Que possamos continuar caminhando juntos rumo à saúde, educação e ao
desenvolvimento com muita saúde, paz, amor, compreensão e sabedoria.

Arte: internet

Que nossa Varginha avance cada dia mais para que nossa economia reaqueça, nossos
planos sigam rumo ao sucesso e nossa população tenha muita felicidade.
Ao ano que passou, gratidão pelo aprendizado e pela superação.
Feliz 2022!
Prefeitura de Varginha
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doses da vacina imunizante.
A desigualdade na distribuição da vacina pode ter relação com a
Ômicron. A Organização Mundial da Saúde estima que, de todos os imunizantes
produzidos até agora, 80% foram recebidos por países membros do G20;
enquanto em nações mais pobres, essa taxa é somente de 0,6%.

COVID-19 E
A VARIANTE ÔMICRON
Nas últimas semanas, a principal preocupação em relação à Covid19 é a nova variante, Ômicron. Ela foi identificada no Brasil, Estados Unidos,
Japão, entre outros países. Veja, abaixo, o que se sabe sobre a nova cepa:
ONDE TUDO COMEÇOU?
A linhagem B.1.1.529 foi identificada pela primeira vez em Botsuana,
no sul da África e logo foi encontrada na África do Sul e em Hong Kong.
ELA É MAIS TRANSMISSÍVEL?
Um estudo conduzido na África do Sul aponta que a chance de
retransmissão da Ômicron é três vezes maior em relação às outras variantes.
O especialista em doenças infecciosas dos EUA, Anthony Fauci, disse
que os primeiros indicadores sobre a gravidade da Covid-19 causada pela
Ômicron são “um pouco animadoras” em relação a um possível grau de
letalidade mais baixo, entretanto, ainda, é muito cedo para dizer se provoca
casos graves. Na África do Sul, os casos de Covid-19 quase quadruplicaram
nos últimos dias, aumentando as preocupações de especialistas sobre o
quão contagiosa a Ômicron pode ser.
QUAL A FORMA DE PREVENÇÃO DA VARIANTE?
Fazendo o que já foi estabelecido nesses dois anos de pandemia:
vacinar, manter o distanciamento social, o uso de máscara e a lavagem
correta das mãos e/ou utilização de álcool 70% para sanitização. No Brasil,
oito em cada dez mortos por Covid-19 não estavam vacinados no período
entre março e novembro de 2021. Da mesma forma, dados mostram que
oito a cada dez internados pela doença não haviam recebido nenhuma das
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NOTÍCIAS SOBRE A ÔMICRON:
Conforme já afirmamos, sua capacidade de contágio é maior;
Não se tem certeza, ainda, do que acontecerá quando a Ômicron
atingir os idosos. No Reino Unido, a maioria dos casos são de pessoas com
menos de 40 anos de idade. Então não se sabe ao certo o que acontecerá
quando atingir populações idosas e vulneráveis. A capacidade da Ômicron de
burlar parcialmente a imunidade significa que há potencial para que mais
pessoas idosas sejam infectadas do que durante a onda da variante Delta.
BOAS NOTÍCIAS SOBRE A ÔMICRON
Ao redor do mundo têm sido efetuados diversos estudos e um mesmo
quadro vem sendo apresentado: ao que tudo indica a Ômicron é mais contagiosa
que outras variantes, porém, menos agressiva do que a variante Delta. A chance
da pessoa infectada pela Ômicron ser hospitalizada pelos agravos é 70% menor.
A Agência Europeia de Medicamentos afirma que os referidos casos são tidos
como “leves” na maior parte dos pacientes. Contudo, salienta-se que, a
responsável pela diminuição do agravante do vírus é a imunização da população
como resultado da vacinação.
Outras formas de medicação vêm sendo testadas com sucesso e,
em breve, serão disponibilizados medicamentos antivirais que, de fato,
funcionam contra a doença, além das vacinas. Antivirais e imunomoduladores
são as duas grandes descobertas contra a Covid-19. Como exemplo, pode-se
citar o Molnupiravir, que é um medicamento antiviral que interrompe a
capacidade de replicação da Ômicron dentro dos corpos dos pacientes e reduz
em 30% as internações hospitalares e, também, o Sotrovimab, que consiste
em uma terapia com anticorpos que adere ao vírus e reduz as internações em
79%. Ambos, a partir de prescrição médica, podem suprimir o vírus, o que dá
tempo para o sistema imunológico reagir.
Sabe-se, até agora, que o surgimento de outras variantes é inevitável
enquanto a população mundial não estiver devidamente vacinada e, ao se atingir
determinado e elevado grau de vacinação, o vírus se tornará menos grave e
letal.

Leandro Nascimento
Engenheiro de Segurança do Trabalho
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Prefeitura completa galeria de ex-prefeitos
Em 2018, a Prefeitura de
Varginha inaugurou a Galeria de
Fotos dos Ex-prefeitos no hall de
entrada da sede administrativa, na
Vila Paiva. Naquela data não foi
encontrada a fotografia de um dos
ex-prefeitos, Alfredo Lobo que
governou a cidade em 1945.
Naquela ocasião, a
iniciativa da galeria partiu do então
diretor superintendente da
Fundação Cultural, Leandro
Acayaba, que ficou inconformado
com a falta de uma foto na galeria,
deixando-a incompleta.
Neste ano de 2021, ao
retornar à Prefeitura, agora como
secretário Municipal de Controle
Interno, Leandro Acayaba revelou
toda a história à servidora Carina
Carvalho Tavares, assessora de
gabinete, que se interessou pela
história e se prontificou para fazer
uma pesquisa, investigando a
árvore genealógica do ex-prefeito
Alfredo Lobo, na busca de algum
dos descendentes que pudesse
fornecer a foto faltante.
Inicialmente,
Carina
pesquisou
no
site
familysearch.org, o maior banco
de dados genealógicos do mundo,
tendo sido criado e mantido pela
Igreja de Jesus Cristo dos Santos
dos Últimos Dias, onde encontrou
as fichas de registros dos jazigos
do Sr. Alfredo e da filha no
cemitério do Bonfim, em Belo

Horizonte.
Com
base
nessas
informações, a servidora passou
a investigar em redes sociais,
ferramentas de busca, fez
ligações e enviou mensagens, até
que, finalmente, encontrou o filho
do ex-prefeito, Achilles Lobo, com
o qual conversou por telefone e, de
maneira muito atenciosa e
prestativa, ele se dispôs a fornecer
dados e a foto do pai.
Em uma cerimônia interna que
contou com as presenças do
prefeito Vérdi Lúcio Melo, do viceprefeito Leonardo Ciacci, do
secretário municipal de Governo
Honorinho Ottoni, além de
servidores da Secretaria Municipal
de Controle Interno como a
responsável pela aquisição da foto
de Alfredo Lobo, Carina Tavares,
Leandro Acayaba afirmou “fiquei
emocionado e realizado em poder
contribuir mais uma vez com o
resgate e preservação da história
de Varginha através da servidora
Carina, minha assessora na
Secretaria, que, de maneira
dedicada e eficiente, realizou toda
a investigação até chegar à
fotografia e merece os nossos
agradecimentos e aplausos”.
Carina Carvalho Tavares
declarou “foi a realização de um
trabalho que abracei com grande
satisfação e cuja conclusão
contou com a gentileza

incondicional do Achilles Lobo.
Espero ter contribuído com o
patrimônio histórico-cultural da
nossa cidade.”
O prefeito Vérdi Melo em seu
breve discurso lembrou que a
Galeria foi inaugurada na
Administração do então prefeito
Antônio Silva e ressaltou que
definitivamente Varginha ganha

com essa galeria de fotos, agora
completa, pois trata-se da história
do município.
Já Honorinho Ottoni,
agradeceu o empenho de Leandro
Acayaba que é um historiador nato
que tem contribuído sobremaneira
com Varginha e também de Carina
que demonstrou interesse em
realizar a pesquisa.

E-mail enviado pelo filho do ex-prefeito Alfredo Lobo à
servidora Carina:
“Não sei se te chamo de senhora ou senhorita e então tomo a
liberdade de chamá-la de amiga.
Segue o retrato de meu pai. [...]
Mas vamos lá. O pouco que sei.
Nasceu em Belo Horizonte no ano de 1900 e faleceu no ano de 1970.
Formou em 1920 na escola de engenharia que mais tarde foi anexada
a UFMG.
Completou seus estudos em Berlin, Alemanha, onde ficou por dois
anos e mais dois anos em Málaga, na Espanha. Voltando ao Brasil
se empregou no Departamento de Águas e Energias de Minas
Gerais, mais tarde Cemig, na Secretaria de Viação e Obras Públicas.
Nas oficinas da Escola de Engenharia projetou e construiu as torres
de transmissão de energia elétrica, usadas até hoje. Na época do
Governo de Benedito Valadares foi nomeado Prefeito de VARGINHA
e levou toda a família, cidade na qual passei um dos períodos mais
felizes de minha infância.. Adorava ir no
“virador” para ver as locomotivas da Rede
Mineira de Viação serem “rodadas” no
“virador”. Voltando para Belo Horizonte, já no
Governo de Juscelino foi nomeado
Secretário de Estado.
Esse pouco é o que eu lembro e gostaria de
agradecer à amiga essa honraria que esta
sendo prestada ao meu pai.
Muito obrigado
Achilles Lobo”
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Prefeitura ativa novos postos de
atendimento para Síndrome Gripal
A Prefeitura informa, por meio
da Secretaria Municipal de Saúde
(SEMUS), que passa a oferecer à
população dois novos postos de
atendimento para Síndrome Gripal
nas UBS do Bom Pastor (Boa
Vista) e Canaã. A iniciativa visa
desafogar o atendimento na UPA
e melhorar a assistência às
pessoas.
Trata-se de medida emergencial
para agilizar atendimentos de
casos leves de síndromes gripais.
“A Secretaria Municipal de
Saúde de Varginha, em função do
grande aumento do número de
pacientes para atendimento de
síndrome gripal e da necessidade
de atender a população com mais
agilidade,
acolhimento
e
complementando as ações já
repassadas à população, informa
novos Pontos de Atendimento e
horários de funcionamento”,
explica o secretário de Saúde
Armando Fortunato Filho.
Atenção, pois os atendimentos
regulares/rotineiros nas Unidades
de Saúde do Bom Pastor e Canaã
seguirão o horário especial das 7h
às 15h.
A
Prefeitura
também
disponibiliza telefones para
escolarecimentos. (Veja no
Quadro)

Variante Ômicron
A Prefeitura informa, também
que, foram confirmados dois
casos de Covid-19 pela variante
ômicron em Varginha, que estão
sendo devidamente monitorados.
“Nesse momento em que
temos circulação viral comunitária
de Covid-19, Influenza e demais
vírus de transmissão respiratória,
faz-se fundamental completar a
vacinação, bem como manter
medidas de prevenção que não
podem ser descuidadas como o
uso de máscaras, higiene das
mãos, manter distanciamento
social, manter os ambientes
ventilados, não frequentar lugares
estando com sintomas gripais”,
alerta o infectologista Luís Carlos
Coelho, superintendente do
gabinete
especial
de
enfrentamento à Covid-19. Ele
finaliza declarando: “faça sua
parte; previna-se”.
Outra medida tomada pela
Prefeitura foi um posto de
vacinação no Terminal Rodoviário,
com funcionaçmento até esta
quinta-feira, 30.
O superintendente Luiz Carlos
Coelho também informa que quem
não tomou a vacina da gripe pode
vacinar quando for tomar a da
Covid.
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LEI COMPLEMENTAR Nº 13, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL E OS
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA EM ESTABELECIMENTOS QUE
PROMOVAM A INDUSTRIALIZAÇÃO, O BENEFICIAMENTO E A COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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. 1° A inspeção e a fiscalização sanitária municipal em estabelecimentos que promovam a
industrialização, o beneficiamento e a comercialização de produtos de origem animal, de que
trata esta lei, serão realizadas sob a responsabilidade do Serviço de Inspeção Municipal – SIM,
integrante da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária – SEAGRI, da seguinte forma:
I - No estabelecimento industrial especializado no abate de animais e no preparo ou industrialização de seus subprodutos, sob qualquer forma;
II - No estabelecimento industrial especializado no abate de pescado e no preparo ou industrialização de seus subprodutos, sob qualquer forma;
III - Na propriedade rural, no entreposto de leite e derivados e no estabelecimento industrial que
receba, produza, manipule, conserve, acondicione ou armazene produtos de origem animal e
seus derivados;
IV - No entreposto de ovos e na indústria de produtos deles derivados; e
V - No estabelecimento que produza ou receba produtos de abelha e derivados para
beneficiamento ou industrialização.
Art. 2º A Secretaria de Agricultura e Pecuária do Município de Varginha – SEAGRI, poderá
estabelecer parceria e cooperação técnica com Municípios, com o Estado de Minas Gerais e
com a União, participar de consórcios municipais para facilitar o desenvolvimento de suas
atividades, executando o Serviço de Inspeção Sanitária em conjunto com outros Municípios, bem
como poderá solicitar a adesão ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária –
SUASA, ou ao Sistema Estadual de Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal de
Minas Gerais – SISEI/MG
Parágrafo único. Após a adesão do Serviço de Inspeção Municipal ao SUASA, os produtos
inspecionados poderão ser comercializados em todo território nacional, de acordo com a legislação vigente, ou, após adesão ao SISEI, os produtos inspecionados poderão ser comercializados em todo o estado de Minas Gerais.
Art. 3° A fiscalização e a inspeção sanitária dos produtos de origem animal, após a etapa de
elaboração, compreendidos na armazenagem, no transporte, na distribuição e na comercialização até o consumo final, incluindo-se restaurantes, padarias, pizzarias, bares e similares, é
de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, por meio de seu Setor de
Vigilância Sanitária, conforme estabelecido na Lei Federal nº 8.080/1990.
Art. 4° O Serviço de Inspeção Municipal respeitará as especificidades dos diferentes tipos de
produtos e das diferentes escalas de produção, incluindo a agroindústria rural de pequeno
porte.
Parágrafo único. Entende-se por estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte o
estabelecimento de propriedade de agricultores familiares, de forma individual ou coletiva,
localizada no meio rural, com área útil construída não superior a 250m²(duzentos e cinquenta
metros quadrados), destinado exclusivamente ao processamento de produtos de origem animal,
dispondo de instalações para abate e/ou industrialização de animais produtores de carnes, bem
como onde são recebidos, manipulados, elaborados, transformados, preparados, conservados,
armazenados, depositados, acondicionados, embalados e rotulados, as carnes e seus derivados, os pescados e seus derivados, o leite e seus derivados, o ovo e seus derivados, os
produtos das abelhas e seus derivados, não ultrapassando as escalas de produção definidas
em regulamento.
Art. 5º A inspeção e a fiscalização sanitária serão desenvolvidas em sintonia, evitando-se
superposições, paralelismos e duplicidade de inspeção e fiscalização sanitária entre os órgãos
responsáveis pelos serviços.
Art. 6° Será criado um arquivo de informações sobre todo o trabalho e os procedimentos de
inspeção e de fiscalização sanitária, gerando registros auditáveis.
Art. 7° Para obter o registro junto ao Serviço de Inspeção Municipal, o estabelecimento deverá
apresentar o pedido devidamente instruído com os documentos exigidos em Decreto Regulamentar desta Lei, a ser posteriormente, editado.
Art. 8° O estabelecimento poderá trabalhar com mais de um tipo de atividade devendo, para isso,
prever os equipamentos de acordo com a necessidade para tal e, no caso de empregar a mesma
linha de processamento, deverá ser concluída uma atividade para depois iniciar a outra.
Art. 9º A embalagem de produtos de origem animal deverá obedecer às condições de higiene
necessárias à boa conservação do produto, sem colocar em risco a saúde do consumidor,
obedecendo às normas estipuladas em legislação pertinente.
Parágrafo Único. Quando “a granel”, os produtos serão expostos ao consumo acompanhados
de folhetos ou cartazes de forma bem visível, contendo informações contidas no caput deste
artigo.
Art. 10. Os produtos deverão ser transportados e armazenados em condições adequadas para
a preservação de sua sanidade e inocuidade.
Art. 11. A matéria-prima, os animais, os produtos, os subprodutos e os insumos deverão seguir
padrões de sanidade definidos em Regulamento.
Art. 12. Constituem como objetivos da presente Lei:
I – Preservar a saúde humana e do meio ambiente sem, contudo, implicar em obstáculo para a
instalação e legalização da agroindústria rural de pequeno porte no Município;
II – Ter o foco de atuação na qualidade sanitária dos produtos finais;
III – Promover o processo educativo permanente e continuado para todos os atores da cadeia
produtiva, estabelecendo a democratização do serviço e assegurando a máxima participação
do governo, da sociedade civil, de agroindústrias, dos consumidores e das comunidades técnica
e científica nos sistemas de inspeção.
Art. 13. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da
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data de sua publicação.
Art. 14. Esta Lei está em conformidade com a Lei Federal nº 9.712/1998, com o Decreto Federal
nº 7.216/2010 e com a Lei Estadual nº 19.476/2011.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, especialmente o caput do art. 45 da Lei Municipal nº 2.990/1998, alterado pelo art. 1°
da Lei Complementar nº 7, de 23 de junho de 2020.
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, 27 de dezembro de 2021; 139º da Emancipação
Político-Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
MARCOS ANTÔNIO BATISTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.922, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021.
ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 4.599, DE 29 DE MARÇO DE 2007.
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 Ficam revogados os §§ 1º e 2º do artigo 8º da Lei Municipal nº 4.599, de 29 de março de
2007.
Art. 2º Ficam acrescidos a Lei Municipal nº 4.599, de 29 de março de 2007, os seguintes
dispositivos:
“Art. 8º- A É vedada a atuação do Agente Comunitário de Saúde – ACS, fora da área geográfica
da comunidade onde residir, sob pena de rescisão unilateral do vínculo contratual, o qual
também poderá ser rescindido no caso de apresentação de declaração falsa de residência.
§ 1º A área geográfica a que se refere o caput deste artigo será alterada quando houver risco
à integridade física do Agente Comunitário de Saúde ou membro de sua família decorrente de
ameaça por parte de membro da comunidade onde reside e atua;
§ 2º Caso o Agente Comunitário de Saúde adquira casa própria fora da área geográfica de sua
atuação, será excepcionado o disposto no caput do presente artigo e mantida sua vinculação
à mesma equipe de saúde da família em que esteja atuando, podendo ser remanejado, na
forma do regulamento, para equipe atuante na área onde está localizada a casa adquirida.
§ 3º A aquisição de casa própria a que se refere o parágrafo anterior, inclui aquela adquirida
pelo cônjuge do Agente Comunitário de Saúde devendo, para este fim, ser apresentada a
certidão de casamento ou declaração de união estável devidamente registrada em Cartório.
Art. 8º - B Em qualquer das formas de extinção do contrato, somente será devido ao contratado
a remuneração prevista no art. 5º e as verbas do art. 6º desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 4º Ficam 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, 17 de dezembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
ARMANDO FORTUNATO FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.924, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021.
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE VARGINHA, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA, A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO MINEIRA DAS
FOLIAS DE SANTOS REIS.
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, através da Fundação Cultural do Município de Varginha,
autorizado a conceder à ASSOCIAÇÃO MINEIRA DAS FOLIAS DE SANTOS REIS, inscrita no
CNPJ nº 43.749.486/0001-78, com sede na Rua Duque de Caxias, 167, bairro Vila Barcelona,
Varginha - MG, representada pelo seu Presidente, auxílio financeiro no valor de até R$ 65.000,00
(sessenta e cinco mil reais).
§ 1º O auxílio financeiro deverá ser repassado à Associação Mineira das Folias de Santos Reis
e esta, por sua vez, fará o repasse às Companhias de Folias de Reis que se apresentarem nas
ruas e estiverem devidamente cadastradas no Sistema Municipal de Cultura e integrantes do
Programa Estruturante de Resgate do Patrimônio Cultural Imaterial de Varginha, para o pagamento de suas despesas com a aquisição de vestimentas típicas, instrumentos musicais, adornos, transporte na locomoção dos membros e figurantes, dentre outros gastos que se fizerem
necessários para a promoção de suas apresentações, bem como para o pagamento de despesas
administrativas e contábeis da Associação, limitadas, neste caso, a 3% (três por cento) do total
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das despesas pagas.
§ 2º A liquidação da despesa com o auxílio autorizado por esta Lei poderá ocorrer sob a forma
de “reembolso” ou “indenização” à Associação Mineira das Folias de Santos Reis.
§ 3º As Companhias de Folias de Reis deverá se apresentar com o máximo de 05(cinco)
Marungos.
Art. 2º O auxílio financeiro referenciado nesta Lei deverá ser pago de acordo com o Cronograma Financeiro de Pagamento a ser estabelecido pela Fundação Cultural do Município de
Varginha.
Art. 3º A Associação beneficiária deverá prestar contas ao Município de Varginha do auxílio
financeiro recebido, especificamente à Secretaria Municipal de Controle Interno – SECON, dentro
de 60 dias (sessenta) dias corridos, contados do recebimento do recurso.
Art. 4º Para o cumprimento desta Lei, a Fundação Cultural do Município de Varginha assinará
com a Associação beneficiária os ajustes administrativos cabíveis.
Art. 5º As despesas oriundas da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias do corrente exercício, podendo o Prefeito Municipal suplementá-las, se necessário,
observando-se, para esse fim, o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março
de 1964, bem como abrir crédito especial, se for o caso.
Art. 6º Em razão da despesa estabelecida nesta Lei já possuir previsão no orçamento do
Município para o exercício de 2021, a mesma, enquanto ação governamental, não acarreta
aumento de despesa para os efeitos do artigo 16 da Lei Complementar nº 101, motivo pelo qual
não produz impacto orçamentário - financeiro.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de 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, 17 de dezembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
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
MARCO AURÉLIO DA COSTA BENFICA
DIRETOR SUPERINTEDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.925, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021.
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE VARGINHA A RECEBER EM REVERSÃO ÁREA DE TERRENO QUE
MENCIONA E, EM SEGUIDA, PROMOVER SUA DOAÇÃO À ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E
ASSISTÊNCIA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE (ASPAS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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 receber em reversão a área de terreno doada
através da Lei Municipal nº 2.081, de 13 de novembro de 1991, à “Sociedade Paroquial do Divino
Espírito Santo”, inscrita no CNPJ sob o nº 19.097.039/0003-69.
Art. 2º A área de terreno de que trata o artigo 1º desta Lei e abaixo descrita, cujo valor venal é
de R$ 934.597,95 (novecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa
e cinco centavos), com aproximadamente 3.000m² (três mil metros quadrados), integrante da
Quadra 19 do loteamento Conjunto Habitacional Imaculada Conceição, hoje logradouro denominado como Avenida Atlântica, nº 250, bairro Imaculada Conceição, CEP 37070-020, Varginha/
MG, devidamente registrada no Livro 2, Matrícula nº 24.011 do Serviço Registral Imobi-liário desta
Comarca, com as seguintes delimitações e confrontações, conforme memorial descritivo elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano à época:
“Inicia-se no ponto 0 (zero), localizado no cruzamento da Avenida B com a Avenida D. Do ponto
0 (zero), segue por 50,00m confrontando com a Avenida B até encontrar com o ponto 01 (um).
Do ponto 01 (um), volve à direita seguinte por 60,00m em divisas com a Avenida C até encontrar
o ponto 02 (dois). Do ponto 02 (dois), volve novamente à direita e segue por 50,00m confrontando
com uma faixa de servidão do loteamento, até encontrar o ponto 03 (três). Do ponto 03 (três),
volve à direita seguindo por 60,00m, confrontando com a Avenida D até encontrar o ponto inicial
0 (zero)”.
§ 1º A escritura pública de reversão será lavrada no prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar
da data da publicação da presente Lei, e seu registro junto ao Serviço Registral Imobiliário deverá
se dar no prazo de até 30 (trinta) dias da lavratura da competente escritura pública, correndo as
despesas referentes a essa reversão exclusivamente por conta da Sociedade donatária.
§ 2º Os prazos previstos neste artigo poderão, mediante requerimento prévio e justificado da
Sociedade donatária, serem prorrogados por ato do Chefe do Poder Executivo.
Art. 3º A área a ser revertida, na forma dos artigos anteriores da presente Lei, será doada à
”Associação de Promoção e Assistência Nossa Senhora de Guadalupe – ASPAS”, instituição
inscrita no CNPJ sob o nº 08.035.444/0001-74, essencialmente filantrópica, de promoção humana, assistência social e afins, para que a mesma promova melhorias de suas instalações e
possa realizar, integralmente, seus projetos sociais.
Art. 4º Para efeito do que dispõe o artigo anterior, será lavrada a respectiva escritura pública de
doação no prazo de até 60 (sessenta) dias da lavratura da escritura pública de reversão,
devendo ser registrada no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca no prazo de até 30
(trinta) dias, a contar da lavratura da competente escritura pública de doação, correndo as
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despesas referentes à doação exclusivamente por conta da Associação donatária.
Parágrafo único. Os prazos previstos neste artigo poderão, igualmente, mediante requerimento prévio e justificado da Associação donatária, ser prorrogados por ato do Chefe do Poder
Executivo.
Art. 5º Transcorridos 10 (dez) anos, a partir da publicação da presente Lei, e desde que
cumprida estritamente sua finalidade filantrópica, assistencial, de promoção humana e afins na
área objeto de doação desta presente Lei, a Associação donatária poderá requerer à
Administração Pública Municipal a retirada dos encargos, a qual, se comprovada, será deferida
por ato do Chefe do Poder Executivo, cessando, assim, os ônus sobre o bem doado.
§ 1º Eventuais custas para a lavratura da Escritura Pública de retirada da cláusula de reversão
correrão por conta da Associação donatária.
§ 2º O imóvel doado reverterá, sem ônus de espécie alguma ou direito à retenção, ao Patrimônio
Municipal, inclusive as benfeitorias e edificações nele existentes se, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, deixar de serem cumpridas as finalidades da presente doação ou a
donatária encerrar suas atividades.
§ 3º Eventuais valores despendidos pelo Município de Varginha em razão da reversão da área
doada por fortuito descumprimento das obrigações pactuadas serão restituídos pela Associação donatária aos cofres públicos municipais, sob pena de cobrança administrativa ou judicial,
inclusive com a inscrição em dívida ativa e cadastro de inadimplentes.
Art. 6º A presente Lei deverá ser transcrita nas respectivas escrituras públicas de reversão e
de doação.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de 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, 17 de dezembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.927, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS ENTIDADES DIVERSAS
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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 Executivo Municipal autorizado a conceder AUXÍLIO FINANCEIRO às entidades
relacionadas no Anexo Único, no valor único de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais),
referente à Emenda Parlamentar prevista no orçamento do Estado de Minas Gerais e transferida ao
Município de Varginha/MG.
§ 1º O valor do AUXÍLIO FINANCEIRO descrito no caput do presente artigo, será concedido para
que as entidades possam executar os objetos constantes do Anexo Único.
§ 2º A concessão do AUXÍLIO FINANCEIRO de que trata esta Lei estará condicionada à apresentação
de Plano de Trabalho por parte das referidas entidades.
§ 2º O Auxílio Financeiro de que trata essa Lei, somente poderá ser utilizado para execução do
plano de trabalho nos limites do município de Varginha.
Art. 2º As entidades deverão prestar contas ao Município de Varginha, especificamente à Secretaria
Municipal de Controle Interno – SECON, acerca das despesas realizadas com os recursos do auxílio
recebido.
Parágrafo único. A prestação de contas ao Município de Varginha deverá ser feita dentro do prazo
de 12 (doze) meses, contados do recebimento da parcela única.
Art. 3º Para cumprimento desta Lei o Município celebrará o instrumento competente com as
respectivas entidades beneficiadas.
Art. 4º As despesas oriundas da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamen-tárias
próprias do fluente exercício, podendo o Prefeito Municipal suplementá-las, se necessário,
observando-se, para esse fim, o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de
1964, bem como abrir crédito especial, se for o caso.
Art. 5º 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, 17 de dezembro de 2021; 139º da Emancipação Político
Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
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,, 30 DE

07

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

ANEXO ÚNICO
ENTIDADE
VALOR
Associação Refazer Santa Rita de Cássia
R$ 50.000,00

OBJETO
Aquisição e manutenção de
equipamentos hospitalares
Núcleo de Capacitação para a Paz - NUCAP R$ 50.000,00 Manutenção da sede, do viveiro
de mudas de café e projetos em
andamento
Associação Varginhense de Esporte
R$ 30.000,00 Aquisição de mesas para a
realização de atividade esportiva
(tênis de mesa)
Comunidade Padre Pio
R$ 50.000,00 Manutenção da sede, aquisição
e instalação de sistema de
captação de energia solar e
fotovoltaica
Associação Nossa Senhora do Rosário
R$ 50.000,00 Aquisição e instalação de
sistema de captação de energia
solar e fotovoltaica
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.928, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO.

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 A Atual "Rua Projetada Seis", localizada no bairro Garden Residênce, passará a denominar-se:
RUA JOÃO DE SOUZA DINIZ
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de 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, 17 de dezembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.929, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE REMISSÃO DE CRÉDITO, OUTORGA DE ESCRITURA DOS IMÓVEIS
VINCULADOS AOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS SOCIAIS INSTITUÍDOS PELO
MUNICÍPIO DE VARGINHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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 Por força desta Lei, ficam remidas as dívidas contratuais existentes objeto dos contratos
de alienação de imóveis constantes dos programas habitacionais sociais instituídos por força
das Leis Municipais 2.229/1992, 2.864/1996, 3.096/1998, 3.304/2000, 3.763/2002, 3.925/2003.
Parágrafo Único. Caberá à Secretaria Municipal da Fazenda, adotar as medidas administrativas para excluir dos cadastros, arquivos e registros, os créditos correspondentes aos débitos
ora remidos, nos termos do “Caput” deste artigo, efetuando os registros contábeis que se
fizeres necessários.
Art. 2º Em razão do disposto no artigo anterior, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a
outorgar a escritura definitiva aos beneficiários dos programas habitacionais criados pelas Leis
elencadas no artigo 1°.
Parágrafo Único. Para fruição da outorga da escritura definitiva, observar-se-á as disposições da Lei Federal n° 13.865/2019 e Lei Federal n° 13.465/2017 no que couber.
Art. 3º Fica ainda, o Poder Executivo autorizado a converter em doação os contratos de
concessão de direito real de uso, constantes do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse
Social – PSH, bem como, os imóveis ocupados a títulos de comodatos, oriundos de programas
habitacionais elencados no artigo 1º, desta Lei, e, conquanto comprovem junto a Secretaria
Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social – SEHAD, que tenham sido beneficiados com
os respectivos imóveis nos termos da Lei 3.096/1998.
Art. 4° Nos casos de sucessão hereditária, aplicar-se-á as disposições da Lei Civil, conforme os
artigos 1.784 a 2.027 e suas modificações subsequentes, consubstanciados pelos artigos 615
e demais do Código de Processo Civil, concedendo aos sucessores a remissão especificada no
artigo 1º desta Lei, devendo a Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social –
SEHAD, emitir os documentos necessários para a abertura da Ação de Inventário.
Art. 5º Os beneficiários desta Lei deverão promover todos os atos necessários para a concessão da outorga definitiva da escritura de seus imóveis até 30/06/2022.
Parágrafo Único. Após o decurso do prazo previsto no caput deste artigo, a Secretaria Municipal
de Planejamento Urbano promoverá de ofício a alteração do cadastro imobiliário, ficando o
adquirente/donatário sujeito a todas as obrigações legais surgidas a partir desta data.
Art. 6° Os benefícios previstos nesta Lei não conferem direito à restituição, indenização ou
compensação de quaisquer importâncias já pagas ou compensadas a qualquer título e em
qualquer tempo.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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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, 20 de dezembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
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
JOSÉ MANOEL MAGALHÃES FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.932, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.
INSTITUI O DIA MUNICIPAL DOS PROTETORES DOS ANIMAIS NO MUNICÍPIO DE VARGINHA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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 instituído o Dia Municipal dos Protetores dos Animais no município de Varginha.
Art. 2º O dia que trata o artigo 1º será comemorado, anualmente, no dia 10 de dezembro e passa
a integrar o Calendário de Eventos Oficiais do Município.
Art. 3º O Dia Municipal dos Protetores dos Animais servirá como instrumento de política pública
com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do Protetor de Animais para a
saúde pública e para a proteção e promoção dos direitos dos animais.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de 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, 20 de dezembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.935, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO.
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 A atual “RUA PROJETADA QUATRO”, localizada no bairro Garden Residence, passa a
denominar-se:
RUA "GERÔNIMO DE OLIVEIRA REIS"
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de 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, 27 de dezembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.936, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021.
AUTORIZA RESSARCIMENTO DE VALORES AO FNDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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 Executivo Municipal autorizado a efetuar pagamento a título de ressarcimento ao
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE, a importância de R$
130.840,20 (cento e trinta mil, oitocentos e quarenta reais e vinte centavos).
§ 1º O ressarcimento de que trata o “caput” deste artigo decorre da apuração de irregularidades
na prestação de contas do Convênio FNDE nº 842048/2005, relativo à construção da Escola
Municipal Matheus Tavares.
§ 2º O pagamento de que trata o “caput” deste artigo deverá ocorrer no prazo de 90 (noventa)
dias, a contar da pulicação desta Lei.
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§ 3º Realizado o pagamento nos termos do § 2º, o Município, por meio de seu órgão de
representação judicial, no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias, deverá ajuizar a respectiva ação judicial de ressarcimento em regresso em face aos ex. gestores, responsáveis pelo
débito, conforme apurado no Processo Administrativo nº 14.041/2020.
Art. 2º As despesas oriundas da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias do fluente exercício, podendo o Prefeito Municipal suplementá-las se necessário,
observando-se, para esse fim, o disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de
1964, bem como abrir crédito especial, se for o caso.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de 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, 27 de dezembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.937, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021.
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA ADEQUANDO-A À LEI COMPLEMENTAR 183/2021.
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 O item 11 da Lista de Serviços anexa à Lei Municipal 4.021 de 30 de dezembro de 2.003
passa a vigorar acrescido do seguinte subitem 11.05:
“11 - ...
11.05 – Serviços relacionados ao monitoramento e rastreamento a distância, em qualquer via ou
local, de veículos, cargas, pessoas e semoventes em circulação ou movimento, realizados por
meio de telefonia móvel, transmissão de satélites, rádio ou qualquer outro meio, inclusive pelas
empresas de Tecnologia da Informação Veicular, independentemente de o prestador de serviços
ser proprietário ou não da infraestrutura de telecomunicações que utiliza.”
Parágrafo único. É de 5% (cinco por cento) a alíquota do Imposto Sobre Serviços a ser aplicada
sobre o serviço descrito no subitem 11.05 ora acrescido à Lista de Serviços.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação surtindo seus efeitos jurídicos
após o decurso do prazo previsto no Art. 150, III, b e c da Constituição Federal.
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, 27 de dezembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.938, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021.
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI 6.812 DE 29 DE MARÇO DE 2021.
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 O art. 2º da Lei Municipal nº 6.812 de 29 de março de 2021 passa a ter a seguinte
redação:
Art. 2º Para fins de atendimento do disposto no art. 31 da Lei nº 14.133/2021, o leilão de imóveis
poderá ser cometido através de leiloeiro oficial ou servidor designado pela autoridade competente da Administração, e o regulamento deverá dispor sobre seus procedimentos operacionais.
Art. 3º Ficam suprimidos os incisos I a VI do art. 2º da Lei Municipal nº 6.812 de 29 de março de
2021.
Art. 4º O art. 3º da Lei Municipal nº 6.812 de 29 de março de 2021, passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 5º A alienação dos bens imóveis do Município será realizada por meio de processo licitatório,
na modalidade de leilão, tipo maior lance ou oferta, observadas as seguintes condições:
I - publicação de edital, observando as disposições legais aplicáveis à modalidade de leilão, em
especial e no que couber, aquelas contidas no artigo 31 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril
de 2021 (Lei de Licitações), especificando quanto ao imóvel:
o número de sua Inscrição Municipal;
o número de sua matrícula no Registro Imobiliário;
sua localização e a respectiva área;
o valor de sua avaliação;
o local e horário de atendimento aos interessados;
a especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências existentes sobre o imóvel a ser
leiloado.
II – apresentação, pelo licitante, de proposta distinta para cada imóvel, tornando-se implícito que,

