100 DIAS DA ATUAL
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Foto: Diego Gazola

Varginha completa 100 dias da atual Administração Municipal. São obras e trabalhos em prol da população. Apesar da dificuldade durante
essa pandemia, a Prefeitura tem trabalhado muito, inclusive no enfrentamento à Covid-19. Pág. 2-9
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100 DIAS DE ADMINISTRAÇÃO
A
Administração
Municipal completa 100 dias de
gestão. Neste período, Varginha
tem sido marcada por decisões,
planejamento e ações que
exigem uma atuação séria,
comprometida e eficiente em
um crítico momento devido à
pandemia da Covid-19. Apesar
disso, Varginha não parou. Muito
pelo contrário, são avanços por
toda a cidade que podem ser
acompanhados pela população.
Varginha está com as
finanças
do
município
equilibradas,
com
compromissos sendo honrados,
a exemplo dos servidores que
recebem sempre em dia, em
uma programação eficiente da
Secretaria da Fazenda.
BUSCA DE RECURSOS
Nesse início de mandato,
Varginha foi bem representada
em reuniões em pólos como
Distrito Federal, São Paulo e
Belo Horizonte, sempre em
busca de recursos e conquistas
para o Município. O município
esteve representado, inclusive
no lançamento da Agenda
Prefeito + Brasil no Palácio do
Planalto – um guia elaborado
pelo Governo Federal para
auxiliar os prefeitos eleitos e
reeleitos dos 5.568 municípios
brasileiros
contendo
orientações para os primeiros
100 dias de administração. Em
Belo Horizonte foi solicitado
apoio financeiro para que o
Município possa realizar a
aquisição de mais um
Acelerador Linear para atender
às necessidades do Centro de
Oncologia do Hospital Bom
Pastor, equipamento essencial
para o tratamento de câncer,
uma vez que a radioterapia
conformacional 3D otimiza o
tratamento da doença.

Varginha foi selecionada
para a 1ª fase do Programa de
Liderança para a Retomada
Econômica com o objetivo de
desenvolver competências
necessárias à identificação,
criação e entrega de soluções
para recuperação econômica
pós-Covid-19.
PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA
É O 3º MELHOR DE MG
O
Portal
da
Transparência da Prefeitura de
Varginha ficou em 3º lugar no
ranking da Controladoria-Geral
da União (CGU). A avaliação é
feita através da Escala Brasil
Transparente – Avaliação 360°,
uma inovação na tradicional
metodologia de avaliação da
Transparência Pública adotada
pela CGU. Dos 853 municípios
avaliados, Varginha ficou em
terceiro lugar no Estado de
Minas Gerais, obtendo a Nota
9,64. Faltou pouco para atingir
o 10.
CONTROLE INTERNO
A Secretaria Municipal
de Controle Interno, nesses 100
primeiros dias, realizou
treinamentos de servidores em
conjunto com outras secretarias;
normatizou procedimentos
sobre Emendas Impositivas e
Patrimônio, este ainda em
execução,
estruturou
a
programação e execução de
auditorias, inclusive no setor de
telefonia,
acompanhou
sistematicamente os contratos e
convênios firmados, orientando
as secretarias na otimização
dos trâmites. Além disso, vem
adequando a legislação do
Setor de Tratamento Fora do
Domicílio e promovendo
melhorias na implantação tanto
no sistema de controle interno
quanto nos procedimentos da
Administração Municipal.

TROCA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
A Prefeitura – com recursos próprios – inova com a troca de 100% das
lâmpadas de vapor de sódio por led, utilizando a mais atualizada
tecnologia nas ruas, avenidas, espaços públicos e áreas rurais. A
diferença é perceptível. O
resultado é uma cidade mais
bonita, mais segura e com a
iluminação mais eficiente,
beneficiando o meio
ambiente e gerando uma
economia significativa no
consumo de energia. A troca
da iluminação pública é
resultado de um efetivo
projeto elaborado por meio
da Secretaria Municipal de
Planejamento.

Nova iluminação pública é um espetáculo

ESTRADAS RURAIS
Estradas rurais recebem manutenção de massa
asfáltica, por meio de planejamento da Secretaria
Municipal de Agricultura e Pecuária com execução da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
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MUITO TRABALHO E OBRAS
COMPLEXO VIÁRIO DO SANTA MARIA
O Complexo Viário no Bairro Santa Maria – com construção de rotatória, reforma das calçadas com piso intertravado e pavimentação asfáltica
– é uma obra que dará mais segurança para pedestres e condutores de veículos em uma região de grande movimentação e confluência de
diversos bairros. Às margens do Ribeirão Santana (que passa pela parte baixa do Bairro Santa Maria), a Prefeitura trocou toda a calçada para dar
inclusive maior conforto e segurança para as pessoas que fazem caminhada no local..

Nova calçada às margens do Ribeirão no Bairro Santa Maria

GINÁSIO POLIESPORTIVO DO SANTA MARIA
Outra benfeitoria na região do Santa Maria é o Centro de Iniciação ao
Esporte (CIE), um ginásio poliesportivo que atenderá crianças e jovens
com treze modalidades olímpicas de atletismo, basquete, boxe,
handebol, judô, lutas, tênis de mesa, taekwondo, vôlei, esgrima,
ginástica rítmica, badminton e levantamento de peso; seis
paraolímpicas: esgrima de cadeira de rodas, judô, halterofilismo, tênis
de mesa, vôlei sentado e goalball; e uma não-olímpica: futsal. A obra,
de R$ 3 milhões, já está em fase final. O CIE de Varginha é o Modelo
I para terrenos de 2.500m² e área construída de 1.600m². O ginásio
poliesportivo
contará
com
arquibancada de
177 lugares e área
de apoio para a
administração, sala
de professores/
t é c n i c o s ,
vestiários,
c h u v e i r o s ,
enfermaria, copa,
depósito, academia
e sanitário público.

Construção do Complexo Viário do Santa Maria

Interior do Ginásio do Santa Maria
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UMA CIDADE COM AÇÕES VOLTADAS PARA O MEIO AMBIENTE
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEA) trabalha efetivamente e
enumera algumas das ações dos últimos 100 dias. Concluiu a elaboração da
Minuta do Fundo Municipal do Meio Ambiente (FMMA) com o devido envio para
a Procuradoria Geral do Município (PGM) e posteriormente para a Câmara
Municipal aprovar, e assim inicar os projetos necessários no âmbito ambiental.
Outras importantes ações contemplam, inclusive três parques municipais de
Varginha:
- Realização do aceiro e
limpeza do Parque
Municipal São Francisco,
com apoio da Secretaria
Municipal de Agricultura e
da Secretaria Municipal
de Obras e Serviços
Urbanos.
Este
procedimento é realizado
anualmente, seguindo as
orientações do Corpo de
Bombeiro Militar de Minas
Gerais (CBMG), a fim de
evitar incêndios.

- Projeto Águas do Jardim Sion, em parceria com a equipe da ARPA Rio
Grande, que doou 1.000 mudas nativas para restauração florestal. O projeto
pretende aplicar técnicas de restauração florestal em fragmentos florestais
degradados em Áreas de Preservação Permanentes (APPs) no bairro Jardim
Sion, além de desenvolver atividades de educação e sensibilização ambiental
com a comunidade do entorno.

Aceiro e limpeza do Parque Municipal
São Francisco
Projeto Águas do Jardim Sion

- Revitalização do Parque Novo Horizonte, criado em 1987 e que ocupa área de
quase três hectares (27.000m²) sendo um dos mais frequentados pela população
que utilizam, inclusive a Academia de Rua instalada na entrada da área.

Parque Municipal Novo Horizonte

- Início da
revitalização do
Parque Municipal
do Centenário,
bem como a
recuperação do
Campinho de
Futebol (dentro
do parque) com a
devida colocação
de grama. O
Parque ocupa
uma área de
175.600m² (17,5
hectares) e foi
criado em 1992.

Parque Municipal Centenário

Plantio de mudas nativas
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TURISMO
A nova sede da Secretaria Municipal de Turismo e Comércio (SETEC)
será o Memorial do ET, localizado na Vila Paiva, diante da necessidade
de ocupação do local, considerando que a área vinha sofrendo
depredações. Outro fator importante é exploração da imagem do ET
para fomento do turismo e comércio. A SETEC está elaborando projetos
para instalação de um planetário e um observatório no local, que
também será equipado com tecnologia para exposição do Caso ET de
Varginha com conteúdos ufológicos e atrativos turísticos.

Memorial do ET que será sede da SETEC

ROTATÓRIA DA VILA PAIVA
A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Urbanos, também construiu uma rotatória no alto da Vila Paiva
justamente para garantir um fluxo mais seguro naquela região muito
procurada para práticas esportivas e onde foi concluído o Memorial do
ET, que será a nova sede da Secretaria Municipal de Turismo.

Rotatória da Vila Paiva

AEROPORTO REGIONAL
O Aeroporto Regional de Varginha recebeu um caminhão de brigada de
incêndio que já se soma a outro do mesmo modelo. Os dois caminhões
elevam a categoria contra incêndio proporcionando mais segurança
para as operações realizadas no local.

Caminhões da Brigada de Incêndio do Aeroporto

OBRA NO RIBEIRÃO DA AV. OTÁVIO
MARQUES DE PAIVA
Na região dos Bairros Canaã e Santa Luiza já estão sendo realizadas
melhorias no Ribeirão existente na Av. Otávio Marques de Paiva
(abaixo do shopping) com investimentos na ordem de R$ 4 milhões
– recursos próprios do município – tendo o objetivo de evitar
alagamentos em épocas de chuva.

Começaram as obras do Ribeirão na Av. Otávio Marques de Paiva para
evitar alagamentos
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SAÚDE
TRABALHO E MAIS TRABALHO
Varginha avança na construção do Hospital da Criança – com recursos
próprios do Município – em anexo ao Hospital Bom Pastor, cuja principal
meta é viabilizar o CTI (Centro de Terapia Intensiva) pediátrico e oferecer
subespecialidades da pediatria.
Varginha abriu a Farmácia de Minas na Av.
Celina Ferreira Ottoni, que atende das 7h às
17h sem intervalo para almoço. Os telefones
de contato são 3690-2102 e 2245. Trata-se
de uma estrutura voltada para atender o
público que necessita de medicamentos de
alto custo.
O Hospital de Campanha do Município de Varginha iniciou com oito
leitos de CTI e 20 leitos de enfermaria e já dentro de uma projeção para
cenários epidemiológicos diferentes, a Prefeitura incrementou com mais
12 leitos de CTI e 10 de enfermaria, resultando na capacidade atual de
20 leitos de CTI e 30 de enfermaria exclusivos para Covid.
Nesse momento em que houve uma necessidade de incremento de
leitos na macrorregião Sul, houve a criação do Hospital Covid da UPA.
Trata-se de uma estrutura provisória, funcionando como um “hospital
de campanha II”, com capacidade já de 7 leitos de CTI, 8 de enfermaria,
clínica Covid e 5 leitos de enfermaria Covid pediátrica, dos quais 2 tem
equipamentos de estabilização pediátrica.

Houve ainda a
manutenção
e
otimização das 4
unidades de gripe,
que são centros
especializados no
enfrentamento à
Covid-19, contando
com
recursos
h u m a n o s ,
Drive Thru da vacinação
infraestrutura
m a t e r i a l ,
medicamentos e centros de testagens, com funcionamento das 15h
às 21h de segunda à sexta e das 7h às 17h aos sábados
Nesse período também aconteceu a tão esperada finalização da
estrutura que receberá a Secretaria Municipal de Saúde como nova
sede, concentrando toda a vigilância em saúde, a parte administração,
a regulação e o setor de logística em um mesmo prédio, favorecendo o
trabalho, otimizando o atendimento à população, bem como dando
dignidade aos servidores e usuários do SUS do município de Varginha.
Foi dado início também à finalização da reestruturação da antiga UBS
do Bom Pastor para abrigar a unidade central de vacinação incluindo a
rede de frios do município.
Já em fase de finalização a nova sede do Centro de Controle de
Endemias que abrigará todos os agentes, laboratório e almoxarifado
de um setor tão importante que vem prestando um serviço de alta
qualidade no enfrentamento das arboviroses no município de Varginha.
Em fevereiro foi iniciada a estruturação do braço do Setor de Regulação
da Atenção Secundária como ponto de partida para reformulação nos
agendamentos de consultas, exames e procedimentos da atenção
primária e secundária do município de Varginha, garantindo maior
proximidade dos usuários do SUS e favorecendo a articulação de
agendas.
Varginha disse SIM para a vacina contra a Covid-19 integrando um
consórcio de municípios, no qual afirmou o interesse em adquirir 60
mil doses para imunizar a população.

A Prefeitura concedeu ao Hospital Regional do Sul de Minas subvenção
social no valor de até R$1 milhão, proveniente do Fundo Municipal de
Saúde/Tesouro Municipal especificamente para a compra exclusiva de
equipamentos necessários para a ampliação da capacidade de
atendimento, por meio da habilitação de 10 novos leitos de Unidade de
Tratamento Intensivo – UTI.
Para dar início à campanha de vacinação contra a Covid-19, Varginha
colocou em prática o Plano de Contingência de Vacinação Contra à
Covid, estruturando e fornecendo um aporte maior de recursos humanos
e de infraestrutura para uma unidade de vacina central e mais 4 unidades
de vacina de quadrante, com funcionamento estendido até às 21h, bem
como um sistema de logística todo articulado com drive-thru funcionando
em um ponto estratégico da cidade.

FHOMUV
A Fundação Hospitalar do
Município de Varginha - FHOMUV
– adquire equipamentos de suma
importância para a assistência
dos pacientes e funcionamento do
hospital como Hemogasômetro
para o CTI e compressor
medicinal para backup no
montante de R$98.740,00.
Realiza a manutenção do Centro
Cirúrgico e calçada do entorno do
Hospital, jardim, entre outras.
Também tem sido uma constante
a revisão de contratos de
prestação de serviços.

Hospital Bom Pastor
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RECAPEAMENT
O ASFÁL
TICO
RECAPEAMENTO
ASFÁLTICO
O recapeamento asfáltico prossegue a todo vapor. Diariamente, homens e máquinas realizam a manutenção asfáltica em diversas regiões da
cidade. Várias ruas e avenidas já foram contempladas e tiveram o serviço finalizado com sinalização horizontal e vertical, à exemplo da Av. José
Justiniano dos Reis que recebeu semáforos para controle e segurança do trânsito.

Av. Rui Barbosa

EDUCAÇÃO COM AULAS REMO
TAS E DISTRIB
UIÇÃO
REMOT
DISTRIBUIÇÃO
DE KITS E CEST
AS BÁSICAS
CESTAS
Quanto à educação, a rede municipal de ensino não pára. Os estudantes
têm total acompanhamento remoto com a plataforma do Portal da
Educação. A Prefeitura acaba de entregar kits aos alunos contendo
diversos itens como máscaras de proteção, álcool em gel, squeeze,
cola, cadernos, tesoura, estojo com lápis pretos e coloridos e borracha.
O Município também vai
entregar 33 mil cestas básicas.
Os profissionais da Educação
foram capacitados para o
atendimento remoto dos alunos
e as escolas estão adaptadas
para quando for possível o
retorno das aulas presenciais.

Av. José Justiniano dos Reis

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
A Procuradoria-Geral do Município, entre outros trabalhos, tem
acompanhado de perto o combate à pandemia editando decretos
com rigorosos protocolos. A PGM, é uma instituição permanente,
criada pela Lei Orgânica do Município em 1990 e regida pela Lei
Complementar Municipal nº 1, de 19 de dezembro de 2017, sendo
essencial à justiça, à legalidade e à função jurisdicional, além do
que lhe foi incumbida a tutela do interesse público e dos interesses
difusos e coletivos municipais. Tem por princípios institucionais a
unidade, a indivisibilidade, a tutela do interesse público e a autonomia
técnico-jurídica, tendo também, no desempenho de suas funções,
atuação na defesa dos postulados decorrentes da autonomia
municipal, na prevenção e na solução dos conflitos e no controle
prévio da constitucionalidade e da legalidade dos atos da
Administração Pública Municipal.

REVITALIZAÇÃO DO CENTRO
A Prefeitura executa a revitalização do centro comercial da cidade atendendo
pedidos dos comerciantes. As modificações são o alargamento e construção de
novas calçadas sendo utilizado o piso intertravado e a predominância da
acessibilidade e baias. Os trechos também recebem recapeamento asfáltico.

Rua Delfim Moreira

Procuradoria-Geral do Município
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ESPORTE

SOCIAL

Com um olhar todo especial para com a população, a Prefeitura de
Varginha que já vinha inovando com a divulgação de diversas ações
esportivas pelas mídias sociais intensificou essa novidade. Agora,
diariamente os professores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
– SEMEL – oferecem aulas de segunda á sexta-feira às 7h e às 19h
com alongamentos e diversos exercícios como ginástica localizada e
zumba. O objetivo é continuar incentivando a população a praticar
atividade física e sair do sedentarismo em busca de mais saúde física
e psicológica. Outra novidade é que a SEMEL está com um ginásio
novíssimo de artes marciais. A Prefeitura de Varginha está realizando
também a revitalização da pista de Bicicross Dereck Silva Reis, no alto
do bairro Campos Eliseos.

A Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social - SEHAD
- tem prestado assistência remota por meio dos Centro de Referência
de Assistência Social (CRAS), trabalho que pode ser acompanhado
pelo facebook. Outras assistências também não foram interrompidas,
como a divulgação de informações do Cadastro Único, auxílio
emergencial e outros benefícios. Outra importante ação social de
Varginha foi a definição de um local para abrigar as pessoas em situação
de rua. Trata-se de um imóvel às margens da Rodovia 491 que contém
suítes com capacidade para duas pessoas que são transportadas por
van.

Pista de Skate Dereck Silva Reis, no Campos Elíseos

GU
ARD
A CIVIL MUNICIP
AL
GUARD
ARDA
MUNICIPAL

Novo Ginásio de Artes Marciais na Semel

Professores da Semel dão um show nas lives, às 7h e às 19h, de
segunda à sexta

A Prefeitura de
Varginha, por meio da
Guarda Civil Municipal
- GCM, instala em
alguns pontos da
cidade, em caráter
experimental,
câmeras de
segurança com
tecnologia avançada,
dotadas de um
sistema moderno e
com mais recursos,
sendo algumas fixas
e outras que giram
360 graus,
propiciando uma
vigilância mais
eficiente e
consequentemente
maior proteção ao
bem público e rapidez
na resposta à
prevenção e combate
à violência e a
criminalidade.
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TURA
CUL
CULTURA
Na área da Cultura, a Prefeitura reforma e revitaliza o Theatro
Capitólio em um investimento de R$ 534 mil – proveniente de
recursos do ICMS Patrimônio Cultural depositado no Fundo
Municipal de Preservação do Patrimônio – que é destinado
exclusivamente para a preservação dos bens patrimoniais de
Varginha. O Theatro Capitólio não passa por reformas há mais
de 10 anos. Por se tratar de um prédio antigo (a construção é de
1927), essa revitalização é importante para a manutenção da
estrutura contra infiltrações e o desgaste natural do tempo.

CADASTRO
Os profissionais da área artística e cultural de Varginha, que
ainda não estão inscritos no Sistema Municipal de Cultura,
podem fazer o cadastro no site www.varginhacultural.com.br.
CURSO
Os servidores da Fundação Cultural que atuam na Biblioteca
Pública, Estação Ferroviária e Museu Municipal participaram do
Curso de Formação da Brigada de Incêndio, treinamento
obrigatório para a obtenção do AVCB – Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros, que está sendo pleiteado para o prédio da
Estação Ferroviária, onde fica a área administrativa da
Fundação, e para o Casarão Mariana Figueiredo Frota, local em
que estão instalados Biblioteca e Museu.

Reforma do Theatro Capitólio

INPREV
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Varginha
- INPREV - que proporcionam a otimização de resultados para uma gestão

Curso para servidores da Fundação Cultural

responsável e eficiente:
- Reajuste benefícios: 4,52%;
- Realização de reuniões com os aposentados de cada mês para
entrega de documentos e esclarecimentos sobre o instituto e
benefícios;
- Confecção e distribuição do Boletim Informativo trimestral aos
beneficiários do instituto;
- Estudo e apoio técnico ao executivo para a implantação da
Previdência Complementar;
- Tratativas com a Secretaria Municipal de Administração,
Departamento de Recursos Humanos e Departamento de TI para
implementação do recadastramento dos servidores públicos
municipais ativos;
- Reestruturação do quadro de servidores do instituto e
reorganização das funções desempenhadas;
- Negociação e manutenção dos valores referentes aos contratos
de consultoria e prestação de serviços ao instituto;
- Apresentação e aprovação do cálculo atuarial e prestação de
contas à Secretaria de Previdência do Ministério da Economia;
- Parceria com a Secretaria de Saúde na Campanha de Imunização
contra a Covid-19;
- Cessão do auditório do instituto, totalizando 30 eventos no período,
dentre eles: reuniões de conselhos e secretarias municipais,
licitação de insumos farmacêuticos, cursos de capacitação,
inauguração da Farmácia de Minas e reuniões da Comissão de
Enfrentamento à Pandemia.
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DOENÇAS MENTAIS CRESCEM NO MUNDO:
VEJA O TAMANHO DO PROBLEMA
Não é de hoje que se fala que o
ambiente de trabalho inadequado tem
impactado diretamente no aparecimento de
doenças mentais em grupos populacionais
por todo o mundo. Sabe-se que a população
economicamente ativa, que produz e gira a
roda da economia, é a classe mais afetada
por esse mal. Em outubro de 2020, a
Organização Mundial de Saúde - OMS publicou um levantamento indicando que 93%
dos serviços de saúde mental no mundo
foram prejudicados ou interrompidos por conta
da pandemia. O número de diagnósticos e
afastamentos por doenças mentais cresce a
cada ano e o rombo para as empresas
também; veja abaixo mais alguns dados
divulgados pela OMS:
- 322 milhões de pessoas no mundo convivem com a depressão;
- 285 mil foi o número de afastamentos por conta de doenças mentais em
2020;
- 18,6 milhões é o número de brasileiros que sofrem com transtorno de
ansiedade no Brasil;
- A cada ano a economia mundial perde US$ 1 trilhão em produtividade devido
aos transtornos mentais;
- As aposentadorias por invalidez pelo mesmo motivo somaram 290 mil;
- O número de afastamentos e aposentadorias por invalidez causados por
doenças mentais em 2020 foi 26% maior que no ano anterior.
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Mas, afinal de contas, quais são essas doenças, o que as causam
e como evitá-las?
Algumas das doenças mentais mais comuns desenvolvidas dentro
de um ambiente de trabalho pouco sadio são depressão, estresse ocupacional
e síndrome de Burnout (um total esgotamento físico e mental, exclusivo do
trabalho).
São sintomas que aparecem nos portadores dessas enfermidades o
sentimento de desinteresse em suas atividades e nas convivências, a entrega
de resultados comprometida, a dificuldade de realizar as tarefas no período
pré-determinado e o desgaste dos relacionamentos interpessoais.
São causadores das doenças acima citadas, dentre eles: ambiente
de trabalho conturbado e que causa desconforto ao trabalhador, volume de
cobranças elevado, trabalhar com medo, trabalhar com pressão e estar
esgotado. Outra fonte causadora pode ser a baixa capacidade de
relacionamento interpessoal do indivíduo ou
da equipe, que perpassa por um mau
relacionamento com colegas, clientes e na
própria relação hierárquica.
Uma das melhores formas de
prevenir doenças mentais no trabalho é
contar com o apoio de uma equipe
especializada, que terá a capacidade de
identificar e encaminhar pacientes com
doenças mentais para os tratamentos
corretos precocemente. Outra forma de
prevenção são as ações de humanização,
que são sempre favorecedoras de
sentimentos de acolhida, de pertencimento,
utilidade, reconhecimento e valorização.
É certo que o ambiente de trabalho
influencia diretamente na vida do
Imagem: blog vendrame
trabalhador. Sendo assim, o trabalhador
motivado, feliz e comprometido com o trabalho traz ganhos diários para o
ambiente laboral. As doenças mentais ocupacionais vêm sendo cada vez
mais tema de estudos e objeto de trabalho entre especialistas. Sabe-se que
garantir um ambiente de trabalho ergonomicamente correto, com respeito,
seguro e que as pessoas tenham uma boa capacidade de relacionamento
interpessoal é a chave para o sucesso da instituição. Medidas simples,
tomadas preventivamente, evitam que os números citados acima se tornem
ainda mais elevados.
Leandro Nascimento
Engenheiro de Segurança do Trabalho

EDITAL DE REABERTURA DE ENVIO DE PROPOSTAS PARA
PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021
SERVIÇO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO À INCLUSÃO – SAAI
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, considerando a Lei
Federal n° 13.019/2014, Decreto Municipal nº 9.105/2018 e pelas demais normas aplicáveis,
torna público a Reabertura do Prazo para Apresentação de propostas de OSCs que desejem
participar do Edital de Chamamento Público n° 001/2021 que tem como objetivo a seleção de
organização da sociedade civil interessada em celebrar termo de colaboração que tenha por
objeto a execução de Serviço de Apoio e Acompanhamento à Inclusão – SAAI.
- O período para envio das propostas será de 12/04/2021 a 23/04/2021;
- Etapa competitiva de avaliação e julgamento das propostas será de 26/04/2021 a 28/04/
2021;
- Divulgação do resultado preliminar será em 29/04/2021;
- Prazo para interposição de recursos será de 30/04/2021 a 04/05/2021;
- Prazo para interposição de contrarrazões ao recurso será de 06/05/2021 a 10/05/2021;
- Publicação da análise e julgamento dos recursos será no dia 11/05/2021;
- Homologação e publicação do resultado final, com convocação da OSC selecionada será no
dia 12/05/2021.
FICAM MANTIDAS TODAS AS DEMAIS CONDIÇÕES DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021.
Varginha, 09 de maio de 2021.

Gleicione Aparecida Dias Bagne de Souza
Secretária Municipal de Educação
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DECRETOS

LEI Nº 6.813, DE 13 DE ABRIL DE 2021.
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 6.791, DE 14 DE
JANEIRO DE 2021.

DECRETO Nº 10.275, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.

