
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

[Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado
de Minas Gerais]

[Diretoria Geral]

PORTARIA IPEM Nº 82, DE 14 DE OUTUBRO DE 2021.

 

Extingue o Escritório Regional do IPEM/MG, no Município de Belo Horizonte e cria o Escritório
Regional Metropolitano do IPEM/MG em Contagem.
 
Considerando a necessidade de redução dos custos operacionais, otimizando o uso dos
recursos públicos;
 
Considerando a impossibilidade de realizar obras de manutenção predial e/ou reformas nos
imóveis que não pertençam ao INMETRO com recursos do Convênio nº 36/2020.
 
Considerando os custos referentes às várias solicitações de contratação de mais
colaboradores, aquisição/instalação de cobertura de estacionamentos para os veículos dos
servidores, reforma de telhado, conserto de infiltrações do imóvel onde funciona a Regional
Belo Horizonte, dentre outros;
 
Considerando que não haverá prejuízo aos serviços prestados à comunidade, haja vista que
a região atendida pelos servidores se manterá a mesma, alterando-se somente a base onde
os servidores devem registrar seu ponto digital e retirar os veículos e equipamentos
necessários ao trabalho externo;
 
Considerando a proximidade entre o Município de Belo Horizonte e de Contagem;
 
E, principalmente considerando a priorização do interesse público, em detrimento do privado;
 
 
A DIRETORA-GERAL DO INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS
GERAIS-IPEM/MG, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no inciso I do art. 7º
do Decreto nº 47.899, de 26/03/2020, resolve:
 
Art. 1º. Extinguir o escritório Regional do IPEM/MG de Belo Horizonte, localizado na Rua Jacuí,
nº 3.921, bairro Ipiranga, a partir de 26/11/2021.
 
Art. 2º. Criar o Escritório Regional Metropolitano do IPEM/MG, que estará localizado na Rua
Cristiano França Teixeira, nº 80, bairro Cinco, no Município de Contagem, a partir de
29/11/2021.
 
Parágrafo único. O Escritório Regional Metropolitano manterá as mesmas gerências e
servidores do escritório da Regional Belo Horizonte e ficará subordinado administrativa e
operacionalmente ao Gabinete e tecnicamente à Diretoria de Metrologia e Qualidade.
 
Art. 3º. Fica autorizada a execução das ações necessárias para a movimentação de
servidores, mobiliário, veículos e instrumentos de trabalho com a finalidade de garantir o
pleno desenvolvimento das atividades do Escritório ora criado.
 
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Contagem, 14 de outubro de 2021.
 
 

Melissa Barcellos Martinelle
Diretora Geral

Documento assinado eletronicamente por Melissa Barcellos Martinelle,
Diretor(a) Geral, em 14/10/2021, às 13:34, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 36581948 e o código CRC E80CE65E.

Referência: Processo nº 2330.01.0001875/2021-50 SEI nº 36581948
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