DEZEMBR
O
DEZEMBRO

DE 2021

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

08

ao apresentá-la, concorda com todas as disposições contidas na presente Lei e no Edital de
Licitação.
III - o vencedor da licitação pagará o correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da
arrematação como sinal e requisito para habilitação, mediante expedição de Guia DARM, no ato,
para recolhimento na rede bancária autorizada, em até 2 (dois) dias úteis, e juntada do comprovante no respectivo processo, no mesmo prazo.
IV - a complementação do preço, face ao sinal devidamente pago e comprovado no prazo do
inciso anterior, poderá ser pago em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, sendo a primeira em
30 dias e as demais sucessivamente, mediante expedição de Guia DARM emitida pela Secretaria
Municipal da Fazenda, com recolhimento na rede bancária autorizada e juntada do comprovante
no respectivo processo;
V - o preço mínimo da alienação será fixado com base no valor estabelecido em avaliação feita
pela Comissão de Avaliação a que alude o art. 2° desta Lei, não podendo ser inferior ao valor da
Planta Genérica de Valores instituída pela Lei Municipal n° 5.945/2014.
VI - demais condições previstas no edital de licitação e na legislação aplicável.
§ 1° Sobre o valor de cada parcela incidirá juro remuneratório simples de 1% (um por cento) ao
mês.
§ 2° A parcela em atraso sofrerá incidência de multa e juros de mora, da seguinte forma:
a) multa de 2% (dois por cento) após o vencimento;
b) juros moratórios à razão de 1% (um por cento) na virada do mês civil;
§ 3° O atraso igual ou superior a 60 (sessenta) dias do disposto no inciso IV do presente artigo,
ensejará a perda do valor pago como sinal em favor do Município, devendo as demais parcelas,
se tiver havido pagamento, serem devolvidas ao arrematante devidamente corrigidas pelo índice
do IPCA.
§ 4° O leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação e deverá ser
homologado assim que concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o
pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida no edital e de acordo com o § 4º do art. 31
da Lei 14.133/2021.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de 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, 27 de dezembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
LEANDRO RABÊLO ACAYABA DE RESENDE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.939, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO.
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 A atual “Avenida Projetada Um”, localizada no bairro Garden Residence, passa a denominar-se:
"AVENIDA DONA LURDES MELO"
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de 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, 27 de dezembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.941, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021.
INSTITUI O REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE
VARGINHA, FIXA O LIMITE MÁXIMO PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE QUE TRATA O ART. 40º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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,
CAPÍTULO I
DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Varginha/MG, o Regime de Previdência
Complementar – RPC, a que se referem os §§ 14, 15 e 16 do artigo 40 e o artigo 202 da
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Constituição Federal.
Parágrafo único. O valor dos benefícios de aposentadoria e pensão devido pelo Regime
Próprio de Previdência Social – RPPS, aos servidores públicos titulares de cargos efetivos e
membros de quaisquer dos poderes, incluídas suas autarquias e fundações, que ingressarem
no serviço público do Município de Varginha/MG, a partir da data de início da vigência do RPC de
que trata esta Lei, não poderá superar o limite máximo dos benefícios pagos pelo Regime Geral
de Previdência Social – RGPS.
Art. 2º O regime de previdência complementar de que trata esta Lei, de caráter facultativo,
abrange os servidores públicos titulares de cargos de provimento efetivo do Município de Varginha/MG, dos Poderes Executivo e Legislativo, das autarquias e fundações públicas, que
ingressarem no serviço público a partir da data de sua vigência e que percebam remuneração
superior ao limite máximo dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS.
§ 1º Considera-se a data da vigência do RPC a data da publicação da autorização, pelos órgãos
fiscalizadores de que trata a Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, do convênio de
adesão do patrocinador ao plano de benefícios de previdência complementar privado administrado pela entidade de previdência complementar.
§ 2º O regime de previdência complementar também será oferecido aos demais servidores
titulares de cargos efetivos, empregados públicos e membros de quaisquer dos poderes, incluídas
suas autarquias e fundações, admitidos a qualquer época que, optem por aderir ao plano de
benefícios de previdência complementar como contribuintes voluntários na forma desta Lei.
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I - patrocinadores: o Município de Varginha, por meio dos Poderes Executivo e Legislativo, das
autarquias e fundações de direito público, que celebrou o convênio de adesão ao plano para
ofertar os benefícios de previdência complementar aos seus servidores na forma do caput e §
2º do art. 2º desta Lei;
II - participante: o servidor público titular de cargo efetivo, empregados públicos e membros de
quaisquer dos poderes do Município de Varginha/MG que aderirem na forma do caput e § 2º do
art. 2º desta Lei;
III – contribuição normal do patrocinador: os valores vertidos ao plano de benefícios de previdência complementar pelos patrocinadores, de forma paritária aos servidores, com o objetivo de
constituir as reservas que garantam os benefícios contratados e custear as despesas de
administração da entidade de previdência complementar;
IV – contribuição normal do participante: os valores vertidos ao plano de benefícios de previdência complementar pelos participantes que se vinculam ao plano nos termos do caput e § 2º do
art. 2º desta Lei, com o objetivo de constituir as reservas que garantam os benefícios contratados
e custear as despesas de administração da entidade de previdência complementar;
V – contribuição voluntária do participante: os valores vertidos ao plano de benefícios de
previdência complementar de forma voluntária pelos participantes, de forma continuada ou
esporádica, com o objetivo de ampliar as reservas pessoais constituídas no plano de benefício
administrado pela entidade de previdência complementar;
VI - plano de benefícios de previdência complementar: o plano que assegura benefícios
previdenciários complementares destinados aos servidores públicos abrangidos pelo RPC, na
forma do regulamento próprio que estabelece o conjunto de obrigações e direitos derivados, do
custeio e dos benefícios de caráter previdenciário complementar, que possui independência
patrimonial, contábil e financeira em relação aos demais planos sob a administração da entidade,
bem como em face de seu patrimônio não vinculado e do patrimônio do patrocinador, inexistindo
solidariedade entre os planos, do plano com a entidade ou seu patrocinador;
VII - entidade de previdência complementar: organização privada autorizada a instituir e operar
planos de benefícios de previdência complementar na forma da Lei Complementar nº 108, de 29
de maio de 2001, e da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001; e
VIII - remuneração: o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens permanentes que
sejam consideradas base de contribuição ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.
Art. 4º O Município de Varginha/MG é o patrocinador do plano de benefícios de previdência
complementar do regime de previdência complementar, tendo cada um dos Poderes Executivo e
Legislativo, as autarquias e fundações públicas, a responsabilidade de patrocínio em relação
aos participantes definidos no caput e no § 2º do art. 2º desta Lei, sendo representado pelo
Prefeito Municipal, que poderá delegar esta competência mediante Decreto.
Parágrafo único. A representação de que trata este artigo compreende poderes para a
celebração de convênio de adesão, contratos, seus distratos e aditivos, manifestação acerca
da aprovação, liquidação, saldamento, alteração ou retirada de patrocínio do plano de benefícios
de previdência complementar patrocinado pelo Município e demais atos correlatos.
Art. 5º O regime de previdência complementar de que trata esta Lei será oferecido por meio de
adesão a plano de benefícios de previdência complementar já existente ou por meio da criação
de plano de benefícios de previdência complementar, administrado por entidade de previdência
complementar.
CAPÍTULO II
DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 6º O plano de benefícios de previdência complementar estará descrito em regulamento,
observadas as disposições das legislações nacionais aplicáveis, e dos atos normativos
decorrentes desses diplomas legais, e deverá ser oferecido a todos os servidores, empregados
públicos e membros de que trata o caput e o § 2º do art. 2º desta Lei.
Art. 7º O Município de Varginha/MG somente poderá ser patrocinador de plano de benefícios de
previdência complementar estruturado na modalidade de contribuição definida, cujos benefícios
programados tenham seu valor permanentemente ajustado à reserva constituída em favor do
participante, inclusive na fase de percepção de benefícios, considerando o resultado líquido de
sua aplicação, os valores aportados, resgatados e/ou portados e os benefícios pagos.
§ 1º O plano de que trata o caput deste artigo deverá prever benefícios não programados de
risco desde que:
I - assegure, pelo menos, os benefícios decorrentes dos eventos invalidez e morte do participante;
e
II - seja estruturado unicamente com base em reserva acumulada em favor do participante.
§ 2º Na gestão dos benefícios de que trata o § 1º deste artigo, o plano de benefícios de
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previdência complementar poderá prever a contratação de cobertura de risco adicional junto à
sociedade seguradora, desde que tenha custeio específico.
§ 3º O plano de que trata o caput deste artigo poderá prever cobertura de sobrevivência do
assistido, desde que contratada junto à sociedade seguradora.
§ 4º A aplicação dos recursos garantidores correspondentes às reservas, provisões e aos
fundos do plano de que trata o caput deverão ser realizadas conforme diretrizes estabelecidas
pelo Conselho Monetário Nacional e normatização federal, devendo a entidade respeitar a política anual de investimentos e prestar contas regularmente aos patrocinadores e participantes do
plano de benefício.
Seção II
Do Patrocinador
Art. 8º O Município de Varginha, por meio dos Poderes Executivo e Legislativo, das autarquias e
fundações de direito público, é o responsável pelo aporte de contribuições e pelas transferências das contribuições descontadas dos seus respectivos servidores ao plano de benefícios de previdência complementar, observado o disposto nesta Lei, no convênio de adesão ou
no respectivo regulamento.
§ 1º As contribuições devidas pelo patrocinador deverão ser pagas pelas respectivas entidades empregadoras em relação aos seus respectivos participantes, e em hipótese alguma
poderão ser superiores às contribuições normais dos participantes.
§ 2º O ente empregador será considerado inadimplente em caso de descumprimento de qualquer
obrigação prevista no convênio de adesão e no regulamento do plano de benefícios de previdência complementar.
Art. 9º Sem prejuízo de responsabilização e das demais penalidades previstas nesta Lei e na
legislação aplicável, as contribuições recolhidas com atraso estarão sujeitas à atualização e
aos acréscimos, nos termos do regulamento do respectivo plano de benefícios de previdência
complementar.
Art. 10. Deverão estar previstas, expressamente, no contrato ou no convênio de adesão ao
plano de benefícios de previdência complementar administrado pela entidade de previdência
complementar, cláusulas que estabeleçam no mínimo:
I - a não existência de solidariedade do Município de Varginha/MG, enquanto patrocinador, em
relação a outros patrocinadores, instituidores, averbadores, planos de benefícios e entidade de
previdência complementar;
II - mecanismos para o gerenciamento do envio de informações de participantes e assistidos e
para o pagamento ou repasse das contribuições;
III – que o valor correspondente à atualização monetária e aos juros suportados pelo patrocinador por atraso de pagamento ou de repasse de contribuições será revertido à conta individual
do participante a que se referir a contribuição em atraso;
IV – eventual valor de aporte financeiro, a título de adiantamento de contribuições, a ser realizado
pelo Ente Federativo;
V – regras, prazos e procedimentos que permitam controlar e evidenciar eventual devolução do
valor de aporte financeiro, efetuado a título de adiantamento de contribuições, realizado pelo
Ente Federativo;
VI - as diretrizes com relação às condições de retirada de patrocínio ou rescisão contratual e
transferência de gerenciamento da administração do plano de benefícios de previdência
complementar previdenciário; e
VII - o compromisso da entidade de previdência complementar de informar a todos os
patrocinadores vinculados ao plano de benefícios de previdência complementar sobre o
inadimplemento do patrocinador em prazo superior a 90 (noventa) dias no pagamento ou repasse de contribuições ou quaisquer obrigações, sem prejuízo das demais providências cabíveis.
Seção III
Dos Participantes
Subseção I
Da inscrição no RPC
Art. 11. Podem se inscrever como participantes do Plano de benefícios de previdência complementar todos os servidores, empregados públicos e membros do Município de Varginha/MG
abrangidos pelo caput e § 2º do art. 2º desta Lei.
Art. 12. Os servidores referidos no caput do art. 2º dessa lei que venham a ingressar no serviço
público a partir do início da vigência do regime de previdência complementar de que trata esta
Lei, com remuneração superior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, serão
automaticamente inscritos no respectivo plano de previdência complementar desde a data de
entrada em exercício.
§ 1º É facultado aos servidores referidos no caput deste artigo manifestarem a ausência de
interesse em aderir ao plano de benefícios de previdência complementar patrocinado pelo Município
de Varginha, sendo seu silêncio ou inércia, no prazo de 90 (noventa) dias após sua inscrição
automática, na forma do caput deste artigo, reconhecida como aceitação tácita à inscrição.
§ 2º Na hipótese de a manifestação de que trata p § 1º deste artigo ocorrer no prazo de até 180
(cento e oitenta) dias da data da inscrição automática, fica assegurado o direito à restituição
integral das contribuições vertidas, a ser paga em até 60 (sessenta) dias do pedido de anulação,
devidamente atualizadas nos termos do regulamento.
§ 3º A anulação da inscrição e a restituição previstas respectivamente nos §§ 1º e 2º deste
artigo não constituem resgate.
§ 4º No caso de anulação da inscrição prevista no § 1º deste artigo, a contribuição aportada pelo
patrocinador será devolvida à respectiva fonte pagadora no mesmo prazo da devolução da
contribuição aportada pelo participante.
§ 5º Sem prejuízo ao prazo para manifestação da ausência de interesse em aderir ao plano de
benefícios de previdência complementar, fica assegurado ao participante o direito de requerer, a
qualquer tempo, o cancelamento de sua inscrição, nos termos do regulamento do plano de
benefícios de previdência complementar.
§ 6º Também será assegurado o direito à inscrição ao servidor nomeado após a data de vigência
do regime de previdência complementar ao qual venha a ser aplicado o limite máximo dos
benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, em razão de modificações
decorrentes de lei, tais como reajuste, revisão, reenquadramento ou evolução na carreira.
Art. 13. Poderá permanecer inscrito no respectivo plano de benefícios de previdência complementar o participante que:
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I – esteja cedido a outro órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive suas empresas públicas e sociedades de economia mista;
II – esteja afastado ou licenciado do cargo efetivo temporariamente, com ou sem recebimento de
remuneração, inclusive para o exercício de mandato eletivo em qualquer dos entes da federação;
III – optar pelo benefício proporcional diferido ou autopatrocínio, na forma do regulamento do
plano de benefícios de previdência complementar; e
IV – receba, ainda que em determinadas competências, remuneração inferior ao limite máximo
dos benefícios pagos pelo RGPS em razão de deduções legais ou de variação da jornada de
trabalho, nos casos previstos em lei.
§ 1º O regulamento do plano de benefícios de previdência complementar disciplinará as regras
para a manutenção do custeio do plano de benefícios de previdência complementar, observada
a legislação aplicável.
§ 2º Havendo cessão com ônus para o cessionário, subsiste a responsabilidade do patrocinador
em recolher junto ao cessionário e repassar a contribuição ao plano de benefícios de previdência complementar, nos mesmos níveis e condições que seriam devidos pelo patrocinador, na
forma definida no regulamento do respectivo plano.
§ 3º Havendo cessão com ônus para o cedente, o patrocinador arcará com a sua contribuição
ao plano de benefícios de previdência complementar.
§ 4º O patrocinador arcará com a sua contribuição somente quando o afastamento ou a licença
do cargo efetivo se der sem prejuízo do recebimento da remuneração.
Subseção II
Da reserva de migração
Art. 14. É assegurada reserva de migração ao servidor:
I - que tenha sido nomeado em cargo efetivo até a data anterior ao início da vigência do RPC e nele
tenham permanecido sem perda do vínculo efetivo;
II - que exerça a opção prevista no § 16 do art. 40 da Constituição Federal; e
III – seja segurado do RPPS e tenha contribuído com subsídio ou remuneração superiores ao limite
máximo a que se refere o parágrafo único do art. 1º desta Lei, observado o disposto no inciso XI
do art. 37 da Constituição Federal.
Art. 15. A reserva de migração será calculada com base nas contribuições recolhidas ao RPPS
de Varginha, de que trata o art. 40 da Constituição Federal, observado os seguintes critérios:
I - a reserva de migração ao RPC será calculada pela aplicação de 16% (dezesseis inteiros por
cento), sendo representado pela soma da contribuição individual do Ente e do servidor em 8%
(oito inteiros por cento);
II – o percentual de que trata o inciso anterior será calculado sobre a diferença entre a base de
contribuição ao RPPS e o teto do RGPS, sobre todas as contribuições, desde o início da contribuição ao RPPS de Varginha; e
III – os valores calculados serão atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e da
taxa de juros utilizada no plano de benefícios de previdência complementar de 4% (quatro
inteiros por cento) ao ano.
§ 1º A reserva de migração será paga pelo Município de Varginha ou pelo Instituto de Previdência
dos Servidores do Município de Varginha – INPREV, de acordo com a vinculação do segurado ao
Plano Financeiro ou ao Plano Previdenciário, em parcela única, na data da efetiva migração do
servidor, sendo contrapartida, em espécie de compensação, pelo período de vínculo anterior ao
RPPS ao da instituição do RPC, de forma a potencializar a capitalização individual em favor dos
servidores que optarem pela migração.
§ 2º O exercício da opção a que se refere este artigo é irrevogável e irretratável, sendo devido
pelo Município de Varginha, suas autarquias, fundações públicas e pelo Poder Legislativo, o
pagamento da reserva de migração estabelecida no Art. 14 desta lei.
Seção IV
Das Contribuições
Art. 16. As contribuições normais do patrocinador e do participante incidirão sobre a base de
cálculo das contribuições ao RPPS estabelecidas em Lei, que exceder o limite máximo dos
benefícios pagos pelo RGPS, observado o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição
Federal.
Parágrafo único. Os participantes poderão realizar contribuições facultativas ou adicionais, de
caráter voluntário, sem contrapartida do patrocinador, na forma do regulamento do plano de
benefícios de previdência complementar.
Art. 17. O patrocinador somente se responsabilizará por realizar contribuições em contrapartida às contribuições normais dos participantes que atendam, cumulativamente, às seguintes
condições:
I - sejam segurados do RPPS na forma prevista no caput do art. 2º desta Lei; e
II - recebam subsídios ou remuneração que exceda o limite máximo a que se refere o parágrafo
único do art. 1º desta Lei, observado o disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal.
§ 1º A contribuição do patrocinador será paritária à do participante, observadas as condições
previstas no caput deste artigo, no regulamento do plano de benefícios de previdência
complementar e será de 8% (oito inteiros por cento).
§ 2º Os demais participantes que não se enquadrem nas condições previstas nos incisos I e II
deste artigo não terão direito à contrapartida do patrocinador.
§ 3º Sem prejuízo ao disposto no caput deste artigo, o patrocinador deverá realizar o repasse
das contribuições descontadas diretamente da remuneração ou subsídio dos participantes a ele
vinculados, inclusive daqueles decorrentes de contribuições voluntárias para os quais o servidor
tenha autorizado previamente o desconto em folha de pagamentos que, embora não enquadrados no inciso II deste artigo, estejam inscritos no plano de benefícios de previdência complementar.
§ 4º Sem prejuízo às demais penalidades e responsabilidades previstas nesta Lei e na legislação aplicável, as contribuições recolhidas com atraso estarão sujeitas à atualização monetária
e consectários de mora estabelecidos no regulamento e no plano de custeio do respectivo plano
de benefícios de previdência complementar, ficando o patrocinador desde já autorizado a adotar
as providências necessárias para o regular adimplemento de suas obrigações junto ao plano de
benefícios de previdência complementar.
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Art. 18. A entidade de previdência complementar administradora do plano de benefícios de
previdência complementar manterá controle individual das reservas constituídas em nome do
participante e registro das contribuições deste e dos patrocinadores.
Seção V
Do Processo de Seleção da Entidade
Art. 19. A escolha da entidade de previdência responsável pela administração do Plano de
benefícios de previdência complementar será precedida de processo seletivo conduzido com
impessoalidade, publicidade e transparência e que contemple requisitos de qualificação técnica
e economicidade indispensáveis à garantia da boa gestão dos planos de benefícios.
§ 1º A relação jurídica com a entidade será formalizada por convênio de adesão, com vigência
por prazo indeterminado.
§ 2º O processo seletivo poderá ser realizado em cooperação com outros Municípios desde que
seja demonstrado o efetivo cumprimento dos requisitos estabelecidos no caput deste artigo.
§ 3º Do processo seletivo somente poderá participar Entidade de Previdência Complementar que
já administre planos de previdência constituídos como de contribuição definida.
Seção VI
Do Acompanhamento do Regime de Previdência Complementar
Art. 20. O Poder Executivo do Município de Varginha instituirá um comitê para realizar o
acompanhamento e fiscalização do Regime de Previdência Complementar, a fim de atender os
termos da legislação vigente e acompanhar a situação e resultados do plano de benefícios de
previdência complementar.
Parágrafo único. Compete ao comitê acompanhar a gestão do plano de benefícios de previdência complementar, evidenciando a evolução das adesões, a qualidade no atendimento prestado,
os resultados obtidos, os programas ou iniciativas para orientação dos servidores e as
demonstrações financeiras e contábeis anuais, bem como manifestar-se sobre alterações no
regulamento do plano, recomendar a transferência de gerenciamento, além de outras atribuições e responsabilidades definidas em regulamento na forma do caput.
Art. 21. O comitê terá composição paritária entre representantes dos participantes e do
patrocinador, devendo ser constituído por 4 (quatro) membros, para mandato de 3 (três) anos,
permitida a recondução por igual período.
§ 1º Caberá ao Prefeito Municipal, por meio de Portaria, designar os membros do comitê e o seu
Presidente que terá, além do seu, o voto de qualidade.
§ 2º Os membros do comitê deverão ter formação superior completa e serem qualificados para
o desempenho de suas atividades.
§ 3º Será de responsabilidade do Município de Varginha qualificar e, caso seja exigido, custear
o atendimento aos requisitos técnicos e experiência profissional definidos na forma do § 2º
deste artigo.
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 22. As nomeações de novos servidores de cargo efetivo e membros do Município de
Varginha/MG que possuam o subsídio ou a remuneração do cargo acima dos valores do limite
máximo estabelecido para os benefícios de aposentadorias e pensões do Regime Geral de
Previdência Social, ficam condicionadas ao início da vigência do Regime de Previdência
Complementar previsto na forma do art. 2º desta Lei, ressalvadas as nomeações das áreas de
educação, saúde e segurança.
Art. 23. As despesas decorrentes da execução da presente Lei onerarão as dotações próprias
do orçamento vigente do Município, suplementadas, se necessário.
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a promover aporte inicial para atender às
despesas decorrentes da adesão ou da instituição do plano de benefício previdenciário de que
trata esta Lei, observado o limite de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mediante a abertura, em
caráter excepcional, de créditos especiais, a título de adiantamento de contribuições, cujas
regras de compensação deverão estar expressas no convênio de adesão.
Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de 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, 27 de dezembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.942, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS REMANESCENTES DO
PROJETO DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - URIAP.
O Povo 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 Poder Executivo Municipal autorizado a contratar operação de crédito junto à Caixa
Econômica Federal, até o valor de R$1.171.400,00 (hum milhão, cento e setenta e um mil e
quatrocentos reais), no âmbito do Programa de Atendimento Habitacional, através do Poder
Público – PRÓ-MORADIA, nos termos da Instrução Normativa nº 9, de 19 de maio de 2020,
destinados à Urbanização e Regularização de Assentamentos Precários – URIAP.
Art. 2º Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere esta Lei deverão ser
consignados como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inciso II, § 1º
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do art. 32 da Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 3º Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão consignar as dotações necessárias às
amortizações e aos pagamentos dos encargos anuais, relativos ao contrato de financiamento a
que se refere o artigo 1º.
Art. 4º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais destinados a fazer
face aos pagamentos de obrigações decorrentes da operação de crédito ora autorizada.
Art. 5º 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, 27 de dezembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.943, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021.
AUTORIZA A DOAÇÃO DE ÁREA E CONCEDE BENEFÍCIO FISCAL À EMPRESA TINTAS BEIRA
RIO LTDA.
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 AUTORIZADA a doação de uma área de 12.090,93 m² (doze mil e noventa metros
quadrados e noventa e três centésimos de metros quadrados) – Lote 1B, a qual será desmembrada do imóvel constituído pela área total de 23.423,60 m² (vinte e três mil e quatrocentos e vinte e três metros quadrados e sessenta centésimos de metros quadrados), devidamente matriculado sob o nº 41.540 do Livro nº 2, do Registro de Imóveis da Comarca de Varginha/MG,
localizado na Avenida Otto Salgado, Condomínio Industrial Cláudio Galvão Nogueira, a fim de
instalar seu novo Centro de Distribuição, à empresa TINTAS BEIRA RIO LTDA, empresa privada,
inscrita no CNPJ sob o nº 25.897.810/0001-13, com sede na Avenida Presidente Tancredo
Neves, nº 846, Bairro São Judas Tadeu, Itajubá - MG, CEP 37.504-066.
§ 1º A área ora doada será destinada à construção e instalação do novo Centro de Distribuição
da donatária no Município de Varginha.
§ 2º A área doada foi avaliada em R$ 529.395,97 (quinhentos e vinte e nove mil, trezentos e
noventa e cinco reais e noventa e sete centavos, nos termos do valor venal do imóvel, atualizado
pelo índice estabelecido na Lei Municipal nº 5.945 de 23 de dezembro de 2014, que “Dispõe
sobre a Planta Genérica de Valores e estabelece critérios de apuração do valor venal dos
imóveis cadastrados no Município”, constante do Relatório do Cadastro de Imóveis do Município.
Art. 2º O imóvel a ser doado, formado pela área de 12.090,93 m² (doze mil e noventa metros
quadrados e noventa e três centésimos de metros quadrados) – Lote 1B, a qual será desmembrada do imóvel constituído pela área total de 23.423,60 m² (vinte e três mil e quatrocentos e vinte e três metros quadrados e sessenta centésimos de metros quadrados), devidamente matriculado sob o nº 41.540 do Livro nº 2, do Registro de Imóveis da Comarca de Varginha/MG,
localizado na Avenida Otto Salgado – Condomínio Cláudio Galvão Nogueira, apresenta a seguinte descrição, conforme Memorial Descritivo constante dos autos do Processo Administrativo nº
12.222/2021:
Do vértice 1 segue até o vértice 2, de coordenada UTM E= 458.662,7285 m e N= 7.607.048,5071
m, no azimute de 302°13'00", na extensão de 22,12 m;
Do vértice 2 segue até o vértice 3, de coordenada UTM E= 458.603,9036 m e N= 7.607.105,1658
m, no azimute de 316°08'12", na extensão de 81,77 m;
Do vértice 3 segue até o vértice 4, de coordenada UTM E= 458.623,1888 m e N= 7.607.121,4344
m, no azimute de 133°51'48", na extensão de 25,27 m;
Do vértice 4 segue até o vértice 5, de coordenada UTM E= 458.664,3107 m e N= 7.607.130,5043
m, no azimute de 230°02'10", na extensão de 42,08 m;
Do vértice 5 segue até o vértice 6, de coordenada UTM E= 458.716,8269 m e N= 7.607.155,4567
m, no azimute de 257°33'54", na extensão de 58,14 m;
Do vértice 6 segue até o vértice 7, de coordenada UTM E= 458.724,8747 m e N= 7.607.170,0053
m, no azimute de 244°35'09", na extensão de 16,62 m;
Do vértice 7 segue até o vértice 8, de coordenada UTM E= 457.444,7221 m e N= 7.607.132,7915
m, no azimute de 208°53'02", na extensão de 57,19 m;
Do vértice 8 segue até o vértice 9, de coordenada UTM E= 457.403,6041 m e N= 7.607.100,8943
m, no azimute de 156°18'26", na extensão de 34,55 m;
Finalmente do vértice 9 segue até o vértice 1, (início da descrição), no azimute de 238°10'44", na
extensão de 128,12 m, fechando assim o polígono acima descrito, abrangendo uma área de
12.090,93 m² e um perímetro de 465,86 m.
Art. 3º Fica AUTORIZADA a concessão de isenção do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU,
pelo prazo de 3 (três) anos, à empresa donatária, referente à área do imóvel a ser doado
descrito no artigo 1º.
Parágrafo único. A isenção ora mencionada será concedida a partir do exercício de 2022.
Art. 4º Em contrapartida à doação ora concedida, a empresa donatária deverá cumprir
integralmente com o pactuado no Protocolo de Intenções constante nos autos do Processo
Administrativo nº 12.222/2021, em especial o cumprimento das seguintes obrigações, dentre
elas o investimento total, estimativa de faturamento e geração de empregos, nas seguintes
condições:
I – investir no Município de Varginha, o valor de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil
reais) até o ano de 2024;
II - apresentar faturamento anual (média/ano) de R$ 32.847.309,00 (trinta e dois milhões, oito-

DEZEMBR
O DE 2021
DEZEMBRO

ANO XXI - nº 1384
centos e quarenta e sete mil, trezentos e nove reais) para o ano de 2023; faturamento anual
(média/ano) de R$ 34.489.674,00 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil,
seiscentos e setenta e quatro reais) para o ano de 2024; faturamento anual (média/ano) de R$
36.214.158,00 (trinta e seis milhões, duzentos e quatorze mil, cento e cinquenta e oito reais) para
o ano de 2025; faturamento anual (média/ano) de R$ 38.024.866,00 (trinta e oito milhões, vinte e
quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais) para o ano de 2026; faturamento anual (média/
ano) de R$ 39.926.109,00 (trinta e nove milhões, novecentos e vinte e seis mil, cento e nove
reais) para o ano de 2027; faturamento anual (média/ano)de R$ 41.922.415,00 (quarenta e hum
milhões, novecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e quinze reais) para o ano de 2028;
faturamento anual (média/ano) de R$ 44.018.535,00 (quarenta e quatro milhões, dezoito mil,
quinhentos e trinta e cinco reais) para o ano de 2029 e faturamento anual (média/ano) de R$
46.219.462,00 (quarenta e seis milhões, duzentos e dezenove mil, quatrocentos e sessenta e
dois reais) para o ano de 2030;
III – gerar 31 (trinta e um) empregos diretos e 47 (quarenta e sete) indiretos para o ano de 2023;
34 (trinta e quatro) empregos diretos e 51 (cinquenta e um) empregos indiretos para o ano de
2024; 36 (trinta e seis) empregos diretos e 54 (cinquenta e quatro) empregos indiretos para o ano
de 2025; 38 (trinta e oito) empregos diretos e 57 (cinquenta e sete) empregos indiretos para o
ano de 2026; 40 (quarenta) empregos diretos e 60 (sessenta indiretos) para o ano de 2027; 42
(quarenta e dois) empregos diretos 63 (sessenta e três) empregos indiretos para o ano de 2028;
43 (quarenta e três) empregos diretos e 65 (sessenta e cinco) empregos indiretos para o ano de
2029 e 45 (quarenta e cinco) empregos diretos e 68 (sessenta e oito) empregos indiretos para
o ano de 2030.
Parágrafo único. O descumprimento de quaisquer das obrigações previstas neste artigo ou
daquelas previstas no Protocolo de Intenções constante nos autos do Processo Administrativo
nº 12.222/2021, o qual, inclusive, passa a fazer parte integrante da presente Lei, ensejará a
reversão do imóvel ao patrimônio público municipal com todas as benfeitorias e instalações nele
existentes, sem direito à indenização ou retenção, bem como o direito de promover a cobrança
dos tributos pagos no período de concessão da isenção fiscal.
Art. 5º O imóvel doado, além dos casos previstos no artigo anterior e daqueles previstos no
Protocolo de Intenções, também reverterá ao patrimônio público municipal, com todas as
benfeitorias e instalações nele existentes, sem qualquer direito a indenização ou a retenção se,
antes de transcorridos 10 (dez) anos do início efetivo das atividades econômicas principais da
empresa donatária, esta vier a encerrar suas atividades ou deixar de cumprir com a finalidade da
doação.
Art. 6º Fica estabelecido o prazo de até 60 (sessenta) dias a contar da publicação da presente
Lei, para lavratura da respectiva escritura pública de doação, e o prazo de até 30 (trinta) dias,
após a lavratura, para o registro da referida escritura junto ao Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Varginha.
§ 1º A empresa donatária deverá iniciar as obras em até 90 (noventa) dias, decorridos da
lavratura da Escritura Pública de Doação, devendo encerrá-la em 18 (dezoito) meses e,
imediatamente após o encerramento deste período, iniciar suas atividades no local.
§ 2º Os prazos previstos neste artigo poderão, mediante requerimento prévio e justificado da
empresa donatária, ser prorrogado por ato do Chefe do Poder Executivo, mediante autorização
prévia do Poder Legislativo.
Art. 7º Transcorridos 10 (dez) anos do efetivo início das atividades econômicas da empresa
donatária na área doada, e desde que estejam satisfeitos os compromissos estabelecidos no
Protocolo de Intenções e na presente Lei, a empresa donatária poderá requerer à Administração
Pública Municipal a retirada dos encargos, a qual será deferida por ato do Chefe do Poder
Executivo, cessando, assim, os ônus sobre o bem doado.
Parágrafo único. As custas para lavratura da Escritura Pública de retirada da cláusula de
reversão, bem como as despesas inerentes aos atos citados no artigo 4º da presente Lei
correrão por conta da empresa donatária.
Art. 8º Eventuais valores despendidos pelo Município de Varginha em razão da reversão da área
doada por eventual descumprimento das obrigações pactuadas, serão restituídos pela empresa
donatária aos cofres públicos municipais, sob pena de cobrança administrativa ou judicial,
inclusive com a inscrição em dívida ativa e cadastro de inadimplentes.
Art. 9º A Secretaria Municipal de Controle Interno – SECON, deverá apurar, no final de cada
exercício financeiro, se houve ou não o cumprimento das obrigações avençadas pela empresa,
sendo que em caso de descumprimento, o benefício fiscal será imediatamente revogado e a
cobrança do IPTU restabelecida, devendo o tributo eventualmente não pago no respectivo
exercício financeiro ser apurado pela Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFA, para fins de
cobrança administrativa ou judicial, inclusive com a inscrição em dívida ativa e cadastro de
inadimplentes.
Art. 10. O relatório de estimativa de impacto orçamentário-financeiro consta no Anexo I da
presente Lei.
Art. 11. A doação objeto desta Lei é dispensada de licitação, com fulcro no artigo 17, § 4º da Lei
nº 8.666/1993.
Art. 12. Para o cumprimento das disposições constantes desta Lei, fica desafetada do caráter
de inalienabilidade inerente ao bem público a área descrita no artigo 1º.
Art. 13. A presente Lei deverá ser transcrita, em sua integralidade, na respectiva escritura
pública de doação.
Art. 14. 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, 27 de dezembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
JULIANO CORNÉLIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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ANEXO I
RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
(Inciso I, artigo 16 e § 1º, artigo 17, da Lei Complementar nº 101/2000)
LEI Nº 6.943
OBJETO: RENÚNCIA DE RECEITA
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2022: R$ 5.293,59 (cinco mil, duzentos e noventa e três reais e
cinquenta e nove centavos), sem reflexo, pois será compensado com o aumento de outras
receitas no mesmo exercício financeiro.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2023: R$ 5.293,59 (cinco mil, duzentos e noventa e três reais e
cinquenta e nove centavos), sem reflexo, pois será compensado com o aumento de outras
receitas no mesmo exercício financeiro.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2024: R$ 5.293,59 (cinco mil, duzentos e noventa e três reais e
cinquenta e nove centavos), sem reflexo, pois será compensado com o aumento de outras
receitas no mesmo exercício financeiro.
METAS DE RESULTADOS FISCAIS: A remissão da receita não afetará as metas de resultados
fiscais, uma vez que está acompanhada de medidas de compensação com o aumento de outras
receitas.
METODOLOGIA DE CÁLCULO E MEDIDA DE COMPENSAÇÃO:
A renúncia de receita do IPTU anual é de R$ R$ 5.293,59 (cinco mil, duzentos e noventa e três
reais e cinquenta e nove centavos).
AUMENTO DA RECEITA DE ICMS DO EXERCÍCIO DE 2021:
Como medida de compensação pela renúncia de receita do IPTU e ao longo do período de
concessão do benefício fiscal fica indicado o aumento da receita do ICMS no exercício de 2021.
RENÚNCIA DA RECEITA COM A CONCESSÃO DE ISENÇÃO DO IPTU:
A renúncia de receita do IPTU para os próximos 03 (três) anos foi estimada em R$ 15.881,88
(quinze mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos) e levou-se em consideração
a nova metragem do imóvel a ser doado e adotando uma regra de 3 (três) em relação ao valor do
metro quadrado do imóvel em sua integralidade, tem-se que o valor venal do imóvel com área de
12.090,93 m² será de R$ 529.395,97 (quinhentos e vinte e nove mil, trezentos e noventa e cinco
reais e noventa e sete centavos).
Prefeitura do Município de Varginha, 27 de dezembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.944, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021.
ALTERA DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 6.931/2021.
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,
APROVA:
Art. 1º O artigo 4º da Lei Municipal nº 6.931, de 20 de dezembro de 2021, que “AUTORIZA O
MUNICÍPIO A EFETIVAR REPASSE FINANCEIRO, MEDIANTE CONVÊNIO, COM A POLÍCIA CIVIL
DO ESTADO DE MINAS GERAIS (PCMG) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 4º As despesas oriundas da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias
próprias do fluente exercício, podendo ser suplementadas, se necessário, observando-se, para
esse fim, o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, bem como abrir
crédito especial, se for o caso”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei per-tencer,
que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 29 de dezembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERASL DO MUNICÍPIO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.945, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021.
ALTERA DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 6.940/2021.
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,
APROVA:
Art. 1º O artigo 4º da Lei Municipal nº 6.940, de 23 de dezembro de 2021, que “CONCEDE
SUBVENÇÃO SOCIAL À ENTIDADE QUE ESPECIFICA”, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º As despesas oriundas da execução desta Lei correrão à conta de dotações orça-mentárias
próprias do fluente exercício, podendo ser suplementadas, se necessário, obser-vando-se, para
esse fim, o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, bem como abrir
crédito especial, se for o caso”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei per-tencer,
que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 27 de dezembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
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 10.716, DE 16 DE NOVEMBRO 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$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), a saber:
13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMÉRCIO
13.01.01 SERVIÇO DE TURISMO E EVENTOS
23.695.6400 - 1179
4.4.90.00.00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ATRATIVOS TURI (2757)
Fonte de Recurso: 200
Código de Aplicação: 200.0000
VALOR: 150.000,00
TOTAL: 150.000,00
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$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), a saber:
03.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
03.01.01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
15.451.5100 - 2488
3.3.90.00.00 GERENCIAMENTO E EFICIENT. SISTEMA ILUM. PÚBLICA (2554)
Fonte de Recurso: 200
Código de Aplicação: 200.0000
VALOR: 150.000,00
TOTAL: 150.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 16 de novembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
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 FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.720, DE 17 DE NOVEMBRO 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$ 15.000,00 (quinze mil
reais), a saber:
20.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
20.01.00 COORDENAÇÃO MEIO AMBIENTE
18.452.5200 – 2503 3.3.90.00.00 COLETA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS DOMICILIARES (784)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 15.000,00
TOTAL: 15.000,00
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$ 15.000,00
(quinze mil reais), a saber:
20.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
20.01.00 COORDENAÇÃO MEIO AMBIENTE
18.452.5200 – 2503 3.3.90.00.00 COLETA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS DOMICILIARES (770)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 15.000,00