O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei;
Art. 1º Fica prorrogado, por 90 (noventa) dias, a vigência da Lei Municipal nº 6.791, de 14 de
janeiro de 2021, a qual alterou os dispositivos da Lei Municipal nº 3.489, de 20 de junho de 2001.
Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser reduzido na hipótese
de encerramento do Processo Licitatório (Pregão Presencial nº 051/2021), cujo objeto consiste
na contratação de empresa especializada na administração e gerenciamento de fornecimento de
documentos para legitimação (cartões eletrônicos ou magnéticos, com tecnologia, on line).
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer,
que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 13 de abril de 2021; 138º da Emancipação PolíticoAdministrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.814, DE 13 DE ABRIL DE 2021.
CONCEDE SUBVENÇÃO SOCIAL À ENTIDADE QUE ESPECIFICA.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei;
Art. 1º Fica o Município de Varginha autorizado a conceder ao HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE
MINAS - HRSM, inscrito no CNPJ sob o nº 25.863.390/0001-54, com sede na Av. Rui Barbosa, nº
158, Centro, nesta cidade, subvenção social no valor de até R$ 1.000.000,00 (hum milhão de
reais), proveniente do Fundo Municipal de Saúde/Tesouro Municipal.
Parágrafo único. A subvenção social mencionada no caput deste artigo será destinada
especificamente para a compra de equipamentos necessários à ampliação da capacidade de
atendimento do hospital, por meio da habilitação de 10 (dez) novos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo – UTI, a serem utilizados exclusivamente junto ao Sistema Único de Saúde –
SUS, destinados, enquanto se fizer necessário, tão somente para o tratamento de pacientes
acometidos pela COVID-19, podendo, após o término da pandemia, serem utilizados para
atendimento geral, desde que mantida a habilitação pelo SUS.
Art. 2º O Hospital Regional do Sul de Minas, no prazo de 90 (noventa) dias a contar do efetivo
recebimento da subvenção social, deverá prestar contas ao Município de Varginha, especialmente à Secretaria Municipal de Controle Interno – SECON, das despesas realizadas com referido
recurso, sob pena de obstarem-se futuras novas transferências à Entidade.
§ 1º Em caso de utilização dos equipamentos adquiridos com recursos destinados pela presente
lei, fora do objeto nela estabelecido, os mesmos deverão ser revertidos ao patrimônio público
municipal.
§ 2º O prazo estabelecido no caput do presente artigo poderá ser ampliado, por ato do Chefe do
Poder Executivo, caso haja justificativa que recomende tal dilação.
Art. 3º Para o cumprimento desta Lei, o Município de Varginha realizará os ajustes administrativos pertinentes com a referida Entidade.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 13 de abril de 2021; 138º da Emancipação PolíticoAdministrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando que foi verificada a existência de superavit financeiro, em 26/02/2021, na Fonte
292 - Alienação de Bens, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais);
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 7º, inciso I, da Lei nº 6.781
de 22 de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais), a saber:
02.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01.02 SECRET. DE GOVERNO E DEPENDÊNCIAS
04.122.7700 - 2485
4.4.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (2558)
Fonte de Recurso: 292
Código de Aplicação: 292.0000
VALOR: 100.000,00
TOTAL: 100.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o superavit financeiro verificado no
exercício de 2020 de Recursos ALIENAÇÃO DE BENS-EXERCÍCIOS ANTERIORES, conforme
cálculo do Anexo I.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 26 de fevereiro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ANEXO I
CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSO:
292 - Alienação de Bens – Exercício anterior
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
292.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS-EXERCÍCIOS ANTERIORES
CONTA BANCÁRIA:
9445 – BRASIL ARREC LEILÃO, Ag. 032-9 C/C 68.774-X
Saldo Bancário em 31/12/2020
(-) RESTOS A PAGAR
(=) SUPERAVIT APURADO
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
(=) SALDO REMANESCENTE EM 26/02/2021

544.247,42
0,00
544.247,42
0,00
100.000,00
444.247,42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.276, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando que foi verificada a existência de superavit financeiro, em 26/02/2021, de
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$ 207.738,80 (duzentos
e sete mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos);
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 7º, inciso I, da Lei nº 6.781
de 22 de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 207.738,80
(duzentos e sete mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1500 - 2659
3.3.91.00.00 GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA (2538)
Fonte de Recurso: 255
Código de Aplicação: 255.0014
VALOR: 207.738,80
TOTAL: 207.738,80
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o superavit financeiro verificado no
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exercício de 2020 de Transferências SES ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ODONTOLÓGICA, conforme cálculo do Anexo I.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 26 de fevereiro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
ANEXO I
CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSO:
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde – Exercício anterior
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
255.0014 - SES ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ODONTOLÓGICA
CONTA BANCÁRIA:
9464 – BRASIL SES ASSIS HOSP ODONTOLO, Ag. 032-9 C/C 68.993-9
Saldo Bancário em 31/12/2020
(-) RESTOS A PAGAR
(=) SUPERAVIT APURADO
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
Decreto 10.223/2021
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
(=) SALDO REMANESCENTE EM 26/02/2021

ABRIL DE 2021

253.709,16
0,00
253.709,16
45.967,60
45.967,60
207.738,80
2,76

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.277, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando que foi verificada a existência de superavit financeiro, em 26/02/2021, de
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$ 80.707,73 (oitenta mil,
setecentos e sete reais e setenta e três centavos);
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 7º, inciso I, da Lei nº 6.781
de 22 de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 80.707,73
(oitenta mil setecentos e sete reais e setenta e três centavos), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1500 - 2659
3.3.91.00.00 GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA (2559)
Fonte de Recurso: 255
Código de Aplicação: 255.0062
VALOR: 80.707,73
TOTAL: 80.707,73
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o superavit financeiro verificado no
exercício de 2020 de Transferências SES PROG INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO - PIPA,
conforme cálculo do Anexo I.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 26 de fevereiro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ANEXO I
CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSO:
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde – Exercício anterior
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
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255.0062 - SES PROG INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO – PIPA
CONTA BANCÁRIA:
9632 – BRASIL SES PROG INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO PIPA, Ag. 032-9 C/C 85.882-X
Saldo Bancário em 31/12/2020
80.732,45
(-) RESTOS A PAGAR
0,00
(=) SUPERAVIT APURADO
80.732,45
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
0,00
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
80.707,73
(=) SALDO REMANESCENTE EM 26/02/2021
24,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.285, DE 05 DE MARÇO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de adequação de valores estimados durante a fase de elaboração da Proposta Orçamentária 2021 aos valores efetivamente necessários às ações de Governo;
Considerando a necessidade da correta escrituração contábil das despesas em suas respectivas dotações; e
Considerando que as modificações acima citadas ocorrem entre as dotações de mesma fonte
de recurso, não afetando, assim, o equilíbrio orçamentário;
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 6º da Lei nº 6.781 de 22
de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 32.000,00 (trinta e
dois mil reais), a saber:
10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
10.01.00 COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE AGRICULTURA
20.122.6300 – 2485 4.4.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (639)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 3.000,00
14.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
14.01.02 COORDENAÇÃO SERV. ESPORTES E LAZER
27.812.3100 - 2484
4.4.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMIN. E ATIVID. ESPORTIVAS (746)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 4.000,00
27.812.3100 - 2484
4.4.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMIN. E ATIVID. ESPORTIVAS (748)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 25.000,00
TOTAL: 32.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente da anulação
parcial da dotação conforme art. 43, § 1º, III, Lei Federal nº 4.320/1964, no valor de R$ 32.000,00
(trinta e dois mil reais), a saber:
10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
10.01.00 COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE AGRICULTURA
20.122.6300 - 2485
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (618)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 3.000,00
14.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
14.01.02 COORDENAÇÃO SERV. ESPORTES E LAZER
27.812.3100 - 2484
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMIN. E ATIVID. ESPORTIVAS (742)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 29.000,00
TOTAL: 32.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 05 de março de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.289, DE 09 DE MARÇO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de adequação de valores estimados durante a fase de elabora-
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ção da Proposta Orçamentária 2021 aos valores efetivamente necessários às ações de Governo;
Considerando a necessidade da correta escrituração contábil das despesas em suas respectivas dotações; e
Considerando que as modificações acima citadas ocorrem entre as dotações de mesma fonte
de recurso, não afetando, assim, o equilíbrio orçamentário;
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 6º da Lei nº 6.781 de 22
de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 6.000,00 (seis mil
reais), a saber:
05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.01.00 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
04.122.7300 – 2506 4.4.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E
FINANCEIRO (155)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 6.000,00
TOTAL: 6.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente da anulação
parcial da dotação conforme art. 43, § 1º, III, Lei Federal nº 4.320/1964, no valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais), a saber:
05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.01.00 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
04.122.7300 - 2506
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIRO (153)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 6.000,00
TOTAL: 6.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 09 de março de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.291, DE 09 DE MARÇO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando que foi verificada a existência de superavit financeiro, em 09/03/2021, na Fonte
200 - Recursos Ordinários, no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais);
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 7º, inciso I, da Lei nº 6.781
de 22 de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 115.000,00
(cento e quinze mil reais), a saber:
20.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
20.01.00 COORDENAÇÃO MEIO AMBIENTE
18.541.6200 - 2496
3.3.90.00.00 CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS (2561)
Fonte de Recurso: 200
Código de Aplicação: 200.0000
VALOR: 115.000,00
TOTAL: 115.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o superavit financeiro verificado no
exercício de 2020 de RECURSOS ORDINÁRIOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES, conforme cálculo do
Anexo I.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 09 de março de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

ANEXO I
CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSO:
200 – Recursos Ordinários – Exercício anterior
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES
CONTAS BANCÁRIAS
CÓDIGO
0001
0004
0008
0046
0093
0107
9177
9183
9186
9276
9277
9290
9362
9443
9474
9484
9520
9527
9548
9653

NOME
BRASIL MOVIMENTO
CEF MOVIMENTO
BRASIL I.T.R.
BRASIL F.P.M.
ITAU - MOVIMENTO
BRASIL IPTU
CEF FUNDO MUNIC HABITAÇÃO
BRASIL CAUÇÃO
BRASIL PM SNA SIMPLES NACIONAL
BRASIL IPVA
BRASIL ICMS
BRASIL IPM IPI EXPORTAÇÃO
CEF POUPANÇA 13 SALÁRIO
SANTANDER FOLHA DE PAGAMENTO
ITAÚ ARREC. TRIBUTOS
BRASIL PMV CARTÃO GOVERNO
SICOOB CREDIVAR ARRECADAÇÃO
BRASIL CONTR. CV SEDS EQUIP GM
BRASIL ARRECADAÇÃO ISSQN
CEF CONCURSO PÚBLICO

AGÊNCIA
032-9
0163
032-9
032-9
3178
032-9
0163
032-9
032-9
032-9
032-9
032-9
0163
3344
3178
032-9
3180
032-9
032-9
0163

TOTAL BANCOS

CONTA
5.566-2
600.002-5
6.882-9
5.572-7
08.129-9
15.163-7
15-5
35.018-4
46.798-7
63.298-8
63.296-1
63.232-5
142.659-0
45000006-7
04.480-0
66.804-4
103.210-0
80.463-0
10.644-5
71.017-9

SALDO DEZ/2020
9.786.640,23
30.751.273,20
370.639,78
11.627.192,19
167.987,40
1.730.141,95
3,00
52.284,04
751.401,89
785.227,23
10.864.555,48
305.969,15
365.392,72
110.000,00
673.299,46
1.206,31
449.852,43
137,00
14.405,80
49.433,27

68.857.042,53

( - ) RESTOS A PAGAR
4.775.749,66
( = ) SUPERAVIT
64.081.292,87
( - ) VALOR JÁ UTILIZADO
7.399.000,00
Decreto 10.210/2020
1.000.000,00
Decreto 10.216/2020
349.000,00
Decreto 10.226/2020
50.000,00
Decreto 10.250/2020
6.000.000,00
( - ) VALOR DO PRESENTE DECRETO
115.000,00
( = ) SALDO REMANESCENTE EM 09/03/2021
56.567.292,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.293, DE 09 DE MARÇO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de adequação de valores estimados durante a fase de elaboração da Proposta Orçamentária 2021 aos valores efetivamente necessários às ações de
Governo;
Considerando a necessidade da correta escrituração contábil das despesas em suas
respectivas dotações; e
Considerando que as modificações acima citadas ocorrem entre as dotações de mesma fonte
de recurso, não afetando, assim, o equilíbrio orçamentário;
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 6º da Lei nº 6.781 de 22
de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), a saber:
04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.7500 – 2536 3.3.90.00.00 SUPORTE AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS (97)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 30.000,00
TOTAL: 30.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente da anulação
parcial da dotação conforme art. 43, § 1º, III, Lei Federal nº 4.320/1964, no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais), a saber:
04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.7500 – 2485 3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (113)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 30.000,00
TOTAL: 30.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 09 de março de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 15 DE

ABRIL DE 2021

ANO XXI - nº 1340
DECRETO Nº 10.299, DE 09 DE MARÇO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de adequação de valores estimados durante a fase de elaboração da Proposta Orçamentária 2021 aos valores efetivamente necessários às ações de
Governo;
Considerando a necessidade da correta escrituração contábil das despesas em suas
respectivas dotações; e
Considerando que as modificações acima citadas ocorrem entre as dotações de mesma fonte
de recurso, não afetando, assim, o equilíbrio orçamentário;
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 6º da Lei nº 6.781 de 22
de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 196.000,00 (cento e
noventa e seis mil reais), a saber:
09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
09.01.04 MANUTENÇÃO DA FROTA
15.122.5300 – 2514 3.3.90.00.00 GERENCIAMENTO DA FROTA E OFICINA MECÂNICA (585)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 196.000,00
TOTAL: 196.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente da anulação
parcial da dotação conforme art. 43, § 1º, III, Lei Federal nº 4.320/1964, no valor de R$ 196.000,00
(cento e noventa e seis mil reais), a saber:
09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
09.01.03 OBRAS MUNICIPAIS
15.451.5090 – 2516 3.3.90.00.00 MANUT. ,PAVIMENT. E CONSERV. VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS
(565)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 196.000,00
TOTAL: 196.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 09 de março de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.303, DE 17 DE MARÇO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de adequação de valores estimados durante a fase de elaboração da Proposta Orçamentária 2021 aos valores efetivamente necessários às ações de
Governo;
Considerando a necessidade da correta escrituração contábil das despesas em suas
respectivas dotações; e
Considerando que as modificações acima citadas ocorrem entre as dotações de mesma fonte
de recurso, não afetando, assim, o equilíbrio orçamentário;
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 6º da Lei nº 6.781 de 22
de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 912.000,00
(novecentos e doze mil reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1600 - 2485
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (2526)
Fonte de Recurso: 254
Código de Aplicação: 254.0008
VALOR: 912.000,00
TOTAL: 912.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente da anulação
parcial da dotação conforme art. 43, § 1º, III, Lei Federal nº 4.320/1964, no valor de R$ 912.000,00
(novecentos e doze mil reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1600 - 2485
3.1.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (2524)
Fonte de Recurso: 254
Código de Aplicação: 254.0008

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

14

VALOR: 912.000,00
TOTAL: 912.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 17 de março de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.304, DE 17 DE MARÇO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando que foi verificada a existência de superavit financeiro, em 17/03/2021, de
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$ 370.000,00 (trezentos
e setenta mil reais);
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 7º, inciso I, da Lei nº 6.781
de 22 de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 370.000,00
(trezentos e setenta mil reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1500 - 2599
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (2575)
Fonte de Recurso: 255
Código de Aplicação: 255.0066
VALOR: 50.000,00
10.302.1500 - 2599
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (2576)
Fonte de Recurso: 255
Código de Aplicação: 255.0066
VALOR: 160.000,00
10.302.1500 - 2599
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (2577)
Fonte de Recurso: 255
Código de Aplicação: 255.0066
VALOR: 20.000,00
10.302.1500 - 2659
3.3.91.00.00 GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA (2574)
Fonte de Recurso: 255
Código de Aplicação: 255.0061
VALOR: 140.000,00
TOTAL: 370.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o superavit financeiro verificado no
exercício de 2020 de Transferências SES RESOLUÇÃO 7.169/2020 APOIO REDE URGÊNCIA UPA
e SES RESOLUÇÃO 5.922/2017 CAPS, conforme cálculo dos Anexo I e II.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 17 de março de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ANEXO I
CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSO:
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde – Exercício anterior
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
255.0061 - SES RESOLUÇÃO 7.169/2020 APOIO REDE URGÊNCIA UPA
CONTA BANCÁRIA:
631 – BRASIL SES RES 7.169/2020 APOIO REDE URGÊNCIA UPA, Ag. 032-9 C/C 79.032-X
Saldo Bancário em 31/12/2020
(-) RESTOS A PAGAR
(=) SUPERAVIT APURADO

140.000,00
0,00
140.000,00
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ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

(-) VALOR JÁ UTILIZADO
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
(=) SALDO REMANESCENTE EM 17/03/2021

0,00
140.000,00
0,00

ANEXO II
CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSO:
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde – Exercício anterior
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
255.0066 - SES RESOLUÇÃO 5.922/2017 CAPS
CONTA BANCÁRIA:
9643 – BRASIL SES RESOLUÇÃO 5.922/17 CAPS, Ag. 032-9 C/C 86.410-2
Saldo Bancário em 31/12/2020
230.456,35
(-) RESTOS A PAGAR
0,00
(=) SUPERAVIT APURADO
230.456,35
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
0,00
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
230.000,00
(=) SALDO REMANESCENTE EM 17/03/2021
456,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.305, DE 17 DE MARÇO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando que foi verificada a existência de superavit financeiro, em 17/03/2021, de
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde, no valor de R$ 323.593,92 (trezentos
e vinte e três mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos);
D E C R E TA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 7º, inciso I, da Lei nº 6.781
de 22 de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 323.593,92
(trezentos e vinte e três mil quinhentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos), a
saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.304.1060 - 2558
3.3.90.00.00 AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (2578)
Fonte de Recurso: 255
Código de Aplicação: 255.0006
VALOR: 10.000,00
10.304.1060 - 2558
3.3.90.00.00 AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (2579)
Fonte de Recurso: 255
Código de Aplicação: 255.0006
VALOR: 96.431,94
10.304.1060 - 2558
4.4.90.00.00 AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (2580)
Fonte de Recurso: 255
Código de Aplicação: 255.0006
VALOR: 10.000,00
10.304.1060 - 2558
4.4.90.00.00 ACÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (2581)
Fonte de Recurso: 255
Código de Aplicação: 255.0006
VALOR: 207.161,98
TOTAL: 323.593,92
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o superavit financeiro verificado no
exercício de 2020 de recursos SES AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE, conforme
cálculo do Anexo I.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 17 de março de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ANEXO I
CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSO:
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde – Exercício anterior
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
255.0006 - SES AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE
CONTA BANCÁRIA:
9349 – BRASIL SES AÇÕES VIG SANITÁRIA, Ag. 032-9 C/C 66.837-0
Saldo Bancário em 31/12/2020
323.593,92

(-) RESTOS A PAGAR
0,00
(=) SUPERAVIT APURADO
323.593,92
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
0,00
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
323.593,92
(=) SALDO REMANESCENTE EM 17/03/2021
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.306, DE 17 DE MARÇO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando que foi verificada a existência de superávit financeiro, em 17/03/2021, de
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e
Serviços Públicos de Saúde, no valor de R$ 1.122.420,90 (um milhão, cento e vinte e dois mil,
quatrocentos e vinte reais e noventa centavos);
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 7º, inciso I, da Lei nº 6.781
de 22 de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 1.122.420,90
(um milhão, cento e vinte e dois mil, quatrocentos e vinte reais e noventa centavos), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.1060 – 2559 3.3.90.00.00 AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
(2582)
Fonte de Recurso: 259
Código de Aplicação: 259.3002
VALOR: 75.000,00
10.305.1060 – 2559 3.3.90.00.00 AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
(2583)
Fonte de Recurso: 259
Código de Aplicação: 259.3002
VALOR: 468.000,00
10.305.1060 – 2559 4.4.90.00.00 AÇÕES ESTRUTURANTES DA
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (2584)
Fonte de Recurso: 259
Código de Aplicação: 259.3002
VALOR: 92.216,10
10.305.1060 – 2559 4.4.90.00.00 AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
(2585)
Fonte de Recurso: 259
Código de Aplicação: 259.3002
VALOR: 487.204,80
TOTAL: 1.122.420,90
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o superavit financeiro verificado no
exercício de 2020 de Transferências PISO FIXO VIG. PRO. SAÚDE - PFVPS, conforme cálculo do
Anexo I.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 17 de março de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
ANEXO I
CÁLCULO DO SUPERAVIT FINANCEIRO
FONTE DE RECURSO:
259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações
e Serviços Públicos de Saúde – Exercício anterior
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
259.3002 - PISO FIXO VIG. PRO. SAÚDE - PFVPS
CONTA BANCÁRIA:
9584 – CEF FNS VIGILÂNCIA EM SAÚDE, Ag. 0163 C/C 624.005-0
9587 – CEF VIGILÂNCIA EM SAÚDE, Ag. 0163 C/C 624.020-4
Saldo Bancário em 31/12/2020
Conta 9584
Conta 9587
(-) RESTOS A PAGAR
(=) SUPERAVIT APURADO
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
(=) SALDO REMANESCENTE EM 17/03/2021

1.317.226,14
1.081,21
1.316.144,93
193.724,03
1.123.502,11
0,00
1.122.420,90
1.081,21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DECRETO Nº 10.307, DE 19 DE MARÇO DE 2021.
APROVA O REGIMENTO INTERNO DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
À SAÚDE.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e em conformidade com o disposto no artigo 93, inciso I, ”g” da Lei Orgânica Municipal.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aprovado e baixado pelo presente Decreto e na forma que a este acompanha, o
REGIMENTO INTERNO DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 19 de março de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
LUIZ CARLOS COELHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
REGIMENTO INTERNO DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
ART. 1o O presente Regimento Interno do Serviço de Enfermagem (RISE) apresenta a posição do
Serviço de Enfermagem (SE) na estrutura organizacional do Sistema Municipal de Saúde, com a
descrição de suas linhas hierárquicas, tratando da organização, das competências gerais,
descrevendo as atribuições específicas dos servidores investidos em seus cargos e fixa normas gerais de trabalho baseando se nas normatizações e diretrizes da Atenção Primária à
Saúde (APS).
CAPÍTULO II
FINALIDADES OU OBJETIVOS
ART. 2o A APS é o primeiro nível de atenção em saúde, tem por finalidade coordenar a execução
da política de saúde no município, observando os princípios da universalidade, equidade,
integralidade e resolubilidade das ações e serviços. Se caracteriza por um conjunto de ações de
saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a
manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte
positivamente na situação de saúde das coletividades. Ao setor de APS compete:
I. Formular, orientar e acompanhar a execução de ações preventivas e programas seguindo
prioridades e diretrizes do município;
II. Programar, organizar, orientar e supervisionar a implantação das normas e diretrizes relativas
ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS);
III. Coordenar, acompanhar e avaliar a prestação de serviços de atendimento na UBS, valorizando o atendimento primário, encaminhando os casos complexos aos serviços de referência;
IV. Acompanhar e supervisionar a implantação de protocolos médicos e outros técnicos;
V. Planejar e coordenar as ações da Equipe de Atenção Primária (EAP) e da Estratégia da Saúde
de Família (ESF);
VI. Apoiar técnica e operacionalmente as ações da EAP e da ESF;
VII. Estabelecer metas e indicadores técnicos para avaliação dos serviços prestados;
VIII. Orientar e acompanhar a execução dos serviços rotineiros da UBS no que se refere ao
agendamento de consultas, horário de funcionamento, registros, prontuários e outros aspectos
que garantam um bom padrão de atendimento;
IX. Estimular a realização pelas UBS, de atividades que envolvam as pessoas da comunidade,
visando a participação nas ações de saúde em nível local, através de palestras, oficinas, etc.
X. Assegurar o controle e o mapeamento das doenças crônicas existentes no município;
XI. Orientar a população das áreas atendidas visando adequar os programas de saúde ao perfil
epidemiológico local;
XII. Estudar e analisar programas visando compatibilizar sua execução com a realidade do
município.
Parágrafo único. A fim de cumprir as diretrizes da APS anteriormente descritos, o SE tem por
finalidades:
I. Prestar assistência de enfermagem ao indivíduo, família e comunidade, de maneira integral e
humanizada, respeitando o contexto sociocultural e familiar e os preceitos éticos e legais da
profissão, os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e da APS;
II. Integrar os serviços de saúde da APS aos outros pontos da Rede de Atenção à Saúde;
III. Desenvolver e utilizar instrumentos de avaliação e monitoramento do serviço como um todo,
visando o aperfeiçoamento e o trabalho em equipe;
IV. Promover e colaborar com programas de ensino e de educação permanente de pessoal de
Enfermagem;
V. Atuar na prevenção, promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde do usuário, da
família e da coletividade;
IV. Assistir o paciente, integralmente, visando o ser humano como um todo, a fim de reintegrá-lo
à sociedade, o mais rápido possível;
VII. Promover e colaborar em programas de ensino, treinamento em serviço e no aperfeiçoamento
da equipe de enfermagem;
VIII. Trabalhar de acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, etc.
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CAPÍTULO III
DA POSIÇÃO DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM
ART. 3º O SE está subordinado diretamente à Coordenação da Atenção Primária à Saúde.
I. A posição do SE na APS na estrutura do Sistema Municipal de Saúde está representada no
organograma constante do Anexo I.
CAPÍTULO IV
DA COMPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM
ART. 4º O pessoal que compõe o SE na APS está assim classificado:
I. Enfermeiro Coordenador da Atenção Primária à Saúde.
II. Enfermeiro da Estratégia Saúde da Família.
III. Enfermeiro da Equipe da Atenção Primária.
IV. Técnico de Enfermagem da Estratégia Saúde da Família.
V. Técnico de Enfermagem da Equipe da Atenção Primária.
VI. Auxiliar de Enfermagem.
CAPÍTULO V
DA COMPETÊNCIA DOS PROFISSIONAIS NAS UBS
ART. 5º Ao SE na APS compete:
I – Assistir o usuário, atendendo-o em suas necessidades;
II – Proporcionar ambiente sadio, confortável e agradável que facilite o estabelecimento de sua
saúde;
III – Executar as prescrições médicas e de enfermagem;
IV – Manter estoque mínimo de materiais e medicamentos necessários para o bom funcionamento das unidades;
V – Conservar em bom estado os equipamentos existentes nas unidades;
VI – Oferecer aos usuários qualidade de assistência de enfermagem prestada;
VII – Cumprir e fazer cumprir as normas de biossegurança;
VIII – Prevenir e notificar as doenças transmissíveis e não-transmissíveis e acidentes de trabalho;
IX – Capacitar os profissionais, por meio de treinamentos para atendimento desses usuários;
X – Manter com a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) uma boa integração para proporcionar,
se necessário, o atendimento aos usuários que necessitarem atendimento de urgência;
XI – Realizar os registros de enfermagem da assistência prestada aos usuários.
CAPÍTULO VI
DO PESSOAL E SEUS REQUISITOS
ART. 6º Os requisitos necessários ao pessoal que compõe o SE são:
I – Enfermeiro: Titular do diploma de Enfermagem, conferido por instituição de ensino nos termos
da lei, expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente, com jurisdição
na área onde ocorre o exercício.
II – Técnicos de Enfermagem: Titular do diploma ou do certificado de Técnico de Enfermagem,
expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente, com jurisdição na área
onde ocorre o exercício.
III – Auxiliares de Enfermagem: Titular do certificado de auxiliar de enfermagem, conferido por
instituição de ensino, nos termos da lei e registrado no órgão competente, com jurisdição na área
onde ocorre o exercício.
Parágrafo único. A equipe de enfermagem será de responsabilidade do Enfermeiro e terá
administração própria e autonomia profissional conforme a Lei do Exercício Profissional da
Enfermagem, nº 7.498/86:
Art. 7º. O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe:
I – privativamente:
a) direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde,
pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem;
b) organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares
nas empresas prestadoras desses serviços;
CAPÍTULO VII
DO PESSOAL E SUAS ATRIBUIÇÕES
ART. 8º São atribuições do pessoal do SE:
I – Enfermeiro Coordenador da Atenção Primária;
II – A encarregada da APS tem a função de coordenar o serviço de saúde no âmbito da APS, a ela compete:
a) Panejar, coordenar, organizar, implantar e avaliar as ações e os serviços de saúde, na APS do
município em consonância com as diretrizes do SUS;
b) Atuar de forma articulada e integrada com os órgãos que integram o SUS no âmbito Estadual
e Federal;
c) Promover e supervisionar a execução das atividades de atenção referenciadas à saúde,
fazendo observar o cumprimento de parâmetros oficiais na prestação desses serviços, visando o bom desenvolvimento das ações de saúde;
d) Proporcionar a realização de parcerias e convênios entre instituições públicas e privadas;
e) Promover encontros, capacitações e seminários em educação em saúde para os profissionais da área de saúde;
f) Oferecer treinamento de estagiários em atividades no seu campo específico de atuação para
prestação de serviços nas UBS;
g) Elaborar diagnóstico situacional do serviço de enfermagem e consequentemente planos de
trabalho que deverão ser apresentados à Secretária de Saúde.
h) Promover reuniões técnicas com as enfermeiras responsáveis das UBS do município;
i) Avaliar a competência técnica e legal dos profissionais de enfermagem, seguindo o estatuto e
normas administrativas e de acordo com a lei do exercício profissional;
j) Fiscalizar e supervisionar as atividades das UBS;
k) Elaborar, implantar e supervisionar protocolos e rotinas de enfermagem;
l) Elaborar, coordenar e acompanhar a execução e implantação dos programas específicos de
atenção básica;
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m) Coordenar e organizar o SE e suas atividades técnicas e auxiliares, nas UBS;
n) Acompanhar as ações e atividades realizadas nas UBS;
o) Organizar, orientar e documentar todo o desenvolvimento do SE.
III – As atribuições do Enfermeiro da Atenção Primária à Saúde estão descritas no Anexo II deste
Regimento;
IV – As atribuições do Técnico de Enfermagem da Atenção Primária à Saúde estão descritas no
Anexo III deste Regimento;
V – Atribuições comuns a todos os profissionais de enfermagem da Atenção Primária à Saúde:
a) Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno e as normas que forem determinadas
pela coordenadora da APS;
b) Manter um ambiente de trabalho harmonioso, com boas relações entre os superiores
hierárquicos e todos os funcionários;
c) Manter uma conduta pessoal e profissional adequada à instituição pela qual trabalha e que
representa;
d) Conhecer e praticar o Código de Ética de Enfermagem;
e) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe,
identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades;
f) Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação
indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise da
situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situações a serem acompanhadas no
planejamento local;
g) Realizar o cuidado da saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de
saúde, e, quando necessário, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas,
associações, entre outros);
h) Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local,
bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local;
i) Garantir a atenção à saúde buscando a integralidade por meio da realização de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos; e da garantia de
atendimento da demanda espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e de
vigilância à saúde;
j) Participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta qualificada das necessidades de
saúde, procedendo à primeira avaliação (coleta de informações e sinais clínicos) e identificação
das necessidades de intervenções de cuidado, proporcionando atendimento humanizado,
responsabilizando-se pela continuidade da atenção e viabilizando o estabelecimento do vínculo;
k) Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros
agravos e situações de importância local;
l) Responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo
quando necessitar de atenção em outros pontos de atenção do sistema de saúde;
m) Praticar cuidado familiar e dirigido a coletividades e grupos sociais que visa a propor
intervenções que influenciem os processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias, das
coletividades e da própria comunidade;
n) Realizar/participar de reuniões de equipes a fim de discutir em conjunto o planejamento e
avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis;
o) Acompanhar e avaliar sistematicamente as ações implementadas, visando à readequação do
processo de trabalho;
p) Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação na atenção
básica;
q) Realizar trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de
diferentes formações;
r) Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da
equipe;
s) Participar das atividades de educação permanente;
t) Identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais; e
u) Realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais.
CAPÍTULO VIII
DO HORÁRIO DE TRABALHO
ART. 9º O SE, funcionará de segunda a sexta feira, durante 8 horas diárias – 7horas às 17horas, com exceção da Unidade Básica de Saúde Dra. Edna Baroni de Alvarenga, que desenvolve
o Programa Saúde na Hora e funcionará durante 12 horas diárias – 7horas às 19 horas.
I – Todas as unidades funcionarão de forma ininterrupta, nos dias úteis estabelecidos pela
gestão municipal;
II – A escala de trabalho compreendendo os setores de execução das atividades, será elaborada
pelo enfermeiro(a) responsável.
CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS OU TRANSITÓRIAS
ART. 10 A APS do Município de Varginha, caracteriza-se com atuação de 28 (vinte e oito)
equipes, sendo: 22 (vinte e duas) UBS, 23 (vinte e três) ESF e 5 (cinco) EAP.
ART. 11 O pessoal do SE deverá seguir protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde,
Secretária de Estado da Saúde e Secretária Municipal de Saúde.
ART. 12 Todos os funcionários do SE deverão apresentar-se devidamente uniformizados, portando identificação por crachás e no horário determinado em escala.
ART. 13 O Regimento Interno do Serviço de Enfermagem deverá ser cumprido por todos os
profissionais de Enfermagem.
ART. 14 Este regimento poderá ser alterado por exigências legais pertinentes, por implantação
ou desativação de unidades ou serviços, ou ainda, por iniciativa da dos cargos competentes
para tal;
Parágrafo Único: As alterações propostas neste artigo deverão ser submetidas à aprovação
das posições competentes.
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CAPÍTULO X
Disposições finais
ART. 15 Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo enfermeiro responsável pelo
serviço de Enfermagem.
ART. 16 O presente Regimento entrará em vigor na data de sua publicação, após aprovação das
posições competentes.
ANEXO I

