viagem: R$ 560,00.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1173183

SMED
A Secretaria Municipal de Educação torna público o resumo/extrato do relatório público de viagens
oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1o da Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme:
1. Nome: Cláudia Maria de Miranda Fernandes - BM: 40.160-2
2. Cargo: Professor Municipal.
3. Destino da viagem: Rio de Janeiro/RJ.
4. Período:12/12/2016 a 16/12/2016.
5. Objetivo da viagem: Aprimoramento de mão de obra, representação do Município, discussão de
assuntos de interesse do Município e participação em grupos de trabalho.
6. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido.
7. Indicação dos benefícios para o Município: Alinhamento de políticas municipais junto a outros
órgãos e defesa de interesse do Município.
8. Despesas de viagem: R$785,00.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1173157

SMOBI
A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura torna público o resumo/extrato do relatório
público de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº 9.593, de 16 de julho
de 2008, conforme:
1. Nome: Beatriz de Moraes Ribeiro– BM. 111.400-8
2. Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal Adjunto
3. Destino da viagem: Brasília/ DF
4. Período de realização da viagem: 11/11/2016
5. Objetivo da viagem: Reunião de trabalho
6. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
7. Indicação dos benefícios para o município: Defesa de interesses do município, alinhamento de
suas políticas e busca de recursos técnicos ou financeiros.
8. Despesas de viagem: R$ 2247,41
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1173173

Diário Oficial do Município – 26.12.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
PGM
A Procuradoria Geral do Município torna público o resumo/extrato do relatório público de viagens
oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei nº. 9.593, de 16 de julho de 2008, conforme:
I - Nome: Rúsvel Beltrame Rocha
II - Cargo ocupado pelo agente público: Procurador Geral do Município
III - Destino da viagem: Brasília/DF
IV - Período da realização da viagem: 07 de Dezembro de 2016
V - Objetivos da viagem: Discussão de Assuntos de Interesse do Município
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Defesa de Interesse do Município
VIII - Despesas de viagem: R$ 1.823,32
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1173293

SMGO
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I- Nome: Marcio Araujo de Lacerda.
II - Cargo ocupado pelo agente público: Prefeito.
III - Destino da viagem: Campinas /SP.
IV- Período da realização da viagem: 27/11/2016 a 29/11/2016.
V - Objetivos da viagem: representação do Município, discussão de assuntos de interesse do
Município.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido.

VII - Indicação dos benefícios para o Município: alinhamento de políticas municipais junto a outros
órgãos, defesa de interesse do Município.
VIII- Despesas de Viagem: R$4.207,31.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1173339

SMPL
A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação torna público o resumo/extrato
do relatório de viagens oficiais, em cumprimento ao disposto no art. 1º da Lei Municipal nº 9.593,
de 16 de julho de 2008 e Decreto Nº 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
1. Nome do agente público: Bruno Leonardo Passeli
2. Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal
3. Destino da viagem: Brasília - DF
4. Período de realização da viagem: 14/12/2016 a 15/12/2016
5. Objetivo da viagem: representação do Município
6. Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido
7. Indicação dos benefícios para o município: alinhamento de políticas municipais junto a outros
órgãos
8. Despesas de viagem: R$ 2.196,52.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1173341

Diário Oficial do Município – 27.12.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMGO
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I- Nome: Marcio Araujo de Lacerda.
II - Cargo ocupado pelo agente público: Prefeito.
III - Destino da viagem: Brasília/DF.
IV- Período da realização da viagem: 29/11/2016 a 30/11/2016.
V - Objetivos da viagem: representação do Município, discussão de assuntos de interesse do
Município.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido.
VII - Indicação dos benefícios para o Município: divulgação do Município e de seus programas,
busca de recursos técnicos ou financeiros, alinhamento de políticas municipais junto a outros
órgãos, defesa de interesse do Município.
VIII- Despesas de Viagem: R$1.949,51.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1173371

Diário Oficial do Município – 28.12.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMGO
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I- Nome: Marcio Araujo de Lacerda.
II - Cargo ocupado pelo agente público: Prefeito.
III - Destino da viagem: Brasília/DF.
IV- Período da realização da viagem: 07/12/2016.
V - Objetivos da viagem: representação do Município, discussão de assuntos de interesse do
Município.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido.
VII - Indicação dos benefícios para o Município: busca de recursos técnicos ou financeiros,
alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos, defesa de interesse do Município.
VIII- Despesas de Viagem: R$1.982,22.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1173448