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 30 DE

13

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

TOTAL: 15.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 17 de novembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
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 FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.721, DE 17 DE NOVEMBRO 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$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.304.1060 - 2558
3.1.90.00.00 AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (2758)
Fonte de Recurso: 259
Código de Aplicação: 259.3002
VALOR: 250.000,00
10.305.1060 - 2559
3.1.90.00.00 AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (2759)
Fonte de Recurso: 259
Código de Aplicação: 259.3002
VALOR: 150.000,00
TOTAL: 400.000,00
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$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais), 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 (2583)
Fonte de Recurso: 259
Código de Aplicação: 259.3002
VALOR: 9.240,10
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: 90.931,10
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: 299.828,80
TOTAL: 400.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 17 de novembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
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 FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DECRETO Nº 10.723, DE 19 DE NOVEMBRO 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$ 77.000,00 (setenta
e sete mil reais), a saber:
04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.7400 - 2533
3.3.90.00.00 DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS (111)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 2.000,00
04.122.7500 - 2485
3.1.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (1062)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 70.000,00
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1500 - 2576
3.1.90.00.00 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E SERVIÇOS (1089)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 5.000,00
TOTAL: 77.000,00
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$ 77.000,00
(setenta e sete mil reais), a saber:
04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.7500 - 2485
3.3.50.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (85)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 2.000,00
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1500 - 2576
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E SERVIÇOS (163)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 5.000,00
10.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
10.01.00 COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE AGRICULTURA
20.122.6300 - 2485
3.1.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (612)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 70.000,00
TOTAL: 77.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 19 de novembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
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 FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.724, DE 19 DE NOVEMBRO 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
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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$ 118.000,00 (cento e
dezoito mil reais), a saber:
13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMÉRCIO
13.01.01 SERVIÇO DE TURISMO E EVENTOS
23.695.6400 - 2524
3.3.90.00.00 APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL (2760)
Fonte de Recurso: 200
Código de Aplicação: 200.0000
VALOR: 118.000,00
TOTAL: 118.000,00
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$ 118.000,00
(cento e dezoito mil reais), a saber:
03.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
03.01.01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
15.451.5100 - 2488
3.3.90.00.00 GERENCIAMENTO E EFICIENT. SISTEMA ILUM. PÚBLICA (2554)
Fonte de Recurso: 200
Código de Aplicação: 200.0000
VALOR: 118.000,00
TOTAL: 118.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 19 de novembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
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 FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.725, DE 19 DE NOVEMBRO 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-ção
da Proposta Orçamentária 2021 aos valores efetivamente necessários às ações de Go-verno;
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$ 10.000,00 (dez 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: 10.000,00
TOTAL: 10.000,00
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$ 10.000,00 (dez mil
reais), a saber:
04.00.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.01.00
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.7500 - 2485
3.3.50.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (85)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 10.000,00
TOTAL: 10.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 19 de novembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
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 FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
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DECRETO Nº 10.734, DE 22 DE NOVEMBRO 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:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1400 - 2645
3.1.90.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL (2514)
Fonte de Recurso: 159
Código de Aplicação: 159.1004
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:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1400 - 2645
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL (2515)
Fonte de Recurso: 159
Código de Aplicação: 159.1004
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, 22 de novembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
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 FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.737, DE 22 DE NOVEMBRO 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$ 10.000,00 (dez 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 FINANCEI (149)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 10.000,00
TOTAL: 10.000,00
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$ 10.000,00
(dez mil reais), a saber:
05.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
05.01.00 COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
04.122.7300 - 2506
3.1.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEI (1150)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 10.000,00
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TOTAL: 10.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 22 de novembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
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 FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.738, DE 23 DE NOVEMBRO 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$ 2.406.310,74 (dois
milhões, quatrocentos e seis mil, trezentos e dez reais e setenta e quatro 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 (2023)
Fonte de Recurso: 159
Código de Aplicação: 159.2005
VALOR: 2.386.310,74
10.305.1060 - 2559
3.1.90.00.00 AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (2759)
Fonte de Recurso: 259
Código de Aplicação: 259.3002
VALOR: 20.000,00
TOTAL: 2.406.310,74
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$ 2.406.310,74
(dois milhões, quatrocentos e seis mil, trezentos e dez reais e setenta e quatro centavos), a
saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1500 - 2659
3.3.90.00.00 GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA (1887)
Fonte de Recurso: 159
Código de Aplicação: 159.2005
VALOR: 2.386.310,74
10.304.1060 - 2558
3.1.90.00.00 AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (2758)
Fonte de Recurso: 259
Código de Aplicação: 259.3002
VALOR: 20.000,00
TOTAL: 2.406.310,74
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 23 de novembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
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 FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.740, DE 23 DE NOVEMBRO 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,
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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$ 542,58 (quinhentos
e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1400 - 2485
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (160)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 428,61
10.304.1060 - 2558
3.3.90.00.00 AÇÕES ESTRUTURANTES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (1813)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 113,97
TOTAL: 542,58
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$ 542,58
(quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.1500 - 2576
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E SERVIÇOS (163)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 542,58
TOTAL: 542,58
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 23 de novembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
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 FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.742, DE 24 DE NOVEMBRO 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$ 6.500,00 (seis mil e
quinhentos reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1400 – 2565 3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (1424)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 6.500,00
TOTAL: 6.500,00
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$ 6.500,00
(seis mil e quinhentos reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1400 - 2565
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (1423)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 6.500,00
TOTAL: 6.500,00
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 24 de novembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
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 FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.743, DE 24 DE NOVEMBRO 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$ 19.000,00 (dezenove
mil reais), a saber:
09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
09.01.02 COORD. SUPERVISÃO DE OBRAS E SERV. URBANOS
15.122.5300 - 2485
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (2180)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 9.000,00
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 (739)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 10.000,00
TOTAL: 19.000,00
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$ 19.000,00
(dezenove mil reais), a saber:
09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
09.01.02 COORD. SUPERVISÃO DE OBRAS E SERV. URBANOS
15.122.5300 - 2485
4.4.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (563)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 9.000,00
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: 10.000,00
TOTAL: 19.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 24 de novembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
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 FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.744 DE 24 DE NOVEMBRO 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
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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$ 1.000,00 (um mil
reais), a saber:
20.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
20.01.00 COORDENAÇÃO MEIO AMBIENTE
18.452.5200 - 2503
4.4.90.00.00 COLETA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS DOMICILIARES (2766)
Fonte de Recurso: 130
Código de Aplicação: 130.0001
VALOR: 1.000,00
TOTAL: 1.000,00
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$ 1.000,00
(um mil reais), a saber:
09.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
09.01.03 OBRAS MUNICIPAIS
15.451.5090 - 2516
4.4.90.00.00 MANUT., PAVIMENT. E CONSERV. VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS (2690)
Fonte de Recurso: 130
Código de Aplicação: 130.0001
VALOR: 1.000,00
TOTAL: 1.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 24 de novembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
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 FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.758, DE 30 DE NOVEMBRO 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$ 74.250,00 (setenta
e quatro mil e duzentos e cinquenta reais), a saber:
13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMÉRCIO
13.01.01 SERVIÇO DE TURISMO E EVENTOS
23.122.6400 - 2485
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (2767)
Fonte de Recurso: 200
Código de Aplicação: 200.0000
VALOR: 59.250,00
23.695.6400 - 2521
3.3.90.00.00 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS (2768)
Fonte de Recurso: 164
Código de Aplicação: 164.0002
VALOR: 15.000,00
TOTAL: 74.250,00
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$ 74.250,00
(setenta e quatro mil e duzentos e cinquenta reais), a saber:
03.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
03.01.01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
15.451.5100 - 2488
3.3.90.00.00 GERENCIAMENTO E EFICIENT. SISTEMA ILUM. PÚBLICA (2554)
Fonte de Recurso: 200
Código de Aplicação: 200.0000
VALOR: 59.250,00
13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMÉRCIO
13.01.01 SERVIÇO DE TURISMO E EVENTOS
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23.695.6400 - 2521
4.4.90.00.00 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS (2712)
Fonte de Recurso: 164
Código de Aplicação: 164.0002
VALOR: 15.000,00
TOTAL: 74.250,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 30 de novembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
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 10.762, DE 30 DE NOVEMBRO 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$ 254.087,68 (duzentos e cinquenta e quatro mil, oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos), a saber:
07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01.02 ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.2300 - 1195
4.4.90.00.00 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. EDUCAC. (370)
Fonte de Recurso: 101
Código de Aplicação: 101.0000
VALOR: 254.087,68
TOTAL: 254.087,68
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$ 254.087,68
(duzentos e cinquenta e quatro mil e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos), a saber:
07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01.02 ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.2300 - 2600
3.3.90.00.00 GESTÃO DO ENSINO (363)
Fonte de Recurso: 101
Código de Aplicação: 101.0000
VALOR: 254.087,68
TOTAL: 254.087,68
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 30 de novembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
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 10.764, DE 30 DE NOVEMBRO 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;
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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$ 504.674,72
(quinhentos e quatro mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), 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 (112)
Fonte de Recurso: 117
Código de Aplicação: 117.0000
VALOR: 300,00
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
VALOR: 102.063,00
10.122.1600 - 2485
3.1.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (2774)
Fonte de Recurso: 154
Código de Aplicação: 154.0008
VALOR: 60.300,00
10.302.1500 - 2576
3.1.90.00.00 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E SERVIÇOS (2644)
Fonte de Recurso: 155
Código de Aplicação: 155.0077
VALOR: 342.011,72
TOTAL: 504.674,72
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$ 504.674,72
(quinhentos e quatro mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), a saber:
04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.7500 - 2679
3.3.71.00.00 CIESP - RATEIO CONTRATO CONSÓRCIO (2293)
Fonte de Recurso: 117
Código de Aplicação: 117.0000
VALOR: 300,00
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 (2418)
Fonte de Recurso: 154
Código de Aplicação: 154.0008
VALOR: 500,00
10.122.1600 - 2485
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (2425)
Fonte de Recurso: 154
Código de Aplicação: 154.0008
VALOR: 59.800,00
10.122.1600 - 2485
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (2525)
Fonte de Recurso: 254
Código de Aplicação: 254.0008
VALOR: 37.546,00
10.122.1600 - 2485
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (2526)
Fonte de Recurso: 254
Código de Aplicação: 254.0008
VALOR: 37.503,00
10.122.1600 - 2485
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (2527)
Fonte de Recurso: 254
Código de Aplicação: 254.0008
VALOR: 6.287,00
10.122.1600 - 2485
4.4.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (2528)
Fonte de Recurso: 254
Código de Aplicação: 254.0008
VALOR: 20.727,00
10.302.1500 - 2576
3.1.90.00.00 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E SERVIÇOS (2702)
Fonte de Recurso: 155
Código de Aplicação: 155.0077
VALOR: 140,00
10.302.1500 - 2659
3.3.90.00.00 GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA (2654)
Fonte de Recurso: 155
Código de Aplicação: 155.0077
VALOR: 341.871,72
TOTAL: 504.674,72
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha,
30 de novembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
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
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DECRETO Nº 10.766, DE 30 DE NOVEMBRO 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$ 78.240,00 (setenta
e oito mil e duzentos e quarenta reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.1600 - 2485
3.1.91.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (194)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 3.800,00
10.302.1500 - 2571
3.1.90.00.00 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA (172)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 62.000,00
07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01.03 MERENDA ESCOLAR
12.306.2100 - 2581
3.1.90.00.00 ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR (375)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 7.500,00
12.306.2100 - 2581
3.1.91.00.00 ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR (377)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 3.500,00
08.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.05.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
08.122.4900 - 2554
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMIN. DA GESTÃO (2177)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0001
VALOR: 1.440,00
TOTAL: 78.240,00
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$ 78.240,00
(setenta e oito mil e duzentos e quarenta 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 (1070)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 3.800,00
10.302.1500 - 2571
3.1.91.00.00 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA (196)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 62.000,00
07.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07.01.10 COORDENAÇÃO DO ENSINO
12.131.2200 - 2435
3.3.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E TRANSPARENCI (1938)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 1.000,00
12.361.2200 - 2582
3.3.50.00.00 APOIO A ENTID. EDUCACIONAIS PÚBLICAS, PRIVADAS E (330)
Fonte de Recurso: 101
Código de Aplicação: 101.0000
VALOR: 1.000,00
12.361.2200 - 2582
3.3.50.00.00 APOIO A ENTID. EDUCACIONAIS PÚBLICAS, PRIVADAS E (1451)
Fonte de Recurso: 101
Código de Aplicação: 101.0000
VALOR: 1.000,00
12.364.2200 - 2583
3.3.90.00.00 MANUT. DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (332)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 1.000,00
12.364.2200 - 2583
3.3.90.00.00 MANUT. DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (1935)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 1.000,00
12.364.2200 - 2583
3.3.90.00.00 MANUT. DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (1936)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 5.000,00
12.364.2200 - 2584
3.3.20.00.00 APOIO AS AUTARQ. E FUNDAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS (329)
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Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 500,00
12.364.2200 - 2584
4.4.20.00.00 APOIO AS AUTARQ. E FUNDAÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS (333)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 500,00
08.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.05.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
08.122.4900 - 2554
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMIN. DA GESTÃO (511)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0001
VALOR: 1.440,00
TOTAL: 78.240,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 30 de novembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
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 10.770, DE 30 DE NOVEMBRO 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$ 9.000,00 (nove mil
reais), a saber:
20.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
20.01.00 COORDENAÇÃO MEIO AMBIENTE
18.452.5200 - 2503
3.3.90.00.00 COLETA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS DOMICILIARES (2587)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 9.000,00
TOTAL: 9.000,00
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$ 9.000,00
(nove mil reais), a saber:
20.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
20.01.00 COORDENAÇÃO MEIO AMBIENTE
18.122.6200 - 2485
3.1.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (766)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 9.000,00
TOTAL: 9.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 30 de novembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DECRETO Nº 10.780, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES, AUTORIZADA
PELA LEI Nº 6.781/2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha 14 de dezembro de 2021.

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$ 11.200,00 (onze mil
e duzentos reais), a saber:
08.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.02.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.4200 - 2541
3.3.50.00.00 CO-FINANC. ENTID. PREST. SERV. GESTÃO ASSIST. SOCIAL (2594)
Fonte de Recurso: 229
Código de Aplicação: 229.0002
VALOR: 4.000,00
08.244.4500 - 2546
3.3.50.00.00 CO-FINANC. COM ENTIDADES SOCIAIS P/ PRESTAÇÃO DE (415)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0001
VALOR: 7.200,00
TOTAL: 11.200,00
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$ 11.200,00
(onze mil e duzentos reais), a saber:
08.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.02.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.4200 - 2540
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMIN. DA GESTÃO DA ASSIST. (2596)
Fonte de Recurso: 229
Código de Aplicação: 229.0002
VALOR: 4.000,00
08.244.4500 - 2545
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERV. ADMIN. DE PROTEÇÃO SOCIAL (456)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0001
VALOR: 7.200,00
TOTAL: 11.200,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 07 de dezembro de 2021.

VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
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
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.794, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021.
APROVA A REAVALIAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR
DO MUNICÍPIO DE VARGINHA, PROCEDE À BAIXA DE BENS, NAS SUAS DIVERSAS
MODALIDADES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
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 10.793, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021.
CANCELA SALDO DA CONTA DO GRUPO DO PASSIVO FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO
MUNICÍPIO DE VARGINHA – FHOMUV NO EXERCÍCIO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
D E C R E TA:
Art. 1º Ficam cancelados saldos da conta do Grupo do Passivo, da Fundação Hospitalar do
Município de Varginha – FHOMUV, conforme Processo Administrativo
nº 846/2021, abaixo
discriminados:
CONTA – RESTOS A PAGAR DO ANO 2020
VALOR TOTAL R$ 30.068,00
Empenho não processado: EG 4480
Fornecedor: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAL EIRELI
Valor: R$ 15.180,00
Justificativa: Termo de rescisão de contrato nº 100/2020
Empenho não processado: EG 4481
Fornecedor: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAL EIRELI
Valor: R$ 14.600,00
Justificativa: Termo de rescisão de contrato nº 100/2020
Empenho não processado: EO 05317
Fornecedor: Vanice das Graças Rosa Maciel
Valor: R$ 288,00
Justificativa: Produto pendente de entrega pelo fornecedor.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VARGINHA SENHOR VÉRDI LÚCIO MELO, O PRESIDENTE DA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA EDSON ANTÔNIO MENEGUELI E A
DIRETORA GERAL HOSPITALAR ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS no uso das atribuições de
seus cargos, no exercício dos poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município
e Estatuto da Fundação Hospitalar do Município de Varginha, e em conformidade com a Lei nº
2.919 de 12 de junho de 1997.
DECRETA:
Art. 1º Ficam desincorporados, para fins contábeis, os Bens Móveis conforme consta no ANEXO I, de acordo com o Processo Administrativo nº 844/2021, se enquadrem em qualquer das
seguintes modalidades:
I - Devolução;
II - Alienação;
III - Doação a terceiros;
IV - Permuta;
V - Considerados inservíveis;
VI - Objetos de sinistros;
VII - Morte de semoventes;
VIII - Verificação;
IX - Transferência;
X - Recadastramento;
XI - Desmembramento;
XII - Dação em Pagamento;
XIII - Caracterizados como de Uso Comum do Povo; ou
XIV - Objeto de furto devidamente comprovado.
Parágrafo único. Ficam convalidadas as baixas procedidas em bens de propriedade da
Fundação Hospitalar do Município de Varginha com a apresentação dos documentos pelos
encarregados de setores da FHOMUV à Diretoria Geral, de que trata o "caput" deste artigo, no
simples exercício das atribuições de agentes públicos.
Art. 2º Os valores constantes dos levantamentos realizados na forma deste Decreto deverão
integrar a demonstração das "Variações Patrimoniais".
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha 14 de dezembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
Anexo I
Dos Bens para Desincorporação
Baixa Patrimônio
Item Quant. Discriminação dos Produtos
1
1
INCUBADORA ATTEST 3M 48 HS
2
1
CARRINHO DE EMERGENCIA
3
1
INCUBADORA ATTEST 3M 48 HS
4
1
CENTRIFUGA CELM
5
1
MESA FERRO 01 GAVETA
6
1
APARELHO DE RAIO X TOSHIBA
7
1
AR CONDICIONADO 18.000 BTU S MANUAL - LG
8
1
CAMA HOSPITALAR FAWLER LEITO
9
1
MONITOR PARA CARDIOSCOPIO DE S.I.VI, MODELO DX 2010-LCD
ERTSN, MARCA DIXTAL.

Nº Patrimônio
91
124
161
882
1337
2429
2897
3820
3841

Modalidade
INSERVÍVEL
INSERVÍVEL
INSERVÍVEL
INSERVÍVEL
INSERVÍVEL
INSERVÍVEL
INSERVÍVEL
INSERVÍVEL

Valor R$
403,09
1.556,47
403,09
491,90
17,06
462,77
249,91
778,93

INSERVÍVEL 249,00
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Item Quant. Discriminação dos Produtos
Nº Patrimônio
10
1
SENSOR PARA CARDIOSCOPIO DE S.I.VI, MODELO DX 2010/CO,
MARCA DIXTAL.
3847
11
1
SENSOR PARA CARDIOSCOPIO DE S.I.VI, MODELO DX 2010/CO,
MARCA DIXTAL.
3848
12
1
SENSOR PARA CARDIOSCOPIO DE S.I.VI, MODELO DX 2010/CO,
MARCA DIXTAL.
3849
13
1
SENSOR PARA CARDIOSCOPIO DE S.I.VI, MODELO DX 2010/CO,
MARCA DIXTAL.
3851
14
1
CADEIRA DE BANHO
3860
15
1
COMANDO/GERADOR USADO, MARCA SIEMENS, MODELO
HELIOPHOS 4S P/ DOISPOSTOS DE TRABALHO 500MA.
3929
16
1
MESA P/ REFEICAO LEITO TAMPO MADEIRA DE FORMICA, COR
AMARELO
4334
17
1
AR CONDICIONADO SPRINGER 21.000 BTU S
5073
18
1
CADEIRA DIRETOR COM RODIZIO,REGULAGEM DE ALTURA A GAS,
APOIO DEBRACO,REVESTIDA,COR PALHA
5089
19
1
CARRINHO DE EMERGENCIA MARCA LANCO
5096
20
1
POLTRONA ESTOFADA DE OTAMANO COURVIM PRETO
5161
21
1
VENTILADOR PULMONAR MODELO SERVO-S COMPOSTO DE:
UNIDADE BASICA, CARRO DE TRANSPORTE, BRACO ARTICULADO,
MANGUEIRA DE AR,MANGUEIRA DE O2 E TRAQUEIA
5196
22
1
POLTRONA ESTOFADA DE OTAMANO COURVIM PRETO
5202
23
1
POLTRONA ESTOFADA DE OTAMANO COURVIM PRETO
5211
24
POLTRONA ESTOFADA DE OTAMANO COURVIM PRETO
5409
25
1
POLTRONA ESTOFADA DE OTAMANO COURVIM PRETO
5410
26
1
POLTRONA ESTOFADA DE OTAMANO RECLINAVEL, C/APOIO DE
BRACOS, COR PRETA
5674
27
1
POLTRONA ESTOFADA DE OTAMANO RECLINAVEL, C/APOIO DE
BRACOS, COR PRETA
5676
28
1
POLTRONA ESTOFADA DE OTAMANO RECLINAVEL, C/APOIO DE
BRACOS, COR PRETA
5677
29
1
CAMA HOSPITALAR MODELO FOWLER,C/GRADE PROTECAO
E RODIZIOS
5809
30
1
CAMA HOSPITALAR FAWLER STANDART C/GRADE FA 106
5872
31
1
CAMA HOSPITALAR FAWLER STANDART C/GRADE FA 106
5873
32
1
CAMA HOSPITALAR FAWLER STANDART C/GRADE FA 106
5874
33
1
CAMA HOSPITALAR FAWLER STANDART C/GRADE FA 106
5875
34
1
TELEVISOR A CORES 29 MARCA CCE, TELA PLANA SLIM
6242
35
1
POLTRONA RECLINAVEL P/DESCANSO ESTOFADA, COM APOIO
DE BRACO - PRETO, BASE METAL -BRANCO
6391
36
1
POLTRONA RECLINAVEL P/DESCANSO ESTOFADA, COM APOIO
DE BRACO - PRETO, BASE METAL -BRANCO
6392
37
1
POLTRONA RECLINAVEL P/DESCANSO ESTOFADA, COM APOIO
DE BRACO - PRETO, BASE METAL -BRANCO
6409
38
1
TELEVISOR A CORES 29 MARC SAMSUNG
6472
39
1
ARQUIVO DE ACO, C/4 GAVETAS
6481
40
1
ARQUIVO DE ACO, C/4 GAVETAS
6482
41
1
ARQUIVO DE ACO, C/4 GAVETAS
6483
42
1
PUFF EM COURVIM, 36X36X42CM - COR BEGE
6502
43
1
AR CONDICIONADO MARCA - ELGIN, APARELHO TIPO SPLIT
PISO/TETO FRIOCAP. 36.000 BUTS
6556
44
1
DEIONIZADOR BASICO QUIMIS
7235
45
1
UNIDADE DE RAIO X
7531
46
1
OSMOSE REVERSA SISTEMA
7658
47
1
BANCO FIXO METALICO EM COURVIN, COR: AZUL, DIMENSAO:
200X040X040, C/
7780
48
1
REFRIGERADOR VERTICAL, CAPACIDADE:254 LITROS, C/ 1 PORTA
7923
49
1
CARRINHO METALICO AUXILIAR HOSPITALAR, DIMENSAO:
070X050X090
8062
50
1
CARRINHO METALICO AUXILIAR HOSPITALAR, DIMENSAO:
070X050X090
8063
51
1
TELEVISOR A CORES 29 CONVENCIONAL
8119
52
1
AGITADOR HOMOGENEIZADOR DE TUBOS DE SANGUE - INBRAS
8210
53
1
CADEIRA GIRATORIA ANATOMICA C/RODIZIO E REGULAGEM
ALTURA, COR AZUL
8242
54
1
CADEIRA GIRATORIA ANATOMICA C/RODIZIO E REGULAGEM
ALTURA, COR AZUL
8270
55
1
CADEIRA FIXA P/ESCRITORIO EM COURVIM REF AE ESP
ESTOFADA AZUL
8327
56
1
CADEIRA FIXA P/ESCRITORIO EM COURVIM REF AE ESP
ESTOFADA AZUL
8340
57
1
AR CONDICIONADO DE JANELA, 7.500 BTUS, CONSEL, MECANICO
8394
58
1
POLTRONA PARA MEDICACAO C/BRACADEIRA - MARCA
UTIMEDICA MOD. U
8857
59
1
CARRINHO DE EMERGENCIA - MARCA CONKAST
8883
60
1
ASPIRADOR DE SECRECAO PORTATIL - MARCA FAMEM/R202
8904
61
1
BALANÇA DIGITAL - RAMUZATROM
8910
62
1
COAGULOMETRO
8913
TOTAL

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO
Modalidade

Valor R$

INSERVÍVEL 461,59
INSERVÍVEL 461,59
INSERVÍVEL 461,59
INSERVÍVEL 461,59
INSERVÍVEL 91,28
INSERVÍVEL 3.011,15
INSERVÍVEL 141,40
INSERVÍVEL 652,08
INSERVÍVEL 694,45
INSERVÍVEL 1.377,80
INSERVÍVEL 722,01
INSERVÍVEL 14.566,33
INSERVÍVEL 722,01
INSERVÍVEL 722,01
298,20
INSERVÍVEL 722,01
INSERVÍVEL 786,26
INSERVÍVEL 786,26
INSERVÍVEL 262,03
INSERVÍVEL
INSERVÍVEL
INSERVÍVEL
INSERVÍVEL
INSERVÍVEL
INSERVÍVEL

1.530,31
2.890,43
3.637,20
2.890,43
2.890,43
388,38

INSERVÍVEL 283,61
INSERVÍVEL 283,61
INSERVÍVEL
INSERVÍVEL
INSERVÍVEL
INSERVÍVEL
INSERVÍVEL
INSERVÍVEL

850,83
434,47
333,51
333,51
333,51
266,90

INSERVÍVEL
INSERVÍVEL
INSERVÍVEL
INSERVÍVEL

683,79
800,44
20.344,34
1.533,75

INSERVÍVEL 354,26
INSERVÍVEL 713,10
INSERVÍVEL 372,13
INSERVÍVEL 372,13
INSERVÍVEL 296,06
INSERVÍVEL 706,55
INSERVÍVEL 68,71
INSERVÍVEL 68,71
INSERVÍVEL 25,37
INSERVÍVEL 25,37
INSERVÍVEL 485,80
INSERVÍVEL
INSERVÍVEL
INSERVÍVEL
INSERVÍVEL
INSERVÍVEL

806,25
1.318,27
3.954,86
0,01
1.612,50
83.903,39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.798, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.
CANCELA RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2020.

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Ficam cancelados os restos a pagar do exercício de 2020, abaixo relacionados por não
terem sido processados:
Nº Canc.
1
2
3
4
5
6

Emp - Ano
00030-2020
00031-2020
00032-2020
00033-2020
00034-2020
00036-2020

Justificativa
Regularização
Regularização
Regularização
Regularização
Regularização
Regularização

7

00038-2020

Regularização

8
9
10
11
12
13
14

00039-2020
00040-2020
00041-2020
00042-2020
00048-2020
00049-2020
00058-2020

Regularização
Regularização
Regularização
Regularização
Regularização
Regularização
Regularização

Fornecedor
29 CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA.
29 CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA.
29 CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA.
29 CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA.
29 CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA.
33 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE
MINAS GERAIS
33 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE
MINAS GERAIS
32 TELEMAR NORTE LESTE S/A
32 TELEMAR NORTE LESTE S/A
32 TELEMAR NORTE LESTE S/A
32 TELEMAR NORTE LESTE S/A
37 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SÍLVIO MASSA
32 TELEMAR NORTE LESTE S/A
416 PRINTEC TECNOLOGIA DA
IMPRESSÃO LTDA

DE 2021

Valor R$
2.818,48
2.679,31
2.099,88
37,26
946,26
948,43
48,63
2.752,95
568,02
1867,86
953,09
420,00
925,30
7.715,01

Nº Canc.
15

Emp - Ano
00059-2020

Justificativa
Regularização

16

00069-2020

Regularização

17
18
19

00077-2020
00084-2020
00148-2020

Regularização
Regularização
Regularização

20
21
22

00153-2020
00154-2020
00157-2020

Regularização
Regularização
Regularização

23
24
25
26
27

00162-2020
00176-2020
00195-2020
00204-2020
00210-2020

Regularização
Regularização
Regularização
Regularização
Regularização

28
29

00248-2020
00271-2020

Regularização
Regularização

30
31
32
33

00272-2020
00291-2020
00292-2020
00310-2020

Regularização
Regularização
Regularização
Regularização

34
35
36

00314-2020
00321-2020
00326-2020

Regularização
Regularização
Regularização

37
TOTAL

00327-2020

Regularização

Fornecedor
416 PRINTEC TECNOLOGIA DA
IMPRESSÃO LTDA
1127 CONAM - CONSULTORIA EM ADM.
MUNICIPAL LTDA
141 PANIFICADORA PRINCESA LTDA - EPP
1737 CELME RESENDE BRAGA
1741 CONVÊNIOS CARD ADM. E
EDITORA LTDA
109 TRANSFOX TRANSPORTADORA LTDA
109 TRANSFOX TRANSPORTADORA LTDA
1084 PORTÃO COM. DE COMBUS. E DERIV.
DE PETRÓLEO
718 PROLIMP COM. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA
1060 PAJEÚ MOTO GÁS EIRELI - ME
1695 ONO TECNOLOGIA E INTERNET EIRELI
1699 AGENOR PEREIRA DA SILVA NETO
1725 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS
1509 DISTAKPLOT LTDA.
703 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL
1354 CLARO S.A.
1205 ZAZ-TRAZ LTDA - ME
36 J V C ASSESSORIA EM PUBLICIDADE LTDA
33 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE
MINAS GERAIS
416 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA
36 J V C ASSESSORIA EM PUBLICIDADE LTDA
33 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE
MINAS GERAIS
11 MAXI ART'S PROMOÇÕES LTDA

20
Valor R$
5.566,23
0,01
4.503,3
300,00
1.083,16
223,53
223,53
3.474,79
191,00
135,18
609,06
48,00
3.874,31
1.172,00
223,08
2.036,87
1.565,00
1.345,00
247,05
3.811,68
190,00
15,22
5.000,00
6.0618,48

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 16 de dezembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
MARCO AURÉLIO DA COSTA BENFICA
DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.807, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais,no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o inciso I, do artigo 7º da Lei Municipal nº 6.781, e artigo 43 da Lei Federal nº
4.320/1964.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento-Programa do exercício de 2021, da Fundação Hospitalar do
Município de Varginha – FHOMUV, Crédito Suplementar no valor de R$ 23.743,20 (vinte e três mil,
setecentos e quarenta e três reais e vinte centavos), à seguinte dotação orçamentária:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID.
CLASSIFICAÇÃO
VALOR
310
100
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
44.90.52 Equipamento e material Permanente
23.743,20
TOTAL
23.743,20
Art. 2º Os créditos aberto por este Decreto serão cobertos com recursos provenientes de:
V – excesso de arrecadação (art. 43, parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 4.320/64), proveniente
de convênio federal assinado junto ao Ministério da Saúde, por crédito realizado em 03/12/2021,
conforme dados abaixo:
- Convênio MS nº 876397/2018 - na conta corrente da FHOMUV, Banco do Brasil, agência 00329, conta corrente nº 85143-4 – R$ 23.743,20
TOTAL
23.743,20
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 20 de dezembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
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
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
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DECRETO Nº 10.835 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021.
MANTÉM FLEXIBILIZAÇÕES CONTROLADAS EM ATIVIDADES EM GERAL BEM COMO
PROTOCOLOS SANITÁRIOS ESPECÍFICOS PARA A PREVENÇÃO E COMBATE À COVID-19.
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 a necessidade de manter as ações específicas para enfrentamento da COVID19, bem como os critérios de proteção sanitária estipulados nos Protocolos Sanitários
confeccionados e amplamente divulgados pela Vigilância Sanitária Municipal;
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção da economia local, do pleno emprego e do bemestar social, à luz dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, todos com base
constitucional;
CONSIDERANDO o avanço da vacinação no Município de Varginha, bem como na macrorregião
do Sul de Minas, resultando no controle da pandemia;
CONSIDERANDO que incumbe ao Poder Executivo Municipal a execução de políticas públicas
relacionadas à saúde, entre outras, tratando-se de atos de gestão e mérito administrativo,
balizados pelos critérios de oportunidade e conveniência (discricionariedade) fundamentados;
CONSIDERANDO que em um Estado Constitucional, Democrático e de Direito, as intervenções
do Poder Público na esfera da pessoa, seja ela natural ou jurídica, deve limitar-se às situações
extremamente necessárias, posto que a regra é sempre a da liberdade social, carecendo,
portanto, que as restrições impostas em razão da pandemia causada pela COVID-18 sejam
gradativamente levantadas, com o cuidado necessário ao controle e prevenção da doença;
CONSIDERANDO, por fim, que as regras relacionadas à prevenção e combate à COVID-19
poderão ser alteradas a qualquer tempo, mediante análise técnica dos setores competentes;
DECRETA:
Art. 1º O presente Decreto, com vigência até 31 de março de 2022, possibilitará a manutenção
da transição segura nas ações e flexibilizações sanitárias de prevenção e combate à pandemia
causada pela COVID-19.
Art. 2º Todas as atividades e/ou serviços desenvolvidos, sejam essenciais ou não essenciais,
quaisquer que sejam sua natureza ou ramo de atuação, continuarão podendo funcionar todos
os dias da semana, sem restrição de horário, observando-se, contudo, as regras sanitárias
estabelecidas nos protocolos expedidos pela Vigilância Sanitária Municipal, os acordos e
convenções coletivas de cada setor ou categoria, bem como as limitações de horários para
profissões específicas estabelecidas em leis específicas.
Art. 3º Aos estabelecimentos comerciais e aos estabelecimentos em geral, como associações,
instituições, entidades, dentre outros, permanece mantido a autorização de ocupação de até
100% (cem por cento) de sua capacidade, desde que por eles observadas as normas
estabelecidas nos protocolos sanitários específicos divulgados pelo Município de Varginha.
§ 1º A liberação da capacidade de público referenciada neste artigo não se aplica aos eventos
em geral, inclusive aos festivos, musicais e aos esportivos, as quais têm sua capacidade de
público estabelecidas em protocolos específicos expedidos pela Vigilância Sanitária do Município;
§ 2º O distanciamento entre pessoas, em quaisquer estabelecimentos contemplados no presente Decreto, é fixado em 1,0 metro, conforme estabelecido nos protocolos sanitários do
Município, onde constarão, ainda, outros critérios necessários a fim de garantir o controle e a
prevenção na disseminação da COVID-19.
Art. 4º Os restaurantes, bares, lanchonetes, pizzarias, lojas de conveniência e estabelecimentos congêneres seguem os Protocolos Sanitários específicos para o setor de alimentação
editados pela Vigilância Sanitária Municipal.
Parágrafo único. As apresentações musicais ao vivo, ofertadas pelos estabelecimentos
referenciados no caput do presente artigo, observarão as determinações dos Protocolos
Sanitários municipais.
Art. 5º A prática de atividades físicas e/ou esportivas em geral, ainda que realizadas coletivamente, poderá ser realizada sem a utilização de máscaras de proteção das vias aéreas para
aqueles que já estiverem vacinados com pelo menos duas doses vacinais, documento que
poderá ser exigido pelos estabelecimentos próprios.
Art. 6º A prática de atividades físicas em equipamentos públicos municipais continua autorizada,
atendendo-se os protocolos sanitários expedidos pela Vigilância Sanitária Municipal.
Art. 7º Os eventos festivos em geral, bem como aqueles musicais ou outros do gênero,
permanecem autorizados, desde que seguindo os protocolos sanitários estabelecidos pela
Vigilância Sanitária Municipal.
§ 1º A realização de eventos demandará, além do cumprimento dos Protocolos específicos,
também, quando for o caso, a análise e a autorização prévia do Setor de Posturas e da Vigilância
Sanitária Municipal, assim como ciência dos órgãos de segurança pública.
§ 2º A utilização e locação de casas para eventos, sítios, espaços e/ou salões para festas ou
qualquer tipo de evento festivo ficam sujeitas às regras estabelecidas nos Protocolos Sanitários
específicos expedidos pela Vigilância Sanitária Municipal, observado, ainda, o que dispõe o
caput e o inciso acima descritos.
Art. 8º Os velórios realizados no âmbito do Município, nos casos não suspeitos de COVID-19,
permanecem liberados sem limitação de horário e para a capacidade de público do local, sendo
que, nos casos confirmados ou suspeitos de COVID-19, deverão serem observadas as normas
específicas expedidas pela Vigilância Sanitária.
Art. 9º O transporte coletivo urbano de passageiros segue protocolo específico expedido pela
Vigilância Sanitária Municipal.
Art. 10. A multa administrativa instituída pela Lei Municipal nº 6.792, de 14 de janeiro de 2021,
para os casos de descumprimento do uso obrigatório de máscara de proteção das vias aéreas,
onde for exigida sua utilização pelos protocolos sanitários específicos, permanece no valor de
R$ 100,00 (cem reais).
Parágrafo único. Serão mantidos estudos para verificação de futura dispensa do uso de
máscaras de proteção das vias aéreas para além dos casos já autorizados no art. 5º do
presente Decreto.