ANEXO II
Das atribuições do Enfermeiro da Atenção Primária:
- Prestar assistência ao paciente/cliente conforme normas e rotinas do serviço: realizar consulta
de enfermagem, atender ao paciente/cliente em domicílio, prescrever ações de enfermagem,
prestar assistência direta ao paciente grave, realizar procedimentos de maior complexidade,
solicitar exames de acordo com o protocolo da instituição, participar juntamente com a equipe
multidisciplinar de saúde, registrar observações cuidados e procedimentos prestados, analisar
a assistência prestada pela equipe de enfermagem, registrar a evolução clínica do paciente;
- Participar e acompanhar do processo seletivo de profissionais de enfermagem;
- Desenvolver programas de educação permanente/continuada, mantendo-se atualizada técnico,
científico e culturalmente;
- Avaliar desempenho de pessoal de enfermagem, conforme estatuto dos servidores públicos;
- Coordenar SE: padronizar normas, rotinas e procedimentos de enfermagem, monitorar processo de trabalho definindo funções e normas de trabalho do pessoal de enfermagem;
- Planejar ações de enfermagem: levantar necessidades, problemas, diagnosticar situação,
identificar áreas de risco, estabelecer prioridades, elaborar projetos de ação, avaliar resultados,
reorientar ações;
- Instituir a consulta de enfermagem, a prescrição e transcrição dos medicamentos, a solicitação
de exames de rotinas complementares, a nível ambulatorial estabelecido nas normas dos
Programas de Saúde Pública e em rotinas adotadas pela Secretaria de Saúde, com respaldo legal
na legislação do exercício profissional;
- Coordenar e supervisionar SE, analisar prontuários, averiguar coerência do registro de
enfermagem com patologias, averiguar irregularidades relativas a assistência prestada, confrontar situação com as informações da legislação e normas, elaborar relatórios;
- Participar na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de enfermagem para prevenção e
preservação da saúde do paciente/cliente;
- Participar da prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral e nos programas de
vigilância epidemiológica, implementando ações de promoção, prevenção, recuperação e
reabilitação da saúde;
- Participar de programas e atividades de educação sanitária, estabelecendo ações educativas,
visando a melhoria de saúde do indivíduo, da família e da comunidade;
- Programar e participar de programas de higiene e segurança do trabalho, prevenção de
acidentes e de doenças ocupacionais;
- Coordenar programas específicos de saúde pública, como: saúde do trabalhador (a), atenção
integral a saúde da mulher, controle de desenvolvimento da criança e adolescente, adulto e idoso
e controle de doenças Crônico-degenerativas, transmissíveis e não transmissíveis;
- Avaliar criteriosamente a competência técnica e legal dos profissionais técnicos e auxiliares de
enfermagem, seguindo o estatuto de normas administrativas e ético profissionais;
- Responsabilizar-se tecnicamente pelas ações da equipe de enfermagem de acordo com o
código de ética e normas de responsabilidade profissional;
- Cumprir e se fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profissão, exercendo a enfermagem
com justiça, competência, responsabilidade e honestidade, para prestação de assistência de
enfermagem à clientela, sem discriminação de qualquer natureza;
- Prestar adequada informação ao cliente e a família a respeito da assistência de enfermagem,
de seu estado de saúde e conhecimento dos direitos do mesmo de decidir sobre sua pessoa,
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seu tratamento e seu bem-estar;
- Integrar-se às demais equipes de saúde;
- Colocar seus serviços profissionais a serviço da comunidade em caso de emergência, epidemias e catástrofes, sem pleitear vantagens pessoais, colaborando prontamente com as
necessidades demandadas;
- Tratar colegas e outros profissionais da equipe respeitando e considerando as atividades
desenvolvidas no ambiente do serviço público para promover harmonia e integração;
- Manter sigilo profissional, exceto em casos previstos em lei, para manutenção da integridade
do cliente/paciente;
- Comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem fatos que infrinjam preceitos do Código de
ética e da Lei do Exercício Profissional, conforme estabelecido em art.40,cap. IV, dos deveres do
enfermeiro;
- Seguir criteriosamente o estabelecido no código de ética quanto às suas publicações praticando princípios e normas ali estabelecidos para preservação de sua integridade profissional;
- Manter-se regularizado com suas obrigações funcionais com o Conselho Regional de Enfermagem;
- Ser titular do diploma de enfermeiro, conferido por instituição de ensino nos termos da lei,
expedido de acordo com a legislação e registrado pelo órgão competente com jurisdição na área
onde ocorre o exercício;
- Coordenar e distribuir atividades diárias, seguindo escala de serviço, para melhor organização
do serviço prestado;
- Elaborar escala de férias dos integrantes da equipe de saúde, conforme normas administrativas;
- Promover reuniões com a equipe de trabalho orientando, informando a respeito de medidas
técnicas e administrativas, para melhor organização do serviço e repasse de informações
recebidas;
- Requisitar material anotando em formulário próprio, para manutenção de estoque;
- Elaborar relatório mensal de produtividade da Unidade de Saúde;
- Acompanhar a elaboração dos relatórios dos diversos setores da Unidade de Saúde;
- Realizar visitas domiciliares, busca ativa, prestando assistência integral ao paciente/cliente,
quando se fizer necessário;
- Zelar pela manutenção e conservação da estrutura física e equipamentos do local de trabalho;
- Promover e participar de oficinas terapêuticas, ajudando nas atividades exercidas, ouvindo as
principais queixas do doente-cliente, desenvolvendo ações necessárias;
- Coordenar campanhas de vacinação participando de reuniões informativas, repassando
informações e organizando equipe de trabalho;
- Participar de projetos de construção ou reforma de UBS, bem como da aquisição de materiais
permanentes e de consumo específicos;
- Participar da elaboração e operacionalização do sistema de referência e contra-referência do
paciente dos diferentes níveis de atenção à saúde;
- Buscar constantemente o melhor desempenho no ambiente de trabalho observando as
prescrições de comportamento ou conduta: assiduidade, pontualidade, obediência e respeito à
hierarquia, disciplina, iniciativa, produtividade, interesse, qualidade e atenção no trabalho,
dedicação, eficiência, zelo na utilização dos materiais e equipamentos do patrimônio público,
bom relacionamento com as chefias, colegas e munícipes, disponibilidade permanente para
colaborar com a chefia e/ou colegas, acatamento de ordens, assimilação de novos métodos de
trabalho, etc;
- Comunicar à chefia imediata fatos que possivelmente infrinjam os preceitos legais do Exercício
Profissional;
- Contribuir em suas atividades laborais para que as normas e procedimentos técnicos e
administrativos estabelecidos atendam às legislações federal, estadual e municipal;
- Cumprir as normas estabelecidas de biossegurança, seguindo criteriosamente todas as medidas de prevenção preconizadas, para evitar contaminações e acidentes, dentro das normas
da Anvisa;
- Manter-se atualizado, ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais,
participando de treinamentos, cursos, palestras e reuniões técnicas, visando o desenvolvimento
profissional e a excelência na prestação de serviços;
- Atuar como multiplicadores dos conhecimentos adquiridos;
- Receber e atender visitantes, munícipes, servidores e fornecedores, atendendo-os com
educação, boa vontade e presteza, de acordo com os padrões da ética profissional, aplicando
tratamento adequado a todos sem distinção, fornecendo informações claras e precisas, resolvendo as questões com agilidade, contactando e encaminhando aos setores competentes para
que sejam solucionadas as dificuldades apresentadas;
- Zelar pela observância dos procedimentos legais e administrativos para que sejam obedecidas
as determinações do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Varginha;
- Executar outras atribuições correlatas ao cargo, de igual nível de complexidade e
responsabilidade;
- Acompanhar o desempenho do servidor, direcionando-o, estimulando-o, orientando-o,
trabalhando os aspectos negativos, reforçando e consolidando os positivos, valorizando os
resultados alcançados;
- Acompanhar e coordenar a elaboração de mapas na Unidade, que demonstrem o planejado e
realizado das diversas campanhas e programas de saúde;
- Acompanhar permanentemente as emissões e atendimentos das requisições de materiais e
serviços, prevenindo as faltas em estoque e prejuízos as rotinas operacionais e administrativas
do serviço;
- Acompanhar, coordenar e avaliar os resultados das visitas domiciliares realizadas pelos técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde;
- Acompanhar, coordenar e avaliar periodicamente os procedimentos de triagem e atendimento
dos pacientes, visando detectar possíveis deficiências que possam prejudicar as rotinas
operacionais e administrativas do serviço;
- Elaborar mapa mensal de produtividade, anotando em formulário específico a quantidade de
serviços de saúde prestados e realizados no serviço;
- Elaborar mensalmente relatório referente à produção de procedimentos médicos e de
enfermagem, verificando o número de atendimentos realizados no serviço;
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- Contribuir para que a relação chefia/servidor se desenvolva num clima de confiança, harmonia,
diálogo e respeito mútuo;
- Organizar e coordenar eficientemente o cronograma de férias dos servidores sob sua
responsabilidade, visando a manutenção adequada dos servidores prestados e o atendimento
as normas administrativas;
- Solicitar ao órgão competente a manutenção ou reparo dos equipamentos ou móveis defeituosos pertencentes a Unidade.
ANEXO III
Das atribuições do Técnico de Enfermagem da Atenção Primária à Saúde.
- Seguir criteriosamente o estabelecido no Código de Ética, praticando princípios e normas
estabelecidos, para preservação da integridade física e profissional, individual e coletiva;
- Participar do planejamento e programação da assistência de enfermagem;
- Participar com a chefia imediata da avaliação do seu desempenho profissional, buscando
melhorar nos itens não atingidos;
- Apresentar-se adequadamente quanto à sua identificação pessoal e vestuário;
- Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, comunicando
imediatamente a chefia imediata, atendendo ao Código de ética e normas;
- Colocar o número de inscrição do COREN, função, assinatura e/ou carimbo, utilizar durante o
exercício das atividades profissionais, para atendimento das responsabilidades técnicas que o
cargo exige;
- Colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em casos de emergência,
epidemia, e catástrofe sem pleitear vantagens pessoais colaborando com as necessidades
demandadas;
- Manter-se em situação regular com suas obrigações com o Conselho Regional de Enfermagem
(COREN), para o livre exercício da profissão, art. 74 dos deveres disciplinares;
- Cumprir os preceitos éticos e legais da profissão, exercendo-a com justiça, competência,
responsabilidade, diligência e honestidade;
- Comunicar à chefia imediata, os fatos que possivelmente infrinjam os preceitos do Código de
ética e da Lei do Exercício Profissional;
- Contribuir efetivamente para a melhoria permanente da qualidade e resolutividade das ações;
- Manter o bom relacionamento com os munícipes, pacientes e colegas de unidade, respeitando,
dialogando e agindo com ética em todas as situações existentes;
- Atender clientes portadores de doenças infecto-contagiosas, procurando esclarecer e informar sobre suas dúvidas e dos familiares, de acordo com o protocolo de normas e rotinas;
- Contribuir para que a relação servidor/chefia, se desenvolva num clima de confiança, harmonia,
diálogo franco e respeito mútuo;
- Colaborar na elaboração do cronograma de férias atendendo às suas expectativas sem
prejuízo para o serviço;
- Colaborar com a limpeza e organização da unidade sem desviar-se de sua função;
- Agendar consultas observando a ordem nas filas, para organização e respeito ao cidadão,
priorizando as urgências;
- Agendar consultas especializadas ou de rotina na própria unidade, ou em outras unidades do
Sistema Municipal de Saúde, telefonando e coletando datas e horários disponíveis, visando a
adequada prestação dos serviços de saúde;
- Realizar pré-consultas e pós-consulta, verificando peso, altura, pressão arterial, anotando
adequadamente todos os dados no prontuário/ficha médica do paciente;
- Observar a caderneta de vacinação, na pré-consulta e programas existentes;
- Proceder a substituição de pacientes faltosos, de acordo com a agenda diária;
- Realizar pós-consultas, orientando corretamente o cliente sobre os critérios e procedimentos
adequados de coletas de materiais, locais de realização de exames, importância e necessidade
do jejum;
- Orientar o cliente para exames complementares, agendando se necessário, retorno de acordo
com rotina da unidade de atendimento;
- Agendar retornos, respeitando-se as necessidades do cliente ou a solicitação médica, verificando as datas e horários disponíveis, para avaliação de exames solicitados;
- Cumprir as normas e protocolos estabelecidos de biossegurança, seguindo criteriosamente
todas as medidas de prevenção preconizadas;
- Colaborar permanentemente na organização da unidade, fazendo correto acondicionamento e
armazenamento do lixo contaminado, desinfetando instrumentos e equipamentos, no sentido de
evitar a contaminação e transmissão de doenças, desprezando materiais pérfuro-cortantes em
caixa coletora, conforme rotina padronizada;
- Cadastrar pacientes nos programas, registrar todos os dados pessoais necessários e mantêlos atualizados;
- Realizar ações de natureza educativa para o paciente e familiares, orientando e esclarecendoo sobre sinais e sintomas das doenças;
- Atender e acompanhar programas específicos (Diabetes, DST's, AIDS, Hipertensão, Crescimento e Desenvolvimento Infantil, Hanseníase, Tuberculose, Pré-Natal), orientando e coletando
informações para o controle de doenças conforme normatização do Ministério da Saúde e
Secretária Municipal de Saúde;
- Responsabilizar-se com observância às normas do Política Nacional de Imunizações (PNI)quanto: a manutenção de higienização do setor, registro, cartão espelho, agendamento, higienização
das mãos, uso de equipamento de proteção individual, administração, rede de frios, salvo
intercorrências técnicas externas e da natureza, recebendo e mantendo treinamento técnico e
contínuo, respeitando-se a habilidade e competência do profissional;
- Auxiliar na coleta de exames citológicos, preparando lâmina, materiais necessários, medicamentos e identificando o cliente, acondicionando de maneira adequada para posterior
encaminhamento;
- Contribuir na coleta de dados e informações relativas às atividades e programas da unidade,
visando a elaboração de relatórios e/ou pareceres administrativos e técnicos pela chefia;
- Realizar busca ativa dos programas existentes nas unidades de saúde desde que solicitado
pela chefia imediata;
- Administrar medicamentos parenterais, obedecendo a demanda, seguindo normas técnicas
para atender prescrição médica, de acordo com a competência das unidades de saúde, seguin-
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do as normas de biossegurança;
- Administrar vacina especifica, de acordo com o cartão do cliente respeitando a via de
administração atendendo às normas técnicas do PNI, mantendo-se profissionalmente qualificado
no setor;
- Contactar mães e/ou responsável, a respeito da vacinação, esquema em atraso sempre que
necessário, telefonando, realizando visita domiciliar ou enviando correspondência;
- Proceder a realização da coleta do material para o exame do teste do pezinho, de acordo com
as normas preconizadas do Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico (NUPAD);
- Realizar curativos, inalações, e retirada de pontos de acordo com prescrição médica, utilizando
equipamento de proteção individual (EPI), instrumentos e técnicas corretas sob avaliação do
enfermeiro (a) quando necessário;
- Elaborar relatório de controle de estoque de medicamentos, de acordo com a rotina préexistente (onde não houver Farmacêutico responsável);
- Registrar a dispensação de medicamentos, anotando os respectivos códigos em fichário
próprio, de acordo com os programas;
- Acompanhar quando necessário, as emissões e atendimento das requisições de materiais e
serviços, prevenindo as faltas em estoque, observando a data de validade evitando prejuízos às
rotinas operacionais e administrativas da unidade;
- Acompanhar e auxiliar em consultas médicas específicas quando necessário;
- Manter organizado e limpo os setores de trabalho, promovendo a adequação de materiais e
equipamentos necessários para o atendimento;
- Contribuir para a conservação e manutenção adequada dos equipamentos, materiais e produtos
utilizados na unidade;
- Proceder descontaminação do instrumental, observando as normas técnicas de esterilização
e biossegurança;
- Seguir procedimentos técnicos, operacionais e administrativos, cumprindo as normas de rotina
da unidade;
- Registrar diariamente em ficha individual e/ou impresso próprio, todas as atividades realizadas
de acordo com a rotina de trabalho;
- Manter-se atualizado, ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais,
participando de Congressos, Seminários, Simpósios, Palestras e Reuniões técnicas, visando o
desenvolvimento profissional e a excelência na prestação de serviços, incentivados e
disponibilizados pela instituição;
- Zelar pela observância dos procedimentos legais e administrativos para que sejam obedecidas
as determinações do Estatuto do Servidores Públicos do Município de Varginha;
- Executar outras atribuições correlatas ao cargo, de igual nível de complexidade e
responsabilidade.
ANEXO IV
Relação das equipes de EAP e ESF, por UBS, que compõe o serviço da APS, por
quadrante de abrangência.
QUADRANTE 1
Composto por 7 UBS, com 7 equipes de ESF e 1 EAP.
UBS Dr. Carlos Costa Brito (CNES – 5423767)
1 Equipe de ESF - Corcetti (INE - 227304)
Endereço: Pça Moacir Elisei, 15 – Corcetti
Telefone: 3690-2222
Coordenação: Enfermeira Isabela Cristina Bandeira lobo Guedes
UBS Cirurgiã Dentista Kátia Diogo Esteves (CNES - 6781632)
1 Equipe de ESF – Mont Serrat (INE - 277371)
Endereço Rua Nelson de Freitas, 460 – Mont Serrat
Telefone: 3223-1018
Coordenação: Enfermeira Ana Flávia Morais Oliveira Toledo
UBS Jardim Áurea (CNES - 6781640)
1 Equipe de ESF - Jd. Áurea (INE - 277398)
Endereço: R. do Barreiro, 460 – Jardim Áurea
Telefone: 3223-2811
Coordenação: Enfermeira Jéssica Maiolini Pereira
UBS Dr. Paulo Frota (CNES - 2759357)
1 Equipe de ESF - Girassol (INE - 277223)
Endereço: Pç dos Girassóis, 435 - Pinheiros
Telefone: 3690-2295
Coordenação: Enfermeira Gleiciele Arimatea Moreira
UBS Pinheiros (CNES - 6782094)
1 Equipe de ESF - Pinheiros (INE - 277401)
Endereço: Pç dos Girassóis, 435 - Pinheiros
Telefone: 3690-2295
Coordenação: Enfermeira Lídia Sigiani Diniz
UBS Enf. Junia de Manso Fonseca (CNES – 9186352)
1 Equipe de ESF – Vila Mendes (INE - 1623532)
Endereço: R. Maria Helena, 157 – Vila Mendes
Telefone: 3690 - 2200
Coordenação: Enfermeira Fabiana Gregatti Krauss
UBS Dr. José Marcos Xavier (CNES – 2759349)
1 Equipe de ESF – Bom Pastor (INE – 277312)
1 Equipe de EAP

