DEPOIS DE 15 MESES O HOSPITAL DE
CAMPANHA SERÁ DESMOBILIZADO
Prefeitura recebe 5 mil testes
rápidos da Receita Federal

A Prefeitura de Varginha comunica que, face ao atual cenário
epidemiológico e assistencial da COVID-19, vem dando prosseguimento
nas medidas de desmobilização das estruturas ampliadas para o
enfrentamento da pandemia.
Em agosto houve a desmobilização dos leitos acrescidos na UPA,
permanecendo somente a porta de entrada / unidade de atendimento de
sintomáticos respiratórios ou suspeita de COVID-19, bem como a
desmobilização de duas unidades de gripe dos quadrantes.
“Nesse momento, o hospital de campanha com ocupação zerada,
passará por processo de desmobilização dos leitos contingenciados pelo
SUS. A desmobilização já foi solicitada à Secretaria de Estado de Saúde SES , fato já noticiado anteriormente, com vistas à desmobilização no dia
30 deste mês.
A Prefeitura ressalta uma vez mais a crucial importância da UNIFAL,
cuja cessão dos prédios viabilizaram implantação de um hospital de
campanha robusto e resolutivo. Cabe antecipar também, que as unidades
de gripe das UBS Bom Pastor e Canaã funcionarão até 30 de setembro.
Somente permanecerá a unidade de gripe da UPA 24h.
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Vila Bueno e Jardim Petrópolis
29 DE SETEMBRO
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PROTEJA SUA FERRAMENTA DE TRABALHO
MAIS VALIOSA: AS MÃOS
As mãos são ferramentas primordiais no desenvolvimento da
atividade laboral para a maioria dos profissionais. Contudo, dificilmente
elas protagonizam a atenção que de fato necessitam. Dados
publicados pelo Centro de Terapia da Mão, do Hospital Maria Amélia
Lins, em Belo Horizonte, atestam que, foram analisados 711 protocolos
de avaliação dos pacientes atendidos de janeiro 2004 a dezembro
2005, dos quais 238 corresponderam a acidentes do trabalho, em
45% dos casos, a lesão foi no lado direito, sendo o lado não-dominante
o mais acometido (52%).
Atividades, tais como, manutenção e/ou reparação (35%) e
serviços e/ou comércio (33%) foram as categorias ocupacionais com
maior índice de acidentes; as máquinas, o principal agente causador
(57%); o tendão (29%) e os ossos (23%) foram as estruturas mais
lesadas, sendo atingidos principalmente os dedos (73%) e as mãos
(18%). A grande maioria dos pacientes (80%), levaram de 2 a 60 dias
após o acidente para iniciar a reabilitação e a mediana do tempo de
tratamento foi 55 dias. Essas características das lesões ocupacionais
das mãos devem ser consideradas no planejamento das ações de
prevenção no ambiente laboral.
Boa parte dos acidentes de trabalho são precedidos de
comportamentos e atos inseguros. Conheça alguns deles:
1. Falta de proteção em máquinas e equipamentos;
2. Utilização de objetos cortantes como estiletes e lâminas expostas;
3. Utilização de adornos;
4. Desatenção;
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5. Desrespeito às regras e normas de segurança;
6. Não utilização ou utilização incorreta de Equipamento de Proteção
Individual [EPI];
7. Remoção e/ou alteração em sensores e proteções de máquinas e
equipamentos;
8. Utilização incorreta de produtos químicos e objetos quentes;
9. Manuseio de cargas com pesos acima dos permitidos por normas
de segurança e higiene ocupacional, dentre outros.
Ressalta-se que as pessoas são os agentes dinamizadores
da organização e é utópico pensar que possam desempenhar, de
modo eficiente, suas atribuições se o próprio ambiente de trabalho
não lhes proporciona segurança. Medidas demasiadamente simples
podem evitar acidentes e garantir a segurança das mãos no momento
de execução das atividades laborais, como, por exemplo:
1. Identifique e conheça seu local de trabalho;
2. Execute treinamentos com frequência;
3. Utilize ferramentas, máquinas e equipamentos adequados à
atividade laboral;
4. Realize inspeções de pré-utilização em ferramentas, máquinas e
equipamentos;
5. Utilize Equipamentos de Proteção Individual [EPI] recomendados e
com regularidade;
6. Não execute atividades com dúvida acerca dos procedimentos;
7. Comunique, imediatamente, todas as condições de risco, incidentes
e acidentes identificados;
8. Respeite seus próprios limites; e
9. Siga as normas e procedimentos da instituição.
A falta de eficaz sistema de segurança culmina por causar
problemas de relacionamento humano, produtividade, qualidade dos
produtos e/ou serviços prestados e o aumento de custos dispensados
com afastamentos e aposentadorias precoces. A pseudoeconomia
feita não se investindo no sistema de segurança mais adequado
ocasiona graves prejuízos pois, um acidente no trabalho implica baixa
na produção, investimentos perdidos em treinamentos e outros custos,
especialmente as consequências, muitas vezes irreversíveis, para o
próprio funcionário.
Leandro Nascimento
Engenheiro de Segurança do Trabalho