Art. 11. Compete à Superintendência Especial de Enfrentamento à COVID-19, 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 e nos protocolos sanitários expedidos.
Art. 12. O não cumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto ou nos Protocolos Sanitários específicos por ele determinados, 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. 13. O cidadão poderá apresentar denúncias sobre quaisquer violações às regras
estabelecidas neste Decreto ou nos Protocolos Sanitários específicos expedidos pela Vigilância
em Saúde, por meio do endereço eletrônico denuncia.covid@varginha.mg.gov.br.
Art. 14. 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 acessados, integralmente, pelo sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Varginha (https://
www.varginha.mg.gov.br/), na tela de informações específica “Coronavírus”.
Art. 15. As aulas na rede educacional pública e privada do Município de Varginha, seguem
Protocolo específico, o qual fora estabelecido pelo Decreto Municipal nº 10.131, de 26 de
novembro de 2020, encontrando-se para consulta no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de
Varginha (https://www.varginha.mg.gov.br/), na tela de informações específica “Coronavírus”.
Art. 16. As regras estabelecidas no presente Decreto, bem como nos protocolos sanitários
expedidos pela Vigilância Sanitária Municipal, poderão ser alteradas a qualquer momento, se a
situação sanitária assim o recomendar.
Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a partir de 01/
01/2022.
Art. 18. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente aquelas estabelecidas no
Decreto nº 10.378, de 19 de maio de 2021.
Prefeitura do Município de Varginha, 30 (MG) de dezembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
LUIZ CARLOS COELHO
SUPERINTENDENTE ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO À COVID-19

PORTARIAS
PORTARIA Nº 18.242, DE 24 DE NOVEMBRO 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 – Edital 001/2018:
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
NOME
CARGO
CLASSIF.
Nara Maria Alves Morais
Técnico de Radiologia/Radioterapia EF-11
5°
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.255, DE 01 DE DEZEMBRO 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
Gilcéia de Fátima Carmácio Dias
23.969-9
Auxiliar de Serviços Públicos Gari/Readaptado
SETOR: SEMEA
PERÍODO DE GOZO: De 20/12/2021 a 18/01/2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.266, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
Considerando a Resolução 7.610 de 21 de julho de 2021, que atualiza as normas gerais de
adesão, execução, acompanhamento e avaliação do incentivo financeiro de cofinanciamento da
Política Estadual de Promoção da Saúde, nos termos da Resolução SES/MG nº 5.250, de 19 de
abril de 2016,
RESOLVE:
Art. 1º Fica instituído o Comitê da Promoção de Equidade à Saúde no Município de Varginha, com
os seguintes integrantes:
REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
- Patrícia Teodora Borges
Encarregada da Atenção Básica

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 30 DE

ANO XXI - nº 1384
- Lívia Maseli de Melo
Assistente Social
- Anderson José de Souza
Psicólogo
- Ana Elisa Romanelli Teles
Enfermeira
- Rosane Alves Pereira
Enfermeira
REPRESENTANTE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
- Suelen Isidio Magalhães
REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL - REPRESENTANDO A POPULAÇÃO NEGRA
- Erika Tobias
REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL - REPRESENTANDO A POPULAÇÃO LGBT
- Ivan Lucas Ribeiro Araujo
REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL - REPRESENTANDO A POPULAÇÃO RURAL
- Marli Aparecida Braga Gonçalves
REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL - REPRESENTANDO A POPULAÇÃO MORADORA DE
RUA
- Rodinei Vicente Firmino
- Betania Ponte Paravizo
Art. 2º Compete ao Comitê da Promoção de Equidade à Saúde no Âmbito Municipal a elaboração
do Regimento Interno, o qual deverá ser aprovado e publicado por meio de Decreto Municipal.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.268, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder Licença Prêmio por assiduidade nos períodos abaixo especificados, aos
seguintes servidores:
SERVIDOR
MATRÍCULA CARGO
SECRETARIA
Valquíria Aparecida Rodrigues Oliveira 21.242-2
Auxiliar de Serviços Públicos SEDUC
PERÍODO DE GOZO: De 02/01/2022 a 31/01/2022
Terezinha Cristina Pereira
25.908-0
Técnico em Enfermagem/US SEMUS
PERÍODO DE GOZO: De 03/01/2022 a 01/02/2022
Heriadna Elis Paiva Silveira
23.437-2
Oficial de Administração
SEMUS
PERÍODO DE GOZO: De 27/12/2021 a 25/01/2022
Glênio José Justino
26.668-0
Oficial de Administração
SEMUS
PERÍODO DE GOZO: De 03/01/2022 a 01/02/2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA Nº 18.278, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a pedido, a partir de 29/12/2021, a servidora PRISCILLA BIBIANO DE OLIVEIRA
MENDONÇA, do cargo de TNS/Pedagogo/Supervisor Pedagógico - Nível E-22, nomeada pela
Portaria nº 7.415/2008.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA Nº 18.281, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor ALOÍZIO REZENDE DONEGEMA para substituir o servidor LOURIVAL
ALVES CHAGAS - Supervisor do Serviço de Logística, Frota de Veículos e TFD.
Parágrafo único. A substituição de que trata o caput deste artigo é decorrente de férias
regulamentares, no período de 03/01/2022 a 22/01/2022.
Art. 2º O substituto fará jus ao recebimento, durante a substituição, da diferença entre o seu
vencimento e aquele pago ao Supervisor do Serviço de Logística, Frota de Veículos e TFD, sem
as vantagens pessoais do substituído.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA N° 18.282, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica constituída uma Comissão integrada pelos servidores: RENATA SANCHES RIZZO,
WEBERT RAMOS SILVA, BRUNA ROCHA DE BARROS para, sob a presidência da primeira, em
conformidade com o art. 96 da Lei 4.320/1964, certificar o inventário físico e financeiro dos bens
patrimoniais em uso, estocados, cedidos e recebidos em cessão, inclusive imóveis, da Prefeitura
do Município de Varginha.
Art. 2º Compete à Comissão ora constituída certificar o Inventário Físico e Financeiro dos bens
patrimoniais em uso, estocados, cedidos e recebidos em cessão, inclusive imóveis, da Prefeitura
do Município de Varginha.
§ 1º A Comissão apresentará à Controladoria Geral, em 30 (trinta) dias a contar do encerramento
do exercício de 2021, as certidões mencionadas no caput deste artigo.
§ 2º Nos termos do inciso IV do art. 74 da Constituição Federal, a certidão emitida por esta
comissão será ratificada pela Controladoria Geral do Município antes da Prestação de Contas
ser remetida ao Tribunal de Contas.
Art. 3° A Comissão permanecerá constituída até a conclusão do processo de prestação de
contas de 2021.
Art. 4° Os trabalhos desenvolvidos pelos membros ora nomeados serão considerados serviço
público relevante não sendo, portanto, remunerados.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTARIA N° 18.283, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica constituída uma Comissão integrada pelos servidores: ANTÔNIO REIS COELHO,
DEIVIS MARCELO ROSA CRUZ, ELSON BALBINO PEREIRA, para, sob a presidência do primeiro,
em conformidade com o art. 96 da Lei 4.320/1964, certificar o inventário físico e financeiro dos
materiais em almoxarifado, da Prefeitura do Município de Varginha.
Art. 2º Compete à Comissão ora constituída certificar o Inventário Físico e Financeiro dos
Materiais em Almoxarifado.
§ 1º A Comissão apresentará à Controladoria Geral, em 30 (trinta) dias a contar do encerramento
do exercício de 2021, as certidões mencionadas no caput deste artigo.
§ 2º Nos termos do inciso IV do art. 74 da Constituição Federal, a certidão emitida por esta
comissão será ratificada pela Controladoria Geral do Município antes da Prestação de Contas
ser remetida ao Tribunal de Contas.
Art. 3° A Comissão permanecerá constituída até a conclusão do processo de prestação de
contas de 2021.
Art. 4° Os trabalhos desenvolvidos pelos membros ora nomeados serão considerados serviço
público relevante não sendo, portanto, remunerados.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.285, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica constituída uma Comissão, integrada pelos seguintes servidores: JACKELINE
CONCEIÇÃO FERNANDES, MÁRCIO LIMA TOSTES e ELTON GRACIANO GABRIEL, sob a
presidência do primeiro, em conformidade com o art. 96 da Lei nº 4.320/1964, certificar o
inventário físico e financeiro da Guarda Civil Municipal de Varginha - GCMV referente ao exercício 2020, observando a segregação de funções e o conhecimento técnico específico.
Art. 2º Compete à Comissão ora constituída certificar, o Inventário Físico e Financeiros dos
valores: em Tesouraria; dos Materiais em Almoxarifado; dos Bens Patrimoniais em Uso, Estocados, Cedidos e Recebidos em Cessão, inclusive Imóveis; do Passivo Circulante e não Circulante
e; das Contas representativas do Atos Potenciais Ativos e Passivos;
Art. 3° A Comissão ora instituída terá o prazo de 30 (trinta) dias para realização e conclusão de
seus trabalhos.
Parágrafo único. Caso, por fatos supervenientes, não seja possível cumprir o prazo estipulado
no caput deste artigo, a Comissão será automaticamente reconduzida até o término dos trabalhos.
Art. 4° Os trabalhos desenvolvidos pelos membros ora nomeados serão considerados serviço
público relevante, não sendo, portanto, remunerados.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.286, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Ficam designados os servidores VÂNIA APARECIDA ALVES CAMPOS, MARCILENE
APARECIDA PAULINO e LUPÉRCIO SALLES FERREIRA para, sob a presidência do terceiro, apurar responsabilidade quanto a acidentes de trânsito envolvendo veículos ou máquinas
pertencentes ao Município, ou locados por este.
Art. 2º A Comissão Especial terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento do Processo Administrativo, para a conclusão e apresentação de relatório
circunstanciado, podendo este prazo ser prorrogado por igual período.
Art. 3° Dilatado o prazo previsto no artigo anterior, fica, desde logo, reconduzida a Comissão
para a continuação dos trabalhos para a qual foi designada.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, especialmente a Portaria n° 17.161/2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.287, DE 16 DE DEZEMBRO 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 ter sido habilitada em Concurso Público Municipal - Edital 002/2018:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Luma Campos Mendes
TNS/ES/Médico Pediatra
11º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.288, DE 16 DE DEZEMBRO 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 – Edital 001/2018:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Margareth Rabello Pereira
Professor PII – nível E-14
90º
Cristiele Donizeti Silva Barbara
Professor PII – nível E-14
91º
Rosane Garcia Faria
Professor PII – nível E-14
93º
Regiane Elias de Oliveira Antonio
Professor PII – nível E-14
94º
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTARIA Nº 18.289, DE 16 DE DEZEMBRO 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 - Edital 001/2018:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Marcia Maria da Silva
Educador Infantil – Nível E-18/A
152º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.290, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a pedido, a partir de 01/01/2022 a servidora RACHEL NOGUEIRA FIORAVANTE,
do cargo de TNS/ES/Médico Plantonista Pediatra, nível E-24, com lotação na Secretaria Municipal
de Saúde – SEMUS, nomeada pela Portaria Municipal nº 13.712/2017.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.291, DE 16 DE DEZEMBRO 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, ao
seguinte servidor:
SERVIDOR
MATRÍCULA
CARGO
SETOR
Paulo Roberto Magalhães Swerts
12.961-5
PERÍODO DE GOZO: De 03/01/2022 a 01/06/2022

TNS/ES/Médico/Ginecologista

DEZEMBR
O DE 2021
DEZEMBRO

SEMUS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.292, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Nomear os membros abaixo relacionados para compor COMITÊ com o fim específico de
ENFRENTAMENTO DAS ARBOVIROSES URBANAS TRANSMITIDAS PELO AEDES AEGYPTI:
I – Coordenação Executiva
Titular: Armando Fortunato Filho
II – Diretoria Administrativa
Presidente: José Donizete de Souza
Primeiro Secretário: Paula Cristina Ribeiro Gomes
III – Assembleia Colegiada
a) 01 representante do Setor Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Eduardo da Silva
Suplente: Agueda Saraiva
b) 01 representante da Vigilância Epidemiológica
Titular: Paula Cristina Ribeiro Gomes
Suplente: Roseane Souza e Silva
c) 01 representante da Vigilância Ambiental
Titular: José Donizete Souza
Suplente: Vânia Aparecida Silvério Nobre
d) 01 representante da Atenção Básica
Titular: Miguel José de Lima
Suplente: Patrícia Teodora Borges
e) 01 representante da Policlínica Central
Titular: Glaice Mara Pereira Figueiredo
Suplente: Verônica Scotini Mileu
f) 01 representante da Assistência Farmacêutica
Titular: Daniela Aparecida de Abreu
Suplente: Anelise Silva Ribeiro
g) 01 representante do Conselho Municipal de Saúde
Titular: Juviane Silva
Suplente: Claudio Miranda Souza
h) 01 representante da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
Titular: Pâmela Pereira Cândido
Suplente: Gilmara B. de Paiva
i) 01 representante do Hospital Humanitas
Titular: Samira Cangussu
Suplente: Daniela Scotini Carneiro Silva Junqueira
j) 01 representante do Hospital Regional
Titular: Rafaele Caroline Ribeiro Braga
Suplente: Evelyn Batista Laureano
k) 01 representante do Hospital Bom Pastor
Titular: Aline de Souza Graciano
Suplente: Denize Aparecida de Lima Leite
l) 01 representante do Hospital Varginha
Titular: Pâmela Tobias Ribeiro
Suplente: Isabelle Christina Vilela e Cunha
m) 01 representante do Setor de Regulação
Titular: Edson Roberto Muniz
Suplente: Gustavo Monteiro
n) 01 representante do Laboratório Municipal
Titular: Juliana Campos Pereira
Suplente: Silvana Olímpio Adão
o) 01 representante da Superintendência Regional de Educação
Titular: Rosilene Aparecida Ribeiro

Suplente: Iris Marlene Fortunato Jacinto
p) 01 representante da Secretaria Municipal de Educação
Titular: Marcélia Maíra Prado
Suplente: Chrislaine Donizete N. Baroni
Art. 2º As atividades do COMITÊ, constantes do Decreto Municipal nº 8.557/2017 e/ou de atos
normativos a serem definidos, são consideradas de relevância pública, não sendo remuneradas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.295, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a pedido, a servidora ANA PAULA GOULARTE BRITO DINIZ, do cargo de
Professor PII, nível E-24, com lotação na Secretaria Municipal de Educação – SEDUC, nomeada
pela Portaria Municipal nº 17.828/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os seus efeitos a 02/12/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA N° 18.299, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica constituída uma Comissão integrada pelos servidores: Berenice de Souza Gonçalves
(CPF 495.753.686-49), Rafael Ávila Delfino (CPF 086.280.406-09 e Keller Aparecida Candelato
Vieira (CPF 636.215.176-34) para, sob a presidência da primeira, em conformidade com o art. 96
da Lei nº 4.320/1964, certificar o inventário físico e financeiro do SEMUL - Serviço Municipal
Funerário e de Organização de Luto referente ao exercício de 2021, observando a segregação
de funções e o conhecimento técnico específico.
Art. 2º Compete à Comissão ora constituída certificar o Inventário Físico e Financeiro dos
valores: do Passivo Circulante e não Circulante e das Contas representativas do Atos Potenciais
Ativos e Passivos;
§ 1º A Comissão apresentará à Controladoria Geral, em 30 (trinta) dias a contar do encerramento
do exercício de 2021, as certidões mencionadas no caput deste artigo.
§ 2º Nos termos do inciso IV do art. 74 da Constituição Federal, a certidão emitida por esta
comissão será ratificada pela Controladoria Geral do Município antes da Prestação de Contas ser
remetida ao Tribunal de Contas.
Art. 3° A Comissão permanecerá constituída até a conclusão do processo de prestação de
contas de 2021.
Art. 4° Os trabalhos desenvolvidos pelos membros ora nomeados serão considerados serviço
público relevante não sendo, portanto, remunerados.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.311, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO
RESOLVE:
Art. 1º Fica concedida licença maternidade prevista no artigo 110 da Lei Municipal nº 2.673/
1995, alterada pela Lei Municipal nº 5.025/2009 pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a
servidora abaixo relacionada:
SERVIDORA
MATRÍCULA CARGO
SETOR
Samira Flávio Vieira 3.882-2
Técnico de Enfermagem EF - 06 Seção de CME
PERÍODO DE GOZO: 07/12/2021 à 04/06/2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.317, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a pedido, a servidora PAMELA DE FATIMA BENETOLI, do cargo de Oficial de
Administração, Nível E-10, nomeada pela Portaria nº 18.096/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os seus efeitos a 27/12/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ERRATA
PORTARIA N° 18.147, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021.
Publicado neste jornal, edição 1.369, de 06 de outubro de 2021, página 12.
Onde se lê:
PORTARIA N° 18.147, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021.
...Prefeitura do Município de Varginha, 08 de outubro de 2021.
Leia-se:
PORTARIA N° 18.147, DE 06 DE OUTUBRO DE 2021.
...Prefeitura do Município de Varginha, 06 de outubro de 2021.

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL Nº 019/2021
A Prefeitura do Município de Varginha/MG torna público que necessita locar, pelo prazo mínimo de
12 (doze) meses, prorrogáveis conforme seu interesse e suas necessidades, de acordo com a
legislação vigente, um imóvel para instalação e funcionamento do Banco de Sangue/Hemominas,
observando o que dispõe o inciso X do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93.
O imóvel deverá atender às seguintes especificações mínimas:
- Localização na área central ou adjacências;
- Área total de no mínimo 300 metros;
- Imóvel com acessibilidade;

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 30 DE

ANO XXI - nº 1384
- Possuir AVCB e adequações da Vigilância Sanitária;
- Almoxarifado;
- DML de coleta;
- DML de laboratório;
- 10 salas;
- Banheiros para Funcionários;
- Banheiros para Público;
- Banheiro acessível;
- Copa/Cozinha funcionários;
- Copa/Cozinha doadores;
- Recepção;
- Rede de telefonia e internet;
- Estacionamento para veículos.
As propostas deverão conter, além do seu prazo de validade de, no mínimo 90 (noventa) dias, os
seguintes dados: descrição minuciosa do imóvel, localização, área física, instalações existentes
e valor locativo mensal em moeda corrente.
As propostas deverão ser entregues no Departamento de Suprimentos da Prefeitura Municipal
de Varginha/MG, sito na Rua Julio Paulo Marcelini, 50 – Vila Paiva, até às 15h00 do dia 14/01/2022
ou através do e-mail julio.angelo@varginha.mg.gov.br, onde também podem ser sanadas quaisquer dúvidas.
A Prefeitura Municipal de Varginha/MG reserva-se o direito de optar pelo imóvel que melhor
atender às suas necessidades.
Varginha/MG, 28 de dezembro de 2021.
Sergio Kuroki Takeshi
Secretário Municipal de Administração
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 310/2021
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, 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 empresa especializada
para execução de serviços de vigilância desarmada para guarnecer prédios públicos
sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, conforme estabelecido no
Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da empresa Plantão Serviços de Vigilância
Ltda., cujo valor da proposta foi de R$ 473.098,14 (quatrocentos e setenta e três mil e noventa
e oito reais e quatorze centavos) mensais, perfazendo o valor total da contratação em R$
5.677.177,68 (cinco milhões e seiscentos e setenta e sete mil e cento e setenta e sete reais e
sessenta e oito centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 29 de dezembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 317/2021
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 equipamentos de
proteção individual – EPI’s, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória,
em favor da empresa Renato Isidoro – ME: Item 01 – Calçado ocupacional de uso profissional,
tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro, palmilha de montagem em material
sintético montada pelo sistema strobel, solado de borracha antiderrapante, resistente ao contato
com alta temperatura, sistema de absorção de energia na região do salto, resistente ao óleo
combustível, marcação do C.A. no produto - nº. 35 – cor preta – R$ 119,00 (cento e dezenove
reais) Par – Bracol, Item 02 – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, fechamento
em elástico, confeccionado em couro, palmilha de montagem em material sintético montada pelo
sistema strobel, solado de borracha antiderrapante, resistente ao contato com alta temperatura,
sistema de absorção de energia na região do salto, resistente ao óleo combustível, marcação do
C.A. no produto - nº. 37 – cor preta – R$ 119,00 (cento e dezenove reais) Par – Bracol, Item 03
– Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado
em couro, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, solado de
borracha antiderrapante, resistente ao contato com alta temperatura, sistema de absorção de
energia na região do salto, resistente ao óleo combustível, marcação do C.A. no produto - nº. 38
– cor preta – R$ 119,00 (cento e dezenove reais) Par – Bracol, Item 04 – Calçado ocupacional de
uso profissional, tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro, palmilha de
montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, solado de borracha antiderrapante,
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resistente ao contato com alta temperatura, sistema de absorção de energia na região do salto,
resistente ao óleo combustível, marcação do C.A. no produto - nº. 39 – cor preta – R$ 119,00
(cento e dezenove reais) Par – Bracol, Item 05 – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo
botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro, palmilha de montagem em material
sintético montada pelo sistema strobel, solado de borracha antiderrapante, resistente ao contato
com alta temperatura, sistema de absorção de energia na região do salto, resistente ao óleo
combustível, marcação do C.A. no produto - nº. 40 – cor preta – R$ 119,00 (cento e dezenove
reais) Par – Bracol, Item 06 – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, fechamento
em elástico, confeccionado em couro, palmilha de montagem em material sintético montada pelo
sistema strobel, solado de borracha antiderrapante, resistente ao contato com alta temperatura,
sistema de absorção de energia na região do salto, resistente ao óleo combustível, marcação do
C.A. no produto - nº. 41 – cor preta – R$ 119,00 (cento e dezenove reais) Par – Bracol, Item 07
– Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado
em couro, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, solado de
borracha antiderrapante, resistente ao contato com alta temperatura, sistema de absorção de
energia na região do salto, resistente ao óleo combustível, marcação do C.A. no produto - nº. 42
– cor preta – R$ 119,00 (cento e dezenove reais) Par – Bracol, Item 08 – Calçado ocupacional de
uso profissional, tipo botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro, palmilha de
montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, solado de borracha antiderrapante,
resistente ao contato com alta temperatura, sistema de absorção de energia na região do salto,
resistente ao óleo combustível, marcação do C.A. no produto - nº. 44 – cor preta – R$ 119,00
(cento e dezenove reais) Par – Bracol, Item 09 – Calçado ocupacional de uso profissional, tipo
botina, fechamento em elástico, confeccionado em couro, palmilha de montagem em material
sintético montada pelo sistema strobel, solado de borracha antiderrapante, resistente ao contato
com alta temperatura, sistema de absorção de energia na região do salto, resistente ao óleo
combustível, marcação do C.A. no produto - nº. 45 – cor preta – R$ 119,00 (cento e dezenove
reais) Par – Bracol, perfazendo o valor total da contratação em R$ 7.854,00 (sete mil, oitocentos
e cinquenta e quatro reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 23 de dezembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 359/2021
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 dos representantes das licitantes 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 equipamentos
odontológicos, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da
empresa Midas Comércio Atacadista de Produtos Hospitalares Ltda. – EPP: Item 01 –
Câmara reveladora- conforme Memorial Descritivo – R$ 325,00 (trezentos e vinte e cinco reais)
Un – Biotron Advanced, Item 02 – Avental plumbífera adulto c/protetor tireoide - conforme
Memorial Descritivo – R$ 900,00 (novecentos reais) Un – Nmartins NM – 140, Item 03 – Negatoscópio ultra slim endodôntico - conforme Memorial Descritivo – R$ 320,00 (trezentos e vinte reais)
Un – Biotrom Ultra Slim Led Endodontico, Item 04 – Contra ângulo odontológico push boton conforme Memorial Descritivo – R$ 730,00 (setecentos e trinta reais) Un – D700 Intra SL30, Item
05 – Turbina: alta rotação push boton - conforme Memorial Descritivo – R$ 825,00 (oitocentos e
vinte e cinco reais) Un – D700 Aro SL30 PB, Item 06 – Aparelho laser terapêutico portátil conforme Memorial Descritivo – R$ 6.284,00 (seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais) Un –
DMC Therapy XT, perfazendo o valor total da contratação em R$ 46.993,00 (quarenta e seis mil,
novecentos e noventa e três reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 27 de dezembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 366/2021
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 dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas
satisfazem os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de materiais ambulatoriais,
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para manutenção dos serviços de saúde do Município, conforme estabelecido no Inciso VI do
artigo 43 da Lei Licitatória, em favor das empresas Tidimar Comércio de Produtos Médicos
Hospitalares Ltda.: Item 01 – Agulha descartável, 20 x 5,5; tipo: hipodérmica; tamanho: 20 x
5,5; apresentação: estéril, com bisel trifacetado e canhão plástico resistente e atoxico material:
em aço inox, siliconizada; embalagem: cx c/ 100 un; especificação complementar: embalada
individualmente em blister de acetato de celulose e papel grau cirúrgico com data de fabricação
e validade impressos na embalagem. – R$ 0,09 (nove centavos) Un – Injex, Item 18 – Cateter
intravenoso g 18 x 1 ¼ com dispositivo de segurança, radiopaco, estéril em poliuretano, resistente, flexível a torção, transparente, siliconizado, sendo a agulha com bisel trifacetado, com
câmara de refluxo sanguíneo com filtro tamanho g18x1 ¼ polegadas (1.1x32mm) com sistema de
prote-ção da agulha após punção, com conector rígido, tipo luer lock embalado em embalagem
indivi-dual, em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica – R$ 2,01 (dois
reais e um centavo) Un – Descarpack, Item 19 – Cateter intravenoso g 20 x 1 ¼ com dispositivo
de segu-rança, radiopaco, estéril em poliuretano, resistente, flexível a torção, transparente,
siliconizado, sendo a agulha com bisel trifacetado, com câmara de refluxo san-guíneo com filtro
tamanho g20x1 ¼ polegadas (1.1x32mm) com sistema de proteção da agulha após punção, com
conector rígido, tipo luer lock embalado em embalagem individual, em material que promova
barreira microbiana e abertura asséptica e o produto deverá obedecer a legislação atual vigente. – R$ 2,01 (dois reais e um centavo) Un – Descarpack, perfazendo o valor total da
contratação em R$ 7.617,00 (sete mil, seiscentos e dezessete reais); Promédica Medservice
Ltda.: Item 09 – Bobina para ecg ar 1200 com sensor, medida 120mm x 20m – R$ 15,50 (quinze
reais e cinquenta centavos) Un – Tecnoprint, perfazendo o valor total da contratação em R$
3.100,00 (três mil e cem reais); Soma/MG Produtos Hospitalares Ltda.: Item 22 – Equipo
macro-gotas com injetor lateral sistema fechado. Entrada de ar e filtro, câmara flexível e conector
plug. Fabricado em PVC transparente e atoxico. Possui tubo flexível com comprimento aproximado
de 1,2m. Embalado em papel grau cirúrgico e esterilizado por oxido de etileno, com dados de
identificação. Validade. Procedência e registro no M.S. – R$ 1,10 (um real e dez centavos) Un –
TKL, Item 23 – Esparadrapo impermeável cor branca 10cm.x4,5m. Cor branca. Confeccionado
com tecido 100% algodão. Facilidade no rasgo. Resina acrílica e adesiva a base de borracha
natural, com excelente adesão, isento de sujidades. Enrolado em carretel em embalagem com
dados de identificação, procedência, data de validade e registro M.S. – R$ 7,79 (sete reais e
setenta e nove centavos) Rol – Procitex, perfazendo o valor total da contratação em R$ 17.665,28
(dezessete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos); C.B.S. Médico
Científica S/A: Item 29 – Indicador biológico p/ vapor (03 horas) indicador biológico para vapor
do tipo auto contido com tempo de resposta final negativa em 3 horas por método de fluorescência
para o monitoramento biológico de ciclos de esterilização a vapor saturado sob pressão composto por uma tira de papel contendo um populaçãoo microbiana minima de 100.000 cem mil
esporos secos e padronizados de geobacillus stearothermophilus atcc 7953 com certificado de
qualidade assegurada a tira contendo esporos deve estar acondicionada em uma ampola plástica termorresistente contendo um ampola de vidro lacrada com caldo nutriente próprio para
crescimento dos microorganismos a ampola plástica deve ser fechada por uma ampola marrom
com aberturas laterais e protegida por papel filtro hidrofóbico. cada ampola possuindo um rotulo
externo que informa o nome do produto lote validade contendo campos para identificação da
ampola e um indicador químico de exposição que diferencia as ampolas processadas das não
processadas com registro no ms. com consignação de incubadora. – R$ 19,80 (dezenove reais
e oitenta centavos) Un – 3M, Item 30 – Integrador químico vapor comply 1243 de uso interno.
consiste de uma pilula química sensível a temperatura e ao vapor contida em uma bolsa laminada
de papel e filme. (caixa com 500 unidades) – R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta
centavos) Cx – 3M, Item 38 – Fixador de tubos e sondas nasais – composição: dorso de
poliuretano laminado sobre não tecido de poliester, adesivo acrílico e liner protetor siliconado. –
R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos) Un – 3M, perfazendo o valor total da contratação em R$
7.015,50 (sete mil e quinze reais e cinquenta centavos); e Vale Comercial EIRELI: Item 07 –
Bateria 9v não recarregável – R$ 12,80 (doze reais e oitenta centavos) Un – Rayovac, Item 08 –
Bateria alcalina 9v 6lr61 6am6 para uso em receptor de microfone auricular marca karsect. – R$
12,80 (doze reais e oitenta centavos) Un – Rayovac, Item 14 – Cadarço estéril 10 metros 100%
algodão com 10mts de comprimento, usado para a fixação dos tubos endotraqueais. – R$ 5,00
(cinco reais) Un – Tecenil, Item 21 – Clips em plástico para ecg adulto – R$ 37,90 (trinta e sete
reais e noventa centavos) Un – Globaltech, Item 25 – Fio cirúrgico inabsorvível monofilamentar de
poliamida 4.0 com 45 cm, com agulha 24mm, curvatura de 3/8 circulo triangular. Cor preto.
(Cuticular) Acondicionado em envelope secundário, estéril. Em embalagem individual que facilite
a identificação imediata e a manipulação do produto. Deverá constar o registro no Ministério da
Saúde. – R$ 49,60 (quarenta e nove reais e sessenta centavos) Cx – Bioline, Item 26 – Fio
cirúrgico inabsorvivel monofilamentar de poliamida 3.0 nylon com 45 cm agulha 30mm com
curvatura de 3/8 circulo triangular cor preto cuticular acondicionado em envelope secundário
estéril em embalagem individual que facilite a identificação imediata e a manipulação do produto
devera constar o registro no Min. da Saúde – R$ 49,60 (quarenta e nove reais e sessenta
centavos) Cx – Bioline, Item 27 – Fio nylon 5.0 45cm c/agulha 3/8 19mm fio cirúrgico inabsorvivel
monofilamentar de poliamida 5.0 c/ 45 cm, com agulha 19mm, curvatura de 3/8 circulo triangular.
cor preto. (Cuticular) Acondicionado em envelope secundário, estéril em embalagem individual
que facilite a identificação imediata e a manipulação do produto. Deverá constar o registro no
Min. da Saúde. – R$ 49,60 (quarenta e nove reais e sessenta centavos) Cx – Bioline, Item 28 –
Glicose 50% 20 ml – R$ 1,31 (um real e trinta e um centavos) Amp – Isofarma, Item 32 – Papel grau
cirúrgico tamanho 300mm x 500mm resistente a esterilização e ao manuseio, atoxico c/ uma face
branca opaca e a outra transparente, descartável, embalagem com 200 unidades, com dados de
identificação e procedência e validade registro no ms. com fita protetora autocolante – R$ 1,46
(um real e quarenta e seis centavos) Un – Hospflex, Item 33 – Papel grau cirúrgico tamanho
450mm x 600mm papel grau cirúrgico resistente a esterilização e ao manuseio, atoxico, com uma
face branca opaca e a outra transparente, descartável, tamanho 450m m x 600mm, com fita
protetora. com dado de identificação e procedência. a, validade e registro no M.S. embalagem
com 200 unidades. – R$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos) Un – Hospflex, Item 37 –
Carvão ativado vegetal em pó com alto grau de pureza frasco de 1 kg, c/ laudo de pureza. – R$
95,00 (noventa e cinco reais) Frs – Synth, Item 42 – Canula de traqueostomia descartável 5.0 c/
b confeccionada em material atoxico, composta por canula externa com balão, tampa de vedação, linha radiopaca, asas para fixação com impressão do numero em local visível, acabamento
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que não cause traumatismo traqueal, mandril com pontas arredondadas e de fácil manuseio,
embalagem estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo da esterilização e tempo
de validade e registro no MS. – R$ 67,00 (sessenta e sete reais) Un – BCI, Item 43 – Gel para ecg
/ ultrassonografia frs. c/ 300 ml. Gel para ultrassonografia, ecg, fabricado c/ matéria de prima de
alta qualidade não gorduroso, hidratante, solúvel em água e de fácil remoção, ph neutro, embalagem
com dados de identificação e procedência. A partir da data de entrega. – R$ 3,45 (três reais e
quarenta e cinco centavos) Frs – Multigel, perfazendo o valor total da contratação em R$
10.832,20 (dez mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 21 de dezembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 369/2021
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 dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que as propostas formuladas
satisfazem os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de eletrodomésticos,
conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor das empresas ADS
Transporte, Consultoria e Informática Ltda.: Item 02 – Refrigerador/geladeira – 500 lts –
duplex – 110V – Frost Free – potencia: 126W – consumo: 69KWH – consumo de standby: 69KWH
– frequencia: 60HZ – corrente: 1.2A – capac. refrigerador: 396 lts – capac. freezer: 104 lts – 2
portas – porta-ovos e latas: removíveis – posição do freezer: em cima – controle de temperatura
no refrigerador: 5 – classif. energética: A – certificado INMETRO. – R$ 5.020,00 (cinco mil e vinte
reais) Un – Brastemp BRM57ABANA, Item 05 – Forno micro-ondas – 32 lts – cor cinza inox
espelhado – 127V – painel integrado – níveis de potência: 10 – display: LCD – relógio – prato
giratório – descongelante – receitas pré-programadas – trava de segurança – LXAP:
539x307x430mm. – R$ 895,00 (oitocentos e noventa e cinco reais) Un – Consul CMS45AR, Item
07 – Freezer vertical – 231 lts – 01 porta reversível - 127V – classificação: A - controle de
temperatura manual externo – capac. bruta: 260 lts – 04 cestos deslizantes e removíveis - 01
gavetão – degelo Cycle defrost – não contem CFC – congelamento rápido – rodízios p/transporte
– Alt. 153.9cm x Larg. 61.6cm x Prof. 69.1cm – peso: 53 Kg – garantia de 12 meses. – R$ 3.100,00
(três mil e cem reais) Un – Consul CVU26EBANA, perfazendo o valor total da contratação em R$
9.015,00 (nove mil e quinze reais); Prime Negócios Ltda – ME: Item 01 – Fogão industrial – 06
bocas duplo - grelha 40x40 - perfil 10cm – sem forno – para uso central – c/ascendedores dos
dois lados – cor branca. – R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) Un – Itajobi / Tradicional,
perfazendo o valor total da contrataçaão em R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais); e Farah
Licitações e Comércio Ltda.: Item 03 – Freezer domestico – vertical; capacidade para 335
litros; tensão de 110v/220v; cor branca; painel frontal; controle de temperatura externa. garantia
mínima de 12 meses. – R$ 5.568,00 (cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais) Un – Metalfrio
Modelo VF55FT, Item 06 – Liquidificador industrial – 3.5 lts – 127V – pot. máxima: 1200W p/ cima
– frequência: 60HZ p/cima – rotação: acima de 22.000RPM - copo removível em chapa de inox –
flange do copo em material plásticos injetado na cor clara c/ dreno posicionado de modo a não
haver entrada de líquidos no gabinete do motor – alças em aço inox com espessura de 1,25mm
– com bordas rebatidas p/ o lado interno e soldas em toda extensão – tampa do copo em aço inox
c/espessura mínima de chapa 0,6mm, com dobras estruturais que permita a limpeza interna –
gabinete do motor em aço inox c/ espessura mínima de chapa 0,6mm – sapatas antivibratórias em
material aderente – placas, eixos, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de
tração da faca em inox – conjunto de facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível p/
limpeza – flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox
– interruptor liga/desl. - interruptor p/ pulsar – motor monofásico de 1/2HP – dimensionamento e
robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis c/ a corrente de operação –
fabricação em conformidade com NR-12. – R$ 1.199,00 (um mil cento e noventa e nove reais) Un
– Skynsem Modelo TA 04MBN, perfazendo o valor total da contratação em R$ 7.966,00 (sete mil,
novecentos e sessenta e seis reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 22 de dezembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 370/2021
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
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os interesses da Administração Pública
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de relógio de ponto
biométrico, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da
empresa Sisponto Tecnologia Ltda.: Item 01 – Relógio de ponto eletrônico biométrico – R$
2.100,00 (dois mil e cem reais) Un – Henry, Modelo Prisma ADV, perfazendo o valor total da
contratação em R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 22 de dezembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 371/2021
REGISTRO DE PREÇOS
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, Decretos Municipal nº 2.302/1999 e 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 o registro de preços para prestação
de serviços médicos especializados em realização de exames por telemedicina/
distância para atendimento ambulatorial aos pacientes da rede pública do Município
de Varginha, determinando que se proceda a lavratura da competente Ata de Registro de
Preços em favor da empresa TI Telemedicina Integrada Ltda.: Item 01 – Eletrocardiograma –
R$ 8,40 (oito reais e quarenta centavos) Ex, Item 03 – Espirometria – R$ 22,00 (vinte e dois reais)
Ex, Item 07 – Avaliação do Risco Cardíaco para Cirurgia – R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) Ex.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 22 de dezembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 275/2021
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 – Pregão Presencial nº 275/2021, cujo objeto constitui-se da
contratação de empresa especializada na área de engenharia, incluindo mão de obra, materiais
e disponibilização de equipamentos necessários para fornecimento, instalação, configuração,
capacitação técnica, assistência técnica de solução de engenharia para videomonitoramento e
acessibilidade digital das escolas municipais.
Registre-se e publique-se.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 310/2021
D E C I S Ã O – JULGAMENTO DE RECURSOS
Na qualidade de Prefeito do Município de Varginha e conforme consubstanciado no § 4º do artigo
109 da Lei de Licitações, após análise das razões de Recurso, assim como os documentos
constantes do Processo Licitatório – Pregão Presencial nº 310/2021, cujo objeto constituise da contratação de empresa especializada para execução de serviços de vigilância
desarmada para guarnecer prédios públicos sob a responsabilidade da Secretaria
Municipal de Educação, nego provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa
Algiz Vigilância e Segurança EIRELI e, assim decidido, mantenho a classificação da Recorrida –
Plantão Serviços de Vigilância Ltda., adjudicando o objeto da licitação em seu favor.
Dê-se publicidade e prosseguimento ao feito.
Varginha (MG), 29 de dezembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito do Município de Varginha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 321/2021
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 321/2021, cujo objeto
constitui-se da contratação de empresa especializada em serviços médicos de
ortopedia, decidiu por classificar, habilitar e declarar vencedora no presente certame a empresa Associação Beneficente SHDSS.
Varginha (MG), 29 de dezembro de 2021.
Déslei Campos de Castro
Pregoeiro
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 373/2021
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 373/2021, cujo objeto
constitui-se da Aquisição de Materiais para o Serviço de Verificação de Óbitos, decidiu
por classificar, habilitar e declarar vencedoras no presente certame as empresas Engepom
Equipamentos para Refrigeração Ltda, Midas Comércio Atacadista de Produtos
Hospitalares Ltda ME e Nutrifênix Comércio Varejista e Serviços Ltda.
Varginha (MG), 29 de dezembro de 2021.
Déslei Campos de Castro
Pregoeiro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ERRATA
Publicamos neste jornal, edição nº 1382 do dia 23/12/2021, Págs. 18, “Licitação - Pregão Presencial nº 363/2021 – Homologação”
Onde se lê: “HOMOLOGO a presente Licitação, que tem por objeto o registro de preços para o
fornecimento de lanches, para suprimento das unidades da Administração Direta, determinando
que se proceda a lavratura da competente Ata de Registro de Preços em favor da empresa
Welington Mol da Silva – ME, cujo preço será apurado com base na oferta de 30% (trinta por
cento) de desconto que incindirá sobre a tabela do Boletim Informativo Diário de Preços, publicado pela Ceasa – MG / Unidade Grande BH.”.
Leia-se: “HOMOLOGO a presente Licitação, que tem por objeto o registro de preços para o
fornecimento de produtos hortifrutigranjeiros para suprimento do Zoológico Municipal, determinando que se proceda a lavratura da competente Ata de Registro de Preços em favor da
empresa Welington Mol da Silva – ME, cujo preço será apurado com base na oferta de 30% (trinta
por cento) de desconto que incindirá sobre a tabela do Boletim Informativo Diário de Preços,
publicado pela Ceasa – MG / Unidade Grande BH.”.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ERRATA
Publicamos neste jornal, edição nº 1382 do dia 23/12/2021, Págs. 18, “Licitação - Pregão Presencial nº 365/2021 – Homologação”
Onde se lê: “HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de 2.000m² de
grama esmeralda, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor das
empresas Markoluka móveis e Equipamentos Ltda. – EPP (...)”.
Leia-se: “HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de mobiliários e
eletroeletrônicos, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor das
empresas Markoluka móveis e Equipamentos Ltda. – EPP (...)”.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
O Diretor 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 30 (trinta) 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: 20/12/2021 a 24/12/2021
Nome
Processamento
Placa Infração Data
Hora
Joao Matias De Siqueira
AG05936952 HFC-1729 763-32 02/12/2021 12:05
Jose Sergio Rodrigues
AG05937203 EFV-5759 736-62 03/12/2021 07:59
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 Infra-
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ções 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: 20/12/2021 a 24/12/2021
Nome
Processamento Placa
Infração
Data
Valor
Alexandre Romulo Tirelli
AG03649136 EIF-5F66
554-14 06/09/2021 195,23
Breno Apolinario Tristao
AG03649350 PZW-6C51 605-01 27/09/2021 293,47
Carla Beatriz Rangel Dos Santos AG03649285 LMR-9B72 736-62 20/09/2021 130,16
Cinthia Flavia Cazelato
AG03649278 HBC-4J73 545-26 15/09/2021 195,23
Cristiane Pereira Brandao
AG03649357 JNY-0068 653-00 02/10/2021 195,23
Elina Batista Nascimento
AG03649261 FPE-5J16 763-32 10/09/2021 293,47
Maria Ap Alvaro Araujo
AG03649379 ERY-7539 546-00 22/09/2021 130,16
Maria Ivone Teixeira Naves
AG03649190 GZJ-5366 554-12 16/09/2021 195,23
Maria Terezinha De Oliveira Silv
AG03649432 RNL-5I83
763-32 30/09/2021 293,47
Marjorie Ribeiro Pessoa Da Silva AG03649347 FXV-1213 554-13 23/09/2021 195,23
Primeira Igreja Batista Caxambu
AG03649163 BWH-5358 736-62 09/09/2021 130,16
Sabrina Elisamara G Da Silva
AG03649294 CJQ-4144 556-80 22/09/2021 195,23
Eduardo Bueno Sepini
Diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito
Autoridade de Trânsito do Município de Varginha