Endereço: R. José Teixeira de Rezende, s/n – Bom Pastor
Telefone: 3690-2181
Coordenação: Enfermeira Maria Luiza Gonçalves / José Ricardo Rocha
QUADRANTE 2
Composto por 5 UBS, com 4 equipes de ESF e 2 EAP.
UBS Zona Rural (CNES – 2758652)
1 Equipe de ESF – Harmonia (INE – 277193)
Endereço: Fazenda Ribeirão Santana, Zona Rural
Telefone: 98810 – 0018
Coordenação: Enfermeira Janaina Vieira Picheli
UBS Vargem (CNES – 5512646)
2 Equipes de ESF – Vargem (INE – 277320) / Sagrado Coração (INE - 1589652)
Endereço: R. Francisco Antônio Cândido, 35 - Vargem
Telefone: 3223 - 4002
Coordenação: Enfermeira Aline Poliana de Lima Nascimento Almeida / Damáris de Oliveira Santos
UBS Dr. Vivaldo Gárcia (CNES - 2759365)
1 Equipe de EAP
Endereço: Av. Dr. João Batista Reis, s/n – Barcelona
Telefone: 3690 - 2157
Coordenação: Enfermeira Keila Aparecida Silva
UBS Farmacêutica Bioquímica Regina Gomes Nunes da Silva (CNES - 2763575)
1 Equipe de EAP
Endereço: R. Sabino de Oliveira, 55 – Jardim Colonial
Telefone: 3690-2198
Coordenação: Enfermeira Patrícia Lane de Souza Porchat de Assis
UBS Enf. Selma Maria Tobias (CNES – 9647740)
1 Equipe de ESF – Novo Tempo (INE - 1686186)
Endereço: R. Geraldo Andrade de Resende, 270 – Novo Tempo
Telefone: 3690- 2317
Coordenação: Rodolfo Francisco
QUADRANTE 3
Composto por 5 UBS, com 6 equipes de ESF e 1 EAP.
UBS Padre Vitor (CNES – 6459471)
1 Equipe de ESF - Padre Vitor (INE – 277355)
Endereço: R. Dr. Paulo Ramos de Rezende, 127 - Padre Vitor
Telefone: 33223-3072
Coordenação: Enfermeiro Alex Junio Mendes
UBS Enf Janaína F. Santos (CNES – 5423708)
1 Equipe de ESF – Centenário (INE – 277290)
Endereço: R. Josino Meri, 206 – Centenário
Telefone: 3690 - 2237
Coordenação: Enfermeira Flávia Cássia Rodrigues Reis
UBS Dr. José Justiniano dos Reis (CNES – 2759314)
2 Equipes de ESF – Damasco (INE – 277215)/ Santa Mônica (INE – 277207)
Endereço: R. Cristiano Cândido Silva, 85 - Centenário
Telefone: 3690 - 2226
Coordenação: Enfermeira Rosilene Aparecida Rosa / Luciane Aparecida Alves
UBS Dr. João Eugênio do Prado (CNES –2759322)
2 Equipes de ESF – Alto do Sion (INE – 1494597) / Florescer (INE – 1494988)
Endereço: Pç Santo Agostinho, s/n - Sion
Telefone: 3690 - 2156
Coordenação: Enfermeira Thiago Moreira / Marcilene Paiva Lopes Praxedes
UBS Santana (CNES –2763583)
1 Equipes de EAP
Endereço: Rua Xingu, 140 - Santana
Telefone: 3690 - 2160
Coordenação: Enfermeira Renata de Souza Zanatelli
QUADRANTE 4
Composto por 5 UBS, com 6 equipes de ESF e 1 EAP.
UBS Fátima I (CNES – 3912965)
1 Equipe de ESF – Fátima I (INE – 277282)
Endereço: R. dos Bancários, 153 - Fátima
Telefone: 3690 - 2323
Coordenação: Enfermeira Andréa Praxedes de Souza
UBS Nossa Senhora de Fátima (CNES – 6001246)
1 Equipe de ESF – Fátima II (INE – 277339)
Endereço: R. Padre Dionísio Chagas, 237- Fátima
Telefone: 323-5480
Coordenação: Enfermeira Patrícia Bernardes da Silva
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UBS Dr. José Conde (CNES - 2759330)
1 Equipe de EAP
Endereço: Av. Estados Unidos, sn - Canaã
Telefone: 3690 - 2180
Coordenação: Enfermeira Leandra Maria Galvani
UBS Dra. Edna Baroni de Alvarenga (CNES - 2763729)
3 Equipes de ESF – CAIC 1 (INE – 277274) / Imaculada (INE – 277266) / Pro Saúde (277363)
Endereço: R. Francisco Ferreira de Carvalho, 330 - Imaculada
Telefone: 3690 - 2197
Coordenação: Sergio Antônio Carlos( gerente) Stefanie Leda / Alexandra Cristina Alvarenga /
Cristiane Aparecida Toledo Dias
UBS Rio Verde (CNES – 6459463)
1 Equipe de ESF – Rio Verde (INE – 277347)
Endereço: R. Paulo Pereira Penha, 125 – Rio Verde
Telefone: 3212-9897
Coordenação: Enfermeira Rosane Alves Pereira
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.311, DE 24 DE MARÇO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de adequação de valores estimados durante a fase de elaboração da Proposta Orçamentária 2021 aos valores efetivamente necessários às ações de
Governo;
Considerando a necessidade da correta escrituração contábil das despesas em suas
respectivas dotações; e
Considerando que as modificações acima citadas ocorrem entre as dotações de mesma fonte
de recurso, não afetando, assim, o equilíbrio orçamentário;
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 6º da Lei nº 6.781 de 22
de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 1.271.000,00 (um
milhão duzentos e setenta e um mil reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1500 – 2579 3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO HOSPITAL REGIONAL
(1852)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 1.266.000,00
13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMÉRCIO
13.01.02 TERMINAL RODOVIÁRIO
23.782.6400 – 2523 4.4.90.00.00 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
(724)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 5.000,00
TOTAL: 1.271.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente da anulação
parcial da dotação conforme art. 43, § 1º, III, Lei Federal nº 4.320/1964, no valor de R$ 1.271.000,00
(um milhão, duzentos e setenta e um mil reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1400 - 2485
3.1.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (170)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 1.266.000,00
13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMÉRCIO
13.01.02 TERMINAL RODOVIÁRIO
23.782.6400 - 2523
3.3.90.00.00 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO (722)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 5.000,00
TOTAL: 1.271.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 24 de março de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DECRETO Nº 10.312, DE 24 DE MARÇO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando a necessidade de adequação de valores estimados durante a fase de elaboração da Proposta Orçamentária 2021 aos valores efetivamente necessários às ações de
Governo;
Considerando a necessidade da correta escrituração contábil das despesas em suas
respectivas dotações; e
Considerando que as modificações acima citadas ocorrem entre as dotações de mesma fonte
de recurso, não afetando, assim, o equilíbrio orçamentário;
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 6º da Lei nº 6.781 de 22
de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 103.000,00 (cento e
três mil reais), a saber:
09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
09.01.04 MANUTENÇÃO DA FROTA
15.122.5300 – 2514 3.3.90.00.00 GERENCIAMENTO DA FROTA E OFICINA MECÂNICA (585)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 103.000,00
TOTAL: 103.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente da anulação
parcial da dotação conforme art. 43, § 1º, III, Lei Federal nº 4.320/1964, no valor de R$ 103.000,00
(cento e três mil reais), a saber:
09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
09.01.03 OBRAS MUNICIPAIS
15.451.5090 - 2516
3.3.90.00.00 MANUT. ,PAVIMENT. E CONSERV. VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS (565)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 103.000,00
TOTAL: 103.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 24 de março de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.326, DE 07 DE ABRIL DE 2021.
PRORROGA PRAZO DE VALIDADE DE CONCURSO PÚBLICO, PARA PREENCHIMENTO DE
VAGAS NO QUADRO GERAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o § 1º do artigo 16 da Lei Municipal nº 2.673/1995, § 2º do artigo 95 da Lei
Orgânica do Município de Varginha e inciso III do artigo 37 da Constituição Federal,
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado por mais 02 (dois) anos, a partir de 29/05/2021, o prazo de validade do
Concurso Público Municipal, conforme Edital 002/2018, homologado pelo Decreto nº 9.333, de 29
de maio de 2019, para os cargos de AUXILIAR DE SERVIÇOS PÚBLICOS (Gari; Manutenção e
Conservação de Próprios Públicos; Servente Escolar); MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS;
MOTORISTA; OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO; OFICIAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS (Eletricista;
Encanador; Pintor; Soldador); TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL; TÉCNICO EM ENFERMAGEM/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA; TÉCNICO EM ENFERMAGEM/US; TÉCNICO EM INFORMÁTICA; TÉCNICO EM
LABORATÓRIO; TÉCNICO EM RAIO X; TNS (Contador; Engenheiro Ambiental; Engenheiro Civil;
Engenheiro Florestal; Técnico Desportivo); TNS/ES (Dentista de Saúde da Família; Médico Cirurgião Geral; Médico do Trabalho; Médico Ginecologista; Médico Mastologista; Médico Neurologista
de Adultos; Médico Otorrinolaringologista; Médico Pediatra; Médico Plantonista/Cirurgião Geral;
Médico Plantonista/Clínico Geral; Médico Plantonista/Pediatra; Médico Pneumologista); TNS/PS
(Assistente Social; Enfermeiro; Enfermeiro - Urgência e Emergência; Farmacêutico/Bioquímico;
Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Nutricionista; Psicólogo; Terapeuta Ocupacional; Veterinário).
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 07 de abril de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
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DECRETO Nº 10.333, DE 15 DE ABRIL DE 2021.
DETERMINA MEDIDAS DE CARÁTER OBRIGATÓRIO, A FIM DE MANTER O ENFRENTAMENTO
DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DE COVID-19,
EQUACIONANDO AÇÕES EM FAVOR DA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
consubstanciado no artigo 93, inciso I, alínea “a”, da Lei Orgânica do Município e, ainda,
CONSIDERANDO que os Municípios, nos termos do artigo 30, incisos I e II da Carta da República,
têm estatura constitucional para legislar sobre assuntos de interesse local, podendo, inclusive,
suplementar a legislação federal e a estadual;
CONSIDERANDO as decisões exaradas pelo egrégio Supremo Tribunal Federal - STF nas
Reclamações realizadas por municípios mineiros em face da Ação Declaratória de
Constitucionalidade nº 1.0000.20.459246-3/000, na qual o eminente Ministro Alexandre de Moraes cassou a decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a
qual vinculava os municípios mineiros às deliberações do Governo do Estado, exaradas na
esfera do denominado “Plano Minas Consciente”, decisão ratificada pela 1ª Turma do STF e já
transitada em julgado;
CONSIDERANDO que, após reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à COVID-19, decidiuse, através da Deliberação nº 151, de 15 de abril de 2021, pelo fim da vigência da denominada
“Onda Roxa”, a partir de 17 de abril de 2021, a qual estava imposta a todo o Sul de Minas, de
forma que, não estando o Município de Varginha vinculado ao “Plano Minas Consciente”,
restabelece-se a plena autonomia municipal para editar seus Decretos conforme à realidade
local;
CONSIDERANDO a necessidade de manter as ações específicas para enfrentamento da COVID19, bem como os critérios rigorosos de proteção sanitária estipulados nos Decretos até então
editados pelo Município, e pelos Protocolos Sanitários confeccionados e amplamente divulgados
pela Vigilância Sanitária Municipal, somados à efetiva e ostensiva fiscalização devidamente
realizada por parte do Poder Público Municipal e dos demais órgãos de fiscalização;
CONSIDERANDO o acompanhamento realizado pelo Município, demonstrando que há razoável
estabilidade, com tendência de queda, na taxa de transmissão da COVID-19, bem como nas
internações em leitos de UTI, fatos corroborados pelo Boletim INDCOVID nº 17, de 12/04/2021,
elaborado pela Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL;
CONSIDERANDO a expansão de leitos de UTI e enfermaria exclusivos para COVID-19, tanto no
Hospital de Campanha como na Unidade de Pronto Atendimento - UPA e no Hospital Regional do
Sul de Minas – HRSM, inclusive com a ampliação de recursos humanos, insumos e equipamentos;
CONSIDERANDO que, embora diversas medidas de restrições sanitárias tenham sido tomadas
pelo Município, a pandemia ainda está em curso, carecendo da manutenção de controle sanitário
de atividades diversas;
CONSIDERANDO, inobstante, que os Protocolos Sanitários estabelecidos pelo Município têm se
mostrado eficientes, o que permite o funcionamento e a realização de atividades econômicas
diversas, embora com restrições sanitárias;
CONSIDERANDO que o enfrentamento à pandemia, com proteção do Sistema de Saúde
conjuntamente à manutenção da economia, é responsabilidade do Poder Público e de toda a
sociedade;
CONSIDERANDO, por fim, que as regras relacionadas à prevenção e combate à COVID-19
podem ser alteradas a qualquer tempo, mediante análise técnica dos setores competentes;
DECRETA:
Art. 1º O presente Decreto, com vigência pelo prazo de 15 (quinze) dias contados a partir de 17
de abril de 2021, o qual que poderá vir a ser prorrogado sucessivamente, regula disposições
sanitárias em geral, a fim de que se possibilite o funcionamento controlado de atividades comerciais, empresariais, industriais e outras atividades diversas.
Art. 2º Os serviços e atividades considerados essenciais, nos termos do art. 6º do presente
Decreto, poderão permanecer em funcionamento nos horários compreendidos entre 5h e 22h,
todos os dias da semana.
Parágrafo único. As restrições de horários estabelecidas no caput não se aplicam aos serviços
abaixo relacionados:
I – serviços de saúde;
II - serviços de segurança e policiamento;
III – serviços de manutenção em geral, desde que considerados de urgência, a critério da
autoridade sanitária;
IV - drogarias e farmácias, observada, no mínimo, a escala de plantão estabelecida pela Vigilância
Sanitária;
V – postos de abastecimento de combustível e gás;
VI – serviço de recolhimento de lixo e resíduos em geral;
VII – atendimento veterinário de urgência;
VIII – serviços de fiscalização em geral, desde que exercidos por agentes dos órgãos públicos;
IX – serviços e atividades exercidos por órgãos públicos considerados essenciais, nos termos
do art. 6º do presente Decreto;
X – atividades industriais que sejam consideradas essenciais nos termos do art. 6º do presente
Decreto.
Art. 3º O comércio considerado não essencial, seja de vendas no atacado ou no varejo, poderá
funcionar, durante a vigência do presente Decreto, no horário entre 9h e 17h, de segunda a
sábado, proibido o funcionamento aos domingos e feriados.
§ 1º Após o horário estabelecido no caput, é autorizado que o serviço não essencial funcione na
modalidade de entrega em domicílio (delivery).
§ 2º Ficam autorizados a funcionar, das 9h às 22h, de segunda a sábado, com entrada permitida
até às 21h, além de observada lotação máxima de 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade, os estabelecimentos denominados shoppings ou congêneres, não podendo funcionar
aos domingos e feriados, até que sobrevenha autorização em sentido contrário.
Art. 4º Os restaurantes, bares, lanchonetes, pizzarias, lojas de conveniência e estabelecimentos congêneres, inclusive aqueles que se situem dentro de áreas de shoppings, poderão
funcionar todos os dias da semana, das 9h às 22h, com entrada permitida até às 21h, sendo
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que, após às 22h, ficarão autorizados a funcionar apenas na modalidade de entrega em domicílio (delivery).
§ 1º A autorização de dias e horários de funcionamento presencial de que trata o caput do
presente artigo é aplicada, na integralidade, tão somente aos estabelecimentos que tenham
acesso direto a áreas externas.
§ 2º As praças de alimentação situadas em shoppings e estabelecimentos congêneres, bem
como os restaurantes, bares, lanchonetes, pizzarias, lojas de conveniência e outros que não
possuam acesso direto à área externa, funcionarão conforme o horário autorizado no § 2º, do
art. 3º deste Decreto, sendo que, após às 22h, e aos domingos e feriados, os mesmos poderão
funcionar somente na modalidade de entrega em domicílio (delivery).
Art. 5º Ficam proibidos, no Município, enquanto não houver autorização em contrário, o consumo
no local, a distribuição, a venda, a comercialização, a retirada e a entrega em domicílio de
quaisquer bebidas alcoólicas, entre 22h e 5h, todos os dias da semana.
Art. 6º Para os fins deste Decreto, são considerados serviços e atividades essenciais aqueles
previstos nas normativas vigentes, a saber:
I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;
II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;
III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de
presos;
IV - atividades de defesa nacional e de defesa civil;
V – trânsito e transporte municipal, interestadual e internacional de passageiros, inclusive por
meio do uso de plataformas de tecnologias;
VI - telecomunicações e internet;
VI – telecomunicações e serviços de comercialização de aparelhos, planos telefônicos e dados
de internet;
VII - serviço de call center;
VIII - clínicas veterinárias e lojas de alimentos, medicamentos e insumos para animais.
IX - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, bem como captação, filtragem e
distribuição de água, além de coleta e tratamento de esgoto sanitário;
X - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio
do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, limpeza, alimentos, bebidas e materiais de
construção;
XI - serviços funerários;
XII - guarda, uso e controle de substâncias, materiais e equipamentos com elementos tóxicos,
inflamáveis, radioativos ou de alto risco, definidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, em
atendimento aos requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção
contra incêndios;
XIII - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;
XIV - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais;
XV - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;
XVI - vigilância agropecuária;
XVII - controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre;
XVIII - atividades industriais, obedecidas as determinações do Poder Público;
XIX - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições
supervisionadas pelo Banco Central do Brasil;
XX - serviços postais;
XXI - serviços de transporte, armazenamento, entrega e logística de cargas em geral;
XXII - serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados (data
center) para suporte de outras atividades previstas neste Decreto;
XXIII - fiscalização tributária e aduaneira;
XXIV - produção e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura
tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro;
XXV - fiscalização ambiental;
XXVI - produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de combustíveis,
biocombustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo;
XXVII - monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à segurança;
XXVIII - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança coletiva,
notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e inundações;
XXIX - mercado de capitais e seguros;
XXX - cuidados com animais em cativeiro;
XXXI - atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em andamento e
às urgentes;
XXXII - atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, compreendidas no art.
194 da Constituição; XXXIII - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do
impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da
integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de
direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Estatuto da Pessoa
com Deficiência;
XXXIV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico indispensáveis ao
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade;
XXXV - fiscalização do trabalho;
XXXVI - atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a pandemia
de que trata este Decreto;
XXXVII – a advocacia pública ou privada, uma vez que o advogado é indispensável à administração da justiça, nos termos da Constituição Federal e da Lei Federal nº 8.906/94;
XXXVIII - atividades religiosas de qualquer natureza;
XXXIX - unidades lotéricas;
XL - serviços de comercialização, reparo e manutenção de partes e peças novas e usadas e de
pneumáticos novos e remoldados;
XLI - serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens;
XLII - atividades de desenvolvimento de produtos e serviços, incluídas aquelas realizadas por
meio de start-ups, para o combate à pandemia de que trata este decreto;
XLIII - atividades de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de alimentação, repouso,
limpeza, higiene, comercialização, manutenção e assistência técnica automotivas, de conve-
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niência e congêneres, destinadas a assegurar o transporte e as atividades logísticas de todos
os tipos de carga e de pessoas em rodovias e estradas;
XLIV - atividades de processamento do benefício do seguro-desemprego e de outros benefícios
relacionados, por meio de atendimento presencial ou eletrônico, obedecidas as determinações
do Poder Público;
XLV - atividade de locação de veículos;
XLVI - atividades de produção, distribuição, comercialização, manutenção, reposição, assistência
técnica, monitoramento e inspeção de equipamentos de infraestrutura, instalações, máquinas e
equipamentos em geral, incluídos elevadores, escadas rolantes e equipamentos de refrigeração
e climatização;
XLVII - atividades de produção, exportação, importação e transporte de insumos e produtos
químicos, petroquímicos e plásticos em geral;
XLVIII - atividades cujo processo produtivo não possa ser interrompido sob pena de dano
irreparável das instalações e dos equipamentos, tais como o processo siderúrgico e as cadeias
de produção do alumínio, da cerâmica e do vidro;
XLIX - atividades de lavra, beneficiamento, produção, comercialização, escoamento e suprimento de bens minerais;
L - atividades de atendimento ao público em agências bancárias, cooperativas de crédito ou
estabelecimentos congêneres, referentes aos programas governamentais ou privados destinados a mitigar as consequências econômicas da emergência de saúde pública;
LI - produção, transporte e distribuição de gás natural;
LII - indústrias químicas e petroquímicas de matérias-primas ou produtos de saúde, higiene,
alimentos e bebidas;
LIII - atividades de construção civil no setor público ou privado;
LIV – serviços de contabilidade;
LV - salões de estética, beleza e barbearias, obedecidas às determinações do Poder Público,
nos termos do Decreto Federal nº 10.282 de 20 de março de 2020; e
LVI - academias de esporte de todas as modalidades, obedecidas às determinações do Poder
Público, nos termos do Decreto Federal nº 10.282 de 20 de março de 2020.
Parágrafo único. Os serviços essenciais de que tratam o presente artigo observarão, para seus
horários de funcionamento, o disposto no presente Decreto.
Art. 7º Os hipermercados, supermercados, mercados, e congêneres, além das feiras livres,
durante a vigência do presente Decreto, deverão respeitar o limite de ocupação de 50% (cinquenta por cento) da capacidade do local, permitida a entrada de apenas 2 (duas) pessoas por
família ou grupo social, vedado o consumo de alimentos e bebidas no local.
Parágrafo único. Nos casos de hipermercados e supermercados, a entrada nos
estabelecimentos deverá se dar até, no máximo, às 21h, observado o horário disposto no art. 2º
do presente Decreto.
Art. 8º Os clubes e associações em geral ficam autorizados a funcionar dentro do horário
compreendido entre 8h e 20h, de segunda a sábado, proibindo-se o funcionamento aos domingos
e feriados.
Parágrafo único. Fica proibida a utilização de áreas gourmet, piscinas e saunas, salvo, nos
casos das piscinas e saunas, para uso não coletivo, e desde que haja expressa recomendação
médica, comprovada documentalmente pelo associado.
Art. 9º A prática de atividades físicas e de esportes amadores coletivos fica autorizada, desde
que realizada em estabelecimentos que possuam alvará de funcionamento expedido pela
Prefeitura Municipal de Varginha, sendo que os estabelecimentos e os usuários serão
responsabilizados administrativa, civil e criminalmente se os Protocolos Sanitários divulgados
pelo Município não forem respeitados integralmente.
Parágrafo único. A autorização de que trata o caput do presente artigo não se aplica aos
equipamentos públicos municipais, os quais ficam proibidos para uso individual ou coletivo,
durante a vigência do presente Decreto.
Art. 10. Ficam autorizados quaisquer cultos ou celebrações religiosas que não excedam à taxa
de ocupação ambiente máxima de 30% (trinta por cento), respeitado, especialmente, o
distanciamento mínimo de 1,5 (hum metro e meio) lineares entre pessoas, o uso obrigatório de
máscaras de proteção das vias aéreas e de álcool em gel.
Art. 11. Ficam autorizadas reuniões públicas ou privadas, desde que não festivas, que não
ultrapassem 60 (sessenta) pessoas, respeitados os Protocolos Sanitários vigentes, especialmente o distanciamento mínimo de 1,5 (hum metro e meio) lineares entre pessoas, o uso obrigatório de máscaras de proteção das vias aéreas e de álcool em gel.
Art. 12. Fica proibida, durante a vigência do presente Decreto, em qualquer horário, a utilização
e locação de casas para eventos, sítios, espaços e/ou salões para festas ou qualquer tipo de
evento festivo, sujeitos às penalidades administrativas, civis e criminais aplicáveis, respondendo, solidariamente, proprietários, representantes legais e organizadores.
Art. 13. Os velórios realizados no âmbito do Município terão duração máxima de até 06 (seis)
horas, nos casos não suspeitos de COVID-19, devendo serem realizados no período das 07h às
18h, limitada a entrada e celebrações de despedida a 10 (dez) pessoas por vez.
Parágrafo único. Permanece proibida a realização de velórios nos casos confirmados ou
suspeitos de COVID-19, devendo serem observadas as normas da Vigilância Sanitária específicas.
Art. 14. Os estabelecimentos em geral ficarão responsáveis pela fiscalização e organização
das suas filas externas, devendo as mesmas obedecerem ao distanciamento de 1,5m (hum
metro e meio) lineares entre cada pessoa, estando sujeitos os responsáveis às sanções previstas neste Decreto.
Art. 15. A multa administrativa nos casos de descumprimento do uso obrigatório de máscara de
proteção das vias aéreas, instituída pela Lei Municipal nº 6.792, de 14 de janeiro de 2021, fica
mantida no valor de R$ 100,00 (cem reais).
Art. 16. Compete à Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, no uso do
poder de polícia administrativa, no que será auxiliada pela Fiscalização de Posturas, Procon,
Guarda Civil Municipal e Polícia Militar, promover a fiscalização e o integral cumprimento das
medidas previstas neste Decreto.
Art. 17. O Município poderá instituir ou manter barreiras sanitárias nas vias e limites territoriais
para contenção do fluxo de pessoas e veículos.
Art. 18. As aulas presenciais na rede de ensino pública e privada no Município de Varginha, as
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quais foram suspensas em razão do “Protocolo Onda Roxa”, serão autorizadas a retornar suas
atividades a partir do dia 03 de maio de 2021, desde que seguidos os Protocolos específicos
para a Educação, estabelecidos no Decreto Municipal nº 10.131, de 26 de novembro de 2020.
Art. 19. O não cumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto por pessoas físicas ou
jurídicas ensejará multa administrativa, além de suspensão cautelar de funcionamento e, em
caso de reincidência, cessação do alvará de funcionamento ou suspensão definitiva da atividade.
Parágrafo único. Além das penalidades acima previstas, ficam os infratores sujeitos ao
enquadramento no crime de propagação de doença contagiosa, nos termos do art. 268 do
Código Penal Brasileiro e demais disposições legais em vigor.
Art. 20. O cidadão poderá apresentar denúncias sobre quaisquer violações às regras
estabelecidas
neste
Decreto
por
meio
do
endereço
eletrônico
denuncia.covid@varginha.mg.gov.br, ou pelo telefone (35)99107-4735.
Art. 21. Os Protocolos de Saúde e Segurança até o momento implementados e amplamente
divulgados pela Prefeitura do Município de Varginha, assim como os Decretos Municipais
anteriormente editados, desde que não sejam divergentes com o presente Decreto, permanecem íntegros, devendo ser observados e respeitados.
Parágrafo único. Os Decretos Municipais, Portarias, Protocolos Sanitários, Boletins, Notas
Explicativas, Recomendações e diversas outras informações relacionadas à COVID-19 podem
ser acessadas, integralmente, pelo sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Varginha (https://
www.varginha.mg.gov.br/), na tela de informações específica “Coronavírus”.
Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os Decretos nº 10.300, de 16
de março de 2021, 10.302, de 17 de março de 2021, 10.314, de 25 de março de 2021 e 10.316,
de 29 de março de 2021.
Art. 23. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a partir de 17 de
abril de 2021.
Prefeitura do Município de Varginha (MG), 15 de abril de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
LUIZ CARLOS COELHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.335, DE 15 DE ABRIL DE 2021.
ESTABELECE NOVO PRAZO DE VENCIMENTO DA 1ª PARCELA DO IPTU DO EXERCÍCIO DE
2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
com fulcro no artigo 93, inciso I, da Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO que permanece a excepcionalíssima situação de pandemia global causada
pelo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO o impacto na economia local em razão das necessárias restrições sanitárias;
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado para o dia 21 de dezembro do corrente ano, o vencimento da 1ª
(primeira) parcela do IPTU do exercício de 2021.
Art. 2º A prorrogação prevista no art. 1° deste Decreto não se aplica à parcela única ou às
demais parcelas, devendo os contribuintes que desejarem usufruir do desconto para pagamento
à vista, quitar o IPTU no prazo fixado para o pagamento da quota única.
Art. 3º O contribuinte que já efetuou o pagamento da 1ª (primeira) parcela do IPTU do exercício
de 2021 não fará jus a reembolso ou à prorrogação de outra parcela em substituição.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Varginha, 15 de abril de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIAS
PORTARIA Nº 17.562, DE 05 DE MARÇO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO.
R E S O L V E:
Art. 1º REVOGAR a Portaria n° 12.998/2016, que “AUTORIZA O USO DE BEM PÚBLICO”, concedida ao CLUBE VARGINHENSE DE XADREX.
Art. 2° Ficam revogadas as disposições em contrário.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.621, DE 24 DE MARÇO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença prêmio por assiduidade no período abaixo especificado, conforme dias
pendentes, de acordo com a Portaria nº 17.143/2020, a seguinte servidora:
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SERVIDORA / MATRÍCULA / CARGO / SETOR / PERÍODO DE GOZO
Fernanda Vargas de Oliveira Magalhães / 30260 / Enfermeiro / Seção de Arquivo / Médico-SAME
/ De 03/05/2021 a 24/05/2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.626, DE 25 DE MARÇO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Para compor o Conselho Municipal de Educação, criado pela Lei Municipal nº 1.821, de 23
de outubro de 1989, ficam designadas as seguintes pessoas, lídimas representantes de diversas entidades de classe existentes no Município de Varginha;
I – MEMBROS NATOS:
Presidente: Gleicione Aparecida Dias Bagne de Souza – Secretária Municipal de Educação
Presidente de Honra: Vérdi Lúcio Melo – Prefeito Municipal
II – MEMBROS DESIGNADOS:
Representantes da Rede Municipal de Ensino
Titular: Júlia Mara de Castro Miranda Pereira Gabriel
1º Suplente: Ludmila Paraviso Neri Beneton
2º Suplente: Poliana Aparecida Oliveira Cardoso
Representantes da Rede Estadual de Ensino
Titular: Claudinei Sérgio Vicente
1º Suplente: Isabel de Souza Romanelli Teles
2º Suplente: Renata Emília de Souza Rocha
Representantes da Rede Privada de Ensino
Titular: Carla Maria Romano Carvalho
1º Suplente: Arlete Ribeiro Ramos Gomes
2º Suplente: Cristiane Maria da Cunha Arci
Representantes das Instituições de Ensino Superior
Titular: Luiz Carlos Vieira Guedes
1º Suplente: Vânia Maria Tibúrcio Salgado Mitidieri
2º Suplente: Christiane Navarra Frogeri Pimenta
Representantes da Superintendência Regional de Ensino - SRE
Titular: Eliane dos Reis Dias
1° Suplente: Rober Naves Vicente
2º Suplente: Roberta de Faria Pereira
Representantes do Sindicato de Professores
Titular: Roselene Eduardo
1º Suplente: Eder Moreira Alves
2º Suplente: Maria José Guidugli de Mendonça
Representantes dos Diretórios Acadêmicos
Titular: Gustavo D’Angelo Pala
1º Suplente: Ricardo Morais Pereira
Representantes dos Conselhos Comunitários, legalmente constituídos
Titular: Alexsandra Silva
1º Suplente: José Vanderlei Martins
2º Suplente: Russilvania Galo
Representantes dos Setores Industrial e Comercial
Titular: Anderson de Souza Martins
1º Suplente: Katia Gonzales de Lima Gonçalves
2º Suplente: Ana Carolina Miari Cesário Alexandre
III – MEMBROS CONSULTIVOS
Antônio Carlos Reis Gonçalves – Centro Universitário do Sul de Minas – UNIS
Art. 2º O Conselho deverá desenvolver as atividades previstas na Lei Municipal nº 1.821/1989,
sendo que o exercício de tais atividades será considerado serviço público relevante.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.638, DE 30 DE MARÇO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo as pessoas abaixo relacionadas, em virtude de serem
habilitadas em Concurso Público Municipal:
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA - FHOMUV
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIFICAÇÃO
Gabriela de Oliveira Prioli
Técnico de Enfermagem EF-06
82°
Amanda Rodrigues Isidoro dos Reis (vaga candidato afrodescendente)
Técnico de Enfermagem EF-06
100°
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.644, DE 30 DE MARÇO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença prêmio por assiduidade no período abaixo especificado, a seguinte
servidora:
SERVIDORA / MATRÍCULA / CARGO / SECRETARIA PERÍODO DE GOZO
Daniela Varlei Mizael Severino / 26.742-6 / Oficial de Administração / SOSUB / De 26/04/2021 a
25/05/2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.645, DE 30 DE MARÇO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO;
RESOLVE:
Art. 1º Tornar sem efeito a nomeação do senhor MARCOS OLIVEIRA MESSIAS JUNIOR, para o
cargo de Auxiliar de Serviços Públicos / Manutenção e Conservação de Próprios Públicos – Nível
E-01, nomeado pela Portaria nº 17.524/2020, para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer em
virtude de não ter tomado posse dentro do prazo legal.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTARIA Nº 17.646, DE 30 DE MARÇO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ser habilitada em
Concurso Público Municipal:
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA - FHOMUV
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIFICAÇÃO
Maura Malaquias Freitas
Técnico de Enfermagem EF-06
83°
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.648, DE 01 DE ABRIL DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença prêmio por assiduidade no período abaixo especificado, a seguinte
servidora:
SERVIDORA / MATRÍCULA / CARGO / SECRETARIA / PERÍODO DE GOZO
Maria Aparecida da Silva Lima / 16.739-8 / Auxiliar de Serviços Públicos / SEDUC / De 05/04/2021
a 04/05/2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.653, DE 05 DE ABRIL DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Declarar a vacância do cargo de Oficial de Administração, ocupado pela servidora
PATRÍCIA GRANDE BERTOLI GRACIANO, matrícula 24.536-2 por motivo de posse em outro cargo
inacumulável, nos termos do artigo 39, inciso VIII da Lei Municipal nº 2.673/1995.
Art. 2º A vacância de que trata o art. 1º desta Portaria, será pelo prazo de 03 (três) anos, ou
antes, desde que a pedido da servidora, a partir da data em que a servidora assumir o outro
cargo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.654, DE 01 DE ABRIL DE 2021
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a nomeação do senhor MARCELO OLAVO PEREIRA para o cargo
de Auxiliar de Serviços Públicos/Manutenção e Conservação de Próprios Públicos – nível E-01,
em virtude de não atender as exigências legais, conforme o Processo Administrativo nº 4.509/
2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.655, DE 01 DE ABRIL DE 2021
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença prêmio por assiduidade no período abaixo especificado, a seguinte
servidora:
SERVIDORA / MATRÍCULA / CARGO / SECRETARIA / PERÍODO DE GOZO
Luciana Cristina Alves Marques / 16.557-3 / Auxiliar de Serviços Públicos / SEDUC / De 01/04/
2021 a 30/04/2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.657, DE 05 DE ABRIL DE 2021
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e com fulcro no Artigo 93, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município e Artigo 97 da Lei
Municipal nº 2.673/1995,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença prêmio por assiduidade no período abaixo especificado, a seguinte
servidora:
SERVIDORA / MATRÍCULA / CARGO / SECRETARIA / PERÍODO DE GOZO
Priscila Silva de Paula / 19.515-9 / Educador Infantil / SEDUC / De 01/04/2021 a 30/04/2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.658, DE 05 DE ABRIL DE 2021
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 01 (um) ano em CARÁTER PROVISÓRIO, a readaptação funcional da
servidora NILDA APARECIDA SILVA GONÇALVES, detentora do cargo de Auxiliar de Serviços
Públicos, Nível E-01 matrícula 15.639-6 conforme Processo Administrativo nº 13.112/2011.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.659, DE 06 DE ABRIL DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1° Nomear como Pregoeiros e como Membros da Equipe de Apoio, para julgar e conduzir os
Processos Licitatórios na modalidade Pregão da Administração Municipal, os seguintes servidores abaixo relacionados:
PREGOEIROS:
José Geraldo Amorim Pereira
Julio Cesar Rezende Angelo
Déslei Campos de Castro
MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO:
Avelino Venâncio Filho
Gilberto Wagner Valim
Juliana Barros de Carvalho
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Luis Felipe de Assis Borges
Fabiene Mariela de Oliveira Fernandes
Júlia Caroline Fabiano
Art. 2° Os trabalhos dos servidores ora nomeados, deverão ser executados conforme as
disposições constantes do Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto Municipal nº
4.081/2006, Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas
alterações.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, especialmente a Portaria nº 16.211, de 23 de janeiro de 2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.662, DE 07 DE ABRIL DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora MEIRE CÂNDIDA FERNANDES GAUDÊNCIO CLÁUDIO, do
cargo de Técnico de Enfermagem, nível EF-06, nomeada pela Portaria nº 10.845/2013.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo a seus efeitos a 26/03/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.664, DE 07 DE ABRIL DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO;
RESOLVE:
Art. 1º Tornar sem efeito a nomeação do senhor ANDRÉ LEITE SEVERINO, para o cargo de
Motorista – Nível E-12, nomeado pela Portaria nº 17.523/2020, em virtude de não ter tomado
posse dentro do prazo legal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.665, DE 07 DE ABRIL DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO;
RESOLVE:
Art. 1º Tornar sem efeito as nomeações abaixo relacionadas, em virtude de não terem tomado
posse dentro do prazo legal:
Nome
Cargo
Secretaria Portaria
Jessica Junqueira Benetolo
Oficial de Administração - E-10
SEMFA
17.525/2021
Rodrigo Souza de Almeida
Oficial de Administração - E-10
SECON
17.525/2021
Cassia Carolina Souza Bueno Oficial de Administração - E-10
SEDUC
17.525/2021
Higor Ladeira de Sousa
Oficial de Administração - E-10
SEMEL
17.525/2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 17.688, DE 15 DE ABRIL DE 2021
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
que lhe conferem o art. 93, inciso II, alínea “f” da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º Designar, a servidora MÁRCIA CARDOSO MIGUEL PEDRO, ocupante do Cargo de
Supervisor do Serviço de Programas Sociais, para ser representante da Prefeitura junto ao
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos – MMFDH, para praticar todos os atos
necessários a efetivação e recebimento do conjunto de equipamentos destinados a equipagem
e estruturação de Conselho Tutelar.