O pré-cadastro da vacinação é
obrigatório. Fique atento aos
canais da Prefeitura para saber
quando será sua vez de vacinar.
E lembre-se de levar RG, cartão
do SUS ou CPF e os
documentos médicos
necessários.
Link de pré-cadastro para jovens
entre 12 e 17 anos com
comorbidade: https://bit.ly/
vacinavarginha-comorbidades02
Link de pré-cadastro para jovens
entre 12 e 17 anos com
deficiência: https://bit.ly/
vacinavarginhapessoascomdeficiencia02
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Prefeitura desmobiliza o Hospital de Campanha e
divulga novidades sobre o Boa Esporte para 2022
A desmobilização do Hospital de
Campanha e os rumos do Boa
Esporte para 2022 foram alguns
dos temas abordados pelo prefeito
de Varginha, Vérdi Melo, durante
Coletiva com a Imprensa na
quarta-feira, 22, no pátio da
prefeitura, com a presença do
vice-prefeito, Leonardo Ciacci, do

procurador-geral do município,
Evandro Santos, dos secretários
de Governo, Honorinho Ottoni e de
Educação, Gleicione Santos, do
superintendente do Comitê
Especial de Enfrentamento à
Covid-19, Luis Carlos Coelho e
também do diretor do Boa, Rildo
Moraes.

Vérdi Melo anunciou a
desmobilização do Hospital de
Campanha até o dia 30 de
setembro. “É com emoção que
comunico nossa decisão de
encerrarmos esse capítulo,
finalizando as atividades do
Hospital de Campanha que foi
instalado nas dependências do
campus da Universidade Federal

A Prefeitura de Varginha reuniu a imprensa para falar sobre a desativação do Hospital de Campanha e da redução pela metade dos investimentos ao
Boa Esporte Clube

A equipe de profissionais do Hospital de Campanha gravou um vídeo que circula nas redes sociais sobre a despedida, após 15 meses de trabalho
intenso contra a Covid-19

de Alfenas em Varginha (Unifal)
para receber os pacientes vitima
a Covid 19”, explicou o prefeito.
Vérdi, que fez um agradecimento
especial à Direção da Unifal, disse
que “estamos fazendo isso graças
a queda de números de infectados
na nossa cidade. Hoje o Hospital
de Campanha, que chegou a ter
os leitos de CTI e enfermaria
lotados, está sem nenhum
paciente”.
Foram 15 meses de
funcionamento período em que
recebeu 685 internados, sendo que
desse total, 588 eram positivos
para Covid e 89 negativos.
“Lamentamos profundamente as
vidas perdidas”, enfatizou o
prefeito, que pede a população que
não relaxe no cumprimento dos
protocolos sanitários. “Agora
vamos depositar os esforços na
atenção básica. Vamos retomar
com as cirurgias e outros
procedimentos que ficaram
parados com a pandemia”,
concluiu Vérdi que fez um
agradecimento especial a direção
da Unifal por ter sido grande
parceira em um momento tão
crítico da pandemia.
BOA ESPORTE
Durante a Coletiva Vérdi Melo
também falou do Boa Esporte.
“Reconhecemos todo o trabalho do
Boa, uma empresa que gera
emprego, renda e aquece nossa
economia. Isso sem contar que
gera entretenimento para a cidade.
O Boa deu muitas alegrias para os
torcedores e levou o nome de
Varginha para todo o Brasil”,
ressaltou.O prefeito ainda afirmou
que “reconhecemos também sua
importância na conservação do
Estádio Melão, porém, com a
queda do clube para o módulo 2
do
Campeonato
Mineiro,
entendemos que o investimento
que fazíamos deve ser reduzido
pela metade, o que foi resolvido
em comum acordo com a direção
do Boa e esperamos que a equipe
possa se readequar e voltar para
a elite futebol Brasileiro, concluiu
o prefeito Vérdi Melo.
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A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de
Varginha construiu uma travessia elevada de pedestres na Av. Rio
Branco esquina com a Santa Cruz para oferecer maior segurança no
trânsito tanto para pedestres como para os condutores de veículos.

O Mutirão da Dengue realizado quarta-feira, 22, nos bairros Vila
Ipiranga e Três Bicas, resultou em nove caminhões cheios de materiais
inservíveis, além de 50 pneus velhos. O próximo Mutirão dia 29 será
nos Bairros Vila Bueno e Jardim Petrópolis.