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – 041/2021
PROCESSO DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA – EDITAL 117/2021
Conforme disposições contidas no item 13, do Edital 117/2021, fica a candidata abaixo relacionada, regularmente classificada no Processo de Seleção Simplificada realizado através do
Edital 117/2021, DEVIDAMENTE NOTIFICADA para no PRAZO DE 3 (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 possuir mais o direito à contratação temporária nos termos
do respectivo edital, para preenchimento de vaga referente ao Processo Administrativo nº
16.627/2021:
Candidata
Cargo
Karina Augusta Freitas
TNS/ES/Médico Plantonista Pediatra
Varginha, 30 de dezembro de 2021.
Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE INSCRITOS E CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
Edital 125/2021
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 124/2021, para provimento através de contratação por tempo determinado para exercer funções do cargo de
TNS/ES/Médico Plantonista Cirurgião Geral, nos termos do Processo nº 18.238/2021.
Fica imediatamente convocado para comparecimento no Departamento de Recursos Humanos
para início dos procedimentos de contratação o candidato relacionado no quadro abaixo.
Cargo: TNS/ES/Médico Plantonista/Cirurgião Geral
Classif. Insc
E-mail enviado / horário
Candidato (a)
Situação
19º
13620
28.12.2021 – 08:39
José Antonio Pereira Devaston
Convocado
Varginha, 30 de dezembro de 2021.
Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO 126/2021
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
das vagas referente ao Processo Administrativo nº 21.050/2020 – Contrato por tempo
determinado, conforme discriminado abaixo:
1 - DAS VAGAS
CARGO
Motorista

VAGAS
01

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 de no máximo 6 (seis) meses, podendo
ser encerrado antes caso haja encerramento da demanda.
3 – FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público para atender à execução de serviços em virtude
da situação de emergência em saúde pública, decorrente da epidemia de doença infecciosa viral
respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19) nas Unidades Básicas que atendem
como Unidades de Vacinação contra o COVID-19, assim como para compor Equipes Volantes
para vacinação Extra Muro (Asilo, hospitais, domicílios etc.), para Enfrentamento ao novo
Coronavírus, com a devida autorização do senhor Prefeito, conforme Processo Administrativo nº
21.050/2020.
4 – REMUNERAÇÃO
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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
VENCIMENTO BASE – R$ (¹)
Motorista
1.529,73
(¹) O vencimento base é fixado 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, conforme sua necessidade, inclusive finais de semana.
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 conforme Edital Concurso Público nº
002/2018;
• 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 de 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, achando-se
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 outros documentos que possam ser exigidos pelo Departamento de Recursos
Humanos pertinentes ao exercício do cargo a ser ocupado;
• 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 para o cargo;
• 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. Em atendimento ao Decreto Municipal nº 8.623/2018 não serão aceitos documentos com
divergência no nome ou quaisquer outras informações do candidato, implicando na exclusão do
processo de contratação
6 - CRONOGRAMA DE RESPOSTA
6.1. Os candidatos classificados no Edital 002/2018 ainda não nomeados e que não estejam
contratados, que estiverem interessados nas vagas para contratação por tempo determinado,
deverão manifestar-se através do e-mail: ana.rosa@varginha.mg.gov.br citando no campo
“Assunto” : Convocação – Edital 126/2021 – Cargo: “Motorista”
No corpo do e-mail deverá manifestar interesse na contratação por tempo determinado, declarando que tem disponibilidade para início imediato conforme condições estabelecidas pela
Secretaria Municipal de Saúde, informando também nome completo, número da inscrição e
classificação obtida no concurso, para agilizar a identificação do candidato.
6.2. Somente serão admitidos e-mails enviados entre 7h30 e 16h30, no dia 05.01.2022.
6.3. Será verificado se o e-mail com a manifestação de interesse na contratação foi enviado
tempestivamente, se o candidato encontra-se classificado na lista de aprovados no Concurso Edital 002/2018 para o referido cargo e se atendem aos requisitos estabelecidos, quais sejam,
não estarem nomeados ou contratados utilizando a listagem do referido Edital para convocação.
Candidatos que enviarem e-mail mas não constarem na listagem de aprovados do concurso
terão a manifestação enviada por e-mail desconsiderada.
6.4. Caso haja candidatos excedentes entre os que se manifestarem por e-mail, serão convocados
até o limite das vagas ofertadas, aqueles que estiverem melhor posicionados na lista de
classificação geral do Concurso Público.
6.5. Os candidatos que manifestarem interesse nas vagas, mas ficarem como excedentes,
serão convocados, sempre obedecendo a ordem de classificação, para ocupar vaga no caso
de não atendimento das exigências deste Edital, desistência do candidato anteriormente
convocado ou vaga aberta referente ao mesmo processo de contratação.
6.6. A listagem dos candidatos excedentes que atenderem a convocação por e-mail será divulgada
na página oficial do município na internet no endereço: http://www.varginha.mg.gov.br
6.7. A manifestação de interesse do candidato vale apenas para as vagas apresentadas neste
Edital e em nada altera a lista para convocações por provimento efetivo através de nomeação.
7– INÍCIO DAS ATIVIDADES
A convocação é para início imediato, a ser definido pela Secretaria Municipal de Saúde, após a
realização do exame admissional. Caso a Secretaria Municipal de Saúde comunique oficialmente
que o candidato não entrou em exercício na data determinada, ele será automaticamente eliminado e caso já tenha assinado contrato, terá seu contrato rescindido de ofício.
8 – DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
O candidato obriga-se a exercer as atribuições do cargo fixadas no Decreto 8.660/2018, bem
como outras atribuições de igual nível de complexidade que forem determinadas pela Secretaria
Municipal de Saúde para atender às demandas do plano de vacinação e normas de segurança
estabelecidas em virtude do momento pandêmico.
Varginha, 30 de dezembro de 2021
Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
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SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Secretaria Municipal de Saúde, através do Setor de Vigilância Ambiental NOTIFICA os
contribuintes abaixo relacionados de que, em seu desfavor, encontra-se em tramitação junto a
esta Secretaria Processo Administrativo referente ao Auto de Infração pela falta de limpeza de
lote e/ou Imóvel.
Contribuinte:
Processo : Endereço do Lote:
MARIA CLEDIMA CORREA 12785/2021 AV. DOS TACHOS, Nº 829 BAIRRO: SAGRADO
CORAÇÃO QUADRA: K LOTE: 9
O prazo para apresentação de recurso/impugnação ou atendimento do solicitado é de 10 (Dez)
dias a partir da publicação deste.
Varginha - MG, 27 de Novembro de 2021.
José Donizeti de Souza
Encarregado do Setor de Vigilância Ambiental
=
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Secretaria Municipal de Saúde, através do Setor de Vigilância Ambiental NOTIFICA os
contribuintes abaixo relacionados de que, em seu desfavor, encontra-se em tramitação junto a
esta Secretaria Processo Administrativo referente ao Auto de Infração pela falta de limpeza de
lote e/ou Imóvel.
Contribuinte:
Processo :
Endereço do Lote:
ASTOLFO TOME PEREIRA ESPOLIO 17339/2021
RUA PARIS, S/Nº BAIRRO: VILA ANDERE
I QUADRA: C LOTE: 24
O prazo para apresentação de recurso/impugnação ou atendimento do solicitado é de 10 (Dez)
dias a partir da publicação deste.
Varginha - MG, 27 de Novembro de 2021.
José Donizeti de Souza
Encarregado do Setor de Vigilância Ambiental
=
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Secretaria Municipal de Saúde, através do Setor de Vigilância Ambiental NOTIFICA os
contribuintes abaixo relacionados de que, em seu desfavor, encontra-se em tramitação junto a
esta Secretaria Processo Administrativo referente ao Auto de Infração pela falta de limpeza de
lote e/ou Imóvel.
Contribuinte:
Processo :
Endereço do Lote:
MARILDA CANDIDA DOS SANTOS
17343/2021
RUA JOSÉ ROTUNDO, Nº 160 BAIRRO:
MINAS GERAIS QUADRA: F LOTE: 17
O prazo para apresentação de recurso/impugnação ou atendimento do solicitado é de 10 (De )
dias a partir da publicação deste.
Varginha - MG, 27 de Novembro de 2021.
José Donizeti de Souza
Encarregado do Setor de Vigilância Ambiental

FUNDAÇÃO ROCHA BRAGA
ACORDO DE COOPERAÇÃO
PLANO DE TRABALHO
Tendo por princípios; a colaboração/cooperação, solidariedade, respeito à dignidade humana e
valorização da saúde dos cidadãos, e por diretriz fundamental; o amparo às pessoas que
carecem de atendimento médico hospitalar, às Partes abaixo descritas, resolve celebrar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO, mediante as formas e condições, reguladas no Plano de
Trabalho conforme a seguir:
I DAS PARTES:
ENTIDADE CELEBRANTE: FUNDAÇÃO ROCHA BRAGA, pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o Nº 25.871.815/0001-77, com sede a Rua
Thomaz Silva, n. 150, sala 01, Jardim Petrópolis em Varginha/MG - CEP: 37.006-710 neste ato
representada por seu Diretor Presidente – DR. MARÇAL PAIVA DE FIGUEIREDO, brasileiro, viúvo,
médico, inscrito no CPF sob o n° 064.018.566-53, identidade profissional n°
5141, expedido pela CRM/MG, residente e domiciliado na Rua Presidente Antonio Carlos, n°336,
apto 1002, Centro em Varginha/MG – CEP
EXECUTANTE: UNIMED VARGINHA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.845.504/0001-05, com sede a Rua
Thomaz Silva, n. 150, Jardim Petrópolis em Varginha/MG - CEP: 37.006-710, neste ato representado por seu Diretor Presidente - Dr. PAULO ROBERTO MAGALHÃES SWERTS.
ORGÃO CELEBRANTE: MUNICÍPIO DE VARGINHA, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ sob o n° 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, n. 50, Vila
Paiva, em Varginha/MG - CEP: 37.018-050 neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr.
VÉRDI LÚCIO MELO, brasileiro, casado, contador, CPF: 192.371.386-87, residente nesta cidade.
BENEFICIÁRIOS:- Usuários do Sistema Único de Saúde/SUS da Rede de Saúde da Atenção
Primária e Secundária/ APS, do Município de Varginha-MG.
II DO OBJETO:
Oferta de forma gratuita de consultas médicas em especialidades diversas, para os usuários do
Sistema Único de Saúde/SUS do Município de Varginha-MG, no total de 1.200 consultas anual,
com disponibilização de 100 consultas/mês.
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III DO FUNDAMENTO LEGAL:
O presente Acordo de Cooperação tem por arrimo legal à Lei 13.019/2014:
Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da
sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse
público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em
acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de
cooperação com organizações da sociedade civil;
e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março
de 1999. (Redação dada pela Lei nº 13.204,de 2015), notadamente em seus Artigos, parágrafos
e incisos:
Art.1º-Esta Lei institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e
organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de
finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos
previamente estabelecidos em PLANO DE TRABALHO, inseridos em inseridos em termos de
colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. (Redação dada pela Lei nº
13.204, de 2015); Artigo 2º, inciso III:- parceria: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação jurídica estabelecida formalmente entre a administração
pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução
de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividade ou de projeto
expressos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação;
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015);
Artigo 2º, inciso VIII-A: acordo de cooperação: instrumento por meio do qual são formalizadas as
parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a
consecução de finalidades de interesse público e recíproco
que não envolvam a transferência de recursos financeiros; (Incluído pela Lei nº 13.204, ;
Artigo 34: Para celebração das parcerias previstas nesta Lei, as organizações da sociedade
civil deverão apresentar:
I - (revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
II - certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de com-tribuições e de dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável de cada ente federado;
III - certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro Civil ou cópia do estatuto
registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão
simplificada emitida por junta comercial; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
IV - (revogado) ; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) V - cópia da ata de eleição do
quadro dirigente atual;
VI - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão
expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles;
VII - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela
declarado; (Redação Lei nº 13.204, de 2015)
Artigo 35-A: É permitida a atuação em rede, por duas ou mais organizações da sociedade civil,
mantida a integral responsabilidade da organização celebrante do termo de fomento ou de
colaboração, desde que a organização da sociedade civil signatária do termo de fomento ou de
colaboração possua: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
I - mais de cinco anos de inscrição no CNPJ; (Incluído Lei nº 13.204, de 2015) II - capacidade
técnica e operacional para supervisionar e orientar diretamente a atuação da organização que
com ela estiver atuando em
rede. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) Parágrafo único. A organização da sociedade civil
que assinar o termo de colaboração ou de fomento deverá celebrar termo de atuação em rede
para repasse de recursos às não celebrantes, ficando obrigada a, no ato
da respectiva formalização: (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
I - verificar, nos termos do regulamento, a regularidade jurídica e fiscal da organização executante
e não celebrante do termo de colaboração ou do termo de fomento, devendo comprovar tal
verificação na prestação de contas; I(ncluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
II - comunicar à administração pública em até sessenta dias a
assinatura do termo de atuação em rede. ( Lei nº 13.204, de 2015)
Artigo 42. As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de Termo de Colaboração, de
Termo de Fomento, ou Acordo de Cooperação, conforme o caso, que terá como cláusulas
essenciais: ( redação dada pela Lei nº 13.204 de 2.015), e seus incisos;
I- A descrição do objeto;
II- Às obrigações das partes;
III- À vigência, e a hipótese de prorrogação;
IV- À obrigação de prestar contas com definição de forma, metodologia e prazos;(redação dada
pela lei;13.204/2015; VIII- À forma de monitoramento e avaliação, com indicação dos recursos
humanos e tecnológicos que
serão empregados na atividade ou, se for o caso, a indicação da participação de apoio técnico
nos termos previstos no & 1º do artigo 58 desta lei;
XII - À prerrogativa atribuída à Administração pública para assumir
ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso
de paralização de modo a evitar sua descontinuidade;
XV- O livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno, e do tribunal de
contas correspondentes aos processos, aos documentos, e às informações relacionadas
ao Acordo de Colaboração, ou termo de cooperação, ou fomento, bem como nos locais de
execução do respectivo objeto;
XVII- A indicação do foro para dirimir dúvidas decorrentes da execução da parceria, estabelecendo a obrigatoriedade da prévia tentativa de solução administrativa, com a participação de
órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração
pública;(redação dada pela lei 13.204/2015;
XX- A responsabilidade exclusiva da Organização da Sociedade Civil,
pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, e comerciais relacionados à
execução do objeto previsto
no Acordo de Colaboração, ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsi-
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diária da administração pública a inadimplência da da parceria ou os danos decorrentes de
restrição
à sua execução; ( redação dada pela lei 13.204/2015;
Parágrafo único: Constará incorporado, e como anexo do Acordo de Cooperação o PLANO DE
TRABALHO, que dele será parte integrante e indissociável; (Redação dada pela lei nº 13.204/
2015;
Entre outras normas, leis, e regulamentos, regentes ao amparo Legal que definem direitos e
obrigações acerca do objeto ora pactuado.
IV DO PRAZO:
Fica estabelecido para este Acordo de Colaboração/Cooperação o prazo de 12 meses, a contar
da data de sua assinatura. Podendo ser estendido caso houver possibilidades e interesses
mútuos.
V DAS RELAÇÕES JURÍDICAS BILATERAIS - ATUAÇÃO EM REDE E DA GESTÃO
NA EXECUÇÃO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO:
Entidade Celebrante: ..................... FUNDAÇÃO ROCHA BRAGA;
Órgão Celebrante: ......................... MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG;
Executante: ................................... UNIMED / VARGINHA.
Forma da disponibilização das Consultas:
ESPECIALIDADE
ATENDIMENTOS
Diversas conforme abaixo descritas
Segunda a sexta- feira
entre outras...
Em horário comercial

DEZEMBR
O DE 2021
DEZEMBRO

QUANTIDADE
100 (cem) consultas
mensais

DA REGULAMENTAÇÃO QUANTO AOS PEDIDOS DE EXAMES COMPLEMENTARES:
Por força deste Termo de Colaboração, FICA DETERMINADO que; no ato dos atendimentos das
consultas de cada Especialidade; ÀS SOLICITAÇÕES DE EXAMES COMPLEMENTARES DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE, ser restrito a cada Especialidade atinente. Portanto, não podendo o
Médico, solicitar exames alheios às especialidades em procedimento no ato das consultas.
Conforme a seguir:
EXAMES COMPLEMENTARES A SEREM LIBERADOS PELO MUNICIPIO DE VARGINHA, CONFORME
CADA ESPECIALIDADE:
Cardiologia: No ato das consultas desta Especialidade, os Exames complementares SE
RESTRINGEM nos seguintes:
• Exames laboratoriais de rotina
• Eletrocardiograma
• Eco cardiograma
• Teste ergométrico
• Cintilografia de miocárdio
Hematologia: No ato das consultas desta Especialidade, os Exames complementares SE
RESTRINGEM nos seguintes:
• Exames laboratoriais de rotina
• Biópsia de medula
• Tomografia
Endocrinologia: No ato das consultas desta Especialidade, os Exames complementares SE
RESTRINGEM nos seguintes:
• Exames laboratoriais de rotina
• Ultrassom de tireoide
Pneumologia: No ato das consultas desta Especialidade, os Exames complementares SE
RESTRINGEM nos seguintes:
• Exames laboratoriais de rotina
• Raio X de tórax
• Tomografia de tórax
Pediatria: No ato das consultas desta Especialidade, os Exames complementares SE RESTRINGEM nos seguintes:
• Exames laboratoriais de rotina
Dermatologia: No ato das consultas desta Especialidade, os Exames complementares SE
RESTRINGEM nos seguintes:
• Exames laboratoriais de rotina
• Biópsia de pele
Reumatologia: No ato das consultas desta Especialidade, os Exames complementares SE
RESTRINGEM nos seguintes:
• Exames laboratoriais de rotina
• Raio X
Ginecologia: No ato das consultas desta Especialidade, os Exames complementares SE
RESTRINGEM nos seguintes:
• Exames laboratoriais de rotina
• Ultrassom pélvico.
DA GESTÃO: PELA ENTIDADE CELEBRANTE (FUNDAÇÃO ROCHA BRAGA) e EXECUTANTE;
(UNIMED/VARGINHA):
I-A Fundação Rocha Braga através da Unimed Varginha, disponibilizará para os usuários do
Sistema Único de Saúde do Município de Varginha/MG, indicados pela Secretaria Municipal de
Saúde, os atendimentos descritos nesta cláusula quinta;
II-A Fundação Rocha Braga/Unimed Varginha se responsabiliza pela quantidade mensal de
consultas médicas indicadas nesta cláusula quinta;
III-A Fundação Rocha Braga/Unimed Varginha fica responsável por informar a Secretaria Municipal de Saúde, caso ocorra qualquer imprevisto de força maior, que impossibilite, em determinado período, o atendimento das consultas médicas listadas nesta cláusula quinta;
IV-O rol de consultas médicas constantes nesta cláusula quinta, será revisado anualmente,
podendo sofrer alterações ou adequações de acordo com a disponibilidade de recursos da
contribuição Unimed Varginha para a Fundação Rocha Braga;
V- Os custos das consultas médicas serão debitados dos recursos da contribuição mensal da

Unimed Varginha para a Fundação Rocha Braga, que serão incorporados à prestação sócio
assistencial da Fundação Rocha Braga;
VII- Conforme previsão legal (Lei nº 13.019/2014, artigo 42, e seus incisos, notadamente ao
inciso XX, todos e quaisquer encargos; trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
relacionados a execução do objeto previsto no presente Acordo de Colaboração, são de
responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil. Não implicando, portanto, em
responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração pública, à inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto
da parceria, ou danos decorrentes de restrições à sua execução.(Lei nº 13.204/2015);
VII- PELA FUNDAÇÃO ROCHA BRAGA/UNIMED VARGINHA: Serão disponibilizadas 100 guias
mensais à Secretaria Municipal de Saúde, que ficará responsável por enviar o número de
atendimentos médicos efetuados a cada semana para a secretária da Fundação Rocha Braga
(e-mail: fundacaorochabraga@gmail.com, ? 35 3015-3450), que processará os documentos,
para a Unimed Varginha efetuar o pagamento dos profissionais;
VIII- PELA FUNDAÇÃO ROCHA BRAGA/UNIMED VARGINHA: Disponibilizarão para o Setor de
Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, e/ou demais Órgãos reguladores, conforme
disposições legais, lista dos profissionais /médicos e suas especialidades, para que sejam
reguladas e emitidas às guias de consultas, de forma equânime e sequencial, onde se contemple
todos os profissionais disponibilizados para contribuir com a COLABORAÇÃO/COOPERAÇÃO
ora ofertada.
DA GESTÃO PELO ÓRGÃO CELEBRANTE; (MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG), POR MEIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:
I- À Secretaria Municipal de Saúde por meio da Coordenação da Rede de saúde APS (Atenção
Primária e Secundária), e/ou Departamento de Regulação fica responsável pela regulação e
emissão das guias
de consultas, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE à lista registrada de vagas em espera dos
usuários da Rede Municipal de Saúde- SUS;
II- Os atendimentos, objeto deste Termo de Colaboração serão exclusivamente destinados aos
Usuários da Rede de Saúde da Atenção básica, que é constituída pela Atenção Primária e
Secundária / APS-, modulação esta, com a primazia, e preconização do SUS.
III- Definição do Protocolo de atendimento, e disponibilização de FLUXOGRAMA DE PLANO DE
TRABALHO.
VI DO CHAMAMENTO PÚBLICO:
Tendo como forma, o presente Acordo de Colaboração, a consecução de finalidade de interesses
mútuos e recíprocos, onde, por meio de atuação em rede, à Entidade Celebrante sem fins
lucrativos, possibilitará a execução do Objeto do Acordo de Colaboração por meio de terceiros,
como; Entidades, Organizações, Cooperativas, Empresas, entre outros Entes com competências,
e comprovada capacidade e conhecimentos para a finalidade a ser executada conforme objeto
deste instrumento; e, por garantia à observância aos princípios da; isonomia, da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da eficiência, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo; SERÁ ESTE
ATO, SUBMETIDO AO CHAMAMENTO PÚBLICO.
VII DO CONTROLE DA GESTÃO:
I- PELA FUNDAÇÃO ROCHA BRAGA/UNIMED VARGINHA:- Fica responsável por elaborar
mensalmente, um controle de todos os atendimentos realizados pelos profissionais de saúde da
Unimed Varginha, mantendo as informações disponíveis para consulta de seus membros,
disponibilizando inclusive para à Secretaria Municipal de Saúde;
II- PELO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG:- Ficam os controles de todos os atos, em razão do
presente Termo de Colaboração, submetidos: Ao parecer jurídico da PGM/Procuradoria Geral do
Município, ao Departamento de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, e demais Controles
internos pertinentes;
III - PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE: Fica também submetido ao Conselho Municipal de
Saúde, para conhecimento e devidas deliberações legais de pertinências.
VIII DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Varginha-MG para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente ACORDO DE COOPERAÇÃO.
Por estarem justos e acordados, celebram o presente acordo em três vias de igual teor e de
forma para que produza os efeitos legais e de direito.
Varginha, 10 de dezembro de 2021
Fundação Rocha Braga
Dr. Marçal Paiva de Figueiredo
Diretor Presidente
Unimed Varginha Cooperativa de Trabalho Médico
Dr. Paulo Roberto Magalhães Swerts
Diretor Presidente
Município de Varginha
Sr. Vérdi Lúcio
Melo Prefeito Municipal
Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
TESTEMUNHAS
Nome: Mayra Bueno de Souza
OAB/MG: 153.253
Nome: Miguel José de Lima
CPF: 318.346.986-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA
Declaro que à FUNDAÇÃO ROCHA BRAGA- pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins
lucrativo, inscrita no CNPJ sob o nº 25.871.815/0001-77, com Sede à rua Thomaz Silva, nº 150Sala 01- Jardim Petrópolis, CEP: 37.006-710, em Varginha-MG, sob as penas da Lei, está ciente
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e concorda integralmente com todas as disposições previstas no Edital de Chamamento Público
nº 01/2021 publicado no Órgão oficial do Município de Varginha/MG de 11 de Novembro de 2021,
e todos os seus anexos, na Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 9.105/2018, bem
como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veravidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção
Varginha-MG, 10 de dezembro de 2021
Marçal Paiva de Figueiredo
Diretor Presidente
=
DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES
E CONDIÇÕES MATERIAIS E PROFISSIONAIS TÉCNICOS/MÉDICOS
Declaro, em conformidade com o artigo 33, caput, inciso V, alínea “c” da Lei 13.019/14, c/c artigo
26, caput, inciso X, do Decreto Lei nº 8.726/16, que à FUNDAÇÃO ROCHA BRAGA- pessoa
jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativo, inscrita no CNPJ sob o nº 25.871.815/
0001-77, com Sede à rua Thomaz Silva, nº 150- Sala 01- Jardim Petrópolis, CEP: 37.006-710, em
Varginha-MG:
Dispõe de instalações e outras condições materiais, além dos Profissionais Especialistas/Médicos, entre outros, necessários para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos
na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas no Acordo de Cooperação objeto vinculante
da parceria ora proposta.
Varginha-MG, 10 de dezembro de 2021
Marçal Paiva de Figueiredo
Diretor Presidente
=
DECLARAÇÃO DO ARTIGO 27 DO DECRETO Nº 8.726/16
E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE
Declaro para os devidos fins, em nome da FUNDAÇÃO ROCHA BRAGA- pessoa jurídica de
direito privado, entidade sem fins lucrativo, inscrita no CNPJ sob o nº 25.871.815/0001-77, com
Sede à rua Thomaz Silva, nº 150, Sala 01- Jardim Petrópolis, CEP: 37.006-710, em Varginha-MG,
nos termos dos artigos; 26,caput, inciso VII, e 27 do Decreto nº 8.726/16, que:
> Não há no quadro de Dirigentes abaixo identificados: (a)-membro de Poder ou do Ministério
Público ou Dirigentes de Órgão ou Entidade da Administração Pública Municipal; ou (b)- Cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das
pessoas mencionadas na alínea “a”.
RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE
Dr. Marçal Paiva de Figueiredo – Diretor Presidente
16541968 (SSP/MG)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Varginha-MG, 10 de dezembro de 2021
Marçal Paiva de Figueiredo
Diretor Presidente
DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS
Declaro para os devidos fins, nos termos do artigo 26, caput, inciso IX, do Decreto nº 8.726/16
e do Decreto Municipal nº 9.105/18, que à FUNDAÇÃO ROCHA BRAGA- pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativo, inscrita no CNPJ sob o nº 25.871.815/0001-77, com
Sede à rua Thomaz Silva, nº 150- Sala 01- Jardim Petrópolis, CEP: 37.006-710, em Varginha-MG,
e seus Dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no artigo 39 da Lei nº
13.019/14. Nesse sentido, a citada Entidade:
> Está regularmente constituída ou se estrangeira, está autorizada a funcionar no Território
Nacional;
> Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
> Não tem em seu quadro como Dirigente, membro de Poder ou Ministério Público, ou Dirigente de
Órgão ou Entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental na qual será
celebrado o Acordo de Colaboração, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grão;
> Não teve as contas rejeitadas pela Administração pública nos últimos cinco anos, observadas
as exceções previstas no artigo 39,caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei nº 13.019/14;
> Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em
licitação e impedimento de contratar com à administração pública, declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar com à administração pública, suspensão temporária da participação em
chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com Órgão e Entidade da
esfera de governo da administração pública sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade
para participar de chamamento publico ou celebrar parceria ou contrato com Órgãos e entidades
de todas as esferas de governo;
> Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de
Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos: e
> Não tem entre seus Dirigentes pessoas cujas contas relativas a parceria tenham sido julgadas
ou rejeitadas por Tribunal ou Conselhos de Contas de qualquer esferas da Federação, em
decisão irrecorrível, nos últimos 8(oito) anos; julgada responsável por falta grave e inabilitada
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;
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ou considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I,II, e III do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 02 de junho de 1.992.
Varginha-MG, 10 de dezembro de 2021
Marçal Paiva de Figueiredo
Diretor Presidente
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Edital de chamamento público do " Acordo de Colaboração- FUNDAÇÃO ROCHA BRAGA"
Apos cumprido todas às formalidades legais e prazos no tocante ao "Chamamento Público nº
001/2021- Acordo de Colaboração" com o Município de Varginha/MG, para oferta de forma
gratuita de 1.200 consultas médicas especializadas, torna-se público que à única proposta da
Organização da Sociedade Civil apresentada foi: FUNDAÇÃO ROCHA BRAGA. Que cumprindo
todos os requisitos e comprovação da capacidade para à execução do objeto do "Acordo de
Colaboração", a partir desta publicação fica convocada para apresentação das documentações pertinentes entre outras providências, para que seja homologado o "Acordo de Colaboração" junto ao Município de Varginha/MG, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.
Varginha/MG, 29/12/2021.
ETAPA
1
2
3
4
5
6
7
8

DESCRIÇÃO DA ETAPA
Publicação do Edital de Chamamento Público.
Envio das propostas pelas OSCs.
Etapa competitiva de avaliação e julgamento das propostas
pela Comissão de Seleção.
Divulgação do resultado preliminar da proposta vencedora.
- Interposição de recursos contra o resultado preliminar.
Ciência aos interessados para ofertar, querendo,
contrarrazões ao recurso administrativo.
Análise e julgamento dos recursos.
Homologação e Publicação do Resultado Final, com
convocação das OSCs selecionadas para a apresentação
dos documentos.