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATOS DE TERMO ADITIVO - A PARTE
Aditivo n.º

:

Processo
Objeto
Partes

:
:
:
:
:
:
:

Valor
Prazo
Signatários

041/2020. Datado de 22/02/2021.
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 033/2020
Processo Administrativo nº 2.920/2020
Prorroga-se o prazo contratual
Município de Varginha e a
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF
Mantido o originário
12 (doze) meses
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Marcus Vinícius David

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021
DECISÃO
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
A Comissão Permanente de licitações do Município de Varginha, para os efeitos do artigo 109,
Inciso I, alínea 'b' da Lei de Licitações, em observância ao estabelecido no § 1º do artigo 109 do
citado diploma legal, torna público que, após a análise das propostas referentes ao Processo
Licitatório – Tomada de Preços nº 004/2021, cujo objeto constitui-se da contratação de
serviços na área de engenharia incluindo mão de obra, materiais e disponibilização
de equipamentos necessários para execução das obras de Recapeamento Asfáltico
e Sinalização Horizontal da Avenida dos Imigrantes – Bairro Cidade Nova decidiu por
classificar e declarar vencedora no certame a empresa Costa Terraplenagem e Construtora LTDA. - EPP.
Varginha (MG), 13 de abril de 2021.
Sivaldo Afonso Piva
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2021
DECISÃO
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
A Comissão Permanente de licitações do Município de Varginha, para os efeitos do artigo 109,
Inciso I, alínea 'b' da Lei de Licitações, em observância ao estabelecido no § 1º do artigo 109 do
citado diploma legal, torna público que, após a análise das propostas referentes ao Processo
Licitatório – Tomada de Preços nº 005/2021, cujo objeto constitui-se da contratação de
serviços na área de engenharia incluindo mão de obra, materiais e disponibilização
de equipamentos necessários para execução das obras de Reforma no Prédio do
CRAS IV – Jardim Estrela decidiu por classificar e declarar vencedora no certame a empresa
Triservice Engenhart’s e Terceirização LTDA.
Varginha (MG), 12 de abril de 2021.
Sivaldo Afonso Piva
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2021
DECISÃO
O Pregoeiro do Município de Varginha/MG, para os efeitos legais, torna público que, após os
trabalhos de análise e julgamento da Licitação – Pregão Presencial nº 074/2021, cujo objeto
constitui-se da aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, decidiu por classificar, habilitar e declarar vencedoras no presente certame as empresas ADS Transporte,
Consultoria e Informática Ltda; Markoluka Móveis e Equipamentos Ltda EPP; A. R.
Bento Informática ME e Evoluti Ltda.
Varginha (MG), 15 de abril de 2021.
Déslei Campos de Castro
Pregoeiro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do representante da licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de suplemento alimentar,
conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da empresa Leone
Comércio e Distribuição de Produtos Nutricionais Ltda.: Item 01 – Suplemento Enteral 1.0
KCAL para criança de 01 a 06 anos, nutricionalmente completa, normocalórica e normoprotéica,
enriquecida com exclusivo mix de carotenoides; Baixa osmolaridade; Isenta de sacarose e
lactose; Não contém glúten; Frasco de 200 ML; Sabor baunilha. – R$ 19,00 (dezenove reais) Un
– Danone, perfazendo o valor total da contratação em R$ 14.250,00 (quatorze mil, duzentos e
cinquenta reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 07 de abril de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 236/2020
Trata-se do Pregão Presencial nº. 236/2020, cujo objeto era a contratação de seguro total
(acidentes, incêndio, furto e roubo) para a frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação
de Varginha/MG.
Realizada a sessão de julgamento compareceu uma única licitante, a empresa Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais, que foi declarada vencedora pela Comissão Permanente de
Licitação.
Inobstante, decidiu a Administração Pública por bem revogar a licitação em espeque, pelas
razões a seguir expostas.
Com efeito, é de sabença notória a ocorrência da grave crise do sistema sanitário e de saúde
pública vivenciada nos últimos meses decorrente da disseminação e proliferação da pandemia
causada pelo Coronavírus (Covid-19) – fato superveniente que impactou a economia à nível
municipal, nacional e mundial.
Em decorrência dos efeitos econômicos da pandemia da Covid-19, o mercado encontra-se
oscilando com muita frequência, fato este que acabou por refletir sobremaneira nos preços
ofertados na presente licitação.
Em que pese a publicidade do Edital de Licitação e o fato de que o objeto em questão possui uma
grande gama de empresas atuantes no mercado, compareceu no certame apenas uma licitante.
A menor quantidade de licitantes acaba por provocar menor ímpeto competitivo na modalidade de
licitação cujo cerne é a disputa, de maneira que a vantajosidade para os cofres públicos viu-se
prejudicada.
Nesse sentido manifestou-se o Departamento de Suprimentos à fl. 234, que após realizar
pesquisas de mercado relativas ao objeto em questão constatou que os preços contratados na
presente licitação encontram-se superiores a última contratação, assim como à média aritmética
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do banco de preços.
A Secretaria Municipal de Educação – SEDUC também foi favorável à revogação, conforme fl.
291. Assim como a Procuradoria-Geral do Município, às fls. 231/233.
É imperioso destacar que dentre as prerrogativas da Administração Pública, há a possibilidade
de revogar atos que não sejam mais convenientes e oportunos para o atendimento do interesse
público, assim como de anulá-los, nos casos de ilegalidade. Nesse sentido, segue a Súmula nº
473 do Supremo Tribunal Federal, a qual tem o seguinte enunciado, verbis:
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial. (grifei).
Sob o mesmo enfoque, tem-se a previsão legal do artigo 49 da Lei nº. 8666/1993 (Lei de
Licitações) e do artigo 62 da Lei nº. 13.303/2016 (Lei das Estatais), respectivamente in verbis:
Lei nº. 8666/1993
Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a
licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade,
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
(grifei)
Lei nº. 13.303/2016
Art. 62. Além das hipóteses previstas no § 3º do art. 57 desta Lei e no inciso II do § 2º do art. 75
desta Lei, quem dispuser de competência para homologação do resultado poderá revogar a
licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente que constitua óbice
manifesto e incontornável, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros,
salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado. (grifei)
Insta esclarecer ainda, que a revogação foi prevista no item 19.01 do edital licitatório do Pregão
Presencial nº. 236/2020 em questão. Vejamos:
19. Disposições Gerais
19.01. À Prefeitura do Município de Varginha, responsável pelo Pregão Presencial, reserva-se o
direito de:
a) Revogá-lo, sempre que forem verificadas razões de interesse público decorrente de fato
superveniente, ou anular o procedimento, quando constatada ilegalidade no seu processamento
ou infringência de dispositivo legal sem que reste aos licitantes qualquer direito à indenização.
b) Alterar as condições deste Edital, reabrindo o prazo para apresentação de Propostas, na
forma da legislação, salvo quando a alteração não afetar a formulação das ofertas.
c) Adiar o recebimento das Propostas, divulgando, mediante aviso público, a nova data.
Mister ressaltar também que, inobstante o certame ter sido homologado em 28 de dezembro de
2020, conforme fls. 227/228, a revogação da licitação por razões de conveniência e oportunidade porta-se como medida perfeitamente legal e cabível. Nesse sentido tem-se os acórdãos
profe-ridos pelo Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO.
ANULAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A licitação, como qualquer outro procedimento administrativo, é suscetível de anulação, em caso de ilegalidade, e revogação, por conveniência e
oportunidade, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93 e das Súmulas 346 e 473/STF. Mesmo após
a homologação ou a adjudicação da licitação, a Administração Pública está autorizada a anular o
procedimento licitatório, verificada a ocorrência de alguma ilegalidade, e a revogá-lo, no âmbito
de seu poder discricionário, por razões de interesse público superveniente. Nesse sentido: MS
12.047/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 16.4.2007; RMS 1.717/PR, 2ª Turma, Rel. Min.
Hélio Mosimann, DJ de 14.12.1992 (RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 28.927 - RS
(2009/0034015-3). (grifei)
RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREÇO ACIMA DO MERCADO.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. OFENDA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA. 1. O Poder
Público pode revogar o processo licitatório quando comprovado que os preços oferecidos eram
superiores ao do mercado, em nome do interesse público. (...) 3. O procedimento licitatório pode
ser revogado após a homologação, antes da assinatura do contrato, em defesa do interesse
público. 4. O vencedor do processo licitatório não é titular de nenhum direito antes da assinatura
do contrato. Tem mera expectativa de direito, não se podendo falar em ofensa ao contraditório e
à ampla defesa, previsto no §3º do artigo 49 da Lei nº. 8.666/93. Precedentes. 5. Recurso
ordinário desprovido. (STJ – RMS: 30481 RJ 2009/0181207-8, Relator: Min. Eliana Calmon, DJ: 19/
11/2009, T2 – Segunda Turma, Data de Publicação DJe 02/12/2009) (grifei).
Sendo assim, diante das considerações expostas, em observância aos princípios licitatórios da
moralidade, da economicidade e eficiência, e da busca pela proposta mais vantajosa à
Administração Pública, por considerar mais conveniente e oportuno para o atendimento do
interesse público, incumbe revogar a licitação, a fim de se realizar novo procedimento com vistas
a ampliação do universo de licitantes.
Pois bem. Considerando que houve a homologação do certame, encaminhe-se ao Departamento
de Suprimentos para que dê ciência à licitante vencedora do Pregão Presencial nº. 236/2020, a
fim de que, em querendo, exerçam a ampla defesa e o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, com fulcro no art. 49, § 3º da Lei 8.666/93.
Varginha, 13 de abril de 2020.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021

AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 084/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021
O Município de Varginha (M.G.), através de seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna
público que por motivos de modificações do Edital, os procedimentos relativos à Licitação –
Tomada de Preços nº 007/2021, cujo objeto constitui-se da contratação de serviços na
área de engenharia incluindo mão-de-obra, materiais e disponibilização de
equipamentos necessários para a execução das obras de reforma do Prédio da
antiga UBS do bairro Bom Pastor para funcionamento da Central de Vacinas, fica
redesignada a data de 03/05/2021 às 14h00, para a sessão de abertura dos Envelopes, devendo as empresas interessadas protocolarem seus Envelopes até às 13h30 da referida data
(03/05/2021), junto ao Departamento de Suprimentos do Município.
Varginha(M.G.), 14 de abril de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 094/2021
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, no uso de suas prerrogativas
legais, e considerando o disposto no art. 21 da Lei 11.947/2009 e na Resolução FNDE/CD nº 26/
2013, torna público que fará realizar Chamada Pública para aquisição de Gênero Alimentício
(Leite em Pó) proveniente da Agricultura Familiar e/ou Empreendedores Familiares
Rurais ou suas organizações, destinados ao abastecimento das Unidades
Educacionais, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE,
por dispensa do procedimento licitatório nos termos do art. 14 da Lei Federal nº 11.947/2009 e
art. 24 da Resolução FNDE / CD / MEC nº 26/2013, mediante as condições estabelecidas em
Edital.
Os Grupos Formais deverão apresentar a documentação para Habilitação e Projeto de Venda
até o dia 10 de maio de 2021, às 14h00 (quatorze) horas, no Departamento de Suprimentos, sito
na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva / Varginha-MG.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3690 – 1812.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 14 de abril de 2021
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 095/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 086/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se do Registro de Preços para aquisição de equipos para soluções e
equipos fotossensíveis para infusão de soluções injetáveis em vias parenterais,
mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 28 / 04 / 2021 às 08h30.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 15 de abril de 2021
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0962021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 087/2021

Na qualidade de Prefeito Municipal, consubstanciado no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações e, tendo em vista a questão esboçada no presente Processo, REVOGO,
integralmente, a Licitação – Tomada de Preços nº 006/2021, cujo objeto constitui-se da
contratação de serviços na área de engenharia incluindo mão-de-obra, materiais e
disponibilização de equipamentos necessários para a execução das obras de reforma
da Pista de Skate do Bairro Vila Verde.
Registre-se e publique-se.
Varginha (M.G.), 14 de abril de 2021.

O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de cestas básicas, mediante as condições estabelecidas em
Edital.
Data da Sessão Pública: 28/ 04/ 2021 às 13h30
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 15 de abril de 2021

Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
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AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0972021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 088/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de equipamentos de vigilância eletrônica e afins, mediante
as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 29/ 04/ 2021 às 08h30
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 15 de abril de 2021
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0982021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de cestas básicas para composição do kit merenda aos
alunos da rede municipal de ensino, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 29/ 04/ 2021 às 13h30
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 15 de abril de 2021
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 099/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da contratação de empresa especializada para prestação de Serviços
de Remoção Terrestre Inter-Hospitalar com Ambulâncias, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 03/ 05/ 2021 às 08h30
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 15 de abril de 2021
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ERRATA
Publicamos neste jornal, edição nº 1338 do dia 08/04/2021, Pág. 11,
“Homologação – Pregão Presencial nº 065/2021 – Registro de Preços”
Onde se lê: “Item – Teste para pesquisa de antígeno do SARS-COV-2 / COVID-19 (metologia de
imunocromatografia) – R$ 18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos) Un – Imuno Rápido COVID19 Ag Wama Diagnóstica.”
Leia-se: “Item – Teste para pesquisa de antígeno do SARS-COV-2 / COVID-19 (metologia de
imunocromatografia) – R$ 18,45 (dezoito reais e quarenta e cinco centavos) Un – Imuno Rápido
COVID-19 Ag Wama Diagnóstica.”
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ EXTRATO DE DISPENSA LICITATÓRIA ”
PROCESSO Nº: 3.769/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços médicos em
plantões de Unidade de Terapia Intensiva e Enfermaria – COVID-19, para atendimento às
necessidades do Hospital de Campanha do Município de Varginha – HCMUV.
CONTRATADO: Medsul Remoções Ltda.
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FUNDAMENTO LEGAL: Licitação Dispensável, nos termos do art. 24, inc. IV, Lei Federal nº
8.666 / 93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666 / 93 e suas alterações – Prefeito do
Município de Varginha
=
PROCESSO Nº: 4.945/2021
OBJETO: Contratação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de mão de
obra, uniformes e EPI’s, para atendimento às necessidades das Unidades de Saúde da Atenção
Básica e Secundária em ações para enfrentamento à pandemia do Novo Coronavírus.
CONTRATADO: Serviços CFC Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Licitação Dispensável, nos termos do art. 24, inc. IV, Lei Federal nº
8.666 / 93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666 / 93 e suas alterações – Prefeito do
Município de Varginha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EXTRATO DE DISPENSA LICITATÓRIA”
PROCESSO Nº. 4.918/2021
OBJETO: Aquisição de respiradores dobráveis PFF-2, para abastecimento do Hospital de
Campanha para ações de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus.
CONTRATADO: Orla Distribuidora de Produtos EIRELI
FUNDAMENTO LEGAL: Licitação Dispensável, nos termos do art. 24, inc. IV, Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666/93 e suas alterações - Prefeito do
Município de Varginha
=
PROCESSO Nº. 4.919/2021
OBJETO: Aquisição de álcool etílico e filtro de barreira para abastecimento do Hospital de Campanha para ações de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus.
CONTRATADO: Alfalagos Ltda..
FUNDAMENTO LEGAL: Licitação Dispensável, nos termos do art. 24, inc. IV, Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666/93 e suas alterações - Prefeito do
Município de Varginha
=
PROCESSO Nº. 4.920/2021
OBJETO: Aquisição de luvas, para abastecimento do Hospital de Campanha para ações de
enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus.
CONTRATADO: Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Licitação Dispensável, nos termos do art. 24, inc. IV, Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666/93 e suas alterações - Prefeito do
Município de Varginha
=
PROCESSO Nº. 4.930/2021
OBJETO: Aquisição de soro fisiológico, para abastecimento do Hospital de Campanha para
ações de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus.
CONTRATADO: Farma 2 Produtos para Saúde Ltda..
FUNDAMENTO LEGAL: Licitação Dispensável, nos termos do art. 24, inc. IV, Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666/93 e suas alterações - Prefeito do
Município de Varginha
=
PROCESSO Nº. 4.931/2021
OBJETO: Aquisição de eletrodos, campos operatórios e sondas de aspiração, para abastecimento
do Hospital de Campanha para ações de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus.
CONTRATADO: Nacional Comercial Hospitalar S.A.
FUNDAMENTO LEGAL: Licitação Dispensável, nos termos do art. 24, inc. IV, Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666/93 e suas alterações - Prefeito do
Município de Varginha
=
PROCESSO Nº. 4.932/2021
OBJETO: Aquisição de aventais cirúrgicos para abastecimento do Hospital de Campanha para
ações de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus.
CONTRATADO: Inga Materiais Médicos Hospitalares Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Licitação Dispensável, nos termos do art. 24, inc. IV, Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666/93 e suas alterações - Prefeito do
Município de Varginha
=
PROCESSO Nº. 4.938/2021
OBJETO: Aquisição de tampa luer lock macho/fêmea e luvas para abastecimento do Hospital de
Campanha para ações de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus.
CONTRATADO: Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda..
FUNDAMENTO LEGAL: Licitação Dispensável, nos termos do art. 24, inc. IV, Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666/93 e suas alterações - Prefeito do
Município de Varginha
=
PROCESSO Nº. 4.944/2021
OBJETO: Aquisição de válvulas reguladoras para rede de oxigênio, para abastecimento do
Hospital de Campanha para ações de enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus.
CONTRATADO: White Martins Gases Industriais Ltda.
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FUNDAMENTO LEGAL: Licitação Dispensável, nos termos do art. 24, inc. IV, Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666/93 e suas alterações - Prefeito do
Município de Varginha
=
PROCESSO Nº. 4.992/2021
OBJETO: Aquisição de tubo Hospitalar de silicone, espaçadores adulto e reguladores de pressão
para cilindros de oxigênio, para abastecimento do Hospital de Campanha para ações de
enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus.
CONTRATADO: Vale Comercial EIRELI
FUNDAMENTO LEGAL: Licitação Dispensável, nos termos do art. 24, inc. IV, Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666/93 e suas alterações - Prefeito do
Município de Varginha
=
PROCESSO Nº. 4.993/2021
OBJETO: Aquisição de frascos para umidificador, conexão ‘y’ e fluxômetros de oxigênio para
abastecimento do Hospital de Campanha para ações de enfrentamento à pandemia do novo
Coronavírus.
CONTRATADO: White Martins Gases Industriais Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Licitação Dispensável, nos termos do art. 24, inc. IV, Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, artigo 26, da Lei 8.666/93 e suas alterações - Prefeito do
Município de Varginha
Ana Paula C. de Abreu Correa
Diretora do Departamento de Suprimentos

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
O Chefe do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito do Município de Varginha, na
qualidade de Autoridade de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trânsito
Brasileiro, na Deliberação nº 66/04, do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN-MG,
considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as
Notificações de Autuação de Infrações de Trânsito por não ter localizado os proprietários dos
veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas autuações, concedendo-lhes,
caso queiram, o prazo de 15 (quinze) dias, contados desta publicação, para interpor defesa da
autuação, junto ao Órgão Executivo Municipal - DEMUTRAN/VARGINHA-MG e, ainda, para
indicação do condutor infrator, nos termos do artigo 257 do C.T.B. e Resolução 404/12, do
CONTRAN.
Notificação da Autuação de Infração a Legislação de Trânsito
Período de devolução: 05/04/2021 a 09/04/2021
Nome
Processamento Placa Infração
Data
Hora
Arnaldo Jose Gomes
10579796 HIH-9575
736-62 26/03/2021 09:27
Fernanda De Oliveira Tavares
10515602 OLW-5E67 554-12 05/03/2021 12:00
Jose Raymundo Martins
10577393 HLJ-8765 736-62 23/03/2021 08:40
Raissa Lima Souza
10505707 OPJ-8A14 545-22 26/03/2021 11:25
Valmor Zanchi Junior
11389810 QES-3310 554-14 25/03/2021 11:20
Eduardo Bueno Sepini
Diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito
Autoridade de Trânsito do Município de Varginha
=
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA
O Chefe do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito do Município de Varginha, na
qualidade de Autoridade de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trânsito
Brasileiro, na Deliberação nº 66/04, do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN-MG, e Resolução nº 404/12, art. 12º,do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, considerando que a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Penalidade de
Multas por não ter localizado os proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das
respectivas penalidades, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de 30 (Trinta) dias, contados
desta publicação, para interpor recurso junto à Junta Administrativa de Recursos de Infrações do DEMUTRAN/VARGINHA-MG - JARI, e/ou proceder ao pagamento da multa por oitenta
por cento do seu valor, na forma estabelecida pelo artigo 284 do C.T.B.
Notificação da Penalidade de Multa
Período de devolução: 05/04/2021 a 08/04/2021
Nome
Processamento
Placa
Infração Data
Valor
Adriano Costa
10270491
QOS-8494 601-74 07/12/2020 293,47
Afonso Mario Junqueira De Paula 10335101
DTS-4J52 763-31 20/01/2021 293,47
Carlos Roberto V Tiso
10393957
OOX-4194 556-80 10/02/2021 195,23
Caroline De Souza Sebastiao
11195965
HBA-4920 554-14 12/01/2021 195,23
Claudio Moreno Valerio
10428188
ELM-9951 554-14 08/02/2021 195,23
Danilo Silva De Castro
11232042
PVN-3200 763-31 21/01/2021 293,47
Douglas Dos Santos Lopes
10246474
PYP-8172 554-14 15/12/2020 195,23
Douglas Ferreira
10335420
FVR-4024 616-50 15/01/2021 195,23
Elizangela Raymundo
10249133
HDT-0492 736-62 16/12/2020 130,16
Fernando Alirio De Toledo
11134099
EJF-8370 762-51 17/12/2020 293,47
Ismael Elias Braz
10354738
DLG-0078 554-12 21/01/2021 195,23

Nome
Processamento
Julio Cesar Marangao
10435076
Lauriano De Paula
10255221
Lemuel Lourentino De Oliveira
10465753
Locadora Couto Araujo Ltda
10303790
Ludma Mendes Martins
10330422
Luiz Roberto Teodoro
10368042
Luzia Alvim Dos Santos Gomes
10285945
Marcelo Jose Morais Azevedo
11134195
Maria De Lourdes De S Honorio
10267405
Michele Barreto Elias Frade
10379670
Pedro Laercio Tavares
10131674
Rafael Mendonca Da Silva Neto
10361662
Reginalda Luiza Das Dores Mateus 11205601
Roberto Dinamite Alcantara
10428195
Sueli De Fatima Moreira Souza
11204837
Vitor Silva Sousa
11221038
William Adriano Da Silva
10255371

Placa
OXH-0735
HMT-0112
RMF-4C45
PUV-2111
FXS-3276
DEY-8E45
HJY-9194
QNS-0480
PUJ-7052
DWD-3357
GXY-9863
HFN-7706
OQY-1950
OMH-6561
MPX-3220
PVL-8750
OPW-1787

Infração Data
Valor
763-32 22/01/2021 293,47
545-26 18/12/2020 195,23
554-14 09/02/2021 195,23
545-21 15/12/2020 195,23
763-32 25/01/2021 293,47
763-31 30/12/2020 293,47
545-26 22/12/2020 195,23
736-62 17/12/2020 130,16
545-26 24/12/2020 195,23
554-12 13/01/2021 195,23
554-11 29/09/2020 195,23
554-12 08/02/2021 195,23
763-31 14/01/2021 293,47
736-62 07/02/2021 130,16
554-14 14/01/2021 195,23
554-12 20/01/2021 195,23
763-31 15/11/2020 293,47

Eduardo Bueno Sepini
Diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito
Autoridade de Trânsito do Município de Varginha
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
RECURSO:15/2021
RECORRENTE: EDER DOS SANTOS SALES
PLACA DO VEÍCULO: DJT-4592
PREZADO SENHOR,
O PRESIDENTE DA JARI, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, LEVA AO SEU CONHECIMENTO QUE OS MEMBROS DA JUNTAADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI VARGINHA/MG, ANALISARAM INICIALMENTE O RECURSO APRESENTADO POR SER TEMPESTIVO, COMO TAMBÉM DECIDIRAM CONCLUSIVAMENTE SOBRE TODO O PROCESSO
ADMINISTRATIVO ACIMA REFERENCIADO, CONFORME ABAIXO EXPLICITADO:
DA DECISÃO
APÓS ANÁLISE DE TODO O CONTEÚDO DO REFERIDO PROCESSO, FOI VERIFICADO PELOS
JULGADORES QUE NÃO IRREGULARIDADES NO AUTO DE INFRAÇÃO DE NO AG03644499 E NA
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE, PROCESSAMENTO 10091497 APLICADAS. DESTACA-SE, DATA
VÊNIA, QUE O RECURSO APRESENTADO POR V. Sa. NÃO OFERECEU COMPROVAÇÃO
CONSISTENTE PARA CONTRAPOR A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APLICADA EM SEU DESFAVOR.
ASSIM SENDO, ESCLARECE QUE NESTA INFRAÇÃO PREVALECEU A NORMA LEGAL PREVISTA
NO CÓDIGO DE INFRAÇÃO 5835-0 DO CTB - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (DESOBEDECER ÀS ORDENS EMANADAS DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO E SEUS AGENTES).
ANTE O EXPOSTO, NÃO HAVENDO ALTERNATIVAS OUTRAS A SEREM ANALISADAS, OS
MEMBROS DA JARI/VARGINHA-MG, POR UNANIMIDADE DECIDIRAM E JULGARAM IMPROCEDENTE O RECURSO INTERPOSTO, CONCLUINDO FINALMENTE PELA LEGITIMIDADE DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
NESTA OPORTUNIDADE, INFORMA A V. Sa QUE DAS DECISÕES DA JARI/VARGINHA/MG CABERÁ RECURSO PARA O CETRAN/MG, NO PRAZO DE TRINTA (30) DIAS CONTADOS DA NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO OU PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO DE IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO, NA
FORMA ESTABELECIDA PELOS ARTIGOS 288 E 289 DO CTB, A SER PROTOCOLADO DIRETAMENTE OU POR VIA POSTAL, NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DEMUTRAN/JARI/VARGINHA/MG, SITUADO NA ALAMEDA DOS IPÊS, 01 - BAIRRO PINHEIROS VARGINHA/MG - CEP:37030-640.
JOSÉ ALADIR SOARES
PRESIDENTE DA JARI / VARGINHA-MG

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Secretaria da Fazendo do Município Varginha NOTIFICA os contribuintes abaixo
relaciona-dos de que, em seu desfavor, encontra-se em tramitação junto e esta
Secretaria Processos Administrativos Tributários.
Contribuinte:
TUFI GADBEM 92923194691
CNPJ: 19.283.451/0001-01

Processo:
1062/2021

O prazo para apresentação de recuso/impugnação é de 20(vinte) dias a partir da
publicação deste.