Prefeitura de Varginha é representada em
Seminário de Meio Ambiente em Capitólio
A Prefeitura Municipal de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEA),
participou do SEMINÁRIO DE MEIO AMBIENTE, que ocorreu na cidade de Capitólio, nos dias 17, 18 e
19 deste mês. O evento foi promovido pelo ROTARY Internacional – Distrito 4560 pelo Governador do
respectivo distrito. O seminário contou com a presença de grandes autoridades, como a deputada
estadual, delegada Sheila, o deputado federal Charlles Evangelista, o deputado estadual, Antônio Carlos
Arantes, a Copasa, entre outros.
Na oportunidade, a SEMEA havida sido convidada pelo presidente do Rotary Club de Varginha, Dr.
Antônio Caiafa, para participar do programa “PRESERVAR O PLANETA TERRA”, cujo objetivo é o
plantio de 3 milhões de árvores em 3 anos, na proporção de uma árvore para cada habitante do Distrito
4560.
Representando a SEMEA, Fernanda Modesto, supervisora de Fiscalização Ambiental, recebeu a
certificação “PARCEIRO DO MEIO AMBIENTE”, quando enalteceu e agradeceu a oportunidade ao
governador distrital 4560, José Carlos de Azevedo pelo projeto e ressaltou que Varginha sente-se
agraciada em poder contribuir. “Como dia 21 de setembro é do dia da árvore, sentimos honrados em
promover uma ação com tamanha projeção ambiental. Preserve o meio ambiente, preserve o nosso
planeta Terra”, destacou Fernanda Modesto.

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
O DE 2021
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 23 DE SETEMBR
SETEMBRO

ANO XXI - nº 1366

05

Dia da Árvore

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de
Varginha apresenta as principais ações
O Dia da Árvore é comemorado no Brasil em 21 de setembro com o
objetivo principal de conscientização a respeito da preservação desse bem tão
valioso. Nas áreas com maior incidência de árvores existem melhor qualidade
de vida, pois elas contribuem para aumentar a umidade do ar, evitam erosões,
reduzem a temperatura, fornecem sombra, abrigo e alimento para animais, dentre
outras inúmeras vantagens.

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente - SEMEA - tem uma equipe técnica que trabalha ao longo dos anos
em projetos que envolvem o plantio de árvores nativas, cercamento,
principalmente Áreas de Preservação Permanente e Áreas Verdes e a condução
das espécies plantadas, que é fundamental para o bom desenvolvimento. Confira
as principais ações:

Compensação ambiental – Garden Residence

PROJETO TÉCNICO DE RECONSTITUIÇÃO DA FLORAJARDIM RIBEIRO
Outro projeto com êxito que a SEMEA acompanha diz respeito a
recuperação de uma área no bairro Jardim Ribeiro, entre a Avenida
Aristides Ribeiro, Avenida Rio Francisco e Rua Jerônimo Diniz. Tratase de uma Área de Preservação Permanente de aproximadamente
18000 m², pertencente ao Município. Foram plantadas 1.350 mudas
em Dezembro de 2020 e estão sendo conduzidas e monitoradas por 3
anos. Neste local eram constantes as invasões de equinos e bovinos,
além de que usuários de
álcool e drogas que faziam
uso do espaço, deposito de
lixo e resíduos da construção
civil. Atualmente o local
encontra-se cercado com
tela alambrado e as mudas
estão em ótima condições
de crescimento.

Atualmente a SEMEA acompanha o projeto do empreendimento Garden
Residence onde foram foram plantadas 2.225 mudas de espécies nativas, em
novembro de 2020, na 1ª etapa e o plantio de mais 2.225 mudas ocorrerá em
novembro deste ano totalizando 4.450 mudas em um único empreendimento.
Além do plantio o empreendedor
assumiu o compromisso de conduzir
todas estas mudas por três anos e
apresentar semestralmente o relatório
fotográfico do projeto desenvolvido.
Grandes empreendedores estão
adquirindo uma nova visão sobre a
qualidade de vida que as áreas verdes
proporcionam a comunidade, além
Roberta Cristina Ferreira, Ana
Carolina Justino Andrade (Parcelar) e
disto, pode agregar valor econômico
Danielli Delello Schneider
ao empreendimento.
AÇÕES DE CIDADANIA DA COMUNIDADE
A SEMEA também acompanha e agradece ações de cidadanias de Marcus
Vinicius Rezende de Oliveira e Marcelo Chaves de Figueiredo e demais moradores
da rua Marluce Caixeta Holanda, Jardim do Ágape que realizam a manutenção
da Área Verde, inclusive realizam o plantio. A SEMEA conseguiu disponibilizar
para Marcus Vinicius, 25 mudas de espécies nativas e insumos para que eles
continuem o belo trabalho nesta área.
Em 2021, o professor Magno
César Siqueira, também, exerceu ação
digna
de
agradecimento.
Ele solicitou
mudas
a
SEMEA para
enriquecer
ambientalmente
sua propriedade
em Varginha. O
próprio professor
executou
o
Marcos Vinicius Ribeiro e Roberta
plantio.
Cristina Ferreira