DATAS
15/11/2021
16/11/2021 a 16/12/2021
17/12/2021 a 20/12/2021
21/12/2021
22/12/2021 a 23/12/2021
24/12/2021 a 27/12/2021
28/12/2021
29/12/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Edital de Chamamento Público do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional (COMSEA) número 01/2021 para eleição dos membros da Sociedade Civil
para o Biênio 2022 / 2024.
“Dispõe sobre Assembleia Geral da Sociedade Civil para a composição do COMSEA
no biênio 2022 a 2024, conforme Lei Municipal Nº 6.882/2021”
A Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social – SEHAD e o Conselho Municipal
Segurança Alimentar e Nutricional , atendendo ao previsto na Lei 6.882/2021, convoca Assembleia Geral das instituições e usuários do setor não governamental para a composição do
COMSEA no biênio 2022 a 2024.
1) DAS VAGAS
Poderão concorrer à eleição para compor o Conselho Municipal Segurança Alimentar e Nutricional
- COMSEA para o biênio 2022 – 2024:
a) Representantes de categoria Profissional com atuação no âmbito da segurança alimentar e
nutricional (nutricionistas, engenheiros, agrônomos) - sendo eleitos 02 (dois) titulares e seus
respectivos suplentes para essa representatividade;
b) Representante de entidades sociais organizadas com atuação no âmbito da segurança alimentar e nutricional - sendo eleitos 05 (cinco) titulares e seus respectivos suplente para essa
representatividade;
c) Representantes de instituições de ensino superior de curso relativo à área da segurança
alimentar e nutricional - sendo eleito 01 (um) titular e seu respectivo suplente para essa
representatividade.
2) DO PROCESSO ELEITORAL
O processo de eleição dos representantes da Sociedade Civil será Coordenado pela Secretaria
Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social – SEHAD, através de comissão especificamente designada para este fim, e seguirá o calendário oficial (anexo II) deste edital o qual será
publicado no Órgão Oficial do Município e no Site Oficial da Prefeitura (http://
www.varginha.mg.gov.br).
3) DA PRÉ-CANDIDATURA:
Fica definido o prazo entre os dias 03/01/2022 e 14/01/2022, no horário de 8h as 11h e de 14h as
16h, na Secretaria Executiva dos Conselhos de Direitos localizada na Secretaria Municipal de
Habitação e Desenvolvimento Social (SEHAD), situada na Av. Benjamin Constant, 1000, Bloco 1,
Terminal Rodoviário, para prévia candidatura dos profissionais e das instituições do setor não
governamental, que atuem amplamente na segurança alimentar e nutricional no município de
Varginha e que se interessarem em concorrer a uma vaga de representatividade no COMSEA,
sendo que estes ocorrerão mediante entrega de:
a) Representantes de categoria Profissional com atuação no âmbito da segurança alimentar e
nutricional (nutricionistas, engenheiros, agrônomos): Cópia do RG e CPF, Ficha de Credenciamento (Anexo II).
b) Representante de entidades sociais organizadas com atuação no âmbito da segurança alimentar e nutricional: Documentação que comprove a existência e apontem a atuação efetiva na área
de segurança alimentar e nutricional (CNPJ e ofício que caracterize as ações na área da SAN),
Ficha de Credenciamento (Anexo II)
c) Representantes de instituições de ensino superior de curso relativo à área da segurança
alimentar e nutricional: Documentação que comprove a existência e apontem a atuação efetiva
na área de SAN (CNPJ e ofício que caracterize as ações na área da SAN), Ficha de Credenciamento (Anexo II).
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As entidades credenciadas como candidatas no processo eleitoral deverão designar 01 (um)
delegado, com direito a voz e voto.
Os candidatos representantes de categoria profissional com atuação no âmbito da segurança
alimentar e nutricional terão direito a voz e voto, e portanto serão considerados delegados.
Ressalta-se que não serão aceitas documentações referentes à pré-candidatura fora do prazo
estipulado no presente edital, bem como, que em caso de documentação faltante os candidatos
serão considerados automaticamente inaptos a participar do processo de eleição.
4) DA ASSEMBLEIA:
A realização da Assembleia Geral ocorrerá no dia 28/01/2022 as 9h na sede da Secretaria
Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social (SEHAD), situada na Av. Benjamin Constant,
1000, Bloco 1, Terminal Rodoviário, para eleição dos representantes da Sociedade Civil previamente inscritos para composição do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de
Varginha.
A Assembleia terá início a partir da divulgação, por funcionário da Secretaria Municipal de
Habitação e Desenvolvimento Social que é responsável pela Secretaria-Executiva dos Conselhos de Direitos, dos concorrentes previamente inscritos, os quais terão até 03 minutos para
apresentarem suas respectivas instituições, o trabalho desenvolvido na área de segurança
alimentar e nutricional, bem como o motivo do interesse em compor o COMSEA.
Após a apresentação dos candidatos, serão distribuídas cédulas para início da votação, que
ocorrerá por segmento, conforme Item 1, alíneas a, b e c. Terão direito a voto quem tiver indicado
REPRESENTANTE DELEGADO, podendo o delegado votar em até a) 02 (dois) representantes de
categoria profissional com atuação no âmbito da segurança alimentar e nutricional; b) 05 (cinco)
representantes de entidades sociais organizadas com atuação no âmbito da segurança alimentar e nutricional; c) 01 representante de instituições de ensino superior de curso relativo à área
da segurança alimentar e nutricional.
No total serão eleitos 16 (dezesseis) representantes da Sociedade Civil, sendo 08 titulares e
seus respectivos suplentes, seguindo-se, para classificação, a ordem decrescente da votação
recebida.
As instituições eleitas deverão indicar, por meio de ofício, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após a Assembleia os nomes de seus representantes no COMSEA juntamente com a cópia
de RG e CPF dos mesmos. O ofício também deve conter e-mail e telefone dos indicados.
5) DO PROCEDIMENTO PÓS ELEIÇÃO:
Após publicação da Portaria Municipal com os membros da gestão para o biênio 2022-2024, será
agendada posse e primeira reunião ordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional com a nova composição, na qual deverá ser eleita a mesa diretora, a ser composta
por Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários.
Varginha, 27 de dezembro de 2021.
José Manoel Magalhães Ferreira
Secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social
ANEXO I
Calendário Oficial
27/12/21
Publicação do Edital
03/01/2022 a 14/01/2022
Credenciamento dos Representantes e seu respectivo delegado
17/01/2022 a 19/01/2022
Avaliação das Inscrições pela SEHAD
20/01/22
Publicação da relação dos inscritos e habilitados.
21/01/2022 a 25/01/2022
Prazo de recurso das inscrições indeferidas em seu
credenciamento
26/01/22
Análise e deliberação dos recursos das inscrições indeferidas
em seu credenciamento.
27/01/22
Publicação do resultado final dos candidatos habilitados
28/01/22
Eleição de Escolha dos representantes da Sociedade Civil que
irão compor o COMSEA 2022/2024
Em data a ser agendada
Posse dos Conselheiros do COMSEA
ANEXO II
Ficha de Credenciamento dos Representantes
Nome da Instituição ou Representante de categoria profissional:
CNPJ/CPF:
Endereço:
Cidade:
UF:
CEP:
Telefone:
E-mail:
Cadastro do Delegado Representante com Direito a Voto e Voz.
Nome:
N° Documento:
No caso de Entidades/Organizações - Cargo/Função que exerce na Entidade:
Cidade:
UF:
CEP:
Telefone:
E-mail:
Assinatura do Representante

FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PORTARIA Nº 410/2021
CONCESSÃO DE LICENÇA MATERNIDADE
O Diretor Superintendente da Fundação Cultural do Município de Varginha, Estado de Minas
Gerais, Marco Aurélio da Costa Benfica, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o
disposto no art. 4º, § 1º, do Decreto nº 3.549/2004 que regulamenta o Estatuto da Fundação
Cultural do Município de Varginha,
RESOLVE:
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Art. 1º Fica concedida licença maternidade prevista no artigo 110 da Lei n° 2.673/95, pelo prazo
de 180 (cento e oitenta) dias, a contar do dia 30 de novembro de 2021, à servidora Cibele
Aparecida Pereira da Silva, matrícula 213, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços de
Manutenção e Conservação FC - 01.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo seus efeitos à data de 30 de novembro de 2021.
Varginha, 30 de dezembro de 2021.
Marco Aurélio da Costa Benfica
Diretor Superintendente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE TERMO ADITIVO de contrato
Aditivo nº.

: 013/2021. Datado de 17/12/2021.
4º Termo Aditivo ao Contrato de nº 001/2018
Objeto
: Prorroga-se o prazo contratual
Fundamento
: Fundamentado no art. 57, IV da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, no art.
3º, § 1º da Lei Federal nº 10.192/2001, no art. 40, XI da lei nº 8.666/1993, em conformidade com
as cláusulas quinta e nona do Contrato nº 001/2018 e de acordo com as disposições constantes
do Pregão Presencial nº 129/2017 promovido pelo Município de Varginha.
Contratante
: FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Contratada
: CONAM - CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA.
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pela Contratante, o sr. Marco Aurélio da Costa Benfica – Diretorsuperintendente
Pela Contratada, o sr. Douglas Rodrigues Caetano – Representante legal