Varginha – MG, 14 de abril de 2021.
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Secretaria da Fazenda do Município de Varginha COMUNICA ao(s) contribuinte(s) abaixo
relacionado(s) que, em seu desfavor, encontra-se em tramitação junto a esta, Processo Tributário.
Contribuinte: GONÇALVES E ANDRADES PROMOÇÕES DE VENDAS E PUBLICIDADES LTDA.
Processo: 3503/2021
Nos termos da Legislação vigente é de 20 (vinte) dias o prazo para contestação ou recolhimento
do tributo.
Varginha-MG, 09/04/2021
WADSON SILVA CAMARGO
Secretário Municipal da Fazenda

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE REABERTURA DE ENVIO DE PROPOSTAS PARA PARTICIPAÇÃO NO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021
SERVIÇO DE APOIO E ACOMPANHAMENTO À INCLUSÃO – SAAI
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, considerando a Lei Federal n°
13.019/2014, Decreto Municipal nº 9.105/2018 e pelas demais normas aplicáveis, torna público a
Reabertura do Prazo para Apresentação de propostas de OSCs que desejem participar do Edital
de Chamamento Público n° 001/2021 que tem como objetivo a seleção de organização da sociedade civil interessada em celebrar termo de colaboração que tenha por objeto a execução de
Serviço de Apoio e Acompanhamento à Inclusão – SAAI.
O período para envio das propostas será de 12/04/2021 a 23/04/2021;
Etapa competitiva de avaliação e julgamento das propostas será de 26/04/2021 a 28/04/2021;
Divulgação do resultado preliminar será em 29/04/2021;
Prazo para interposição de recursos será de 30/04/2021 a 04/05/2021;
Prazo para interposição de contrarrazões ao recurso será de 06/05/2021 a 10/05/2021;
Publicação da análise e julgamento dos recursos será no dia 11/05/2021;
Homologação e publicação do resultado final, com convocação da OSC selecionada será no dia
12/05/2021.
FICAM MANTIDAS TODAS AS DEMAIS CONDIÇÕES DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
001/2021.
Varginha, 09 de maio de 2021.
Gleicione Aparecida Dias Bagne de Souza
Secretária Municipal de Educação

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 011/2021
PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA – EDITAL 030/2021- CENTRO COVID
Ficam as candidatas abaixo relacionadas, regularmente classificadas no Processo de Seleção
Simplificada para o cargo de TNS/ES/Médico da Família / PSF, DEVIDAMENTE NOTIFICADAS
para no PRAZO DE 03 (três) dias úteis, a contar da data de publicação do presente edital,
comparecer ao DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS da Prefeitura do Município de
Varginha, à Rua Júlio Paulo Marcelini, 50 – Vila Paiva - Varginha/MG, sob pena de não
comparecendo, não pos-suir mais o direito à contratação temporária nos termos do respectivo
edital:
- Marcella Ferreira Pereira
- Paola Tavares Antunes de Oliveira
- Mariana Santos de Carvalho
Varginha, 15 de abril de 2021.
Luiz Carlos Coelho
Secretário Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 044/2021
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais, convoca os candidatos classificados no Concurso Público – Edital 002/2018,
ainda não nomeados e não contratados, a se apresentarem para preenchimento de vagas
referente ao Processo Administrativo nº 20.854/2020 – Contrato por tempo determinado, conforme
discriminado abaixo:
1 - DAS VAGAS
CARGO
VAGAS
Técnico em Enfermagem / UE
1
2 – DO REGIME JURÍDICO E PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O regime jurídico único dos servidores do Município de Varginha é o ESTATUTÁRIO, instituído pela
Lei Municipal 1.875/1990 e o prazo para contratação será até 10.06.2021.
3 – FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público para atender à execução de serviços em
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substituição a servidora afastada por motivo de licença maternidade, com a devida autorização
do senhor Prefeito nos termos do Processo Administrativo no 20.854/2020.
4 – REMUNERAÇÃO
Conforme § 4º, art. 223 da Lei 2673/95 o vencimento a ser pago ao contratado será o base inicial
do cargo de carreira, conforme discriminado abaixo:
CARGO
Técnico em Enfermagem / UE

VENCIMENTO BASE – R$
1.464,17

5 – APRESENTAÇÃO
5.1. Os candidatos que não se apresentarem no local e data estabelecida no cronograma serão
considerados como desistentes da vaga apresentada neste processo.
5.1.1. O candidato presente que recusar a vaga no momento da escolha ou aquele que não
comparecer, não terá alterada sua classificação na respectiva lista para posteriores contratações
ou para nomeações.
5.1.2. O candidato presente que não se interessar pela vaga apresentada deverá assinar
declaração de desistência. A desistência valerá para a vaga apresentada nesta convocação e
o candidato poderá participar de outras convocações e se for de seu interesse optar por vagas
apresentadas em outros processos.
5.2. Não será aceita a escolha da vaga através de procuração.
5.3. A chamada será feita seguindo-se rigorosamente a ordem de classificação.
5.4. No ato da apresentação para o preenchimento da vaga, o candidato deverá comparecer
munido dos seguintes documentos originais:
a) Documento de Identificação podendo ser: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas
pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações
Exteriores e pela Polícia Militar, Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos Públicos ou Conselhos de Classe, Passaporte, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de
Habilitação (com fotografia na forma da Lei no 9.503/97) e Cédula de Identidade para Estrangeiros.
b) Documento comprobatório da titulação mínima exigida para o cargo (Diploma) original e carteira
de registro no Conselho de classe original (vigente) ;
6 - DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
6.1. Para elaboração do contrato, o candidato deverá atender na data da assinatura, às condições especificadas a seguir:
• Ser brasileiro nato ou naturalizado;
• Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, apresentando certidão de quitação das
obrigações eleitorais;
• Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos;
• Possuir escolaridade/habilitação exigidos para o cargo;
• Apresentar registro no Conselho de Classe (vigente)
• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
• Apresentar 2 fotos 3 x 4 coloridas, recentes e iguais;
• Apresentar cópia RG, CPF, PIS / PASEP, título e eleitor e comprovante da última votação;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação do divórcio ou cópia
da Declaração de União Estável feita perante tabelião;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia do CPF dos filhos maiores de 8 (oito) anos e menores de 21 (vinte e um)
anos;
• Apresentar cópia da Carteira de Vacinação de filhos até 5 anos;
• Apresentar comprovante de matrícula Escolar filhos de até 14 anos;
• Apresentar Diploma ou Certificado de Escolaridade comprovando a habilitação exigida para
a função;
• Apresentar cópia do Comprovante de Residência que contenha CEP atualizado (máximo 02
meses, em nome do próprio, cônjuge, companheiro (a), pai, mãe ou do locador devidamente
comprovado por contrato de aluguel);
• Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achandose no pleno gozo de seus direitos civis e políticos;
• Apresentar certidões negativas cível e criminal e declaração de bens, emitidas há no máximo
90 (noventa) dias bem como outros documentos que possam ser exigidos no ato da admissão;
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego
ou função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e
parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal.
• Não se enquadrar na situação de vedação de acúmulo de cargos estabelecida na Lei
Municipal 2.673/1995, Artigo 159, § 3º.
• Apresentar Questionário de Antecedentes Clínicos e cópia da carteira de vacinação.
6.2. Não serão aceitos documentos com divergência no nome ou quaisquer outras informações
do candidato, implicando na exclusão do processo de contratação em atendimento ao Decreto
Municipal nº 8.623/2018.
7 - DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
O rol de atribuições do cargo está fixado no Decreto nº 8.660/2018.
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Somente após a assinatura do contrato é que o candidato poderá apresentar-se à Unidade
de Pronto Atendimento - UPA para entrar em exercício.
8.2. O candidato obriga-se a cumprir os horários fixados pela Unidade de Pronto Atendimento –
UPA.
9 - CRONOGRAMA
Data: 20.04.2021
Local: Departamento de Recursos Humanos - Rua Júlio Paulo Marcelini, 50 – Vila Paiva- Varginha
- MG
Horário: 8h00
Varginha, 15 de abril de 2021.
Luiz Carlos Coelho
Secretário Municipal de Saúde
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 045/2021

O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais, convoca os candidatos classificados no Concurso Público – Edital 002/2018,
ainda não nomeados e não contratados, a se apresentarem para preenchimento da vaga referentes ao Processo Administrativo nº 9.046/2020 Contrato por tempo determinado, conforme
discriminado abaixo:
1 - DAS VAGAS
CARGO
Técnico em Raio X

VAGA
1

CARGA HORÁRIA
24 horas / semanais

ABRIL DE 2021

VENCIMENTO BASE – R$
2.081,10

2 – DO REGIME JURÍDICO E PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O regime jurídico único dos servidores do Município de Varginha é o ESTATUTÁRIO, instituído pela
Lei Municipal 1.875/1990. A contratação será pelo prazo de 6 (seis) meses podendo ser encerrado antes caso ocorra diminuição de demanda para atendimento no Hospital de Campanha do
Município de Varginha.
2.1. As hipóteses de dispensa estão previstas no item 9.
3 – FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público e visa atender situação de emergência em saúde
pública, decorrente da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente
Coronavírus (COVID-19), no Hospital de Campanha do Município de Varginha com a devida
autorização do senhor Prefeito, conforme Processo Administrativo no 9.046/2020.
4 – APRESENTAÇÃO
4.1. Os candidatos que não se apresentarem no local, data e horário estabelecidos no cronograma serão considerados como desistentes das vagas apresentadas neste processo,
permanecendo na mesma posição de classificação para outras convocações. A chamada dos
candidatos terá início no horário exato indicado no Edital, ficando desde já cientes os candidatos
que não estiverem presente no momento da chamada de seu nome que a chamada prosseguirá
e o candidato ausente não poderá interpor recurso contra este procedimento.
4.1.1. O candidato que recusar a vaga no momento da escolha ou aquele que não comparecer,
não terá alterada sua classificação na respectiva lista para posteriores contratações ou para
nomeações.
4.1.2. O candidato presente que não se interessar pela vaga apresentada deverá assinar
declaração de desistência. A desistência valerá para a vaga apresentada nesta convocação e
o candidato poderá participar de outras convocações e se for de seu interesse optar por vagas
apresentadas em outros processos.
4.2. Não será aceita a escolha da vaga através de procuração.
4.3. A chamada será feita seguindo-se rigorosamente a ordem de classificação.
4.4. No ato da apresentação para o preenchimento da vaga, o candidato deverá comparecer
munido dos seguintes documentos originais:
a) Documento de Identificação podendo ser: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas
pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações
Exteriores e pela Polícia Militar, Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos Públicos ou Conselhos de Classe, Passaporte, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de
Habili-tação (com fotografia na forma da Lei no 9.503/97) e Cédula de Identidade para Estrangeiros.
b) Documento comprobatório da titulação mínima exigida para o cargo (Diploma);
c) Carteira de registro no Conselho de classe vigente e com jurisdição na área em que ocorrerá
o exercício.
5 - DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
5.1. Para elaboração do contrato, o candidato deverá atender na data da assinatura, às condições especificadas a seguir:
• Ser brasileiro nato ou naturalizado;
• Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, apresentando certidão de quitação das
obrigações eleitorais;
• Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos;
• Possuir escolaridade/habilitação exigidos para o cargo;
• Apresentar registro no Conselho de Classe (vigente);
• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
• Apresentar 2 fotos 3 x 4 coloridas, recentes e iguais;
• Apresentar cópia RG, CPF, PIS / PASEP, título e eleitor e comprovante da última votação;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação do divórcio ou cópia
da Declaração de União Estável feita perante tabelião;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia do CPF dos filhos maiores de 8 (oito) anos e menores de 21 (vinte e um)
anos;
• Apresentar cópia da Carteira de Vacinação de filhos até 5 anos;
• Apresentar comprovante de matrícula escolar dos filhos de até 14 anos;
• Apresentar Diploma ou Certificado de Escolaridade comprovando a habilitação exigida para
a função;
• Apresentar cópia do Comprovante de Residência que contenha CEP atualizado (máximo 02
meses, em nome do próprio, cônjuge, companheiro (a), pai, mãe ou do locador devidamente
comprovado por contrato de aluguel);
• Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achandose no pleno gozo de seus direitos civis e políticos;
• Apresentar certidões negativas cível e criminal e declaração de bens, emitidas há no máximo
90 (noventa) dias bem como outros documentos que possam ser exigidos no ato da admissão;
• Ser considerado apto no exame médico pré-admissional a ser realizado pelo SESMT –
Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, para constatação de aptidão física e
mental;
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego
ou função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e

parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal e também § 3º do Art. 159, da Lei 2.673/1995.
•
5.2. Não serão aceitos documentos com divergência no nome ou quaisquer outras informações
do candidato, implicando na exclusão do processo de contratação em atendimento ao Decreto
Municipal nº 8.623/2018.
5.3. Fica o candidato ciente desde já que a convocação é para início imediato. O candidato que
não iniciar as atividades na data estipulada pela Secretaria Municipal de Saúde / Hospital de
Campanha do Município de Varginha, será eliminado deste processo.
5.3.1. Ocorrendo a situação prevista no item 5.3, será convocado imediatamente, sem necessidade de nova publicação, o candidato que tiver comparecido presencialmente na chamada
deste Edital e que obtiver a melhor classificação entre os demais.
5.3.2. Não havendo outros candidatos presentes a serem convocados na hipótese prevista no
item 5.3.1, nova convocação será feita através de Edital, sendo que o candidato eliminado nos
termos do item 5.3 não poderá concorrer novamente à mesma vaga.
6 - CRONOGRAMA
Data: 20.04.2021
Local: Departamento de Recursos Humanos - Rua Júlio Paulo Marcelini, 50 – Vila Paiva- Varginha
- MG
Horário: 9h00
Cargo: Técnico em Raio X
Varginha, 15 de abril de 2021.
Luiz Carlos Coelho
Secretário Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA 046/2021
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, no uso de
suas atribuições legais, estabelece normas para a realização de SELEÇÃO SIMPLIFICADA,
para a contratação de profissionais para desempenharem atividades no cargo abaixo descrito,
conforme especificações contidas neste Edital:
1. DAS VAGAS
Cargo: TNS/ES/Médico Plantonista – 12 horas semanais/Pediatra - E-24
Vaga : 09 + CR (¹)
Requisitos Mínimos : a) Ensino Superior completo em Medicina; e
b) Habilitação legal para o exercício da profissão de Médico Pediatra (residência).
c) Registro no respectivo Conselho Regional de Classe (vigente com jurisdição na área onde
ocorrerá o exercício)
Vencimento: R$ 3.787,27 (²)
(¹) As vagas são para o atendimento no Hospital COVID da UPA de Varginha.
(²) O valor do vencimento terá acréscimo de Gratificação Mensal no valor de R$ 2.461,72, nos
termos da Lei Municipal nº 6.279/2017.
2 – DO REGIME JURÍDICO E PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O regime jurídico único dos servidores do Município de Varginha é o ESTATUTÁRIO, instituído pela Lei Municipal 1.875/1990. A contratação será pelo prazo de 6 (seis) meses podendo ser
encerrado antes caso ocorra diminuição de demanda para atendimento no Hospital COVID da
UPA de Varginha.
2.1. As hipóteses de dispensa estão previstas no item 9.
3 – FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público e visa atender situação de emergência em saúde
pública, decorrente da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente
Coronavírus (COVID-19), no Hospital COVID da UPA de Varginha com a devida autorização do
senhor Prefeito, conforme Processo Administrativo no 4.698/2021.
4 – REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
• gozar dos direitos políticos;
• estar em dia com as obrigações eleitorais;
• estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;
• ter habilitação legal e estar devidamente inscrito no órgão fiscalizador da profissão;
• possuir todos os requisitos exigidos para o cargo constante deste Edital, com documentação
hábil à data da inscrição;
• o candidato não poderá ter sido demitido da Prefeitura do Município de Varginha por
descumprimento de cláusula contratual ou exonerado por processo administrativo;
• cumprir as determinações deste Edital.
5 – DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO
5.1. A inscrição do candidato implicará em conhecimento prévio e na aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar
desconhecimento.
5.2. As inscrições deverão serão realizadas através do envio da documentação por e-mail,
conforme estabelecido abaixo:
Data para inscrição: 21.04.2021 e 22.04.2021
Horário: das 7h30 do dia 21.04.2021 às 16h00 do dia 22.04.2021
5.3. O candidato deverá encaminhar e-mail para o endereço viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br
com o assunto: “Inscrição Edital 046/2021 – TNS/ES/Médico Plantonista Pediatra”.
5.3.1. No corpo do texto deverá informar nome e número de telefone para contato e relacionar a
documentação anexada.
5.4. Cópia dos seguintes documentos deve ser anexada ao e-mail.
a) Carteira de Identidade (RG)
b) CPF
c) Apresentar Diploma ou Certificado de Escolaridade que comprove a habilitação para exercício
do cargo (frente e verso)
d) Registro no Conselho Regional de Classe (Vigente com jurisdição na área onde ocorrerá o
exercício)
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e) Comprovante de endereço.
f) Títulos e experiência conforme anexo I (Caso possua)
5.4.1. A documentação de inscrição enviada por e-mail deve ser digitalizada de maneira que se
apresente legível (não podem estar embaçadas ou pixeladas), sem sombras, borrões, reflexos
ou recortes que impeçam sua análise. Se o documento for fotografado com câmera de celular,
deve ser colocado sobre uma superfície plana e observado se ficou numa perspectiva sem
angulação que distorça a imagem.
5.5. Não serão classificadas, por serem realizadas intempestivamente, a documentação de
inscrição enviada por e-mail após as 16h00 do dia 23.02.2021.
5.6. Serão desclassificadas as inscrições que não apresentarem a documentação nos termos
estabelecidos no item 5.4, letras “a” até “e”;
5.7. As inscrições são gratuitas e não são cobradas taxas de nenhuma natureza;
5.8. É vedado o acréscimo de qualquer documento após o ato de inscrição.
6 – DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
6.1 - Esta seleção constará de Prova de Títulos, Cursos de aperfeiçoamento profissional e
experiência profissional de caráter classificatório, distribuídos conforme consta no Anexo I
deste Edital.
6.2 - A classificação dos candidatos será elaborada na ordem decrescente do total de pontos
obtidos.
6.3 – O critério de desempate será pelo candidato mais idoso.
7 – DOS RESULTADOS
7.1 - A listagem dos candidatos classificados será divulgada na página oficial do município: http:/
/www.varginha.mg.gov.br
7.2 – O resultado final estará disponível no site do município – http://www.varginha.mg.gov.br e
publicado no Órgão Oficial do Município.
8 - DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
8.1. Para elaboração do contrato, o candidato deverá atender na data da assinatura, às condições especificadas a seguir:
• Ser brasileiro nato ou naturalizado.
• Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, apresentando certidão de quitação das
obrigações eleitorais.
• Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino.
• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos.
• Possuir escolaridade/habilitação exigidos para o cargo;
• Apresentar registro no Conselho Regional de Classe (vigente com jurisdição na área onde
ocorrerá o exercício ) ;
• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
• Apresentar 2 fotos 3 x 4 coloridas, recentes e iguais;
• Apresentar cópia RG, CPF, PIS / PASEP, título e eleitor e comprovante da última votação;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação do divórcio ou cópia
da Declaração de União Estável feita perante tabelião;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia do CPF dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia da Carteira de Vacinação de filhos até 5 anos;
• Apresentar comprovante de matrícula Escolar dos filhos de até 14 anos;
• Apresentar Diploma ou Certificado de Escolaridade comprovando a habilitação exigida para
a função;
• Apresentar cópia do Comprovante de Residência que contenha CEP atualizado (máximo 02
meses, em nome próprio, do cônjuge ou companheiro (a), pai, mãe ou do locador devidamente
comprovado por contrato de aluguel);
• Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achandose no pleno gozo de de seus direitos civis e políticos.
• Apresentar certidões negativas cível e criminal e declaração de bens, emitidas há no máximo
90 (noventa) dias bem como outros documentos que possam ser exigidos no ato da admissão.
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego
ou função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e
parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal.
• Não se enquadrar na situação de vedação de acúmulo de cargos estabelecida na Lei
Municipal 2.673/1995, Artigo 159, § 3º.
• Apresentar Questionário de Antecedentes Clínicos e cópia da carteira de vacinação.
8.2. Não serão aceitos documentos com divergência no nome ou quaisquer outras informações
do candidato, implicando na exclusão do processo de contratação em atendimento ao Decreto
Municipal nº 8.623/2018.
9 – DO DISTRATO
9.1. O distrato pode ocorrer:
a) a pedido;
b) de ofício;
9.2. A dispensa de ofício se dará quando houver:
I - redução da demanda de atendimento na Unidade de Pronto Atendimento – UPA;
VI - desempenho que não recomende a permanência, após a avaliação feita pela direção da
Unidade, devidamente documentados em Processo Administrativo e à critério da autoridade
competente conforme determinado no § 2º do art. 223 da Lei 2673/95;
VII – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
sistema;
VIII – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
candidato;
9.3. O servidor dispensado de ofício em virtude do disposto no Inciso VI não poderá ser novamente
contratado.
9.4. Na hipótese prevista nos incisos I , será dispensado o contratado posicionado no último lugar
na classificação e assim sucessivamente até completar o número de cargos desnecessários no
quadro de pessoal.
9.5. Ocorrendo necessidade de se efetuar dispensa de mais servidores para adequar o quadro
funcional à demanda apresentada e em tendo se esgotado a listagem de candidatos deste
processo seletivo, a dispensa ocorrerá analisando a classificação dos candidatos nos demais
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editais lançados, observando a data de admissão, sendo dispensado aquele com data de
admissão mais recente.
10. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
O rol de atribuições dos cargo está fixado no Decreto nº 8.660/2018.
11 – DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Os casos omissos neste Processo Seletivo Simplificado serão analisados e julgados pela Comissão Especial designada conforme “ANEXO II” deste Edital.
12 – DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Caberá recurso contra o resultado da classificação no dia 26.04.2021, que deverá ser enviado
para o e-mail viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br, identificando no campo “assunto” - Interposição de Recurso – Processo Seletivo – “Inscrição Edital 041/2021 – TNS/ES/Médico Plantonista
Pediatra”.”
13 – DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
Os casos omissos neste Processo Seletivo Público serão analisados e julgados pela Comissão
Especial designada conforme “ANEXO II” deste Edital.
14 – DA CONVOCAÇÃO
Os candidatos classificados serão convocados através de contato telefônico, correspondência
eletrônica ou Edital de Convocação, devendo apresentar os documentos necessários,
principalmente o Registro no Conselho de Classe, vigente à época da convocação para
contratação, com jurisdição na área onde ocorrerá o exercício.
15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das regras e
condições estabelecidas neste edital.
15.2 - O candidato classificado deverá manter junto à Prefeitura do Município de Varginha,
durante o prazo de validade deste Processo Seletivo, seu endereço físico e eletrônico atualizados, visando eventuais convocações. Deverá também estar atento às publicações de Editais de
convocação para o cargo, não lhe cabendo qualquer recurso ou reclamação caso não atenda à
uma das formas estabelecidas de convocação.
15.3 - Será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo:
a) Candidato convocado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, além
das cominações penais e civis;
b) Não comparecer nos locais, datas e horários determinados em qualquer uma das convocações;
c) Infringir qualquer norma ou regulamento do presente edital.
d) Não atender aos requisitos de inscrição estabelecidos no item 4.
15.4 – O Departamento de Recursos Humanos convocará os candidatos conforme item 14,
ficando o candidato ciente desde já que a convocação é para início imediato, nos termos e
condições estabelecidos pela Unidade de Pronto Atendimento. O candidato que não atender à
qualquer etapa de convocação será excluído das vagas ofertadas, não lhe cabendo qualquer
recurso ou reclamação caso não atenda a uma das formas estabelecidas de convocação.
16 – CRONOGRAMA
Data: 21.04.2021 a 22.04.2021
Horário: das 7h30 do dia 21.04.2021 até às 16h00 do dia 22.04.2021
Atividade: Inscrição
Local: Através do e-mail: viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br
Data: 23.04.2021
Horário: 17h30
Atividade: Divulgação da Classificação
Local: https://www.varginha.mg.gov.br
Data: 26.04.2021
Horário: 8h às 11h
Atividade: Interposição de Recurso
Local: Através do e-mail: viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br
Data: 27.04.2021
Horário: 17h30
Atividade: Classificação Final
Local: Publicação no Órgão Oficial do Município e Site do Município.
https://www.varginha.mg.gov.br
Varginha, 15 de abril de 2021.
Luiz Carlos Coelho
Secretário Municipal de Saúde
Ana Maria Rosa
Presidente da Comissão
Pamela Pereira Candido
Diretora do Departamento de Urgência e Emergência
Viviane Muniz Ongaro de Souza Vieira
Membro da Comissão
ANEXO I
TÍTULOS
• Serão atribuídos 5 (cinco) pontos para cada título apresentado de pós-graduação –lato
sensu/especialização, cujo conteúdo programático tiver aplicabilidade ao cargo pretendido, sendo limitado à dois cursos;
• serão atribuídos 10 (dez) pontos para cada título apresentado de pós-graduação strictu
sensu- mestrado, cujo conteúdo programático tiver aplicabilidade ao cargo pretendido, sendo
limitado à dois cursos;
• serão atribuídos 15 (quinze) pontos para cada título apresentado de strictu sensu – doutorado, cujo conteúdo programático tiver aplicabilidade ao cargo pretendido, sendo limitado à dois
cursos.

