Instituto Estadual de Florestas

Diretor-Geral: Bertholdino Apolônio Teixeira Júnior
ATOS DO DIRETOR GERAL
O Diretor Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a decisão liminar proferida no
Processo nº 0570 .13 .000986-5, afasta o servidor J .L .M ., MASP 1 .112 .824-6, do exercício do cargo de provimento efetivo de Analista
Ambiental .

Remove a pedido, nos termos do art . 80, da Lei n .º 869, de 05 de julho de 1952, a servidora:
Masp 1251604-3, Daniela Cristiane da Silva Schetini, Analista Ambien- tal, do Regional Centro-Norte para a Regional Metropolitana de Belo
Horizonte .

Registra afastamento preliminar à aposentadoria, nos termos do § 24 do art . 36 da CE/1989, da servidora:
Masp 1 .020 .485-7, Lúcia do Espirito Santo Arcebispo, a partir de 11/09/2013, referente ao cargo de Técnico Ambiental, Nível vI, Grau A .

Concede licença à gestante, nos termos do inciso xvIII do art . 7º da CR/1988, à servidora:
Masp 1 .182 .940-5, Cláudia vanessa Soares, por um período de 120 dias, a partir de 03/06/2013 .

Concede três meses de férias-prêmio, nos termos do § 4º do art . 31, da CE/1989, ao servidor:
Masp 1 .152 .186-1, vinícius de Assis Moreira, referente ao 1º quinquê- nio de exercício, a partir de 09/09/2011 .

Autoriza afastamento para gozo de férias-prêmio, nos termos da Reso- lução SEPLAG nº 22, de 25/04/2003, ao servidor:
Masp 1 .152 .186-1, vinícius de Assis Moreira, por 02 meses, referentes ao 1º quinquênio, a partir de 01/10/2013 .

Registra opção por composição remuneratória, nos termos do art . 20, II, da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, alterado pelo art . 16
da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, dos servidores: Masp 1 .146 .880-8, Carlos José Andrade Silveira, pela remuneração do cargo
efetivo de Analista Ambiental I-C, do Instituto Estadual de Flo- restas, acrescida de 50% do valor do vencimento do cargo em comissão DAI-15
FL1100080, do Instituto Estadual de Florestas, a partir de 09 de setembro de 2013;
Masp 1 .020 .923-7, Marina Lígia de Oliveira Rocha, pela remunera- ção do cargo efetivo de Analista Ambiental III-C, do Instituto Estadual de
Florestas, acrescida de 50% do valor do vencimento do cargo em comissão DAI-20 FL1100076, do Instituto Estadual de Florestas, a par- tir de 23
de agosto de 2013 .

Anula o ato referente ao servidor:
Masp 598 .790-4, Emerson Gonçalves dos Santos, ato de concessão de três meses de férias-prêmio, publicado em 14/09/2011, conforme Nota
Técnica / SGDP / DPDv / SEMAD Nº 004/2013 .

Concede quinquênio, nos termos do art . 118, do ADCT, da CE/1989, ao servidor:
Masp 598 .790-4, Emerson Gonçalves dos Santos, referente ao 2º quin- quênio, a partir de 24/04/2013 .

Concede três meses de férias-prêmio, nos termos do § 4º do art . 31, da CE/1989, ao servidor:
Masp 598 .790-4, Emerson Gonçalves dos Santos, referente ao 2º quin- quênio de exercício, a partir de 24/04/2013 .

Torna sem efeito o ato publicado em 23/08/2013, que nomeou Hugo Ribeiro de Souza, para o cargo de provimento em comissão DAI-10
FL1100122 .
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Revoga o ato que atribuiu, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011 e do Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, a
Juliana Fonseca, Masp 1.258.683-0, a gratificação temporária estraté- gica GTEI-1 FL1100212 .

Exonera nos termos do art . 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, Juliana Fonseca, Masp 1 .258 .683-0, do cargo de provimento em
comissão DAI-10 FL1100124, constante do Anexo x do Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011 .
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