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Portaria nº 271/2021
DESIGNA GESTOR CONTRATUAL PARA ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS PELA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO
MUNICÍPIO DE VARGINHA.
A Diretora Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com as Leis Federais nº 8.666/1993, nº 8.883/1994 e nº 9.648/
1998,
RESOLVE:
Art. 1º Designar a Sra. Juliana Campos Pereira, para assumir a Gestão Contratual da Seção de
Agência Transfusional, em substituição a servidora Sra. Rosana Esteves de Sousa, no período
de 03/01/2022 a 28/01/2022, referente a gozo de férias regulamentares.
Art. 2º Os trabalhos relativos a gestão contratual são considerados serviços públicos relevantes, portanto não serão remunerados.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Varginha, 29 de dezembro de 2021
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 272/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 257/2021
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
561/2019.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 257/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 29 de dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 273/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 259/2021
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
775/2019.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15 (quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 259/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 29 de dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 274/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 262/2021
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
1271/2020.
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R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 262/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 29 de dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 275/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 261/2021
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
553/2021.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 261/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 29 de dezembro 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. 214/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 212/2021
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 BENS PERMANENTES DIVERSOS em favor das empresas: IMPORLUC
COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - item 006 - carro de transporte de materiais
diversos, tipo cuba fabricado em fiberglass ou plástico polietileno de alta densidade (pead) e
aditivado com proteção uv; com plataforma de elevação do conteúdo interior (opcional). possui
tampas altas articuladas bi-partidas integradas ao corpo com dobradiças; munhões laterais para
basculamentos; dreno para escoamento de líquidos; 4 rodízios giratórios de borracha maciça de
pelo menos 8 polegadas nos cantos da estrutura em aço com tratamento anti-corrosão, sendo 2
com freio de estacionamento com ângulo de giro 360°; possui pedal em tubo de aço carbono
1020 com pintura eletrostática (epóxi) na cor preta; produto fabricado em conformidade com a
norma din en 840; capacidade mínima de 430 litros. estrutura metálica de revestimento reforçada
em aço carbono que facilite o transporte. , ao preço de r$ 2.500,0000 (dois mil e quinhentos
reais) por un; item 007 - carro de transporte de materiais diversos, tipo cuba fabricado em
fiberglass ou plástico polietileno de alta densidade (pead) e aditivado com proteção uv; com
plataforma de elevação do conteúdo interior (opcional). possui tampas altas articuladas bipartidas integradas ao corpo com dobradiças; munhões laterais para basculamentos; dreno
para escoamento de líquidos; 4 rodízios giratórios de borracha maciça de pelo menos 6 polegadas nos cantos da estrutura, com tratamento anti-corrosão, sendo 2 com freio de
estacionamento com ângulo de giro 360°; possui pedal em tubo de aço carbono 1020 com pintura
eletrostática (epóxi) na cor preta; produto fabricado em conformidade com a norma din en 840;
capacidade mínima de 600 litros. estrutura metálica de revestimento reforçada em aço carbono
que facilite o transporte. , ao preço de r$ 3.500,0000 (tres mil e quinhentos reais) por un; item 008
- lixeira/balde retangular com pedal metálico e tampa. sem soldas ou emendas em polietileno com
trata-mento uv, lavável, com cantos arredondados. pedal fabricado em tarugo de ferro maciço
galvanizado e chapa xadrez galvanizada. dobradiça traseira fixada em suporte reforçado e
preso a lixeira. haste na parte de fora da lixeira, evitando o acúmulo de resíduos; pedal para
abertura, evitando o contato direto com o lixo; fácil higienização. articulação com armação para
segurar o saco de lixo (opcional). armação de ferro /aço opcional. capacidade 100 litros. cor
branco. garantia 3 meses contra defeitos de fabricação. , ao preço de r$ 300,0000 (trezentos
reais) por un; MARCIA APARECIDA RUFINO SILVA - item 009 - lixeira em material lavável, com
capacidade de aproximadamente 20 litros (com variação aceitável de 15 %), com tampa, de
cantos arredonda-dos, pedal metálico, retangular na cor branca. confeccionada em material
resistente (polipropileno) com tratamento uv. fácil higienização. articulação com armação para
segurar o saco de lixo (opcional). garantia 3 meses contra defeitos de fabricação., ao preço de
r$ 132,0000 (cento e trinta e dois reais) por un.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, vinte e tres de dezembro 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. 218/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 216/2021
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
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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 MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO
HOSPITALAR em favor das empresas: J FARIA DISTRIB.DE PROD.DE HIGIENE PROFISSIONAL
LTDA item 004 - cera liquida antiderrapante incolor, inodora, s/ carnauba, a base de agua, nao
inflamavel, p/ pisos paviflex, a base de polimeros acrilicos, auto brilhante, metalizada, c/ registro no ms., ao preço de r$ 25,0000 (vinte e cinco reais) por lt; item 010 - detergente liquido neutro,
nao ionico, concentrado, especifico para limpeza de vidrarias e utensilios de uso laboratorial,
embalagem de 05 (cinco) litro., ao preço de r$ 62,0000 (sessenta e dois reais) por gl; item 017
- pa para lixo coletora, com tampa , produzida em plástico polipropileno de alta resistencia e cabo
de aluminio com altura ergonomica. especificações ( podendo variar em mais ou menos 10%):
comprimento 30 cm, largura 30cm, altura da pá 15 cm, altura do cabo 70 cm, peso 900 gramas ,
ao preço de r$ 84,0000 (oitenta e quatro reais) por un; item 023 - refil para mop po composto por
fios 100% acrilicos, lavaveis; parte superior confeccionada com tecido sintetico lavavel, sistema
de fechamento por laços, resistente ao encolhimento. medidas: 60cm (comprimento), 0,290kg
(peso), cor azul. compativel com o mop po profi da marca bralimpia., ao preço de r$ 48,0000
(quarenta e oito reais) por un; item 025 - rodo de plastico, 45cm, com duas laminas de borracha
com cabo de aluminio rosquiável, altura 1,40m. profissional, ao preço de r$ 61,0000 (sessenta e
um reais) por pç; item 026 - rodo industrial para piso 70 cm (podendo variar em mais ou menos
10%), de plsstico polipropileno, reforcado, com borracha dupla, com cabo rosqueavel de aluminio com 1,40 m de altura., ao preço de r$ 65,0000 (sessenta e cinco reais) por un; KLIN SHOP
LTDA - item 006 - detergente alcalino clorado em gel para desengorduramento (desengraxe) de
superfícies e equipamentos em aco inox. com registro m/a e notificado na anvisa., ao preço de
r$ 15,5000 (quinze reais e cinquenta centavos) por lt; item 008 - detergente de pre lavagem detergente pronto uso para pré-lavagem que previne a aderência de matéria orgânica na superfície interna e externa dos materiais médicos hospitalares. possui formulação com ph neutro
e de baixa espuma. embalagem com borrifador (spray), ao preço de r$ 82,0000 (oitenta e dois
reais) por fr; item 009 - detergente liquido neutro, nao ionico, concentrado, especifico para
limpeza de vidrarias e utensilios de uso laboratorial, embalagem de 01 (um) litro., ao preço de r$
23,0000 (vinte e tres reais) por lt; item 024 - removedor de oxidacao para instrumental cirurgico.
remove ferrugem, crostas, manchas e oxidacao de instrumental cirurgico em aco inox, solucao
acida revitalizadora, destrava articulacoes, renova o brilho e aumenta a vida util. , ao preço de r$
64,0000 (sessenta e quatro reais) por lt; MARIA TERESA PEREIRA COELHO E CIA LTDA - ME
- item 001 - balde 15 litros, com alca, na cor azul, 33cm de comprimento, 27 cm de altura, 30cm
de largura, para limpeza em geral, produzido em polipropileno resistente e de fácil higienizacao,
ao preço de r$ 15,0000 (quinze reais) por un; item 002 - balde 15 litros, com alca, na cor
vermelha, 33cm de comprimento, 27 cm de altura, 30cm de largura, para limpeza em geral,
produzido em polipropileno resistente e de fácil higienizacao, ao preço de r$ 15,0000 (quinze
reais) por un; item 011 - escova para unha, plastica com cerdas macias em nylon, tamanho 8,5
x 2,8 x 4,0cm., ao preço de r$ 4,2000 (quatro reais e vinte centavos) por pç; EXATA INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA - item 022 - papel higienico 30 metros, fibra de celulose virgem, branco,
simples, picotado, 10 cm de largura, ao preço de r$ 0,9400 (noventa e quatro centavos) por rl;
COMERCIAL VENER LTDA - item 005 - desincrustante de gordura carbonizada de panela, fogão
e chapa - com registro m/a e notificado na anvisa, ao preço de r$ 16,3900 (dezesseis reais e
trinta e nove centavos) por lt; item 007 - detergente removedor de ceras acrilicas e
impermeabilizantes a base de agua, indicado para uso em pisos e superficies lavaveis, galao
com 5 litros, embalagem com dados de identificacao, validade, procedencia e registro no m.s., ao
preço de r$ 19,1500 (dezenove reais e quinze centavos) por lt; item 018 - pano de chao 80x56
(saco de algodao cru), ao preço de r$ 3,3000 (tres reais e trinta centavos) por un; item 027 sabao neutro para uso hospitalar. solucao biodegradavel e concentrada de tensoztivos anionicos e nao anionicos especialmente formulados para limpeza de sujidades orgânicas de vidrarias
laboratoriais, instrumentais cirurgicos e outros utensilios sensiveis a alcalinidade e acidez.
embalagem com dados do fabricante, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 9,9000 (nove
reais e noventa centavos) por lt; item 028 - sabonete liquido neutro, pronto para uso, almotolia
100ml, ao preço de r$ 2,8300 (dois reais e oitenta e tres centavos) por al; item 029 - sabonete
liquido neutro, pronto para uso, sem aroma, incolor, com glicerina, embalagem com dados do
fabricante, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 10,4700 (dez reais e quarenta e sete
centavos) por lt; item 030 - sanitizante em po clorado para lavagem de verduras e frutas - pote
com 01 kilo ou caixa com saches de uso individual com o peso total da caixa equivalente a
quantidade solicitada, embalagem com dados de identificacao, validade e registro no m.s., ao
preço de r$ 26,7700 (vinte e seis reais e setenta e sete centavos) por pt; item 032 - suporte para
fibras abrasiva de limpeza, indicado para limpeza de pisos e paredes, com juntas articuladas,
fabricado em plastico resistente, com encaixe estilo "pressao", ao preço de r$ 19,6900 (dezenove
reais e sessenta e nove centavos) por un; item 033 - vassoura de piaçava com cerdas e cabo
de plastico, ao preço de r$ 13,9500 (treze reais e noventa e cinco centavos) por un; item 034 vassoura de piaçava com cerdas de piaçava e cabo de madeira, ao preço de r$ 12,9000 (doze
reais e noventa centavos) por uni; OXI QUIMICA LTDA - EPP - item 003 - cabo em alumínio sem
rosca, medidas aproximadas: 24mm (diâmetro), 1,40m (comprimento), 0,390kg (peso), cor
fosca., ao preço de r$ 15,0000 (quinze reais) por un; item 012 - esponja de fibras abrasivas para
limpeza de uso geral, na cor verde, 26 x 10cm, ao preço de r$ 1,6500 (hum real e sessenta e
cinco centavos) por un; item 013 - esponja de fibras abrasivas p/ limpeza pesada , na cor verde,
26x10 cm, ao preço de r$ 2,0500 (dois reais e cinco centavos) por un; item 014 - esponja de
fibras para limpeza leve de superficies, macia, branca, 26x10 cm, ao preço de r$ 1,6500 (hum
real e sessenta e cinco centavos) por un; item 015 - fibraco para limpeza ultra pesada 12x9 cm.,
ao preço de r$ 2,0000 (dois reais) por un; item 016 - flanela para limpeza (branca), ao preço de
r$ 1,5000 (hum real e cinquenta centavos) por un; item 019 - pano multiuso, rolo com 300 metros,
descartavel, furadinho, picotado, tamanho aproximado: 30 cm de altura x 50 cm de largura, cor:
verde, ao preço de r$ 120,0000 (cento e vinte reais) por un; item 020 - pano multiuso, rolo com
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300 metros, descartavel, furadinho, picotado, tamanho aproximado: 30 cm de altura x 50 cm de
largura, cor: azul, ao preço de r$ 120,0000 (cento e vinte reais) por un; item 021 - pano multiuso,
rolo com 300 metros, descartavel, furadinho, picotado, tamanho aproximado: 30 cm de altura x
50 cm de largura, cor: laranja, ao preço de r$ 120,0000 (cento e vinte reais) por un; item 035 vassoura para lavagem de vaso sanitario, com cerdas e cabo de plastico., ao preço de r$ 5,5000
(cinco reais e cinquenta centavos) por un.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, vinte e tres de dezembro 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. 222/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 222/2021
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 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EM
CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, PARA USO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DA
FUNDAÇÃO em favor das empresas: NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
EIRELI - item 011 - kit grampeador para suturas mecânicas circular intraluminal - tamanhos 25, 28,
31 e 33, ao preço de r$ 680,0000 (seiscentos e oitenta reais) por un; AGMASHI COMERCIO DE
MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA -ME item 001 - cateter de drenagem
500 ml, em pvc nao atoxico, com agulha de aco cirurgico, produto de uso unico, extensao
intermediaria em pvc, com pinca corta - fluxo e conector 2 ou 3 vias, esteril em oxidode etileno.
contendo na caixa: identificacao do produto, lote e validade visiveis, material de uso unico - n.
4.8, ao preço de r$ 19,9800 (dezenove reais e noventa e oito centavos) por un; item 002 - cateter
de drenagem 500 ml, em pvc nao atoxico, com agulha de aco cirurgico, produto de uso unico,
extensao intermediaria em pvc, com pinca corta - fluxo e conector 2 ou 3 vias, esteril em oxido
de etileno. contendo na caixa: identificacao do produto, lote e validade visiveis, material de uso
unico - n. 3.2, ao preço de r$ 19,9800 (dezenove reais e noventa e oito centavos) por un; item
003 - cateter de drenagem 500 ml, em pvc nao atoxico, com agulha de aco cirurgico, produto de
uso unico, extensao intermediaria em pvc, com pinca corta - fluxo e conector 2 ou 3 vias, esteril
em oxido de etileno. contendo na caixa: identificacaodo produto, lote e validade visiveis, material
de uso unico - n. 6.4, ao preço de r$ 19,9800 (dezenove reais e noventa e oito centavos) por un;
item 004 - equipo para artroscopia em 2 vias - embalagem em grau cirurgico esteril em oxido de
etileno, material de uso unico, descartavel em pvc nao atoxico com pinca corta fluxo e acompanhado de capa ou camisa de video em material polipropileno atoxico, de uso unico, contendo
validade e lote visiveis na embalagem., ao preço de r$ 19,9800 (dezenove reais e noventa e oito
centavos) por pç; item 005 - equipo para artroscopia em 4 vias - embalagem em grau cirurgico
esteril em oxido de etileno, material de uso unico, descartavel em pvc nao atoxico com pinca
corta fluxo e acompanhado de capa ou camisa de video em material polipropileno atoxico, de uso
unico, contendo validade e lote visiveis na embalagem., ao preço de r$ 19,9800 (dezenove reais
e noventa e oito centavos) por pç; item 006 - sistema de drenagem mediastinal 2000 ml em pvc
cristal otoxico, com tampa com 3 orificios, extensao intermediaria em pvc atoxico com pinca
corta-fluxo e conector. processo de esterilizacao em oxido de etileno, material de uso unico, com
lote e validade na caixa, n. 28, ao preço de r$ 37,7600 (trinta e sete reais e setenta e seis
centavos) por un; item 007 - sistema de drenagem mediastinal 2000ml em pvc cristal atoxico com
tampa com 3 orificios, extensao intermediaria em pvc atoxico com pinca corta-fluxo e conector.
processo de esterilizacao em oxido de etileno, material de uso unico, com lote e validade na
caixa, n. 32, ao preço de r$ 34,0000 (trinta e quatro reais) por un; item 008 - sistema de drenagem
mediastinal 2000ml em pvc cristal atoxico com tampa com 3 orificios, extensao intermediaria em
pvc atoxico com pinca corta-fluxo e conector. processo de esterilizacao em oxido de etileno,
material de uso unico, com lote e validade na caixa, n. 34, ao preço de r$ 34,0000 (trinta e quatro
reais) por un; item 009 - sistema de drenagem mediastinal 2000ml em pvc cristal atóxico com
tampa com 3 orifícios, extensão intermediária em pvc atóxico com pinça corta-fluxo e conector.
processo de esterilização em óxido de etileno, material de uso único, com lote e validade na
caixa, nº 36, ao preço de r$ 41,0800 (quarenta e um reais e oito centavos) por un; item 010 sistema de drenagem mediastinal 2000ml em pvc cristal atoxico com tampa com 3 orificios,
extensao intermediaria em pvc atoxico com pinca corta-fluxo e conector. processo de esterilizacao em oxido de etileno, material de uso unico, com lote e validade na caixa, n. 38, ao preço de
r$ 34,0000 (trinta e quatro reais) por un; item 012 - tela cirúrgica monofilamento de polipropileno
não absorvível diâmetro de 6 x 6 ¿ polegadas ou 15x15cm. tamanho média, ao preço de r$
74,0000 (setenta e quatro reais) por un; item 013 - tela cirúrgica monofilamento de polipropileno
não absorvível diâmetro de 10 x 14 ¿ polegadas ou 26x36cm. tamanho grande, ao preço de r$
125,0000 (cento e vinte e cinco reais) por un; item 014 - tela cirurgica monofilamento de polipropileno nao absorvivel diametro de 3 x 6 polegadas ou 7,6x15cm. tamanho pequena, ao preço de
r$ 55,0000 (cinquenta e cinco reais) por un; item 016 - enxerto vascular de politetrafluoroetileno
vs 4mm com 70 cm, ao preço de r$ 1.768,0000 (hum mil e setecentos e sessenta e oito reais) por
un; item 018 - enxerto vascular de politetrafluoroetileno vs 6mm com 70cm., ao preço de r$
1.768,0000 (hum mil e setecentos e sessenta e oito reais) por un.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, vinte e três de dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
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ANO XXI - nº 1384
“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 230/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 228/2021
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 PREÇO para a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (SACOS
PARA LIXO E COLETA DE RESÍDUOS) em favor das empresas: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA - item 003 - saco plastico para coleta de residuos de servico de saude, ma cor laranja, com
simbolo de substancia tóxica e substancia "6 ou 6.1", com rotulo de fundo laranja, desenhos e
contornos pretos conforme especificacoes contidas nas normas abnt nbr 9190, nbr 9191,
impresso conforme nbr 7500, com resina termoplástica virgem ou reciclada , com espessuras e
transparencias compativeis a resistir aos testes impostos as normas nbr 9195, nbr 13055 / nbr
13056 / astm-d-1709, atendendo a resolucao conama 05 art.7, paragrafo 1a e demais disposicoes vigentes, medida aproximada: 75cm de largura x 105cm de altura permitindo uma variacao
de 5% a maior ou a menor, capacidade 100 lts, pacote com 100 unidades, constando externamente os dados exigidos na lei 8078/90. peso aproximado de 45,60g; permitindo uma variacao
de peso de 10% a maior ou a menor, ao preço de r$ 130,0000 (cento e trinta reais) por pct; item
004 - saco plastico para coleta de residuos de servico de saude, na cor laranja, com simbolo de
substancias tóxica e substancias "6 ou 6.1", com rotulo de fundo laranja, desenho e contornos
preto, conforme especificações contidas na norma abnt nbr 9190, nbr 9191, impresso conforme
nbr 7500, com resina termoplástica virgem ou reciclada , com espessura e transparencias
compativeis a resistir aos testes impostos as normas nbr 9195, nbr 13055, nbr13056, astm-d1709, atendendo a resolucao conama 05, art. 7, paragrafo 1 e demais disposições vigentes,
medidas aproximadas de 59 cm de largura x 62 cm de altura permitindo uma variacao de 5% a
maior ou a menor, capacidade 30 litros, acondicionados em pacotes de 100 unidades. peso
aproximado de 17,50g; permitindo uma variacao de peso de 10% a maior ou a menor, ao preço de
r$ 60,0000 (sessenta reais) por pct; item 005 - saco plastico para lixo, na cor preta, capacidade
de 30 litros, medindo no minimo 59cm de largura x 62cm de altura, permitindo uma variacao de 5%
a maior ou a menor, espessura minima de 0,08mm, confeccionado dentro das normas da abnt nbr
9191/2008, com resina termoplástica virgem ou reciclada, solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o
manuseio, caracteristica de resistencia mecanica, nao deve expelir odor desagradavel. demais
normas complementares aplicaveis. acondicionado em pacotes com 100 unidades, com dados
de identificação. peso aproximado de 14,50g. permitindo uma variacao de 10% a maior ou a
menor., ao preço de r$ 40,0000 (quarenta reais) por pct; ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
EIRELI - item 006 - saco plastico para lixo, na cor preta, com capacidade para 120 litros, medindo
no minimo 90 cm de largura x 120cm de altura, permitindo uma variacao de 5% a maior ou a menor,
espessura minima de 0,12 mm, com resina termoplastica virgem ou reciclada, solda continua
homogenea e uniforme, caracteristica de resistencia mecanica, nao deve expelir odor
desagradavel. demais normas complementares aplicaveis, acondicionado em pacotes com 100
unidades, peso aproximado de 61,00g. permitindo uma variacao de 10% a maior ou a menor., ao
preço de r$ 142,0000 (cento e quarenta e dois reais) por pct; ECO PLAST COMERCIO E
INDUSTRIA LTDA - item 001 - saco plastico para coleta de residuos de servico de saude, ma
cor branca leitosa, com simbolo de substancia infectante e substancia "6.2", com rotulo de fundo
branco, desenhos e contornos pretos conforme especificações contidas na norma anbt nbr
9191/2008, impresso conforme nbr 7500, com resina termoplástica virgem ou reciclada, com
espessuras e transparências compatíveis a resistir a testes impostos as normas nbr 14474, nbr
13056/astm-d 1709, atendendo a resolucao conama 05 art.7, paragrafo 1a e demais disposicoes vigentes, medida aproximada: 75cm de largura x 105cm de altura permitindo uma variacao
de 5% a maior ou a menor, capacidade 100 lts, pacote com 100 unidades, constando externamente os dados exigidos na lei 8078/90. peso aproximado de 45,60g; permitindo uma variacao de
peso de 10% a maior ou a menor. os sacos plásticos para acondicionamento de lixo devem
apresentar solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação e não
permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio conforme abnt nbr 9191/2008, ao preço de
r$ 162,0000 (cento e sessenta e dois reais) por pct; item 002 - saco plastico para coleta de
residuos de servico de saude, na cor branco leitoso, com simbolo de substancias infectantes e
substancias "6.2", com rotulo de fundo branco, desenho e contornos preto, conforme
especificações contidas na norma anbt nbr 9191/2008, impresso conforme nbr 7500, com resina
termoplástica virgem ou reciclada , com espessuras e transparências compatíveis a resistir a
testes impostos as normas nbr 14474, nbr 13056/astm-d 1709, atendendo a resolucao conama
05, art. 7, paragrafo 1 e demais disposições vigentes, medidas aproximadas de 59 cm de largura
x 62 cm de altura permitindo uma variacao de 5% a maior ou a menor, capacidade 30 litros,
acondicionados em pacotes de 100 unidades. peso aproximado de 17,50g; permitindo uma
variacao de peso de 10% a maior ou a menor. os sacos plásticos para acondicionamento de lixo
devem apresentar solda contínua, homogênea e uniforme, proporcionando uma perfeita vedação
e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio conforme abnt nbr 9191/2008, ao
preço de r$ 75,0000 (setenta e cinco reais) por pct.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, vinte e nove de
dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANO XXI - nº 1384
“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 232/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 230/2021
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 EQUIPAMENTOS MÉDICOS. em favor das empresas: EQUIPAR MEDICO E
HOSPITALAR LTDA - item 005 - estadiômetro portátil digital que permite total mobilidade e fácil
manuseio. faixa de medição: de 30 a 200 cm; graduação: 0,1 cm; tolerância: +/- 1 cm; - garantia:
01 ano contra defeito de fabricação; material: abs; display lcd; retorno sonoro; alimentação
interna recarregável (acompanha fonte de alimentação); desligamento automático; controle através de um único botão, ao preço de r$ 433,0000 (quatrocentos e trinta e tres reais) por un; item
015 - exercitador volumétrico adulto. 5000 ml adulto tipo voldyneindicado para manter e melhorar
o volume inspiratório e a capacidade respiratória. características: incentivador inspiratório a
volume; equipamento em acrílico, capacidade total 5000 ml; registro anvisa, ao preço de r$
134,0000 (cento e trinta e quatro reais) por un; PROLIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI item 004 - aparelho de eletrocardiograma portátil, de 6 canais, com registro por impressora
térmica de alta resolução, impressão nos modos manual e automático com captura simultânea
das doze derivações (i, ii, iii, avr-l-f, v1-v6) com uma tecla padrão, através do cabo de 10 vias.
identificação das derivações, valor da freqüência cardíaca e campo para identificação do paciente impressos no papel. taxa de amostragem do final de entrada de no mínimo 32.000 amostras/
seg/canal. construído com tecnologia digital de processamento de sinais, possuir circuito com
amplificador de entrada flutuante, protegido contra descarga de desfibrilador e eletrocautério,
ajuste de ganho em 3 níveis (n/2, n, 2n), velocidade de registro de 25 ou 50 mm/s, intervalo de
ritmo cardíaco de 30 a 300 bpm, com precisão de +/- 1 bpm, análise de no mínimo 100 arritmias.
detecção de eletrodo solto, detecção e rejeição a pulsos de marcapasso na contagem da
freqüência cardíaca, filtros contra interferências de rede elétrica (60 hz) e tremor muscular (35
hz). possuir conector para entrada de sinal externo, possibilitando o registro de sinais de outro
equipamento. com possibilidade de funcionamento em modos ritmo, manual e automático. medidas de todas as derivações, média, qt corrigido, cálculo do segmento st ou stemi, índice de
sokolow-lyon. laudo interpretativo por algoritmo de glasgow ou outro método. tela colorida de no
mínimo 4,0" sensível ao toque e teclado alfanumérico para visualização de exames antes da
impressão e configuração do equipamento. análise de ecg. memória interna de no mínimo 100
exames armazenados. bateria interna com autonomia mínima 300 impressões ou 4 horas de
monitorização contínua; alimentação por rede elétrica 110/240 v, 50/60 hz com seleção automática, bateria interna recarregável de lítio e entrada externa de 12 v para uso em ambulância. com
alça de transporte. software em português. acompanha os seguintes acessórios: 01 cabo de
força tripolar, 01 cabo paciente de 10 vias; 10 rolos de papel para impressão térmica; 01 eletrodo
precordial de sucção; 04 eletrodos de membro tipo clip e manual de instruções. certificado de
boas práticas de fabricação registro na anvisa. , ao preço de r$ 13.000,0000 (treze mil reais) por
un; MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - item 003 dinamômetro digital portátil manual, faixa de 1 a 90 kg, graduação 0.1 kg. alta precisão em medida
de força. captura automática da força máxima. armazenamento e releitura de resultados para
diferentes usuários. design ergonômico. manivela ajustável, acessível para todas as idades.
equipado com sensor de força de alta precisão. display de cristal líquido (lcd). especificações:
capacidade mínima: 90kg/198lb. divisão: 0.1kg/0.2lb; alimentação: 2 x 1.5v baterias aaa; exatidão:
+/-0.5kg/1lb., ao preço de r$ 1.840,0000 (hum mil e oitocentos e quarenta reais) por un; item 009
- otoscópio com cabo em metal com revestimento termoplástico reforçado, espéculo em diversos
tamanhos e modelos, acionamento através de botão liga/desliga integrado. alimentação através
de 2 pilhas alcalinas tipo aa. 07 espéculos auriculares 2.5mm 07 espéculos auriculares 4.0mm 01
estojo macio md® acolchoado para otoscópio e seus acessórios. deve acompanha kit com 06
espéculos de tamanhos diferentes e uma lâmpada adicional para pronta substituição; deve
possuir sistema de iluminação de luz branca e extremamente brilhante; lente giratória com aumento de 03 vezes no mínimo; cabeça altamente resistente a impactos; espéculos autoclaváveis; cabo para utilização de pilhas ou baterias; 01 lâmpada sobressalente; deve possuir
número de registro na anvisa; deve possuir garantia de 12 meses de todas peças, partes,
componentes e subconjuntos. disponibilizar os manuais do usuário em português., ao preço de
r$ 1.350,0000 (hum mil e trezentos e cinquenta reais) por un; CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - item 010 - oxímetro de pulso portátil profissional com medição de
spo2, tabelas de tendências, com display gráfico e princípio de funcionamento através de
absorção de infra- vermelho não dispersivo. aplicável para uso em adultos, crianças e até
recém-nascidos. deve permitir o monitoramento contínuo, grande capacidade de armazenamento de dados, transmissão destes para computador, indicar carga de bateria baixa e qualidade
da leitura e configuração de alarmes. especificações técnicas mínimas: visor lcd colorido de alta
resolução; indicação da spo2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e
tabela de tendências; alarmes visuais e sonoros, com limites ajustáveis e programáveis; memória interna dos eventos e conexão usb para computador; software para computador, permite
armazenar, visualizar e compartilhar eventos (opcional); capa protetora anti- quedas e impactos,
com suporte para acomodar em superfícies planas para modelos(opcional); alimentação bivolt
automático e através de baterias recarregáveis de longa duração; com carregador integrado;
aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal; sensor de spo2; sensor pediátrico e
neonatal; certificado pelo inmetro, registro e cbpf anvisa e certificado de atendimento a norma
nbr iec 601-1; - faixa de medida de spo2 de 1% a 100%, com resolução: 1 % e precisão: 2 % faixa de medida de fc de 30 bpm a 250bpm. resolução: 1 bpm precisão: 1 % -- acompanha sensor
adulto, sensor neonatal e pediátrico, e sensor y (universal). garantia do equipamento:12 meses.
garantia dos sensores: 90 dias., ao preço de r$ 2.180,0000 (dois mil e cento e oitenta reais) por
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un; item 011 - ambu em latex capacidade total de 1500ml. autoclavavel a 134° c. máscara
transparente com coxim em borracha tamanho adulto. valvula de admissao de ar com conexao
para a entrada do oxigenio. valvula de escape, bolsa reservatorio. eficaz ventilacao artificial ou
enriquecido com oxigenio movel ou fixo., ao preço de r$ 150,0000 (cento e cinquenta reais) por
un; item 012 - ambu em latex capacidade total de 500ml. autoclavavel a 134° c. máscara
transparente com coxim em borracha tamanho infantil. valvula de admissao de ar com conexao
para a entrada do oxigenio. valvula de escape, bolsa reservatorio. eficaz ventilacao artificial ou
enriquecido com oxigenio movel ou fixo., ao preço de r$ 150,0000 (cento e cinquenta reais) por
un; LUIZ DIAS DE CASTRO FILHO - item 006 - estetoscópio infantil - auscultador: cabeça dupla
material do auscultador: aço inox acabamento do auscultador: polido diâmetro do diafragma:
3,5cm material do diafragma: epóxi / fibra de vidro tipo do diafragma: sintonizável diâmetro do
sino: 2,9cm material das olivas: nano silicone acabamento da haste: polido tubo em y: único de
pvc comprimento total: 78cm garantia: 5 anos, ao preço de r$ 300,0000 (trezentos reais) por un;
item 007 - lanterna clínica, portátil, tipo caneta. aplicação em iluminação nos exames clínicos de
rotina. confeccionada em alumínio ou outro material leve. característica(s) adicional(is): iluminação
em led (luz branca fria), tensão elétrica 3v, fluxo luminoso 4000 mcd (milicandelas), vida útil
mínima de 20.000 horas; com botão único de acionamento liga/desliga; funcionamento com 2
pilhas palito. , ao preço de r$ 36,0000 (trinta e seis reais) por un; item 013 - concentrador de
oxigênio até 10 lpm em incrementos de 1 litro l/min, pressão de saída 10-30 psig; concentração
de oxigênio 92 ± 4% a 8-10 lpm; 94 ± 2% a 3-7 lpm; 92 ± 4% a 1-2 lpm. modo de fluxo contínuo:
até 10 lpm. potencia de consumo equivalente a 280 w. baixo nível de ruido 45 decibéis, pureza de
oxigênio 95%. livre de manutenção. alarme sonoro sistema de alta pressão/ sistema de baixa
pressão / falha de potência / baixo nível de oxigênio (modelo opi disponível no modelo m10605
apenas) / sem fluxo de oxigênio. indicador de percentagem de oxigênio: luz verde maior do que
82% / luz amarela entre 70-82% / luz vermelha inferior a 70%. pressão de saída de 5,5 psi.
requisito elétrico 120v/60hz (+/- 10%). peso até 25 kg. itens inclusos: 01 umidificador de oxigênio;
02 cânula (catéter) nasal - adulto, ao preço de r$ 12.400,0000 (doze mil e quatrocentos reais)
por un.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, vinte e três de dezembro 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. 235/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 233/2021
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 PRODUTOS PARA USO NA AGÊNCIA
TRANSFUSIONAL em favor das empresas:CENTRAL DE ARTIGOS P LABORATORIO LTDA item 001 - ponteiras (at ´ 200 ml), ao preço de r$ 0,0200 (dois centavos) por un; item 002 ponteira azul, universal, descartável, autoclavável, com volume de 100 a 1000 microlitros - pcte
com 500 unidades, ao preço de r$ 0,0400 (quatro centavos) por un; item 003 - tubo de ensaio de
vidro temperado 12mmx75mm., ao preço de r$ 0,1600 (dezesseis centavos) por un; item 004 tubo de plástico para coleta de sangue a vácuo, com sistema de segurança em rosca, tamanho
13x75mm, estéril, descartável, incolor, volume de 4ml, com edta k2 ou k3, tampa de borracha
siliconizada e capa protetora rosqueável na cor roxa - pct com 100 unidades, ao preço de r$
42,5000 (quarenta e dois reais e cinquenta centavos) por cx; item 005 - micropipetas automatica
autoclavavel monocanal fixo 1000 ul (c/ certificado de calibracao e c/ ejetor de ponteiras), ao
preço de r$ 76,5000 (setenta e seis reais e cinquenta centavos) por un; item 006 - micropipeta
automática monoclonal volume fixo de 100 microlitros ( 100 ul ). (com certificado de calibracao e
com ejetor de proteina) , ao preço de r$ 76,5000 (setenta e seis reais e cinquenta centavos) por
un; item 007 - micropipetas automatica autoclavavel monocanal fixo 50 ul (c/ certificado de
calibracao e c/ ejetor de ponteiras), ao preço de r$ 76,5000 (setenta e seis reais e cinquenta
centavos) por un; item 008 - micropipetas automatica monocanal fixo 200 ul (c/ certificado de
calibracao e c/ ejetor de ponteiras), ao preço de r$ 76,5000 (setenta e seis reais e cinquenta
centavos) por un; item 009 - micropipeta automática, monocanal, volume fixo 500 microlitros,
com ejetor de ponteiras e certificado de calibração, ao preço de r$ 76,5000 (setenta e seis reais
e cinquenta centavos) por un; item 010 - termometro com temperatura maxima e minima digital., ao
preço de r$ 75,6500 (setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) por un; DIMALAB
ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - item 011 - torniquete (garrote) descartável, adulto, em borracha
sintética, tipo strech - rolo com 25 unidades, ao preço de r$ 28,2800 (vinte e oito reais e vinte e
oito centavos) por cx; item 016 - caixa termica 8,5 litros: tampa articulada e alça superior para
fácil transporte. dimensoes externas aproximadas: 31,75cm x 26,1 cm x 27,94 cm; dimensões
internas: 22,23 cm x 14,3 cm x 21,29 cm. - preferencialmente na cor azul. a capacidade e as
dimensões podem variar em até 10% para mais ou para menos., ao preço de r$ 310,8100
(trezentos e dez reais e oitenta e um centavos) por un; item 017 - caixa termica 49,2 litros:
possuir tampa articuladas, alcas laterais, dreno para o escoamento de líquidos. dimensoes
externas aproximadas: 70,5 cm x 38 cm x 43,82 cm dimensões internas: 52,07 cm x 22,23 cm x
31,12 cm. - preferencialmente na cor azul. a capacidade e as dimensões podem variar em até
10% para mais ou para menos., ao preço de r$ 547,0000 (quinhentos e quarenta e sete reais)
por un; EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA - item 012 - tesoura cirurgica ponta romba 15
cm descricao tecnica - tesoura cirurgica - materia-prima: aco inox; tipo: ponta reta; ponta: romba/
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romba; medida: 15cm; o material devera estar de acordo com as normas nbr 7153-1 e din-medizin 1. a peca devera apresentar tratamento termico integral e homoge- neo, que lhe garanta
flexibilidade e resistencia a corrosao, conter gravacao com clara identificacao do codigo do lote
de fabricacao e da marca do fabricante (logotipo ou nome). registro no ms. , ao preço de r$
31,4600 (trinta e um reais e quarenta e seis centavos) por un; item 015 - estante/grade plastica
autoclavaveis para tubos - para 72 tubos- 16 x 20 mm, ao preço de r$ 66,9000 (sessenta e seis
reais e noventa centavos) por un.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, vinte e nove de
dezembro 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. 236/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 234/2021
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 PRODUTOS PARA USO NA AGÊNCIA
TRANSFUSIONAL em favor das empresas: LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI Para os itens:
item 01 – 48 fr diacell i-ii hemacias para pesquisa de anticorpos irregulares (tai e teste nacl). kit
com 02 frascos de 10 ml cada ao valor unitário de R$ 135,15 (cento e trinta e cinco reais e quinze
centavos); item 02 – 48 fr diacel a1 e b - suspensoes de celulas selecionadas com antígenos a1
e b, respectivamente. usado para classificação reversa de grupos sanguineos do sistema abo
por deteccao das aglutininas naturais regulares (isoaglutininas anti-a e/ou anti-b). frasco de 10
ml ao valor unitário de R$ 130,05 (cento e trinta reais e cinco centavos); item 03 – 240 fr bio peg
(solucao de polietilenoglicol + liss ). frasco de 10 ml ao valor unitário de R$ 35,43 (trinta e cinco
reais e quarenta e três centavos); item 04 – 72 fr controcel: suspensao a 3% de globulos
vermelhos humanos do grupo o, sensibilizados com anticorpos igg ( controle de coombs ).
frasco de 10 ml ao valor unitário de R$ 93,50 (noventa e três reais e cinquenta centavos); item
05 – 240 fr oro anti - humano poliespecífico soro antiglobulina humana (agh) para pesquisa de
anticorpos irregulares (pai) , teste da antiglobulina direta (tad) e provas de compatibilidade.
frasco de 10 mlao valor unitário de R$ 43,27 (quarenta e três reais e vinte e sete centavos; item
06 – 80 fr soro teste anti-a - frasco com 10ml ao valor unitário de R$ 22,04 (vinte e dois reais e
quatro centavos); item 07 – 080 fr soro teste anti-b - frasco com 10ml ao valor unitário de
R$22,04 (vinte e dois reais e quatro centavos); item 08 – 100 fr soro teste anti-d - frasco com
10ml ao valor unitário de R$ 30,11 (trinta reais e onze centavos) e item 09 – 100 fr controle rh
monoclonal - frasco com 10 ml ao valor unitário de R$ 22,03 (vinte e dois reais e três centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, vinte e três de dezembro 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. 238/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 236/2021
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 ESPECIALIZADOS NO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAREDES E FORROS DE GESSO em favor das empresas:
NUTRIFENIX COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS LTDA - item 002 - fornecimento e instalacao
de paredes em gesso, chapa de 12,5mm, estruturada com perfis de 70mm, incluso rejunte nas
emendas e os demais acessorios e materiais necessarios para instalacao completa., ao preço
de r$ 145,0000 (cento e quarenta e cinco reais) por m²; MARLON MARIANO RAMOS JUNIOR
- item 001 - fornecimento e instalacao de forro de gesso estruturado com chapas (12,5mm) e
estrutura em aco galvanizado, suspenso por pendurais compostos de suporte nivelador com
tirantes de aco, incluso rejunte nas emendas e os demais acessorios e materiais necessarios
para instalacao completa., ao preço de r$ 89,0000 (oitenta e nove reais) por m²
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, vinte e nove de
dezembro 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. 239/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 237/2021
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 MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO
HOSPITALAR (MATERIAIS RADIOLÓGICOS) em favor das empresas: IBF INDUSTRIA
BRASILEIRA DE FILMES S/A item 003 - filme compativel com a impressora agfa dry star 5302
tamanho 35x43 (14x17in), caixa com 100 peliculas, embalagem com dados de identificacao,
procedencia, validade e registro ms, ao preço de r$ 780,0000 (setecentos e oitenta reais) por cx;
item 004 - filme radiologico medida 18cm x 24cm, base verde com 100 peliculas, dados de
identificacao, procedencia, validade, embalagem com registro no m.s., ao preço de r$ 115,0000
(cento e quinze reais) por un; item 005 - filme radiologico medida 24cm x 30cm, base verde, caixa
com 100 peliculas, embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no
m.s., ao preço de r$ 190,0000 (cento e noventa reais) por un; item 006 - filme radiologico medida
30cm x 40cm, base verde, caixa com 100 peliculas, embalagem com dados de identificacao,
procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 320,0000 (trezentos e vinte reais) por
un; item 007 - filme radiologico medida 35 cm x 35cm, base verde, caixa com 100 peliculas embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$
330,0000 (trezentos e trinta reais) por un.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, vinte e nove de
dezembro 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. 241/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 239/2021
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 FRALDAS DESCARTÁVEIS em favor da empresa: EQUIPAR MEDICO E
HOSPITALAR LTDA - item 001 - fralda descartável geriátrica, formato anatômico, tamanho g
(grande), não tóxico, antialérgica, composição interna de falso tecido e gel superabsorvente;
cobertura externa impermeável, flexível e resistente; sistema abre e fecha para fixação sem
perda da aderência com 4 fitas; barreiras laterais antivazamento; peso do usuário em torno de 70
a 90kg, medida da cintura de 100 a 150cm. na embalagem deverão estar impressos todos os
dados do fabricante, lote e validade. atender a legislação vigente e pertinente ao produto e estar
de acordo com a rdc n°142 de 17 de março de 2017 do ministério da saúde/anvisa. , ao preço de
r$ 1,6100 (hum real e sessenta e um centavos) por un; item 002 - fralda descartável geriátrica,
formato anatômico, tamanho m (médio), não tóxico, antialérgica, composição interna de falso
tecido e gel superabsorvente; cobertura externa impermeável, flexível e resistente; sistema abre
e fecha para fixação sem perda da aderência com 4 fitas; barreiras laterais antivazamento; peso
do usuário em torno de 40 a 70kg, medida da cintura de 80 a 130cm. na embalagem deverão estar
impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. atender a legislação vigente e pertinente
ao produto e estar de acordo com a rdc n°142 de 17 de março de 2017 do ministério da saúde/
anvisa, ao preço de r$ 1,6100 (hum real e sessenta e um centavos) por un; item 003 - fralda
descartável geriátrica, formato anatômico, tamanho p (pequeno), não tóxico, antialérgica,
composição interna de falso tecido e gel superabsorvente; cobertura externa impermeável,
flexível e resistente; sistema abre e fecha para fixação sem perda da aderência com 4 fitas;
barreiras laterais antivazamento; peso do usuário em torno de 20 a 40kg, medida da cintura de 40
a 96cm. na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade.
atender a legislação vigente e pertinente ao produto e estar de acordo com a rdc n°142 de 17 de
março de 2017 do ministério da saúde/anvisa. , ao preço de r$ 1,6100 (hum real e sessenta e um
centavos) por un; item 004 - fralda descartável geriátrica, formato anatômico, tamanho xg (extra
grande), não tóxico, antialérgica, composição interna de falso tecido e gel superabsorvente;
cobertura externa impermeável, flexível e resistente; sistema abre e fecha para fixação sem
perda da aderência com 4 fitas; barreiras laterais antivazamento; peso do usuário acima de
90kg, medida da cintura em torno de 120 a 168cm. na embalagem deverão estar impressos todos
os dados do fabricante, lote e validade. atender a legislação vigente e pertinente ao produto e
estar de acordo com a rdc n°142 de 17 de março de 2017 do ministério da saúde/anvisa. , ao
preço de r$ 1,8400 (hum real e oitenta e quatro centavos) por un.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, vinte e nove de
dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANO XXI - nº 1384
“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 242/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 240/2021
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 GRÁFICOS em favor das
empresas: DAYSI FAGUNDES FIGUEIREDO - item 003 - bl atestado medico, papel branco,
impressao azul, tamanho 15.5x20.5 cm, 01 via, 100 folhas cada bloco., ao preço de r$ 10,9900
(dez reais e noventa e nove centavos) por bl; item 006 - bl comunicado de faltas, 02 vias (1º via
branca, 2º via papel jornal), tamanho 10x23 cm, impressao azul, 50 jogos cada bloco, carbonado,
n. sequencial., ao preço de r$ 8,9900 (oito reais e noventa e nove centavos) por bl; item 009 - bl
dados de identificacao/admissao do paciente/sala de emergencia, papel branco, tamanho a4,
impressao verde escuro, 100 folhas cada bloco, 01 via, frente (impressao retrato) e verso
(impressao paisagem) - teor diferente., ao preço de r$ 22,9800 (vinte e dois reais e noventa e
oito centavos) por bl; item 012 - bl encaminhamento p/ proxima consulta - oncologia, papel jornal,
tamanho 16 x 11 cm, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via., ao preço de r$ 8,9900 (oito
reais e noventa e nove centavos) por bl; item 013 - bl etiqueta para cme, papel branco, tamanho
11x3 cm cada etiqueta, 5 etiquetas por folha, picotado em cada divisoria, impressao azul, 100
folhas cada bloco., ao preço de r$ 18,4400 (dezoito reais e quarenta e quatro centavos) por bl;
item 015 - bl ficha de controle de gastos centro cirurgico, papel branco, autocopiativo, tamanho
a4, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 02 vias de igual teor., ao preço de r$ 25,7000 (vinte
e cinco reais e setenta centavos) por bl; item 019 - bl guia solicitacao de servicos - sadt, papel
branco, tamanho 21x15.5 cm, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via, frente e verso (teor
diferente)., ao preço de r$ 16,8200 (dezesseis reais e oitenta e dois centavos) por bl; item 022
- bl identificacao/evolucao de enfermagem, papel branco, tamanho a4, impressao azul, 100
folhas cada bloco, 01 via, frente e verso (teor diferente)., ao preço de r$ 20,9000 (vinte reais e
noventa centavos) por bl; item 026 - bl licenca p/ tratamento de saude, papel branco, tamanho
19x26.5 cm, impressao azul, 100 folhas em cada bloco, 01 via frente e verso (teor diferente)., ao
preço de r$ 21,9900 (vinte e um reais e noventa e nove centavos) por bl; item 029 - bl proxima
consulta para paciente, papel jornal, tamanho 12x12.5 cm, impressao azul, 100 folhas cada
bloco, 01 via., ao preço de r$ 8,9900 (oito reais e noventa e nove centavos) por bl; item 033 - bl
requisicao materiais e medicamentos, 2 vias (1º via branca, 2º via jornal), tamanho 21x15 cm,
impressao azul, bloco com 50 jogos cada, carbonado., ao preço de r$ 15,9900 (quinze reais e
noventa e nove centavos) por bl; item 036 - bl solicitacao de raio x (interno), papel branco,
tamanho 20.5x14.5 cm, 100 folhas cada bloco, 01 via., ao preço de r$ 10,9900 (dez reais e
noventa e nove centavos) por bl; item 039 - bloco de controle de esterelização com 100 paginas,
impresso frente e verso com mesmo teor, impressao na cor azul., ao preço de r$ 24,1900 (vinte
e quatro reais e dezenove centavos) por bl; item 060 - etiqueta adesiva medida 6x3 - cor: azul,
ao preço de r$ 0,9800 (noventa e oito centavos) por un; item 061 - etiqueta adesiva medida 6x3
- cor: laranja, ao preço de r$ 0,9800 (noventa e oito centavos) por un; item 062 - etiqueta adesiva
medida 6x3 - cor: vermelho, ao preço de r$ 0,9900 (noventa e nove centavos) por un; item 064
- ficha de registro de funcionarios, papel branco (tipo cartao), tamanho 31.6x22.6 cm, impressao
preta, frente e verso (teor diferente)., ao preço de r$ 1,1900 (hum real e dezenove centavos) por
un; item 066 - ficha de servico de radioterapia ident. paciente p/ prontuario, papel branco,
tamanho a4, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via frente e verso (teor diferente), ao
preço de r$ 20,9900 (vinte reais e noventa e nove centavos) por bl; item 069 - ficha separadora
de documentos em papel cartolina na cor azul, tamanho 34cm x 22 cm, com aba na medida de 1,5
cm x 8 cm, com impressao da palavra "internacao" no sentido vertical em preto. , ao preço de r$
1,3700 (hum real e trinta e sete centavos) por un; item 082 - pulseira classificacao de risco medida: 25x2, com parte adesiva de 3 cm em uma das extremidades, cor: amarela, ao preço de
r$ 1,4900 (hum real e quarenta e nove centavos) por un; FABIANO COSTA AZEVEDO - item 002
- bl admissao / evolucao de enfermagem/pronto atendimento, papel jornal, tamanho a4, impressao verde escuro, 100 folhas cada bloco, 01 via, frente e verso (teor diferente)., ao preço de r$
15,9900 (quinze reais e noventa e nove centavos) por bl; item 004 - bl boletim de anestesia,
papel amarelo, tamanho a4, impressao preta, 01 via frente e verso (teor diferente), 100 folhas em
cada bloco., ao preço de r$ 19,9400 (dezenove reais e noventa e quatro centavos) por bl; item
008 - bl controle patrimonial, 03 vias (1º via branca, 2º via verde, 3º via amarela) impressao azul,
tamanho21.5x23.5 cm, carbonado, 50 jogos cada bloco, numeração sequencial., ao preço de r$
25,9000 (vinte e cinco reais e noventa centavos) por bl; item 011 - bl declaracao de comparecimento, papel branco, tamanho 15x21.5 cm, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via., ao
preço de r$ 10,9900 (dez reais e noventa e nove centavos) por bl; item 014 - bl evolucao de
fisioterapia - cti, papel branco, tamanho a4, impressao azul, 01 via, 100 folhas cada bloco., ao
preço de r$ 18,8900 (dezoito reais e oitenta e nove centavos) por bl; item 017 - bl ficha de sala
- reposicao de material consignado, 02 vias (1ª papel branco, 2ª papel jornal), tamanho 20,5x19,
impressao azul, 50 jogos cada bloco, carbonado, ao preço de r$ 18,9900 (dezoito reais e
noventa e nove centavos) por bl; item 018 - bl ficha de seguimento, papel branco, tamanho a4,
impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via, frente., ao preço de r$ 17,3800 (dezessete reais
e trinta e oito centavos) por bl; item 020 - bl identificacao do corpo apos obito, 4 vias (1ª branca,
2ª amarela, 3ª azul, 4ª verde), impressao azul, tamanho 15,5x7,5 cm, carbonado, com 50 jogos
cada bloco., ao preço de r$ 30,6000 (trinta reais e sessenta centavos) por bl; item 021 - bl
identificacao soro-terapia, papel jornal, tamanho 10.5x10.5 cm, impressao azul, 100 folhas cada
bloco, 01 via. , ao preço de r$ 10,7200 (dez reais e setenta e dois centavos) por bl; item 027 - bl
movimentacao interna de clientes, papel branco, tamanho 8,5x10,3cm, impressao azul, 100
folhas cada bloco., ao preço de r$ 8,9700 (oito reais e noventa e sete centavos) por bl; item 028
- bl prescricao medica, 02 vias (1º via branca, 2º via papel jornal), tamanho a4, impressao azul,
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50 jogos cada bloco, carbonado (somente ate a metade da 2º via), n. sequencial. (obs.: 2º via
teor diferen-ciado)., ao preço de r$ 24,3500 (vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos) por
bl; item 030 - bl receituario medico, papel branco, tamanho 16x23 cm, impressao azul, 100 folhas
cada bloco, 01 via., ao preço de r$ 10,9900 (dez reais e noventa e nove centavos) por bl; item
032 - bl registros e controles - cti, papel branco, tamanho a3 (420 x 297 mm), impressao azul, 01
via frente e verso (diferente teor), 100 folhas cada bloco., ao preço de r$ 35,9900 (trinta e cinco
reais e noventa e nove centavos) por bl; item 035 - bl sinais - formulario de entrada de dados scih, papel branco, tamanho a4, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via, frente e verso
(teor diferente)., ao preço de r$ 12,9900 (doze reais e noventa e nove centavos) por bl; item 038
- bl vale refeicao p/ acompanhante / funcionario / prestadores de servicos, papel jornal, tamanho
6.5x10 cm, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via., ao preço de r$ 8,9900 (oito reais e
noventa e nove centavos) por bl; item 041 - evolucao de enfermagem - bloco sistematizacao da
assistencia de enfermagem centro cirugico, bloco contendo 50 folhas, nas medidas 297 x
420mm, folha a3, impressão frente e verso, na cor azul., ao preço de r$ 20,9900 (vinte reais e
noventa e nove centavos) por bl; item 043 - capa de kraft grosso - medida 6,5 cm de largura x
34,5 cm de comprimento - com vincos no sentido do comprimento a 2,5 cm das bordas laterais,
com 2 furos dentro da area dos vincos no padrão de perfuracao para arquivo, espaco entre os
vincos 1,5 cm., ao preço de r$ 6,0000 (seis reais) por un; item 045 - capa de kraft grosso medida 10,5 cm de largura x 34,5 cm de comprimento - com vincos no sentido do comprimento a
2,5 cm das bordas laterais, com 2 furos dentro da area dos vincos no padrão de perfuracao para
arquivo, espaco entre os vincos 6 cm., ao preço de r$ 2,9900 (dois reais e noventa e nove
centavos) por un; item 058 - etiqueta adesiva medida 6x3 - cor: verde, ao preço de r$ 0,9900
(noventa e nove centavos) por un; item 059 - etiqueta adesiva medida 6x3 - cor: amarelo, ao
preço de r$ 0,9900 (noventa e nove centavos) por un; item 067 - ficha financeira individual, papel
azul (tipo cartao), impressao azul, tamanho a4, frente e verso (teor diferente), , ao preço de r$
0,9900 (noventa e nove centavos) por un; item 068 - ficha separadora de documentos em papel
cartolina na cor amarelo, tamanho 34cm x 22 cm, com aba na medida de 1,5 cm x 8 cm, com
impressao da palavra "exames" no sentido vertical em preto. , ao preço de r$ 0,7900 (setenta e
nove centavos) por un; item 071 - ficha separadora de documentos em papel cartolina na cor
verde, tamanho 34cm x 22 cm, com aba na medida de 1,5 cm x 8 cm, com impressao da palavra
"apac" no sentido vertical em preto. , ao preço de r$ 0,8900 (oitenta e nove centavos) por un;
item 076 - pasta para processos, papel branco (tipo cartao), impressao azul (somente capa), c/
furo para grampo trilho (espaço entre os furos 7,5), tamanho 46x32.3 cm., ao preço de r$ 2,3900
(dois reais e trinta e nove centavos) por un; item 079 - pulseira classificacao de risco - medida:
25x2, com parte adesiva de 3 cm em uma das extremidades, cor: vermelho, ao preço de r$
1,4900 (hum real e quarenta e nove centavos) por un; FORMULARIOS GRAFICOS INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA ME - item 005 - bl comunicacao interna, 2 vias (1º via branca e 2º via jornal)
tamanho 15.5x21.5 cm, impressao azul, 50 jogos cada bloco, carbonado, no. sequencial., ao
preço de r$ 19,9000 (dezenove reais e noventa centavos) por bl; item 007 - bl controle de epi e
uniformes. especificações: tamanho 21 x 29 cm, não carbonado, impressão frente e verso, com
teor difernte, folha branca com escrita em azul, blocos com 50 folhas., ao preço de r$ 15,0000
(quinze reais) por bl; item 010 - bl dados de identificacao/evolucao do paciente/sala de emergencia, papel branco, tamanho a4, impressao verde escuro, 100 folhas cada bloco, 01 via,
frente (impressao retrato) e verso (impressao paisagem) - teor diferente., ao preço de r$
23,0000 (vinte e tres reais) por bl; item 016 - bl ficha de procedimentos - ortopedia, papel branco,
tama-nho 17.5x15.5 cm, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via., ao preço de r$ 11,0000
(onze reais) por bl; item 023 - bl identificacao/evolucao de enfermagem/pronto atendimento,
papel branco, tamanho a4, impressao verde escuro, 100 folhas cada bloco, 01 via, frente e
verso (teor diferente)., ao preço de r$ 23,0000 (vinte e tres reais) por bl; item 024 - bl laudo
medico p/ solicitacao, papel branco, tamanho a4, impressao azul, 100 folhas cada bloco, 01 via.,
ao preço de r$ 23,0000 (vinte e tres reais) por bl; item 031 - bl recibo administrativo, 3 vias (1º via
branca, 2º via amarela, 3º via verde), bloco com 50 jogos, carbonado, no. sequencial, impressao
azul, tamanho 17x10.5 cm., ao preço de r$ 26,6000 (vinte e seis reais e sessenta centavos) por
bl; item 034 - bl servico de ambulancia, papel branco, impressao azul, tamanho 9x9 cm, 01 via,
100 folhas cada bloco, 01 via., ao preço de r$ 9,0000 (nove reais) por bl; item 037 - bl troca de
plantao, 02 vias (1º branca, 2º amarela) impressao azul, carbonado, tamanho 10.5x20 cm, com
50 jogos., ao preço de r$ 20,3000 (vinte reais e trinta centavos) por bl; item 040 - bloco de
solicitação de justificativa para antibióticos de uso restrito, 02 vias de mesmo teor, papel comum,
tamanho 21x12.5 cm, impressão azul, 100 jogos cada bloco, carbonado., ao preço de r$ 26,0000
(vinte e seis reais) por bl; item 042 - capa de kraft grosso - medida 13 cm de largura x 34,5 cm de
comprimento - com vincos no sentido do comprimento a 2,5 cm das bordas laterais, com 2 furos
dentro da area dos vincos no padrão de perfuracao para arquivo, espaco entre os vincos 8 cm.,
ao preço de r$ 3,0000 (tres reais) por un; item 044 - capa de kraft grosso - medida 8 cm de
largura x 34,5 cm de comprimento - com vincos no sentido do comprimento a 2,5 cm das bordas
laterais, com 2 furos dentro da area dos vincos no padrão de perfuracao para arquivo, espaco
entre os vincos 3 cm., ao preço de r$ 3,0000 (tres reais) por un; item 048 - divisoria para papeleta
de internacao, papel na gramatura de sulfite, cor laranja, tamanho 33x22 cm, perfurado, impressao
preta., ao preço de r$ 1,9000 (hum real e noventa centavos) por bl; item 063 - ficha de
posicionamento p/ radioterapia p/ prontuario, papel branco, tamanho a4, impressao azul, 100
folhas cada bloco, 01 via, ao preço de r$ 20,9800 (vinte reais e noventa e oito centavos) por bl;
item 065 - ficha de registro de tumor, papel branco (tipo cartao), tamanho a4, impressao azul, 100
folhas cada bloco, 01 via, frente e verso (teor diferente)., ao preço de r$ 26,0000 (vinte e seis
reais) por un; item 070 - ficha separadora de documentos em papel cartolina na cor rosa,
tamanho 34cm x 22 cm, impressao na cor preta na parte frontal , com aba na medida de 1,5 cm
x 8 cm, com impressao da palavra "ambulatorio" no sentido vertical em preto. , ao preço de r$
0,9000 (noventa centavos) por un; item 072 - livro de registro de transfusao, folhas numeradas
de 01 a 100, medida: 31 cm de altura x 56 cm de largura (aberto), 30 linhas por página, impressão cor preta, livro encadernado com capa preta, com escrita " registro de transfusoes" na cor
prata na capa, paginas contendo colunas com tamanhos e dizeres variados, ao preço de r$
443,9000 (quatrocentos e quarenta e tres reais e noventa centavos) por un; item 073 - livro
termo de posse com 100 folhas, numeradas frente e verso (200 posses), colado, gramatura a4,
escrita azul, medida 21cm largura x 26cm altura. capa dura, cor preta, dizeres da capa: termo de
posse, fhomuv(abaixo), cor dourada., ao preço de r$ 458,9000 (quatrocentos e cinquenta e oito
reais e noventa centavos) por un; item 074 - pasta papelao para radioterapia. capa: com timbre
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da fundacao e identificacao do setor de radioterapia, com 4 lnhas (1ª nome; 2ª cidade; 3ª horario;
4ª telefone) na cor: azul, medida aproximada: 32x23 cm, ao preço de r$ 2,4000 (dois reais e
quarenta centavos) por un; item 075 - pasta papelao para radioterapia. capa: com timbre da
fundacao e identificacao do setor de radioterapia, com 4 lnhas (1ª nome; 2ª cidade; 3ª horario; 4ª
telefone) na cor: rosa, medida aproximada: 32x23 cm, ao preço de r$ 2,4000 (dois reais e
quarenta centavos) por un; item 077 - pasta prontuario do paciente com: capa em papel kraft
grosso, gramatura no mímino 350g, medindo: 34 cm de altura x 26,5 cm de largura (com vinco
lado direito para dobra de 2,5 cm, mais dois furos central dentro desse vinco do lado direito para
anexar documentos), com impressão; contra capa em papel kraft grosso - medindo: 34 cm de
altura x 26,5 cm de largura (com vinco lado direito para dobra de 2,5 cm, mais dois furos central
dentro desse vinco do lado direito para fechar a pasta). , ao preço de r$ 2,9800 (dois reais e
noventa e oito centavos) por un; item 080 - pulseira classificacao de risco - medida: 25x2, com
parte adesiva de 3 cm em uma das extremidades, cor: laranja, ao preço de r$ 1,5000 (hum real
e cinquenta centavos) por un; INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - item 001 - bl admissao /
evolucao de enfermagem, papel jornal, tamanho a4, impressao azul escuro, 100 folhas cada
bloco, 01 via, frente e verso (teor diferente)., ao preço de r$ 15,9000 (quinze reais e noventa
centavos) por bl; item 025 - bl laudo para solicitacao de autorizacao de internacao hospitalar, 02
vias (1º via branca, 2º via papel jornal), tamanho a4, impressao azul, 50 jogos cada bloco,
carbonado., ao preço de r$ 16,0700 (dezesseis reais e sete centavos) por bl; item 046 - cartao
controle de consulta, papel azul claro (tipo cartao), tamanho 11x16 cm, impressao azul, frente
verso (teor diferente)., ao preço de r$ 2,5600 (dois reais e cinquenta e seis centavos) por bl; item
047 - cartao transfusional receptor, medidas: altura: 13,5 cm x largura: 12,5 cm em papel cartolina branco, gramatura: 150, impressao preta frente e verso com teores diferentes, ao preço de
r$ 1,8000 (hum real e oitenta centavos) por un; item 049 - envelope branco 19 x 25 s/ timbre, ao
preço de r$ 0,8900 (oitenta e nove centavos) por env; item 050 - envelope branco 19x25
timbrado, ao preço de r$ 0,8800 (oitenta e oito centavos) por env; item 051 - envelope branco 25
x 35, timbrado, ao preço de r$ 1,1900 (hum real e dezenove centavos) por env; item 052 envelope branco 31 x 41, timbrado, ao preço de r$ 1,4200 (hum real e quarenta e dois centavos)
por env; item 053 - envelope branco 37 x 47, timbrado, ao preço de r$ 2,3900 (dois reais e trinta
e nove centavos) por env; item 054 - envelope comercial branco, timbrado, impressao azul,
tamanho 23 x 11,4 cm., ao preço de r$ 0,8900 (oitenta e nove centavos) por env; item 055 envelope pardo 19x25 s/ timbre, ao preço de r$ 0,9900 (noventa e nove centavos) por env; item
056 - envelope pardo 25x35 s/ timbre, ao preço de r$ 1,1900 (hum real e dezenove centavos) por
env; item 057 - envelope pardo 27x37 timbrado (rh), ao preço de r$ 1,1900 (hum real e dezenove
centavos) por un; item 078 - pulseira classificacao de risco - medida: 25x2, com parte adesiva de
3 cm em uma das extremidades, cor: azul, ao preço de r$ 1,4900 (hum real e quarenta e nove
centavos) por un; item 081 - pulseira classificacao de risco - medida: 25x2, com parte adesiva de
3 cm em uma das extremidades, cor: verde, ao preço de r$ 1,4900 (hum real e quarenta e nove
centavos) por un.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, vinte e nove de
dezembro 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. 244/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 242/2021
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
LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO VIDEOLAPAROSCÓPIO em favor das empresas:
NOVA MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI, para o objeto licitado: LOCAÇÃO
DE 01 (UM) EQUIPAMENTO VIDEOLAPAROSCÓPIO, ao valor de R$6.320,00 (seis mil, trezentos e vinte reais) / mensais,
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, vinte e três de dezembro 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. 227/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 225/2021
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
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os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto a
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO
AMBULATORIAL E AVALIAÇÃO CIRÚRGICA, NA ESPECIALIDADE DE PROCTOLOGIA
ONCOLÓGICA (TUMORES DE CÓLON, TUMORES DE RETO, TUMORES DO ÂNUS, TUMORES
RETROPERITONIAIS E TUMORES DO INTESTINO DELGADO), PARA OS PACIENTES
ASSISTIDOS PELO SUS NA UNACON/FHOMUV em favor da empresa: CENTRO AVANÇADO
EM CIRURGIA ONCOLÓGICA LTDA para a realização de serviços médicos especializados para
atendimento ambulatorial e avaliação cirúrgica, na especialidade de proctologia oncológica (tumores de cólon, tumores de reto, tumores do ânus, tumores retroperitoniais e tumores do intestino delgado), para os pacientes assistidos pelo sus na UNACON/FHOMUV conforme especificado pelo edital ao valor R$ 120,00 (cento e vinte reais) por procedimento.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, vinte e nove de
dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO Nº. 233/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 231/2021
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, e
tendo em vista a questão esboçada no presente Processo, REVOGO integralmente, em ato
próprio, o Edital de Licitação nº 233/2021 – Pregão Presencial nº 231/2021, que tem como objeto
a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM
EQUIPAMENTOS MÉDICOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS com fulcro no artigo 49
da Lei Federal nº. 8.666/93, alterada pelas Leis nº.s 8.883/94 e 9.648/98.
Registre-se. Publique-se.
Varginha (MG), vinte e três de dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES
ARP nº 176/2021 – P. Licitação n. 137/2021 – P. Presencial n. 137/2021
A DIRETORA GERAL HOSPITALAR DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHAFHOMUV, Srª. Rosana de Paiva Silva Morais, nomeada através da Portaria nº 17.332/2020 para
o quinquênio 2021/2024, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a Ata de Registro de Preço n. 176/2021 firmada entre a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA-FHOMUV e a empresa RC LICITAÇÕES LTDA., cujo objeto
consiste na “Aquisição de Gêneros Alimentícios”.
CONSIDERANDO o descumprimento, reiterado das obrigações contratuais assumidas pela
empresa RC LICITAÇÕES LTDA, em virtude da inobservância das cláusulas, especificações, ou
prazos estabelecidos no ajuste, na forma do art. 78, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93, conforme
apurado nos autos do Processo Administrativo nº 817/2021, oriundo do Processo Licitatório nº
137/2021 – Pregão Presencial nº 137/2021.
CONSIDERANDO que a empresa RC LICITAÇÕES LTDA em data de 01/12/2021 foi devidamente
notificada quanto à situação de inadimplência em relação a entrega do produto alimentício descrito na O.C. 4554 de 19/11/2021, ocasião em que lhe foi concedida a oportunidade de regularizar
a pendência da ARP 176/2021 e/ou para, querendo, apresentar defesa prévia.
CONSIDERANDO que a empresa RC LICITAÇÕES LTDA não promoveu a regularização da
pendência da ARP nº 176/2021 0 O.C. 4554 e, tampouco, apresentou quaisquer razões que
justificassem o seu inadimplemento contratual.
CONSIDERANDO o disposto no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 que estabelece as penalidades
a serem aplicadas no caso de inexecução parcial contratual.
CONSIDERANDO o disposto na Cláusula 13ª da ARP 176/2021 e, principalmente do teor dos
incisos II e III do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 que preceituam pela aplicação das penalidades
de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente ao montante não adimplido da
O.C. 4554 oriunda da ARP 176/2021 e de suspensão temporária de participação em licitação e
impedimento de contratar com esta Administração Pública pelo prazo de 03 (três) anos nos
casos de inexecução parcial do contrato, sendo essa a hipótese verificada in casu.
CONSIDERANDO, por fim, que de acordo com os documentos colacionados aos autos a
inadimplência correspondente ao valor da O.C. 4554 a qual atinge o montante de R$ 3.100,00
(Três mil e cem reais), cuja multa será de R$310,00 (trezentos e dez reais). A falta do pagamento
da multa imposta poderá ensejar na inscrição da empresa no cadastro de Dívida Ativa do
Município de Varginha.
DECIDE por rescindir, unilateralmente, a ARP nº 176/2021, tudo com base na Cláusula 13ª do
mencionado instrumento e, no que dispõe o art. 78, inciso I c/c o art. 79, inciso I, ambos da Lei
Federal nº 8.666/93, aplicando-se as penalidades pertinentes à empresa RC LICITAÇÕES LTDA.,
sendo: multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente ao montante não adimplido
representado pela O.C. 4554 de 19/12/2021 cumulada com a suspensão temporária de participação
em licitação e impedimento de contratar com esta Administração Pública Municipal pelo prazo de
03 (três) anos, com fulcro no art. 87, incisos II e III daquele mesmo Estatuto Legal.
Fica, por este ato, intimada a empresa RC LICITAÇÕES LTDA., através do Órgão Oficial do
Município, para os fins previstos no art. 109, inciso I, alíneas “e” e “f”, da Lei Federal nº 8.666/93.
Publique-se, para a ciência dos interessados.
Varginha(MG), 14 de dezembro de 2021.
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
Diretora Geral Hospitalar
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA
PORTARIA N.º 028/2021
DETERMINAR INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO SUMÁRIO
O Diretor da Guarda Civil Municipal de Varginha, no uso de suas atribuições legais, conforme
dispõe a Lei Municipal n.º 4.003/2003 e no Decreto Municipal N.º 3.520/2004.
RESOLVE:
Art. 1º Fica instituído como RESPONSÁVEL PELA APURAÇÃO dos fatos constantes do presente
Procedimento Sumário nº 003/2021, o servidor GCM HELDER VÍTOR DA SILVA, Matricula Funcional n.º 053.
Art. 2º Fica o respectivo servidor responsável por dar cumprimento ao disposto no artigo
anterior, obedecidas todas as formalidades legais inerentes ao caso, prescritas na Lei Municipal
nº 2.673/1995 e no Decreto Municipal N.º 3.520/2004.
Guarda Civil Municipal de Varginha, 14 de dezembro de 2021.
VERDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS CLEBER SALES
DIRETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA N.º 029/2021
DETERMINA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA
O Prefeito 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 Determinar que seja instaurado Processo Administrativo de Sindicância N.º 004/2021,
aberto em 14/12/2021;
Art. 2º Fica Instituída a respectiva Comissão Sindicante, composta pelos servidores Guardas
Civis Municipais, GCM Orivaldo MENDONÇA Machado – Matr. 023, GCM MARGARET Pinto Barra
– Matr. 021, e GCM Robertson PERROTTA Fidelis– Matr. 155, para, sob a presidência da primeira, dar cumprimento ao disposto no artigo anterior, obedecidas todas as formalidades legais
ine-rentes ao caso, prescritas na Lei Municipal nº 2.673/1995.
Art. 3º A Comissão ora instituída terá o prazo de 15 (quinze) dias para realização e conclusão
de seus trabalhos.
Art. 4º Dilatado o prazo previsto no artigo anterior, fica, desde logo, reconduzida a Comissão
Processante para a continuação dos trabalhos para a qual foi designada.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Guarda Civil Municipal de Varginha, 14 de dezembro de 2021.
VERDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
MARCOS CLEBER SALES
DIRETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA N.º 031/2021
DISPÕE SOBRE A EXPEDIÇÃO E O REGISTRO DE CERTIFICADOS DO CURSO DE FORMAÇÃO,
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA O MANUSEIO DE ARMAS DE FOGO DA
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA.
O Diretor da Guarda Civil Municipal de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais e, ainda,
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 11 e 12 da Lei Federal nº 13.022/2014, que Dispõe sobre
o Estatuto Geral das Guardas Municipais;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 9.120/2018, que Cria o Centro de Formação,
Treinamento e Aperfeiçoamento de Agentes da Guarda Civil Municipal no Âmbito do Município de
Varginha;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Federal nº 9.847/2019, que Regulamenta a Lei nº 10.826,
de 22 de dezembro de 2003, para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro, o porte e a
comercialização de armas de fogo e de munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e o
Sistema de Gerenciamento Militar de Armas;
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 111/2017-DG/PF, que Estabelece
procedimentos para a expedição de comprovante de capacitação técnica para o manuseio de
arma de fogo, bem como para o credenciamento e fiscalização de Instrutores de Armamento e
Tiro;
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 201/2021-DG/PF, que Estabelece os
procedimentos relativos ao Sistema Nacional de Armas e à aquisição, registro, posse, porte,
cadastro e comercialização de armas de fogo e munições;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 003/2020-CGCSP/DIREX/PF/DF, que Estabelece o
currículo da disciplina de armamento e tiro dos cursos de formação das guardas municipais, bem
como normas e procedimentos para disciplinar a habilitação em armamento e tiro das guardas
municipais.
CONSIDERANDO o Processo Nº 08350.019796/2019-24 DELEAQ/DREX/SR/PF/MG;
CONSIDERANDO o ACT - Acordo de Cooperação Técnica Nº 13423995/2019-DELEAQ/DREX/
SR/PF/MG.
RESOLVE:
Art. 1º O Curso de Formação, Treinamento e Capacitação Técnica para o Manuseio de Armas de
Fogo foi realizado no período de 29 de novembro de 2021 a 17 de dezembro de 2021, totalizando
uma carga horária de 160 horas, cumpridas no Centro de Comando da Guarda Civil Municipal de
Varginha - MG e no Clube de Tiro Prático e Desportivo Alvorada.
Art. 2º Ficam expedidos e registrados os certificados de conclusão do Curso de Formação,
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Treinamento e Capacitação Técnica para o Manuseio de Armas de Fogo no Livro 01, folhas 86 a
88, protocolo de registro n.º 0302 a 0311, datado de 23/12/2021, publicado no verso dos
certificados entregues aos discentes.
Art. 3º O Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Guarda Civil Municipal de
Varginha - MG confere o certificado de conclusão do Curso de Formação, Treinamento e
Capacitação Técnica para o Manuseio de Armas de Fogo aos discentes abaixo relacionados:
NOME
Evaldo Mendes
Orivaldo Mendonça Machado
Antônio Carlos de Toledo
Carlos Roberto Pedroso
Alexandre Rodrigues Oliveira
Isaías da Cruz Baroni
Márcio Lima Tostes
Gleike Helbert da Silveira
Paulo Augusto de Freitas
Giovani Martins Ribeiro