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 15 DE

31

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

• O Curso de Aperfeiçoamento, Especialização, Pós-Graduação (Lato Sensu), Mestrado ou
Doutorado, concluído, será considerado desde que compatível com o cargo optado pelo candidato, e que apresente histórico escolar com conteúdo do cargo ou que este conste no verso
do certificado com carga horária expressa de cada disciplina ou módulo cursado.
• Os documentos de cursos realizados em Língua Estrangeira somente serão considerados
quando traduzidos para a Língua Portuguesa.
• Será atribuído 1,0 (um) ponto para cada certificado de Curso de Aperfeiçoamento Profissional realizado pelo candidato com carga horária a partir de 40 h até 120 h. Neste item serão
pontuados apenas cursos realizados a partir de 1 de janeiro de 2015. A pontuação será limitada
à quatro cursos e somente será devida para cursos cujos certificados apresentem conteúdo
programático e que estes tenham aplicabilidade ao cargo pretendido.
• Serão atribuídos 2,0 (dois) pontos para cada certificado de Curso de Aperfeiçoamento
Profissional realizado pelo candidato com carga horária acima de 120 h. Neste item serão
pontuados apenas cursos realizados a partir de 1 de janeiro de 2015. A pontuação será limitada
à quatro cursos e somente será devida para cursos cujos certificados apresentem conteúdo
programático e que estes tenham aplicabilidade ao cargo pretendido.
• Não serão atribuídos pontos aos títulos referentes à participação em cursos, seminários,
congressos, simpósios, monitorias e eventos similares.
• Não serão pontuados qualquer tipo de estágio realizado pelo candidato.
• Não serão considerados títulos de cursos ainda em andamento. Somente serão pontuados
cursos concluídos até a data de inscrição neste processo seletivo e que atenda aos requisitos
para análise do conteúdo programático.
• Não serão considerados títulos de cursos / aperfeiçoamento realizados antes da obtenção
do título de Bacharel em Medicina.
• Serão atribuídos 5,0 (cinco) pontos para curso Advanced Cardiac Life Support – ACLS –
Suporte Avançado da Vida em Cardiologia/ Advanced Trauma Life Support / ATLS Suporte de
Vida Avançado ao Trauma/ Pediatric Advanced Life Support/Suporte Avançado de Vida em
Pediatria – PALS/ realizados pelo candidato com carga horária mínima a partir de 10h. Neste item
serão pontuados apenas cursos cuja validade esteja vigente, sendo a pontuação limitada à um
título de cada tipo e com a apresentação da carteirinha para constatação da vigência.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
• Serão atribuídos 2,0 (dois) pontos para cada 06 (seis) meses de experiência profissional em
Pronto Atendimento ou Instituição Hospitalar, comprovada através de declaração formal de
hospitais/instituições públicas, contrato de trabalho em instituição pública ou privada, ou registro
em carteira de trabalho. A pontuação será limitada a 6 (seis) pontos e somente serão pontuados
períodos devidamente informados com data de início e data de término da vigência do vínculo
profissional.
• Se o nome do candidato, nos documentos apresentados, for diferente do nome que consta
na ficha de inscrição, deverá ser anexado o comprovante de alteração de nome (Certidão de
Casamento ou de Divórcio, de inserção ou mudança de nome);
• A Secretaria Municipal de Saúde poderá, a qualquer momento, requisitar do candidato a
apresentação dos originais da documentação apresentada para atribuição de pontos.
ANEXO II
DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO
PÚBLICO – EDITAL 046/2021
Ficam nomeadas as servidoras abaixo relacionadas para compor a Comissão Especial para o
Processo Seletivo – Edital 046/2021: Ana Maria Rosa, Pamela Pereira Candido e Viviane Muniz
Ongaro de Souza Vieira, para sob a presidência da primeira, proceder à realização da seleção.
Caberá à Comissão a análise e julgamento dos recursos bem como os casos omissos neste
Processo de Seleção Simplificada.
Varginha, 15 de abril de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
Luiz Carlos Coelho
Secretário Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO 047/2021
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais, convoca os candidatos classificados no Concurso Público – Edital 002/2018,
ainda não nomeados e não contratados, a se apresentarem para preenchimento da vaga referentes ao Processo Administrativo nº 4.698/2021 - Contrato por tempo determinado, conforme
discriminado abaixo:
1 - DAS VAGAS
CARGO: Técnico em Laboratório
VAGA: 2
CARGA HORÁRIA(*): 44 horas / semanais
VENCIMENTO BASE – R$ 1.464,17
(¹) O vencimento base é para jornada de 44 horas / semanais conforme expresso no Edital 002/
2018, que serão exercidas em horários e dias estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde
– Hospital COVID da UPA de Varginha, inclusive com jornada 12 x 36.
2 – DO REGIME JURÍDICO E PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O regime jurídico único dos servidores do Município de Varginha é o ESTATUTÁRIO, instituído pela
Lei Municipal 1.875/1990 e o prazo para contratação será por 6 (seis) meses, podendo ser
encerrado antes caso ocorra encerramento da demanda no Hospital COVID da UPA de Varginha.
3 – FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público e visa atender situação de emergência em saúde
pública, decorrente da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente
Coronavírus (COVID-19), no Hospital COVID da UPA de Varginha com a devida autorização do
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senhor Prefeito, conforme Processo Administrativo no 4.698/2021.
4 – APRESENTAÇÃO
4.1. Os candidatos que não se apresentarem no local e data estabelecidos no cronograma serão
considerados como desistentes das vagas apresentadas neste processo, permanecendo na
mesma posição de classificação para outras convocações.
4.1.1. O candidato que recusar a vaga no momento da escolha ou aquele que não comparecer,
não terá alterada sua classificação na respectiva lista para posteriores contratações ou para
nomeações.
4.1.2. O candidato presente que não se interessar pela vaga apresentada deverá assinar
declaração de desistência. A desistência valerá para a vaga apresentada nesta convocação e
o candidato poderá participar de outras convocações e se for de seu interesse optar por vagas
apresentadas em outros processos.
4.2. Não será aceita a escolha da vaga através de procuração.
4.3. A chamada será feita seguindo-se rigorosamente a ordem de classificação.
4.4. No ato da apresentação para o preenchimento da vaga, o candidato deverá comparecer
munido dos seguintes documentos originais:
a) Documento de Identificação podendo ser: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas
pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações
Exteriores e pela Polícia Militar, Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos Públicos ou Conselhos de Classe, Passaporte, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de
Habili-tação (com fotografia na forma da Lei no 9.503/97) e Cédula de Identidade para Estrangeiros.
b) Documento comprobatório da titulação mínima exigida para o cargo (Diploma);
c) Carteira de registro no Conselho de classe vigente e com jurisdição na área em que ocorrerá
o exercício.
5 - DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
5.1. Para elaboração do contrato, o candidato deverá atender na data da assinatura, às condições especificadas a seguir:
• Ser brasileiro nato ou naturalizado;
• Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, apresentando certidão de quitação das
obrigações eleitorais;
• Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos;
• Possuir escolaridade/habilitação exigidos para o cargo;
• Apresentar registro no Conselho de Classe (vigente);
• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
• Apresentar 2 fotos 3 x 4 coloridas, recentes e iguais;
• Apresentar cópia RG, CPF, PIS / PASEP, título e eleitor e comprovante da última votação;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação do divórcio ou cópia
da Declaração de União Estável feita perante tabelião;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia do CPF dos filhos maiores de 8 (oito) anos e menores de 21 (vinte e um)
anos;
• Apresentar cópia da Carteira de Vacinação de filhos até 5 anos;
• Apresentar comprovante de matrícula escolar dos filhos de até 14 anos;
• Apresentar Diploma ou Certificado de Escolaridade comprovando a habilitação exigida para
a função;
• Apresentar cópia do Comprovante de Residência que contenha CEP atualizado (máximo 02
meses, em nome do próprio, cônjuge, companheiro (a), pai, mãe ou do locador devidamente
comprovado por contrato de aluguel);
• Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achandose no pleno gozo de seus direitos civis e políticos;
• Apresentar certidões negativas cível e criminal e declaração de bens, emitidas há no máximo
90 (noventa) dias bem como outros documentos que possam ser exigidos no ato da admissão;
• Apresentar Questionário de Antecedentes Clínicos e cópia da carteira de vacinação.
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego
ou função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e
parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal.
• Não se enquadrar na situação de vedação de acúmulo de cargos estabelecida na Lei
Municipal 2.673/1995, Artigo 159, § 3º.
5.2. Não serão aceitos documentos com divergência no nome ou quaisquer outras informações
do candidato, implicando na exclusão do processo de contratação em atendimento ao Decreto
Municipal nº 8.623/2018.
5.3. Fica o candidato ciente desde já que a convocação é para início imediato. O candidato que
não iniciar as atividades na data estipulada pela Secretaria Municipal de Saúde / Hospital COVID
da UPA de Varginha, será eliminado deste processo.
5.3.1. Ocorrendo a situação prevista no item 5.3, será convocado imediatamente, sem necessidade de nova publicação, o candidato que tiver comparecido presencialmente na chamada
deste Edital e que tiver obtido a melhor classificação entre os demais.
5.3.2. Não havendo outros candidatos presentes a serem convocados na hipótese prevista no
item 5.3.1, nova convocação será feita através de Edital, sendo que o candidato eliminado nos
termos do item 5.3 não poderá concorrer novamente à mesma vaga.
6 - CRONOGRAMA
Data: 20.04.2021
Local: Departamento de Recursos Humanos
Endereço: Rua Júlio Paulo Marcelini, 50 – Vila Paiva
Horário: 8h30
Cargo: Técnico em Laboratório
Varginha, 15 de abril de 2021.
Luiz Carlos Coelho
Secretário Municipal de Saúde
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 048/2021
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais, convoca os candidatos classificados no Concurso Público – Edital 002/
2018, ainda não nomeados e que não estejam contratados, a se apresentarem para preenchimento da vaga referentes ao Processo Administrativo nº 4.698/2021 - Contrato por tempo
determinado, conforme discriminado abaixo:
1 - DAS VAGAS
CARGO: TNS/PS/Fisioterapeuta
VAGA: 4
CARGA HORÁRIA(*) 30 horas / semanais
VENCIMENTO BASE – R$ 5.398,10
Carga Horária definida conforme necessidade da Administração, nos termos do Artigo 21 da
Lei Municipal nº 2.673/1995, Decreto Municipal nº 5.588/2011 e Decreto Municipal nº 8.631/
2018, sendo que as carreiras cujas jornadas estiverem regulamentadas em lei federal, em
âmbito nacional, terão a jornada definida nos termos destas legislações, enquanto estiver
vigente o Decreto 5.588/2011.
A jornada de trabalho será definida conforme necessidade do Hospital COVID da UPA de
Varginha
2 – DO REGIME JURÍDICO E PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O regime jurídico único dos servidores do Município de Varginha é o ESTATUTÁRIO, instituído pela
Lei Municipal 1.875/1990 e o prazo para contratação será por 6 (seis) meses, podendo ser
encerrado antes caso ocorra encerramento da demanda no Hospital COVID da UPA de Varginha.
3 – FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público e visa atender situação de emergência em saúde
pública, decorrente da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente
Coronavírus (COVID-19), no Hospital COVID da UPA de Varginha com a devida autorização do
senhor Prefeito, conforme Processo Administrativo no 4.698/2021.
4 – APRESENTAÇÃO
4.1. Os candidatos que não se apresentarem no local e data estabelecidos no cronograma serão
considerados como desistentes das vagas apresentadas neste processo, permanecendo na
mesma posição de classificação para outras convocações.
4.1.1. O candidato que recusar a vaga no momento da escolha ou aquele que não comparecer,
não terá alterada sua classificação na respectiva lista para posteriores contratações ou para
nomeações.
4.1.2. O candidato presente que não se interessar pela vaga apresentada deverá assinar
declaração de desistência. A desistência valerá para a vaga apresentada nesta convocação e
o candidato poderá participar de outras convocações e se for de seu interesse optar por vagas
apresentadas em outros processos.
4.2. Não será aceita a escolha da vaga através de procuração.
4.3. A chamada será feita seguindo-se rigorosamente a ordem de classificação.
4.4. No ato da apresentação para o preenchimento da vaga, o candidato deverá comparecer
munido dos seguintes documentos originais:
a) Documento de Identificação podendo ser: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas
pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pelo Ministério das Relações
Exteriores e pela Polícia Militar, Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos Públicos ou Conselhos de Classe, Passaporte, Carteira de Trabalho e Previdência Social, Carteira Nacional de
Ha-bilitação (com fotografia na forma da Lei no 9.503/97) e Cédula de Identidade para Estrangeiros.
b) Documento comprobatório da titulação mínima exigida para o cargo (Diploma);
c) Carteira de registro no Conselho de classe vigente e com jurisdição na área em que ocorrerá
o exercício.
5 - DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
5.1. Para elaboração do contrato, o candidato deverá atender na data da assinatura, às condições especificadas a seguir:
• Ser brasileiro nato ou naturalizado;
• Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, apresentando certidão de quitação das
obrigações eleitorais;
• Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos;
• Possuir escolaridade/habilitação exigidos para o cargo;
• Apresentar registro no Conselho de Classe (vigente);
• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
• Apresentar 2 fotos 3 x 4 coloridas, recentes e iguais;
• Apresentar cópia RG, CPF, PIS / PASEP, título e eleitor e comprovante da última votação;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação do divórcio ou cópia
da Declaração de União Estável feita perante tabelião;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia do CPF dos filhos maiores de 8 (oito) anos e menores de 21 (vinte e um)
anos;
• Apresentar cópia da Carteira de Vacinação de filhos até 5 anos;
• Apresentar comprovante de matrícula escolar dos filhos de até 14 anos;
• Apresentar Diploma ou Certificado de Escolaridade comprovando a habilitação exigida para
a função;
• Apresentar cópia do Comprovante de Residência que contenha CEP atualizado (máximo 02
meses, em nome do próprio, cônjuge, companheiro (a), pai, mãe ou do locador devidamente
comprovado por contrato de aluguel);
• Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achandose no pleno gozo de seus direitos civis e políticos;
• Apresentar certidões negativas cível e criminal e declaração de bens, emitidas há no máximo
90 (noventa) dias bem como outros documentos que possam ser exigidos no ato da admissão;
• Apresentar Questionário de Antecedentes Clínicos e cópia da carteira de vacinação.
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• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego
ou função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e
parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal.
• Não se enquadrar na situação de vedação de acúmulo de cargos estabelecida na Lei
Municipal 2.673/1995, Artigo 159, § 3º.
5.2. Não serão aceitos documentos com divergência no nome ou quaisquer outras informações
do candidato, implicando na exclusão do processo de contratação em atendimento ao Decreto
Municipal nº 8.623/2018.
5.3. Fica o candidato ciente desde já que a convocação é para início imediato. O candidato que
não iniciar as atividades na data estipulada pela Secretaria Municipal de Saúde / Hospital COVID
da UPA de Varginha, será eliminado deste processo.
5.3.1. Ocorrendo a situação prevista no item 5.3, será convocado imediatamente, sem necessidade de nova publicação, o candidato que tiver comparecido presencialmente na chamada
deste Edital e que tiver obtido a melhor classificação entre os demais.
5.3.2. Não havendo outros candidatos presentes a serem convocados na hipótese prevista no
item 5.3.1, nova convocação será feita através de Edital, sendo que o candidato eliminado nos
termos do item 5.3 não poderá concorrer novamente à mesma vaga.
6 - CRONOGRAMA
Data: 20.04.2021
Local: Departamento de Recursos Humanos
Endereço: Rua Júlio Paulo Marcelini, 50 – Vila Paiva
Horário: 9h00
Cargo: TNS/PS/Fisioterapeuta
Varginha, 15 de abril de 2021.
Luiz Carlos Coelho
Secretário Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA 049/2021
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, no uso de
suas atribuições legais, estabelece normas para a realização de SELEÇÃO SIMPLIFICADA, para
a contratação de profissionais para desempenharem atividades nos cargos abaixo descritos,
conforme especificações contidas neste Edital:
1. DAS VAGAS
Cargos: TNS/ES/Médico da Família / PSF
Vagas : 02
Requisitos Mínimos : a) Ensino Superior completo em Medicina; e
b) Habilitação legal para o exercício daprofissão de Clínico Geral.
c) Registro no respectivo Conselho Regional de Classe (vigente).
Vencimento : R$ 14.567,90
Jornada: 40 horas semanais
2 – DO REGIME JURÍDICO E PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O regime jurídico único dos servidores do Município de Varginha é o ESTATUTÁRIO, instituído pela
Lei Municipal 1.875/1990 e o prazo para contratação não poderá ultrapassar 06 (seis) meses,
podendo ser encerrado antes caso ocorra provimento por concurso, ou descontinuidade do
atendimento.
3 – FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público para atender à execução de serviços, com a
devida autorização do senhor Prefeito, conforme Processo Administrativo no 7.402/2020.
4 – REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
• gozar dos direitos políticos;
• estar em dia com as obrigações eleitorais;
• estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;
• ter habilitação legal e estar devidamente inscrito no órgão fiscalizador da profissão;
• possuir todos os requisitos exigidos para o cargo constante deste Edital, com documentação
hábil à data da inscrição;
• o candidato não poderá ter sido demitido da Prefeitura do Município de Varginha por
descumprimento de cláusula contratual ou exonerado por processo administrativo;
• cumprir as determinações deste Edital.
5 – DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO
5.1. A inscrição do candidato implicará em conhecimento prévio e na aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar
desconhecimento.
5.2. As inscrições deverão serão realizadas através do envio da documentação por e-mail,
conforme estabelecido abaixo:
Data para inscrição: 19.04.2021 e 20.04.2021
Horário: das 7h30 do dia 19.04.2021 às 16h00 do dia 20.04.2021
5.3. O candidato deverá encaminhar e-mail para o endereço ana.rosa@varginha.mg.gov.br com
o assunto: “Inscrição Edital 049/2021 – TNS/ES/Médico da Família / PSF”.
5.3.1. No corpo do texto deverá informar nome e número de telefone para contato e relacionar a
documentação que foi anexada.
5.4. Cópia dos seguintes documentos deve ser anexada ao e-mail.
a) Carteira de Identidade (RG)
b) CPF
c) Certificado que comprove a habilitação para exercício do cargo (frente e verso)
d) Registro da Especialidade no Conselho Regional de Classe (Vigente e com jurisdição na área
onde ocorrerá o exercício)
e) Comprovante de endereço
f) Títulos e experiência conforme anexo I (Caso possua)
5.4.1. A documentação de inscrição enviada por e-mail deve ser digitalizada de maneira que se
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apresente legível (não podem estar embaçadas ou pixeladas), sem sombras, borrões ou reflexos ou recortes que impeçam sua análise. Se o documento for fotografado com câmera de
celular, deve ser colocado sobre uma superfície plana e observado se ficou numa perspectiva
sem angulação que distorça a imagem.
5.4.2. O candidato dever encaminhar frente e verso dos documentos solicitados.
5.5. Não serão classificadas, por serem realizadas intempestivamente, a documentação de
inscrição enviada por e-mail após as 16h00 do dia 20.04.2021.
5.6. Serão desclassificadas as inscrições que não apresentarem a documentação nos termos
estabelecidos no item 5.4, letras “a” até “e”;
5.7. As inscrições são gratuitas e não são cobradas taxas de nenhuma natureza;
5.8. É vedado o acréscimo de qualquer documento após o ato de inscrição.
6 – DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
6.1 - Esta seleção constará de Prova de Títulos - Cursos de aperfeiçoamento profissional de
caráter classificatório, distribuídos conforme consta no Anexo I deste Edital.
6.2 - A classificação dos candidatos será elaborada na ordem decrescente do total de pontos
obtidos.
6.3 – O critério de desempate será pelo candidato mais idoso.
7 – DOS RESULTADOS
7.1 - A listagem dos candidatos classificados será divulgada na página oficial do município: http:/
/www.varginha.mg.gov.br
7.2 – O resultado final estará disponível no site do município – http://www.varginha.mg.gov.br e
publicado no Órgão Oficial do Município.
8 - DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
8.1. Para elaboração do contrato, o candidato deverá atender na data da assinatura, às condições especificadas a seguir:
• Ser brasileiro nato ou naturalizado.
• Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, apresentando certidão de quitação das
obrigações eleitorais.
• Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino.
• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos.
• Possuir escolaridade/habilitação exigidos para o cargo;
• Apresentar registro no Conselho Regional de Classe (vigente com jurisdição na área onde
ocorrerá o exercício ) ;
• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
• Apresentar 2 fotos 3 x 4 coloridas, recentes e iguais;
• Apresentar cópia RG, CPF, PIS / PASEP, título e eleitor e comprovante da última votação;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação do divórcio ou cópia
da Declaração de União Estável feita perante tabelião;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia do CPF dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia da Carteira de Vacinação de filhos até 5 anos;
• Apresentar comprovante de matrícula Escolar dos filhos de até 14 anos;
• Apresentar Diploma ou Certificado de Escolaridade comprovando a habilitação exigida para
a função;
• Apresentar cópia do Comprovante de Residência que contenha CEP atualizado (máximo 02
meses, em nome próprio, do cônjuge ou companheiro (a), pai, mãe ou do locador devidamente
comprovado por contrato de aluguel);
• Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achandose no pleno gozo de de seus direitos civis e políticos.
• Apresentar certidões negativas cível e criminal e declaração de bens, emitidas há no máximo
90 (noventa) dias bem como outros documentos que possam ser exigidos no ato da admissão.
• Ser considerado apto no exame médico pré-admissional a ser realizado pelo
SESMT – Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, para constatação
d e
aptidão física e mental;
• Apresentar Questionário de Antecedentes Clínicos e cópia da carteira de vacinação.
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego
ou função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e
parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal.
• Não se enquadrar na situação de vedação de acúmulo de cargos estabelecida na Lei
Municipal 2.673/1995, Artigo 159, § 3º.
8.2. Não serão aceitos documentos com divergência no nome ou quaisquer outras informações
do candidato, implicando na exclusão do processo de contratação em atendimento ao Decreto
Municipal nº 8.623/2018.
9 - DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
O rol de atribuições dos cargo está fixado nos Decretos 7.253/2015.
10 – DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Os casos omissos neste Processo Seletivo Simplificado serão analisados e julgados pela Comissão Especial designada conforme “ANEXO II” deste Edital.
11 – DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Caberá recurso contra o resultado da classificação no dia 23.04.2021, que deverá ser enviado
para o e-mail ana.rosa@varginha.mg.gov.br, identificando no campo “assunto” - Interposição de
Recurso – Processo Seletivo Edital 049/2021 – SEMUS – Médico da Família – PSF”.
12 – DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
Os casos omissos neste Processo Seletivo Público serão analisados e julgados pela Comissão
Especial designada conforme “ANEXO II” deste Edital.
13 – DA CONVOCAÇÃO
13.1. Os candidatos classificados serão convocados através de contato telefônico,
correspondência eletrônica ou Edital de Convocação, devendo apresentar os documentos
necessários, principalmente o Registro no Conselho de Classe, vigente à época da convocação
para contratação, com jurisdição na área onde ocorrerá o exercício, sendo em local, data e
horário a serem estabelecidos.
14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.2 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das regras e
condições estabelecidas neste edital, inclusive no que tange ao horário e local da prestação de

serviços que for estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde.
14.3 - O candidato classificado deverá manter junto à Prefeitura do Município de Varginha,
durante o prazo de validade deste Processo Seletivo, seu endereço atualizado, visando eventuais
convocações. Deverá também estar atento às publicações de Editais de convocação para o
cargo, não lhe cabendo qualquer recurso ou reclamação caso não atenda à uma das formas
estabelecidas de convocação.
14.4 - Será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo:
a) Candidato convocado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, além
das cominações penais e civis;
b) Não comparecer nos locais, datas e horários determinados em qualquer uma das convocações;
c) Infringir qualquer norma ou regulamento do presente edital.
d) Não atender aos requisitos de inscrição estabelecidos no item 4.
14.4.1 – O Departamento de Recursos Humanos convocará os candidatos conforme item 13,
ficando o candidato ciente desde já que a convocação é para início imediato. O candidato que
não atender à qualquer etapa de convocação será excluído das vagas ofertadas.
15 – CRONOGRAMA
Data: 19.04.2021 e 20.04.2021
Horário: das 7h30 do dia 19.04.2021 até às 16h do dia 20.04.2021
Atividade: Inscrição
Local: Através do e-mail: ana.rosa@varginha.mg.gov.br
Data: 22.04.2021
Horário: 18h00
Atividade: Divulgação da Classificação
Local: https://www.varginha.mg.gov.br
Data: 23.04.2021
Horário: 8h às 11h
Atividade: Interposição de Recurso
Local: Através do e-mail: ana.rosa@varginha.mg.gov.br
Data: 26.04.2021
Horário: 18h horas
Atividade: Classificação Final
Local: Publicação no Órgão Oficial do Município e Site do Município.
https://www.varginha.mg.gov.br
Varginha, 15 de abril de 2021.
Luiz Carlos Coelho
Secretário Municipal de Saúde
Ana Maria Rosa
Presidente da Comissão
Liliane Faria Bernardes
Membro da Comissão
Patrícia Teodora Borges
Membro da Comissão
ANEXO I
TÍTULOS
• Serão atribuídos 5 (cinco) pontos para cada título apresentado de pós-graduação –lato
sensu/especialização, cujo conteúdo programático tiver aplicabilidade no cargo pretendido, sendo limitado à dois cursos;
• serão atribuídos 10 (dez) pontos para cada título apresentado de pós-graduação strictu
sensu- mestrado, cujo conteúdo programático tiver aplicabilidade no cargo pretendido, sendo
limitado à dois cursos;
• serão atribuídos 15 (quinze) pontos para cada título apresentado de strictu sensu – doutorado, cujo conteúdo programático tiver aplicabilidade no cargo pretendido, sendo limitado à dois
cursos.
• O Curso de Aperfeiçoamento, Especialização, Pós-Graduação (Lato Sensu), Mestrado ou
Doutorado, concluído, será considerado desde que compatível com o cargo optado pelo candidato, e que apresente histórico escolar com conteúdo do cargo ou que este conste no certificado com carga horária expressa de cada disciplina ou módulo cursado.
• Não serão considerados títulos de cursos ainda em andamento. Somente serão pontuados
cursos concluídos até a data de inscrição neste processo seletivo e que atenda aos requisitos
para análise do conteúdo programático.
• Os documentos de cursos realizados em Língua Estrangeira somente serão considerados
quando traduzidos para a Língua Portuguesa, por tradutor juramentado.
• Será atribuído 1,0 (um) ponto para cada certificado de Curso de Aperfeiçoamento Profissional realizado pelo candidato com carga horária a partir de 40 h até 120 h. Neste item serão
pontuados apenas cursos realizados a partir de 1 de janeiro de 2015. A pontuação será limitada
à quatro cursos e somente será devida para cursos cujos certificados apresentem conteúdo
progra-mático e que estes tenham aplicabilidade no cargo pretendido.
• Serão atribuídos 2,0 (dois) pontos para cada certificado de Curso de Aperfeiçoamento
Profissional realizado pelo candidato com carga horária acima de 120 h. Neste item serão
pontuados apenas cursos realizados a partir de 1 de janeiro de 2015. A pontuação será limitada
à quatro cursos e somente será devida para cursos cujos certificados apresentem conteúdo
programático e que estes tenham aplicabilidade no cargo pretendido.
• Não serão atribuídos pontos aos títulos referentes à participação em cursos, seminários e
eventos similares quando estes fizerem parte do currículo de cursos de graduação
• Se o nome do candidato, nos documentos apresentados, for diferente do nome que consta
na ficha de inscrição, deverá ser anexado o comprovante de alteração de nome (Certidão de
Casamento ou de Divórcio, de inserção ou mudança de nome);
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• A Secretaria Municipal de Saúde poderá, a qualquer momento, requisitar do candidato a
apresentação dos originais da documentação apresentada para atribuição de pontos.

EDITAL Nº 050/2021
INFORMA RETIFICAÇÃO DE CRONOGRAMA

ANEXO II
DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO
PÚBLICO – EDITAL 049/2021

EDITAL Nº 041/2021 – TNS/ES/MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL
EDITAL Nº 042/2021 – TNS/ES/MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA

Ficam nomeados as servidoras abaixo relacionadas para compor a Comissão Especial para o
Processo Seletivo – Edital 049/2021: Ana Maria Rosa, Liliane Faria Bernardes e Patrícia Teodora
Borges, para sob a presidência da primeira, proceder a realização da seleção.
Caberá à Comissão a análise e julgamento dos recursos bem como os casos omissos neste
Processo de Seleção Simplificada.
Varginha, 15 de abril de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
Luiz Carlos Coelho
Secretário Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA 035/2021
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais, informa retificação no Anexo II do Edital 035/2021, referente à Processo
Seletivo Simplificado para provimento de vagas temporárias, nos termos da autorização do
Senhor Prefeito no Processo nº 12.313/2020.
A Comissão Especial designada para realização do processo seletivo Edital 035/2021 passa a
ser a que se segue:
DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO
PÚBLICO – EDITAL 035/2021
Ficam nomeadas as servidoras abaixo relacionadas para compor a Comissão Especial para o
Processo Seletivo – Edital 035/2021: Márcia Maria Gonçalves, Lidiane Pereira da Silva e Maria
Cecília Gabriel Ribeiro, para sob a presidência da primeira, proceder a realização da seleção.
Caberá à Comissão a análise e julgamento dos recursos bem como os casos omissos neste
Processo de Seleção Simplificada.
Varginha, 15 de abril de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
Luiz Carlos Coelho
Secretário Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE INSCRITOS E CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
Resultado - Edital 036/2021
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais, divulga o resultado da convocação realizada através do Edital 036/2021 para
provimento através de contratação por tempo determinado para exercer funções do cargo de
Oficial de Administração, nos termos do Processo nº 21.050/2020.
Ficam imediatamente convocados para comparecimento no Departamento de Recursos Humanos
até 19/04/2021 para início dos procedimentos de contratação os candidatos relacionados no
quadro abaixo.
Cargo: Oficial de Administração
Classif. Inscr E-mail enviado / horário Candidato (a)
Situação
253º
2636
13/04/21 – 09:44
Rafael Soares Misael Paulino da Silva
Convocado
Varginha, 15 de abril de 2021.
Dr. Luiz Carlos Coelho
Secretário Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE INSCRITOS E CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
Resultado - Edital 038/2021
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais, divulga o resultado da convocação realizada através do Edital 038/2021 para
provimento através de contratação por tempo determinado para exercer funções do cargo de
Oficial de Administração, nos termos do Processo nº 4.698/2021.
Ficam imediatamente convocados para comparecimento no Departamento de Recursos Humanos
até 19/04/2021 para início dos procedimentos de contratação os candidatos relacionados no
quadro abaixo.
Cargo: Oficial de Administração
Classif. Inscr E-mail enviado / horário Candidato (a)
Situação
318º
688
14/04/21 – 13:05
André Guilherme Louzada Azevedo
Convocado
389º
14542
14/04/21 – 14:18
Lucas Silva Oliveira
Convocado
Varginha, 15 de abril de 2021.
Dr. Luiz Carlos Coelho
Secretário Municipal de Saúde
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais, informa retificação no cronograma dos Editais nº 041 e 042/2021, referente à
Processo Seletivo Simplificado para provimento de vagas temporárias, nos termos da autorização do Senhor Prefeito no Processo nº 4.698/2021.
Em ambos os Editais, o cronograma fica alterado para:
Onde se lê:
Data: 12.04.2021 a 13.04.2021
Horário: das 7h30 do dia 12.04.2021 até às 16h00 do dia 13.04.2021
Atividade: Inscrição
Local: Através do e-mail: viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br
Data: 14.04.2021
Horário: 17h30
Atividade: Divulgação da Classificação
Local: https://www.varginha.mg.gov.br
Data: 15.04.2021
Horário: 8h às 11h
Atividade: Interposição de Recurso
Local: Através do e-mail: viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br
Data: 16.04.2021
Horário: 17h30
Atividade: Classificação Final
Local: Publicação no Órgão Oficial do Município e Site do Município.
https://www.varginha.mg.gov.br
Leia-se:
Data: 15.04.2021
Horário: 17h30
Atividade: Divulgação da Classificação
Local: https://www.varginha.mg.gov.br
Data: 16.04.2021
Horário: 8h às 11h
Atividade: Interposição de Recurso
Local: Através do e-mail: viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br
Data: 19.04.2021
Horário: 17h30
Atividade: Classificação Final
Local: Publicação no Órgão Oficial do Município e Site do Município.
https://www.varginha.mg.gov.br
Varginha, 14 de abril de 2021.
Dr. Luiz Carlos Coelho
Secretário Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL Nº 051/2021
INFORMA RETIFICAÇÃO DE CRONOGRAMA
EDITAL Nº 040/2021 – TNS/PS/ENFERMEIRO
EDITAL Nº 043/2021 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM / UE
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais, informa retificação no cronograma dos Editais nº 040 e 043/2021, referente à
Processo Seletivo Simplificado para provimento de vagas temporárias, nos termos da autorização do Senhor Prefeito no Processo nº 4.698/2021.
Em ambos os Editais, o cronograma fica alterado para:
Data: 19.04.2021
Horário: 17h30
Atividade: Divulgação da Classificação
Local: https://www.varginha.mg.gov.br
Data: 20.04.2021
Horário: 8h às 11h
Atividade: Interposição de Recurso
Local: Através do e-mail: viviane.ongaro@varginha.mg.gov.br
Data: 22.04.2021
Horário: 17h30
Atividade: Classificação Final
Local: Publicação no Órgão Oficial do Município e Site do Município.
https://www.varginha.mg.gov.br
Varginha, 14 de abril de 2021.
Dr. Luiz Carlos Coelho
Secretário Municipal de Saúde
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SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EXTRATO de Conclusão de Processo Administrativo Sanitário – MARÇO/2021
A Comissão especial de julgamento de defesa administrativa instituída pela portaria nº 14.062/
2017, neste ato representada pela Coordenadora do Setor Vigilância Sanitária, vem PUBLICAR a
decisão final dos processos administrativos elencados abaixo, conclusos após decisão da
autoridade julgadora competente, conforme Art. 59 da Lei Municipal n.º 2988/97:
Autuado
Lais Rodrigues