SMPS
Retifica-se o Relatório de Viagem de Soraya Romina Santos– BM: 40.928-X, publicado no Diário
Oficial do Município em 15 de dezembro de 2016 – Edição 5.189.
Onde se lê:
Despesas de viagem: R$ 2.640,49 (dois mil seiscentos e quarenta reais e quarenta e nove
centavos).
Leia-se:
Despesas de viagem: R$ 2.600,49 (dois mil e seiscentos reais e quarenta e nove centavos).
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1173463

Diário Oficial do Município – 30.12.2016
Extrato Administração Direta – Relatório de Viagens Oficiais
SMGO
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo do relatório de viagem oficial, em
cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I- Nome: Marcio Araujo de Lacerda.
II - Cargo ocupado pelo agente público: Prefeito.
III - Destino da viagem: Brasília/DF.

IV- Período da realização da viagem: 29/12/2016.
V - Objetivos da viagem: representação do Município, discussão de assuntos de interesse do
Município.
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido.
VII - Indicação dos benefícios para o Município: busca de recursos técnicos ou financeiros,
alinhamento de políticas municipais junto a outros órgãos, defesa de interesse do Município.
VIII- Despesas de Viagem: R$902,56
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1173658
A Secretaria Municipal de Governo torna público o resumo dos relatórios de viagens oficiais, em
cumprimento a Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I - Nome: Régis Augusto Souto;
II - Cargo ocupado pelo agente público: Chefe da Assessoria de Comunicação;
III - Destino da viagem: Campinas/SP;
IV- Período da realização da viagem: 27/11/2016 a 29/11/2016
V - Objetivos da viagem: representação do município, discussão de assuntos de interesse do
município e assessoramento/acompanhamento ao Prefeito;
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido;
VII - Indicação dos benefícios para o Município: alinhamento de políticas municipais junto a outros
órgãos e defesa de interesse do município;
VIII - Despesas de Viagem: R$1.543,50.
I - Nome: Régis Augusto Souto;
II - Cargo ocupado pelo agente público: Chefe da Assessoria de Comunicação;
III - Destino da viagem: Brasília/DF
IV - Período da realização da viagem: 29/11/2016 a 30/11/2016
V - Objetivos da viagem: representação do município, discussão de assuntos de interesse do
município e assessoramento/acompanhamento ao Prefeito;
VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: cumprido;
VII - Indicação dos benefícios para o Município: divulgação do município e de seus programas,
busca de recursos técnicos ou financeiros, alinhamento de políticas municipais junto a outros
órgãos e defesa de interesse do município;
VIII - Despesas de Viagem: R$893,12.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1173646

CTGM - OUVIM
A Ouvidoria do Município torna público o resumo do relatório de viagens oficiais, em cumprimento
ao disposto na Lei nº 9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto nº 16.272, de 1º de abril de 2016,
conforme:
I - Nome: Aline Mendes Cerqueira;
II - Cargo ocupado pelo agente público: Gerente de 1º Nível;
III - Destino da viagem: Brasília / DF;
IV - Período de realização da viagem: 12 de dezembro a 14 dezembro de 2016;
V - Objetivos da viagem: Aprimoramento de mão de obra; Representação do Município; Discussão
de assuntos de interesse do Município; e Participação em grupos de trabalho;

VI - Conclusão acerca do cumprimento dos objetivos: Cumprido;
VII- Indicação dos benefícios para o Município: Qualificação da mão de obra; e Alinhamento de
políticas municipais junto a outros órgãos;
VIII - Despesas de Viagem: Sem ônus para o Município.
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1173635

SMDE
A Gerência Administrativo-Financeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento – GEAF-DE
torna público o resumo/extrato do relatório público de viagem oficial, em cumprimento a Lei nº
9.593, de 16 de julho de 2008 e Decreto 16.272, de 1º de abril de 2016, conforme:
I - Nome: Leonardo Amaral Castro
II - Cargo ocupado pelo agente público: Secretário Municipal Interino
III - Destino da viagem: Ashgabate/Turcomenistão
IV - Período de realização da viagem: 24 a 28 de novembro de 2016
V- Objetivos da viagem: Representação e Discussão de assuntos de interesse do Município e
Apresentação de trabalhos técnicos e científicos.
VI - Conclusão acerca do comprimento dos objetivos: cumprido
VII - Indicação dos benefícios para o Município: Divulgação do Município e de seus programas,
Busca de recursos técnicos ou financeiro.
VIII - Despesas de viagem: R$ 2.023,06
Essa publicação encontra-se disponível no link:
http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1173602