CPF
025.295.166-26
833.290.306-82
918.189.076-15
818.418.256-20
063.877.326-11
060.554.306-22
030.742.047-70
052.104.806-07
099.141.196-03
055.718.706-05

RG
M - 6.158.796
M - 6.255.355
MG - 6.305.033
M - 6.255.599
MG - 11.191.633
MG - 11.371.622
MG - 11.991.237
M - 9.219.102
MG - 16.167.590
MG - 12.740.035

MATR. PROTOCOLO DE REGISTRO
103
Nº 0302 - Página 86
23
Nº 0303 - Página 86
45
Nº 0304 - Página 86
94
Nº 0305 - Página 86
82
Nº 0306 - Página 87
119
Nº 0307 - Página 87
141
Nº 0308 - Página 87
167
Nº 0309 - Página 88
177
Nº 0310 - Página 88
182
Nº 0311 - Página 88

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Guarda Civil Municipal de Varginha, 23 de dezembro de 2021.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021
A Guarda Civil Municipal de Varginha – GCMV, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 06.204.990/0001-66, com sede na Rua Dona Francisca, nº 19, Bairro Jardim
Orlândia, neste ato representada por seu Diretor Administrativo, Sr. Marcos Cleber Sales, torna
público a abertura de procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo
Menor Preço por item, tendo por objeto a aquisição de colete balístico (painéis balístico,
capa interna e externa), padrão SENASP, para uso da Guarda Civil Municipal de Varginha/
MG, mediante as condições estabelecidas neste Edital e aquelas que compõem seus anexos.
Data da Sessão Pública: 12/01/2022 às 10:00h.
Informações/Edital: Sede da Guarda Civil Municipal - fone (35) 3690-2714
Aquisição do Edital: Mediante requerimento através do e-mail gcm@varginha.mg.gov.br, constando os dados da empresa, telefone, e-mail e a indicação da pessoa responsável ou disponível no
site da Guarda Civil Municipal de Varginha/MG www.gcm.varginha.mg.gov.br.
Varginha/MG, 30 de dezembro de 2021.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal de Varginha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, O Sr. Dirceu Tomé portador
do CPF 772.408.046-15, por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito
constante no Processo N.º 10944/2021, em fls 09/10, ou apresentar recurso no prazo de 10
(dez) dias, a contar da data de publicação deste expediente, em consonância com as Leis
Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de
inscrição na Dívida Ativa do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e
juros.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, a Srª Maria Aparecida
Medes Troleze Petrim, proprietária do lote urbano com inscrição nº 130510266000, portadora do
CPF 918.213.986-53, por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante no Processo N.º 6728/2021, em fls 07, ou apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias,
a contar da data de publicação deste expediente, em consonância com as Leis Ambientais
Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de inscrição na
Dívida Ativa do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e juros.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, o Sr. Joaquim Estevam de
Oliveira-Esplio, proprietário dos lotes urbanos com inscrição nºs 100320054001, 100320054002,
portador do CPF 121.967.546-68, por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o
débito constante no Processo Administrativo N.º 10142/2021, em fls 10/13, ou apresentar recurso
no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de publicação deste expediente, em consonância
com as Leis Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob
pena de inscrição na Dívida Ativa do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de
multa e juros.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 30 DE

39

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, a Srª. Regina Maria,
proprietária do lote urbano com inscrição nº 250250088000, portadora do CPF 032.908.706-18,
por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante no Processo
Administrativo N.º 6473/2021, em fls. 06/07, ou apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a
contar da data de publicação deste expediente, em consonância com as Leis Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de inscrição na Dívida
Ativa do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e juros.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, o Sr. Joaquim Francisco,
proprietário do lote urbano com inscrição nº 040290224001, portador do CPF 738.625.926-34,
por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante no Processo N.º
11618/21, em fls. 08, ou apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de
publicação deste expediente, em consonância com as Leis Ambientais Municipais 2.974/1997,
2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Município e
ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e juros.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, o Sr. Renato Capitaneo,
proprietário do lote urbano com inscrição nº 300660130000, portador do CPF 907.074.946-72,
por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante no Processo N.º
12946/2021, em fls 11/12, ou apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de
publicação deste expediente, em consonância com as Leis Ambientais Municipais 2.974/1997,
2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Município e
ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e juros.
MARCOS CLEBER SALES
Diretor da Guarda Civil Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ERRATA DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PUBLICADO NO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
02/12/2021 – EDIÇÃO 1379, FOLHA 62.
O DIRETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA - GCMV, no uso de suas atribuições
legais e de acordo com a Lei Municipal 4.003/2003,
R E T I F I C A:
ONDE SE LÊ: “A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, a Sra
Monaliza Lima de Figueiredo, proprietário do lote urbano com inscrição nº 040680260000, portador do CPF 050.291.516-13, por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito
constante no Processo Administrativo N.º 12885/2021, em fls. 09, ou apresentar recurso no
prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de publicação deste expediente, em consonância com
as Leis Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena
de inscrição na Dívida Ativa do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa
e juros.”
LEIA-SE: “A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, a Sra Monaliza
Lima de Figueiredo, proprietário do lote urbano com inscrição nº 040680260000, porta-dor do
CPF 050.291.516-13, por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante no Processo Administrativo N.º 12335/2021, em fls. 09, ou apresentar recurso no prazo de
10 (dez) dias, a contar da data de publicação deste expediente, em consonância com as Leis
Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de
inscrição na Dívida Ativa do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e
juros.”
Guarda Municipal de Varginha, 27 de dezembro de 2021.
MARCOS CLEBER SALES
DIRETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ERRATA DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PUBLICADO NO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
25/11/2021 – EDIÇÃO 1377, FOLHA 39.
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180810210000, 18820020000, 180820010000, representada pelo CNPJ 07.690.223/001-77, por
se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante no Processo N.º 589/
2021, em fls. 08, ou apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de publicação deste expediente, em consonância com as Leis Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/
1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Município e
ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e juros.”
Guarda Municipal de Varginha, 27 de dezembro de 2021.
MARCOS CLEBER SALES
DIRETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ERRATA DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PUBLICADO NO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
25/11/2021 – EDIÇÃO 1377, FOLHA 39.
O DIRETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA - GCMV, no uso de suas atribuições
legais e de acordo com a Lei Municipal 4.003/2003,
R E T I F I C A:
ONDE SE LÊ: “A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, o Sr. Sebastião Donizeti Balbino, proprietário do lote urbano com inscrição nº 181290010000, portador do
CPF 034.941.416-57, por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante no Processo N.º 1088/2021, em fls. 08, ou apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias,
a contar da data de publicação deste expediente, em consonância com as Leis Ambientais
Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de inscrição na
Dívida Ativa do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e juros.”
25/11/21 fls 39, onde se lê processo nº1088/21, leia se processo nº 8233/21
LEIA-SE: “A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, o Sr. Sebastião
Donizeti Balbino, proprietário do lote urbano com inscrição nº 181290010000, portador do CPF
034.941.416-57, por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante
no Processo N.º 8233/2021, em fls. 08, ou apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a
contar da data de publicação deste expediente, em consonância com as Leis Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de inscrição na Dívida
Ativa do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e juros.”
Guarda Municipal de Varginha, 27 de dezembro de 2021.
MARCOS CLEBER SALES
DIRETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
Homologação
Licitação – Pregão Presencial 01/2.021.
Na qualidade de Diretora-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Varginha – INPREV, 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 n° 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 e, 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 de representante 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 objetivo a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de perícia médica em segurados do
RPPS, para fins de averiguação da capacidade laborativa, para a instrução de processos administrativos de Aposentadoria por Invalidez, Aposentadoria Especial, Pensão por Morte, Isenção de Desconto de Imposto de Renda e, pareceres em processos de compensação previdenciária (COMPREV) entre os regimes de previdência,
media-nte as condições estabelecidas neste Edital e aquelas que compõem seus anexos,
conforme estabelecido no inciso VI do artigo 43 da lei licitatória, em favor da empresa São Lucas
Serviços Médicos de Elói Mendes LTDA cujo valor da contratação é da ordem de R$ 390,24
(trezentos e noventa reais e vinte e quatro centavos) por perícia e/ou laudo médico, de acordo
com a quantidade das perícias realizadas no mês;
Proceda-se ao atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha (MG), 27
de dezembro de 2.021.
Ana Paula de Oliveira Amorim
Diretora-Presidente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ratificação

O DIRETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA - GCMV, no uso de suas atribuições
legais e de acordo com a Lei Municipal 4.003/2003,
R E T I F I C A:
ONDE SE LÊ: “A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, a. Setpar
mogiana-serviços de Terraplanagem Ltda, proprietária dos lotes urbanos com inscrição nºs
180810210000, 18820020000, 180820010000, representada pelo CNPJ 07.690.223/001-77, por
se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante no Processo N.º 1088/
2021, em fls. 08, ou apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de publicação deste expediente, em consonância com as Leis Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/
1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Município e
ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e juros.”
25/11/21 fls 39, onde se lê processo nº1088/21, leia se processo nº 8233/21

À vista do contido no Processo Administrativo nº 211/2.021, pautado no parecer da Procuradoria
Geral do Município de Varginha, RATIFICO a adoção do instituto da Inexigibilidade Licitatória nº
04/2.021, nos termos do art. 25, caput da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, cujo objeto
constitui-se da Contratação de Serviços SaaS (software as a service) para operacionalização
da compensação financeira entre o RGPS e os RPPS’s, junto à Dataprev, para atender as
necessidades do Instituto.
Publique-se, como condição para eficácia dos atos.
Varginha/MG, 14 de dezembro de 2.021

LEIA-SE: “A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, a. Setpar mogiana-serviços de Terraplanagem Ltda, proprietária dos lotes urbanos com inscrição nºs

Ana Paula de Oliveira Amorim
Diretora-Presidente
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Extrato de Publicação
Processo: Processo nº E - 211/2021 – Inexigibilidade de Licitação.
Contrato: 003350/2021.P
Contratada: Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência – DATAPREV S.A
CNPJ: 42.422.253/0001-01
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha –
Inprev.
CNPJ: 09.215.261/0001-01.
Objeto: Prestação de serviços estratégicos de solução de tecnologia da informação (TI) pela
DATAPREV via sistema de operacionalização da compensação previdenciária (COMPREV), entre
os regimes de previdência.
Dotação Orçamentária: 3.3.90.39. 09 122 4008 2475 e 3.3.90.39. 09 122 4008 2476.
Valor do contrato: R$ 14.400,00.
Vigência: Período de 12 (meses) contados a partir de data 01/01/2022.
Data do Contrato: 21/12/2021.
Signatários: Pelo Instituto, a Diretora-Presidente, Sra. Ana Paula de Oliveira Amorim.
Pela Contratada, o Sr. Pedro Neto de Oliveira.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
PORTARIA Nº 198/2021 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A DISPENSA DE EMPREGADO PÚBLICO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO
GRATIFICADA DE MÉDICO DO AEROMÉDICO
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,
Art. 1º. DISPENSAR, o empregado público abaixo relacionado da função gratificada de Médico
do Aeromédico.
NOME
BASE
FUNÇÃO
Daniel Che Barbosa Paiva
Varginha
Médico Intervencionista/Regulador
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor um dia após a data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
Varginha/MG, 28 de dezembro de 2021.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
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NOME
BASE
CARGO
Andressa Marcelle de Oliveira
Machado
Técnico de enfermagem
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data
de 23/12/2021, revogando as disposições em contrário.
Varginha/MG, 29 de dezembro de 2021.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 201/2021 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO PARA FUNÇÃO GRATIFICADA
DE APOIADOR DE BASE
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, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
1º. DESIGNAR a empregada pública abaixo relacionada para o exercício da função gratificada de
apoiador de base;
NOME
BASE
CARGO
Sheila Joana dos Santos
São Sebastiao do Paraíso
Técnico de enfermagem
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de
20/12/2021, revogando as disposições em contrário.
Varginha/MG, 30 de dezembro de 2021.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 202/2021 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO PARA FUNÇÃO GRATIFICADA
DE APOIADOR DE BASE

Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 199/2021 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A DISPENSA DE EMPREGADO PÚBLICO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE
APOIADOR DE BASE
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, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
Art. 1º. DISPENSAR a empregada pública abaixo relacionada da função gratificada de Apoiador
de Base;
NOME
BASE
CARGO
Sheila Joana dos Santos
São Sebastiao do Paraíso Técnico de enfermagem
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data
de 19/12/2021, revogando as disposições em contrário.
Varginha/MG, 29 de dezembro de 2021.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 200/2021 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A DISPENSA DE EMPREGADO PÚBLICO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE
APOIADOR DE BASE
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, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
1º. DISPENSAR a empregada pública abaixo relacionada da função gratificada de Apoiador de
Base;

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, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
1º. DESIGNAR a empregada pública abaixo relacionada para o exercício da função gratificada de
apoiador de base;
NOME
BASE
CARGO
Andressa Marcelle de Oliveira
Machado
Técnico de enfermagem
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de
24/12/2021, revogando as disposições em contrário.
Varginha/MG, 30 de dezembro de 2021.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
DISPENSA Nº 064/2021
PROCESSO Nº 092/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL
GRÁFICO PARA O II SEMINÁRIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas - CISSUL
CNPJ: 13.985.869/0001-84
Contratada: LEONARDO MOL ALVES
CNPJ: 35.923.073/0001-30
Valor: R$3.070,00 (três mil e setenta reais).
Base Legal: Artigo 24, inciso II, da lei nº 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 30 de dezembro de 2021 – Cintia Liumara Silva Amorim Santos / Auxiliar
Administrativa
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
DISPENSA Nº 063/2021
PROCESSO Nº 091/2021

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
DISPENSA Nº 062/2021
PROCESSO Nº 090/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONFECÇÃO DE QUADROS
PARA EMOLDURAR CERTIFICADOS
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas - CISSUL
CNPJ: 13.985.869/0001-84
Contratada: JOSÉ MARQUES PEREIRA
CNPJ: 21.421.755/0001-30
Valor: R$ 1.008,00 (hum mil e oito reais).
Base Legal: Artigo 24, inciso II, da lei nº 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 30 de dezembro de 2021 – Cintia Liumara Silva Amorim Santos / Auxiliar
Administrativa

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DE LAVRAS.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas - CISSUL
CNPJ: 13.985.869/0001-84
Contratada: FERREIRA SALES E SANTOS LTDA
CNPJ: 40.167.309/0001-95
Valor: R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Base Legal: Artigo 24, inciso II, da lei nº 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 30 de dezembro de 2021 – Cintia Liumara Silva Amorim Santos / Auxiliar
Administrativa
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE MÃO-DE-OBRA
ATO AUTORIZADOR
Fica autorizada a contratação temporária dos abaixo relacionados para prestação de serviços a esta Prefeitura.
FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público para atender emergência, conforme previsto no Art. 37, Inciso IX da Constituição Federal, e de acordo com a Lei Municipal no 2.563/1995,5.060/2009
e 6.169/2016 e Processos nº 7.402/2020, 11.914/2021, 12.681/2021, 13.948/2021, 14.276/2021, 14.698/2021 e 17.021/2021 nas seguintes situações:
1–Execução de serviços absolutamente transitórios e de necessidade esporádica.
2-Assistência Médica.
3-Substituição de profissionais de educação, em afastamentos conforme Artigo 2º da Lei Municipal 5.060/2009 e Artigo 2º da Lei 2.563/1995.
NOME
ALESSANDRA CLEMENCIA PEREIRA

CARGO
TNS/PS/ENFERMEIRO/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

SITUAÇÃO
1

ANA CAROLINA DELPINO SILVA DOS REIS

TNS/ES/MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL

2

CASSIO DE LIMA PEREIRA

TNS/ES/MÉDICO CLÍNICO GERAL

2

ELISLARA MONTOVANI

EDUCADOR/CUIDADOR RESIDENTE

1

ESTER DOS SANTOS SERAFIM

TNS/PS/ENFERMEIRO/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1

LETICIA MARIA SODRE MAIOLINI

TNS/ES/MÉDICO CLÍNICO GERAL

2

LIDIANE MAIOLINI

TNS/ES/MÉDICO DA FAMÍLIA

2

LIGIA GOMES TORRES HOMEM

TNS/ES/DENTISTA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

1

LIVIA REGINA THEILACKER

TNS/ES/MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL

2

MARIANA RODRIGUES SANTOS RIBEIRO

TNS/ES/MÉDICO DERMATOLOGISTA

2

MARLENE QUEIOSTE

EDUCADOR/CUIDADOR RESIDENTE

1

MATHEUS DONOLA CARVALHO E CASTRO

TNS/ES/MÉDICO CLÍNICO GERAL

2

MAURICIO CARVALHO MAFRA

TNS/PS/FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO

1

OLIVIA FELICIONI OLIVEIRA

TNS/ES/MÉDICO CLÍNICO GERAL

2

SARAH TEREZA SIQUEIRA

TNS/ES/MÉDICO CLÍNICO GERAL

2

SOFIA DE PAIVA MEMENTO MACHADO

TNS/ES/MÉDICO CLÍNICO GERAL

2

PERÍODO
01/12/2021 até 29/05/2022 ou até provimento do cargo por concurso ou
preenchimento do cargo por servidor efetivo.
14/12/2021 até 12/06/2022 ou até provimento do cargo por concurso ou
preenchimento do cargo por servidor efetivo.
09/12/2021 até 07/06/2022 ou até provimento do cargo por concurso ou
preenchimento do cargo por servidor efetivo.
13/12/2021 até 12/12/2022 ou até provimento do cargo por concurso ou
preenchimento do cargo por servidor efetivo.
26/11/2021 até 24/05/2022 ou até provimento do cargo por concurso ou
preenchimento do cargo por servidor efetivo.
24/11/2021 até 22/05/2022 ou até provimento do cargo por concurso ou
preenchimento do cargo por servidor efetivo.
12/11/2021 até 10/05/2022 ou até provimento do cargo por concurso ou
preenchimento do cargo por servidor efetivo.
07/12/2021 até 04/02/2022 ou até provimento do cargo por concurso ou
preenchimento do cargo por servidor efetivo.
03/12/2021 até 01/06/2022 ou até provimento do cargo por concurso ou
preenchimento do cargo por servidor efetivo.
19/11/2021 até 17/05/2022 ou até provimento do cargo por concurso ou
preenchimento do cargo por servidor efetivo.
09/12/2021 até 08/12/2022 ou até provimento do cargo por concurso ou
preenchimento do cargo por servidor efetivo.
11/11/2021 até 09/05/2022 ou até provimento do cargo por concurso ou
preenchimento do cargo por servidor efetivo.
19/11/2021 até 17/05/2022 ou até provimento do cargo por concurso ou
preenchimento do cargo por servidor efetivo.
26/11/2021 até 24/05/2022 ou até provimento do cargo por concurso ou
preenchimento do cargo por servidor efetivo.
19/11/2021 até 17/05/2022 ou até provimento do cargo por concurso ou
preenchimento do cargo por servidor efetivo.
26/11/2021 até 24/05/2022 ou até provimento do cargo por concurso ou
preenchimento do cargo por servidor efetivo.

TERMO DE ADITIVO
NOME
AMANDA BORGES CRABI
ESTELA APARECIDA FARIA
GILCILENE GARCIA DA CRUZ MATEUS
JAQUELINE VICENTE LEAO
JESSICA HELOISA DOS SANTOS
LUCIANA APARECIDA COLCHETTO ASSIS
LUCIENE DE CARVALHO

CARGO
TNS/ES/MÉDICO CLÍNICO GERAL
PROFESSOR P-II
PROFESSOR P-II
TNS/PEDAGOGO/SUPERVISOR PEDAGÓGICO
TNS/ES/MÉDICO DA FAMÍLIA
TNS/PS/ENFERMEIRO
TNS/ES/MÉDICO DA FAMÍLIA

ADITIVO EM
07/12/2021
14/12/2021
15/12/2021
17/12/2021
22/11/2021
07/12/2021
17/12/2021

TERMO DE DISTRATO
NOME
ANA CAROLINA DELPINO SILVA DOS REIS
CASSIO DE LIMA PEREIRA
ELISLARA MONTOVANI
LIVIA REGINA THEILACKER
MARCELA MIRANDA PRAXEDES CHAGAS
MARLENE QUEIOSTE
MAURO CESAR DA SILVA
RAFAEL JOSE FELISBINO

CARGO
TNS/ES/MÉDICO PLANT.CLÍNICO GERAL
TNS/ES/MÉDICO PLANT.CLÍNICO GERAL
EDUCADOR/CUIDADOR RESIDENTE
TNS/ES/MÉDICO PLANT.CLÍNICO GERAL
TNS/ES/MÉDICO PLANT.CLÍNICO GERAL
EDUCADOR/CUIDADOR RESIDENTE
MOTORISTA
OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO
VARGINHA, 30 DE DEZEMBRO DE 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal

DISTRATO EM
14/12/2021
09/12/2021
13/12/2021
03/12/2021
14/12/2021
09/12/2021
22/11/2021
13/12/2021