CNPJ/CPF
117.130.326-27

Farmácia Bioética LTDA

01.396.458/0001-74

Carlos Alberto Calil

340.224.306-72

Empório Adega

34.843.040/0001-17

Rodrigo Simplício

11.108.832/0001-42

Padaria Boutique dos Pães LTDA

36.083.899/0001-09

Elias Alves de Andrade

20.125.386/0001-75

Bar Dançante Maselli

11.995.742/0001-10

Adriana Lucia Monteiro

066.975.806-07

Bar Dançante Maselli

11.995.742/0001-10

Processo
Penalidade
Decisão Final
21178/2020 / 21101/2020 Suspensão de Atividade Recurso conhecido e
desprovido/Arquiva-se
12883/2018
Inutilização de produto Defesa não apresentada/
Arquiva-se
12719/2020
Multa
Defesa não apresentada/
Dívida Ativa
12052/2020
Multa
Recurso conhecido e
provido parcialmente /
Dívida Ativa
11575/2020
Multa
Defesa não apresentada/
Dívida Ativa
12296/2020
Multa
Defesa não apresentada/
Dívida Ativa
11576/2020
Multa
Defesa não apresentada/
Dívida Ativa
20485/2020
Multa
Defesa não apresentada/
Dívida Ativa
12288/2020
Multa
Defesa não apresentada/
Dívida Ativa
15300/2020
Multa
Defesa não apresentada/
Dívida Ativa

RDCG Empreendimentos Alimentícios LTDA
37.468.742/0001-56 14175/2020

Multa

Copo Cheio Comércio de Bebidas

36.323.466/0001-75 15245/2020

Multa

Guilherme Henrique da Silva Rosa

137.521.306-79

11546/2020

Multa

Guilherme Henrique da Silva Rosa

30.767.777/0001-47 15298/2020

Multa

Renato Rezende

31.628.030/0001-70 14176/2020

Multa

Sidney José Barros

073.302.446-78

Multa

1740/2021

Palmira Diniz Carneiro Ferreira e CIA LTDA
05.855.308/0001-32 12720/2020

Multa

Amanda Brito Oliveira

32.013.767/0001-41 11149/2020

Multa

Natália Cristina de Paula da Silva

37.487.474/0001-10 11558/2020

Multa

Del Barros Comércio de Produtos LTDA
33.324.950/0001-20 4779/2020

Multa

Ezequias da Silva

12.434.534/0001-05 11561/2020

Multa

Restaurante Boi Gordo

35.849.091/0001-19 18421/2020

Multa

RS Comercial LTDA

15.306.989/0001-33 12049/2020

Multa

Assunção e Paiva Campos LTDA

09.141.505/0001-40 12050/2020

Multa

Comercial Maiolini LTDA

41.947.862/0001-03 12287/2020

Multa

Comercial Maiolini LTDA

41.947.862/0001-03 11547/2020

Multa

Maria de Lourdes Ramos

09.687.935/0001-62 11426/2020

Multa

Sônia Maria Pereira

05.670.249/0001-28 11214/2020

Multa

Madrugadão Bebidas Eireli

19.333.622/0001-60 17069/2020

Multa

Camilo Antônio dos Santos

36.143.452/0001-70 13307/2020

Multa

Eduardo de Castro e Cia LTDA

03.704.433/0001-16 12843/2020

Multa

Drogaria RS Eireli

23.984.701/0004-50 104/2020

Multa

Drogaria SP LTDA

27.486.965/0001-92 17494/2019

Multa

Maglioni Ribeiro e Cia LTDA

21.414.958/0020-61 11551/2020

Multa

Restaurante os Gaúchos LTDA

20.277.481/0001-94 13310/2020

Multa

Celi Gomes de Faria Matias

12.698.604/0001-32 15514/2020

Multa

Thalita Stefanie Gomes Mariano

35.074.117/0001-02 11007/2020

Multa

Emporio Adega

34.843.040/0001-17 17067/2020

Multa

Mine Box Irmas Meneguci LTDA

14.758.457/0001-74 14387/2020

Multa

LAA Cafeteria LTDA

36.444.821/0001-64 13470/2020

Multa

José Wanderlei reis Campos e Cia LTDA
10.608.209/0001-96 13308/2020

Multa

Natália Alves de Melo Vita Sepini

27.222.297/0001-96 13311/2020

Multa

Cleomara Caldeira de Oliveira

31.409.555/0001-15 11578/2020

Multa

Defesa não apresentada/
Dívida Ativa
Recurso conhecido e
provido parcialmente /
Dívida Ativa
Defesa não apresentada/
Dívida Ativa
Defesa não apresentada/
Dívida Ativa
Defesa não apresentada/
Dívida Ativa
Defesa não apresentada/
Dívida Ativa
Defesa não apresentada/
Dívida Ativa
Recurso conhecido e
provido parcialmente /
Dívida Ativa
Defesa não apresentada/
Dívida Ativa
Defesa não apresentada/
Dívida Ativa
Defesa não apresentada/
Arquiva-se
Recurso conhecido e
provido parcialmente /
Arquiva-se
Recurso conhecido e
desprovido/Arquiva-se
Recurso conhecido e
provido parcialmente /
Arquiva-se
Defesa não apresentada/
Arquiva-se
Defesa não apresentada/
Arquiva-se
Recurso conhecido e
provido parcialmente /
Arquiva-se
Recurso conhecido e
provido parcialmente /
Arquiva-se
Defesa não apresentada/
Arquiva-se
Defesa não apresentada/
Arquiva-se
Defesa não apresentada/
Arquiva-se
Recurso conhecido e
desprovido/Arquiva-se
Defesa não apresentada/
Arquiva-se
Defesa não apresentada/
Arquiva-se
Defesa não apresentada/
Arquiva-se
Defesa não apresentada/
Arquiva-se
Recurso conhecido e
provido parcialmente /
Arquiva-se
Defesa não apresentada/
Arquiva-se
Defesa não apresentada/
Arquiva-se
Defesa não apresentada/
Arquiva-se
Recurso conhecido e
provido parcialmente /
Arquiva-se
Recurso conhecido e
provido parcialmente /
Arquiva-se
Defesa não apresentada/
Arquiva-se

Autuado
Maiolini Supermercado LTDA

CNPJ/CPF
Processo
17.095.852/0001-02 2023/2021

Penalidade
Multa

Rozeli Candida Marcelino Azevedo

06.329.118/0001-44 11219/2020

Multa

Clube dos Servidores Públicos Municipais
01.328.450/0001-70
86.617.487/0001-71
09.602.755/0001-30
39.765.304/0001-85
31.951.223/0001-68
36.860.937/0001-84
04.149.637/0033-82

Decisão Final
Defesa não apresentada/
Arquiva-se
Recurso conhecido e
provido parcialmente /
Arquiva-se

Interdição
Desinterdição/Arquiva-se
Interdição
Desinterdição/Arquiva-se
Interdição
Desinterdição/Arquiva-se
Interdição
Desinterdição/Arquiva-se
Interdição
Desinterdição/Arquiva-se
Interdição
Desinterdição/Arquiva-se
Interdição produtos/Inutilização
Recurso conhecido e
desprovido/Arquiva-se
Adição Distribuição Express LTDA
04.149.637/0033-82 5801/2020
Apreensão/Inutilização Recurso conhecido e
desprovido/Arquiva-se
Flávio Henrique Pereira
012.751.986-60
20483/2020
Interdição
Defesa não apresentada/
Arquiva-se
Prefeitura do Município de Varginha, 14 de março de 2021.
Doca Snooker Bar LTDA
Saulo Barreto da Silva
Aparecida Davanso
Antônia Shilly Gomes Araújo
Cortez e Benha LTDA
Adição Distribuição Express LTDA

1703/2021
3520/2021
3538/2021
3540/2021
3532/2021
3522/2021
5803/2020

Nara Alvarenga Mendes Viana
Encarregada do Setor de Vigilância Sanitária

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PORTARIA Nº 086/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 077/2021
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e, considerando solicitação constante no processo nº
587/2019.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 077/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 14 de abril de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 087/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 078/2021
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e, considerando solicitação constante no processo nº
752/2019.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 078/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 14 de abril de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 088/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 068/2021
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e, considerando solicitação constante no processo nº
1187/2020.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 30(trinta) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 068/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 14 de abril de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 089/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 080/2021
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e, considerando solicitação constante no processo nº
1193/2020.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 080/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 14 de abril de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTARIA Nº 090/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 075/2021
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e, considerando solicitação constante no processo nº
1212/2020.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 075/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 14 de abril de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 091/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 071/2021
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e, considerando solicitação constante no processo nº
055/2021.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 30(trinta) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 071/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 14 de abril de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 092/2021
NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA
A Diretoria Geral Hospitalar da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado
de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
Art. 1º Nomear membros para compor Comissão de Farmácia e Terapêutica.
Art. 2º Ficam nomeados os senhores: Presidente – Virgínia Maria Vilas Bôas de Souza Carvalho,
Analúcia Miranda Campos Flauzino, Aline de Souza Graciano, Caroline Moura de Paiva, Claudia
Maria Maciel Rosalini Cardoso, Denize Aparecida de Lima Leite, Dr. Italo Denelle Venturelli, Everton
Silva Martins, Fabiana Faria Botelho, Ivan Ribeiro de Carvalho, Walene de Cássia Souza Pereira,
Juliana Campos Pereira, Francis D’Carlo de Oliveira, Rosana de Paiva Silva Morais, Leandro de
Paula Sarto, Margarida de Deus Moreira Lopes, Dra. Ana Márcia de Melo, Dr. André Luis Ribeiro
Claudino, Dr. Diogo Campos Telles e Dra. Karen Dariane Barbosa de Vasconcelos.
Art. 3º Os trabalhos serão considerados serviço público relevante.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria nº
030/2021.
Varginha, 14 de abril de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
Fundação Hospitalar do Município de Varginha
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compativel com impressora zebra gc 420., ao preço de r$ 20,8000 (vinte reais e oitenta centavos)
por rl; FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - item 004
- cartucho de tinta monocromatico para impressora lexmark e 350d (original ou compatível novo),
ao preço de r$ 91,0000 (noventa e um reais) por un; item 011 - fita para impressora epson fx
2190, original, ao preço de r$ 79,9000 (setenta e nove reais e noventa centavos) por un; item 030
- toner e260a11l compatível com a impressora lexmark e260dn da região 4 (latin america). original ou compatível novo., ao preço de r$ 82,4000 (oitenta e dois reais e quarenta centavos) por
un; item 031 - toner especifico para impressora marca samsung modelo ml2165, ao preço de r$
49,0000 (quarenta e nove reais) por un; item 032 - tonner ce505a p/ impressora laserjet hp p2035
(original ou compatível novo), ao preço de r$ 46,0000 (quarenta e seis reais) por un; MC
PAPELARIA LTDA - item 008 - filtro de linha com proteção contra sobretensão e surtos com as
seguintes caracteristicas mínimas: cabo com 1,4 metros de comprimento, abas para fixação, 06
(seis) tomadas tripolares, fusível de proteção, led sinalizador de funcionamento, chave liga e
desliga, ao preço de r$ 28,5000 (vinte e oito reais e cinquenta centavos) por un; item 012 - fita
para impressora epson lx 300, original, ao preço de r$ 19,5000 (dezenove reais e cinquenta
centa0vos) por un; item 017 - midia de dvd-r, gravável 4,7 gb - 16 x, ao preço de r$ 1,0000 (hum
real) por un; item 022 - pincel marcador para tecidos, composta de resina de emulsão acrílica,
água, aditivos, pigmentos e conservantes, cor roxa ou vermelha, ao preço de r$ 4,4500 (quatro
reais e quarenta e cinco centavos) por un; item 023 - pincel marcador para tecidos, composta de
resina de emulsão acrílica, água, aditivos, pigmentos e conservantes, na cor preta , ao preço de
r$ 4,4500 (quatro reais e quarenta e cinco centavos) por un; item 024 - prancheta duraluminio
com prendedor em aco inox , 100 % esterilizavel, ideal para uso hospitalar, com cantos
arredindados e prendedor livre de rebarbas, tamanho oficio., ao preço de r$ 58,5000 (cinquenta
e oito reais e cinquenta centavos) por un; item 025 - suporte para fita adesiva pequena, ao preço
de r$ 9,5000 (nove reais e cinquenta centavos) por pç; ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO
LTDA - item 015 - lacre tipo abracadeira com sistema de travamento inviolável, produzido em
nylon, comprimento aproximadamente de 10,8cm, largura máxima de 2,5mm, sem numeração , ao
preço de r$ 0,1200 (doze centavos) por un; item 016 - lacre tipo abracedeira, em nylon 6,6,
tamanho 10 cm x 2,5mm, cor natural ou branco. pacote com 100 unidades, ao preço de r$
11,2000 (onze reais e vinte centavos) por pct; item 019 - pincel atomico azul, ponta de feltro, tinta
a base de alcool, espessura de escrita: 4,5 mm, recarregavel com tinta tr, para escrever, marcar
e desenhar, ao preço de r$ 1,7900 (hum real e setenta e nove centavos) por un; item 020 - pincel
atomico preto, ponta de feltro, tinta a base de alcool, espessura de escrita: 4,5 mm, recarregavel
com tinta tr, para escrever, marcar e desenhar, ao preço de r$ 1,7900 (hum real e setenta e nove
centavos) por un; item 021 - pincel atomico vermelho, ponta de feltro, tinta a base de alcool,
espessura de escrita: 4,5 mm, recarregavel com tinta tr, para escrever, marcar e desenhar, ao
preço de r$ 1,7900 (hum real e setenta e nove centavos) por un; item 026 - tinta nanquin cor
amarela, embalagem com 20 ml, ao preço de r$ 1,7900 (hum real e setenta e nove centavos) por
un; item 027 - tinta nanquin cor azul, embalagem com 20 ml, ao preço de r$ 1,7900 (hum real e
setenta e nove centavos) por fr; item 028 - tinta nanquin cor preta, embalagem com 20 ml, ao
preço de r$ 1,7900 (hum real e setenta e nove centavos) por un; item 029 - tinta nanquin cor
vermelha, embalagem com 20 ml, ao preço de r$ 1,7900 (hum real e setenta e nove centavos) por
un; item 033 - pasta classificadora em cartolina, com lombo regulável, na cor azul celeste,
acompanha grampo plástico estendido. peso aproximado: 0.088 kg, dimensoes aproximadas:345
x 235 mm, gramatura: 480g/m², espessura: 0.52, ao preço de r$ 3,2600 (tres reais e vinte e seis
centavos) por un.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, onze de fevereiro de
2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Publicamos erroneamente a relação de empresas adjudicadas no Órgão Oficial do
Município de Varginha, do dia 11/02/2021, ano XXI, edição n° 1330, página 28, que
republicamos corretamente.
“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 011/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2021
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS
DE INFORMÁTICA em favor das empresas: LOGOS PAPELARIA LTDA EPP - item 009 - fita
adesiva dupla face espuma, branca, largura 19mm, comprimento 10m, espessura 12mm, material linear de papel, espuma de poliuretano e adesivo., ao preço de r$ 30,0000 (trinta reais) por rl;
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA - item 001 - bobina termossensivel 56mmx30m, ao
preço de r$ 2,4500 (dois reais e quarenta e cinco centavos) por un; item 002 - caderno espiral
pequeno com 96 folhas, ao preço de r$ 3,5000 (tres reais e cinquenta centavos) por un; item 005
- kit cola vinil reparos, adesivo v-2-d, 73 gramas, ao preço de r$ 44,8000 (quarenta e quatro reais e oitenta centavos) por un; item 006 - etiqueta adesiva, em papel couche, branca, bobina
tamanho 100 mm de comprimento por 30 mm de largura, com 01 coluna, rolo com 1120 unidades,

“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 049/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 049/2021
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS para a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS
PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPIA
(CPRE) em favor da empresa: HOSPITAL VAZ MONTEIRO DE ASSISTENCIA À INFANCIA E
À MATERNIDADE para o registro de preços para a contratação de serviços médicos
especializados para realização de exame colangiopancreatografia retrógrada
endoscópia (cpre) conforme especificado pelo edital que ofertou o valor de R$ 6.190,47 (seis
mil cento e noventa reais e quarenta e sete centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, quatorze de abril de
2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 053/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 053/2021

Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto a
AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS EM EUCATEX COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
INSTALAÇÃO em favor da empresa: MARLON RAMOS JUNIOR 11837435642 para a aquisição
de divisórias em eucatex com fornecimento de materiais e instalação conforme especificado
pelo presente edital ao valor total de R$ 2.140,00 (dois mil cento e quarenta reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, nove de abril de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 054/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/2021
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto a:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO TERRESTRE COM AMBULÂNCIA DE SUPORTE
BÁSICO E SUPORTE AVANÇADO DE UTI, DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA em
favor da empresa: CARDIOCENTER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA ME para a contratação
de serviços de remoção terrestre com ambulância de suporte básico e suporte avançado de uti,
dentro e fora do município de varginha pelo valor global de R$ 208.999,80 (duzentos e oito mil
novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) sendo item 01 Serviços de remoção
terrestre com ambulância SUPORTE BÁSICO, com tripulação composta por: Motorista/Condutor
e Enfermagem, “DENTRO” do município de Varginha, o preço será por remoção, independente do
tempo gasto e quilômetro rodado ao valor unitário de R$ 254,00 (duzentos e cinquenta reais);
item 02 Serviços de remoção terrestre com ambulância SUPORTE BÁSICO, com tripulação
composta por: Motorista/Condutor e Enfermagem, “FORA” do município de Varginha, o preço
deverá ser por quilômetro rodado e a quilometragem deverá ser calculada do Hospital Bom
Pastor ao destino definido pelo gestor, considerando o retorno, independente do paciente estar
embarcado ou não ao valor unitário de R$ 9,26 (nove reais e vinte seis centavos); item 03
Serviços de remoção terrestre com UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO (UTI), com tripulação
composta de: Motorista/Condutor, Enfermagem e Médico, “DENTRO” do município de Varginha, o
preço será ser por remoção, independente do tempo gasto e quilômetro rodado ao valor unitário
de R$ 892,91 (oitocentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos); item 04 Serviços de
remoção terrestre com UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO (UTI) com tripulação composta de:
Motorista/Condutor, Enfermagem e Médico, “FORA” do município de Varginha, o preço deverá ser
por quilômetro rodado e a quilometragem deverá ser calculada do Hospital Bom Pastor ao destino
definido pelo gestor, considerando o retorno, independente do paciente estar embarcado ou não
ao valor unitário de R$ 18,47 (dezoito reais e quarenta e sete centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, nove de abril de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 057/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 057/2021
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR em favor da empresa:
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI item 002 - luva de procedimento em vinil,
totalmente isenta de po, desenvolvida especialmente para profissionais que apresentam rea-

coes alergicas ao contato do amido (po), nao esteril, fabricada em pvc incolor, isenta de po,
aprovada pelo ministerio do trabalho, atoxica e apirogenica, descartavel e de uso unico, tamanho:
m, caixa com 100 unidades, ao preço de r$ 69,0000 (sessenta e nove reais) por cx; item 003 luva de procedimento em vinil, totalmente isenta de po, desenvolvida especialmente para
profissionais que apresentam reacoes alergicas ao contato do amido (po), nao esteril, fabricada
em pvc incolor, isenta de po, aprovada pelo ministerio do trabalho, atoxica e apirogenica,
descartavel e de uso unico, tamanho: g, caixa com 100 unidades, ao preço de r$ 69,0000
(sessenta e nove reais) por cx; item 004 - coletor de mat. perfuro cortante (agulhas, seringas,
bisturi, etc)fab.de acordo c/as normas da abnt nbr13858 de maio de 1997 e do idt nea 55, na cor
amarela, impresso de acordo c/as normas nbr 7500 c/ simbologia de material infectante, e
normas de uso, kit composto de: a-cx fabricada em papelao ondulado c/ trava p/ lacre, elimina o
uso de fitas adesivas, duas alcas duplas nas laterais p/ transporte, evitando contato c/ o corpo
ao ser transportado.b-cinto e fundo protetores, fabricado em papelao couro(rigido), contra
perfuracoes.c-saco plastico cor amarela impresso c/ instrucoes de montagem, c/ dupla finalidade1¦ -tipo sacola p/ transp. ate a unidade, 2¦ -forra-cao total (interna) contra umidade.dbandeja de for-ma baixa, impermeabilizacao c/resina anti umidade para recebimento de liquidos.cx
c/10un, capacidade13lt, util:10lt, ao preço de r$ 67,5000 (sessenta e sete reais e cinquenta
centavos) por cx.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, quatorze de abril de
2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 075/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 03/05/2021, às 9h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 14 de abril de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASSIFICAÇÃO EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 010/2021
CARGO: TNS/ES/Médico Plantonista/Trauma
VAGAS: 01
01
02
03
04
05
06
07

Kenyo da Silva Baldim
Italo Gomes Denelle Venturelli
Andre Luis Ribeiro Claudino
Cassio de Lima Pereira
Marcos Eduardo Bueno Corcetti
Adriano Antunes da Silva
Wildner Vinicius de Morais

DESCLASSIFICADOS
Ana Paula de Morais Neto
Motivo: Não apresentou o comprovante do ATLS
Bruna Xavier Rezende
Motivo: Não apresentou o comprovante do ATLS
Cynthia Procopio de Toledo Bueno Maiolini
Motivo: Não apresentou o comprovante do ATLS e comprovante de experiência mínima exigida
Marcela Miranda Praxedes Chagas
Motivo: Não apresentou comprovante de experiência mínima exigida
Carla Bianca Pereira de Paiva
Comissão Processo Seletivo

GUARDA CIVIL MUNICIPAL
PORTARIA N.º 009/2021
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE PROCESSO ADM DE SINDICÂNCIA
O Diretor da Guarda Civil Municipal de Varginha, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 184
da Lei Municipal 2.673/1995;
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 30 (trinta) dias o prazo estabelecido na Portaria 005/2021 para o Processo Administrativo
Disciplinar nº 008/2020;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário;
Art. 3º Os efeitos desta Portaria retroagem a data do vencimento da Portaria anterior.
Guarda Civil Municipal de Varginha, 12 de abril de 2021.
MARCOS CLEBER SALES
DIRETOR GUARDA CIVIL MUNICIPAL

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTARIA Nº 010/2021
SUBSTITUI MEMBRO DA COMISSÃO SINDICANTE INSTITUÍDA PELA PORTARIA 004/2021.
O Diretor da Guarda Civil Municipal de Varginha, no uso de suas atribuições legais e de acordo
com o artigo 184 da Lei Municipal 2.673/1995;
RESOLVE:
Art. 1º Substituir o servidor, MÁRCIO LIMA TOSTES – MATR. 141, designado pela Portaria nº
004/2021, para compor a Comissão Sindicante para apurar os fatos constantes no Processo
Administrativo de Sindicância nº 001/2021, pelo servidor EDUARDO GUILHERME – Matr. 114.
Art. 2º Permanecem inalterados os demais artigos da Portaria citada acima.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 14 de abril de 2021.
MARCOS CLEBER SALES
DIRETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portaria nº 11/2021
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDOR QUE ESPECIFICA
O diretor da Guarda Civil Municipal de Varginha, estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais e com fulcro no Artigo 89, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município e
Artigo 97 da Lei nº 2.673/95,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença prêmio por assiduidade no período abaixo especificado, aos seguintes
servidores:
SERVIDOR
MATRÍCULA CARGO
PERÍODO DE GOZO
NILSON DA SILVA
48
Guarda Civil Municipal
01/06/2021 a 30/06/2021
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 15 de abril de 2021.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor Administrativo da Guarda Civil Municipal

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS
MUNICÍPIOS SUL MINEIROS
CONVITE Nº 001/2021 - PUBLICAÇÃO DO VENCEDOR
O CISSUL – Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios Sul Mineiros torna público que a
empresa SITCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ nº. 10.308.170/0001-91 sagrouse vencedora do Convite 001.2021 para contratação de prestação de locação e direito de
uso de software de gestão em consórcio de saúde, bem como suporte, manutenção,
rotinas de backup, treinamentos e atualizações em atendimento às necessidades do
Consórcio, pelo valor global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Vigência: doze meses.
Varginha, 12 de abril de 2021. Paulo Roberto Belato Carvalho – Presidente do CISSUL.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
PORTARIA Nº 044/2021, DE 13 DE ABRIL DE 2021.
DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE EMPREGADO PÚBLICO PARA EXERCÍCIO
DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE APOIADOR DE BASE EM VIRTUDE DE FÉRIAS.
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações;
RESOLVE,
1º. DESIGNAR, a senhora ANDRESSA MARCELLE DE OLIVEIRA, técnica de enfermagem da base de Machado para substituir, temporariamente, o senhor FRANCISCO DANTE BRITO HONORATO, técnico de enfermagem da base de Machado na função gratificada de apoiador de base,
no período de férias.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data
de 07/04/2021.
Varginha/MG, 13 de abril de 2021.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------RESULTADO DE JULGAMENTO
MODALIDADE: LEILÃO Nº 001/2021
PROCESSO Nº 026/2021
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL, por intermédio
de seu Leiloeiro Oficial, torna público o resultado do Leilão em epígrafe, pelo que segue:
FINALIDADE: LEILÃO PÚBLICO DE VEÍCULOS DO CISSUL
LOTE 1 –DESERTO
LOTE 2 –DESERTO
LOTE 3 –DESERTO
OTÁVIO SANCHES BATISTA, LEILOEIRO CISSUL. Varginha/MG, 15 de abril de 2021.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RESULTADO DE JULGAMENTO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021
PROCESSO Nº 021/2021
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas - CISSUL, por intermédio
de seu Pregoeiro Oficial, Thiago Pereira Carneiro, torna público o resultado do Pregão em epígrafe, pelo que segue:
FINALIDADE: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PLACAS
EM PVC PARA USO NA CENTRAL ADMINISTRATIVA/REGULAÇÃO E BASES DESCENTRALIZADAS,
E DE ADESIVOS EM VINIL COM RECORTE ELETRÔNICO, PARA USO NOS VEÍCULOS E
AMBULÂNCIAS DO CISSUL SAMU.
ADJUDICADA: VINICIUS VILELA DE ANDRADE PEREIRA ME- CNPJ: 27.060.402/0001-38 – Valor:
67.765,01 (sessenta e sete mil e setecentos e sessenta e cinco reais e um centavos).
Esta publicação equivale à publicação da Ata de Registro de Preços.
THIAGO CARNEIRO PEREIRA - Pregoeiro CISSUL - Varginha, 13 de abril de 2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021
PROCESSO Nº 029/2021
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL, torna público,
para conhecimento dos interessados, que de acordo com a legislação vigente: Lei Federal nº.
10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 3.555/00, Decreto Federal nº 7.892/2013,
Decreto Estadual nº 43.635 de 20 de outubro de 2003, Decreto Estadual nº 46.311, de 16 de
setembro de 2013, Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar nº. 123, de
14 de dezembro de 2006.e suas alterações, realizará LICITAÇÃO PÚBLICA, conforme autorização
do Secretário Executivo do CISSUL, Sr. Jovane Ernesto Constantini, constante no processo, pelo
que segue:
FINALIDADE: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO
DO CISSUL PELO PERÍODO DE 12 MESES.
DATA ABERTURA: 29/04/2021
HORÁRIO: 08:30:00
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
O inteiro teor do Edital Licitatório está à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 13 às 17
horas, na Rua João Urbano Figueiredo, nº 177, Bairro Boa Vista, Varginha/MG, no site
www.cissulsamu.com.br/licitacoes ou ainda pelo e-mail: licitacoes@cissul.saude.mg.gov.br. Os
interessados em participar deste Pregão deverão comparecer utilizando máscaras, em atendimento
às recomendações do Ministério da Saúde.
THIAGO CARNEIRO PEREIRA, Pregoeiro do CISSUL. VARGINHA/MG, 15 DE ABRIL DE 2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
1º TERMO ADITIVO A ARP Nº 021/2020
PROCESSO Nº 110/2020
Objeto: 1º termo aditivo de realinhamento de preço a ARP nº 021/2020 para os itens 01 - Café em
Pó 500g e 02 - Açucar Cristal 5kg.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - CISSUL.
Contratada: Doce Mercado Disribuidora LTDA
CNPJ: 29.792.259/0001-02
Valor do realinhamento: Café em Pó 500g: de R$ 5,99 (cinco reais e noventa e nove centa-vos)
para R$ 7,13 (sete reais e treze centavos) e Açucar Cristal 5kg: de R$ 10,14 (dez reais e quatorze
centavos) para R$ 12,07 (doze reais e sete centavos).
Equivalente ao percentual de 19%.
Dotação Orçamentária: 0100.1030200012.002.33903000000.102 – Fonte – 00011-102 GESTÃO
DO CONSÓRCIO.
Base Legal: Art. 65, II, ‘d’, §1º
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 12 de Abril de 2021. Thiago Carneiro Pereira / Auxiliar Administrativo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 093/2017
PROCESSO Nº 112/2020
Objeto: Da alteração do horário da prestação dos serviços.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - Cissul
Cnpj: 13.985.869/0001-84
Contratada: CFC LTDA EPP
Cnpj: 05.165.851/0001-08
Base Legal: Artigo 65, II, ‘b’, da Lei 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 15 de abril de 2021 – Thiago Carneiro Pereira/Auxiliar Administativo.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2017
PROCESSO Nº 028/2017
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato n.º 029/2017 por 12 (doze) meses, contados a
partir de 09 de abril de 2021.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - Cissul
Cnpj: 13.985.869/0001-84
Contratada: Midas Alimentação EIRELI -EPP
Cnpj: 01.317.123/0001-13
Dotação Orçamentária: 0100.1030200012.002.33903000000.102
Base Legal: Artigo 57, inciso II e Art. 65, II, d da Lei 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 09 de abril de 2021 – Thiago Carneiro Pereira/Auxiliar Administativo.