PROJETO COMPENSAÇÃO AMBIENTAL -JARDIM BONGANVILE
Foi executado o plantio de 690 mudas de espécies nativas em fevereiro de
2021, em uma área de 3.200m² que estava passando por um processo erosivo
entre as ruas João Bregalda e Hercules Montecelli, no bairro Bonganville.
Este projeto foi
implantado em
decorrência de uma
compensação
ambiental, devido o
corte de árvores em
um galpão de café no
município.
O responsável pelo
empreendimento
comprometeu-se em
realizar o plantio e a
condução por 3 anos.

“Fazendo uma análise da situação atual de Varginha em relação ao plantio e à manutenção de árvores, chegamos à conclusão que
avançamos muito nos últimos anos com estes projetos, porém, ainda precisamos melhorar.
Não basta somente plantar e não cuidar. Tratos culturais devem ser executados, tais como: adubar, coroar as mudas, verificar a presença
de formigas, roçada no entorno dentre outras.
Gostaríamos de contar com o apoio da comunidade na manutenção dessas áreas próximas a suas residências e deixar a SEMEA a
disposição com seus técnicos para receber interessados em contribuir com mais ações como estas”.
Joadylson Ferreira, secretário de Meio Ambiente
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Prefeitura recebe 5 mil testes rápidos da
Receita Federal
A Prefeitura de Varginha recebe 5 mil
testes rápidos da Receita Federal. A
entrega das quatro caixas ocorreu na
terça-feira, 21, no gabinete do prefeito
Vérdi Melo, que juntamente com o viceprefeito Leonardo Ciacci, recebeu os
testes das mãos do delegado adjunto
da Receita Federal, Henrique Viegas
Cunha e do chefe de Atendimento da
Receita, Fernando Marques de
Alvarenga.
Vérdi agradeceu a Receita Federal
por mais essa doação de testes. “A
primeira remessa foi estregue a
Prefeitura em março de 2020, no início
da Pandemia, quando estávamos
enfrentando grandes dificuldades na
aquisição de insumos devido a
burocracia do sistema público. À época,
os testes chegaram como um alento
para a nossa administração e para a
população. Agora, recebemos mais
uma remessa, 5 mil testes rápidos que
acredito serem suficientes para atender

a demanda até início do ano que vem”,
explicou Vérdi.
O prefeito contou ainda que os

testes serão distribuídos para as
Unidades Básicas de Saúde,

Policlínica Central e para a UPA.O
delegado adjunto da Receita Federal,
Henrique Viegas Cunha, contou que os
testes são parte de uma carga retida
pela Receita Federal.
A empresa importadora apresentou
irregularidades perante a Receita e
dessa forma não finalizou a importação.
Henrique Viegas conta ainda que o
material tem origem chinesa, de um
fabricante com certificado de boas
práticas pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA).
“Trata-se de um produto de grande
utilidade na pandemia, porém, com
prazo de validade curto, por isso a
decisão de doar para os municípios”,
disse Henrique. Além de Varginha, os
testes rápidos foram entregues para a
Regional de Saúde de Alfenas, Passos,
Poços de Caldas e Pouso Alegre, que
juntas abrangem a maior parte da
população do Sul de Minas.

Varginha é representada em reunião da Alago
O secretário de Turismo e Comércio de Varginha, Barry
Charles Sobrinho participou da reunião realizada pela Associação
dos Municípios do Lago de Furnas (Alago), representando o
prefeito Vérdi Lucio Melo que estava em outra solenidade.
Também estiveram presentes os presidentes da Eletrobras,
Rodrigo Limp e de Furnas, Clóvis Torres. Representantes da
União dos Empreendedores do Lago de Furnas e Peixoto
(Unilagos) e da Associação dos Municípios do Médio Rio Grande
(AMEG).
O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, foi convidado
como presidente da Frente Mineira de Prefeitos. Prefeitos de
diversos municípios debateram a importância da preservação
do nível mínimo do lago, a cota 762.
O diretor do senado Alexandre Silveira reforçou o
compromisso e empenho do presidente do Senado Rodrigo
Pacheco para que o lago se mantenha com água e não ultrapasse
a cota mínima.
De acordo com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil,
Minas Gerais não pode pagar o preço alto para abastecer o Tietê,
em São Paulo.
Além do nível do lago, foi discutido também o estado de
conservação das balsas e a possibilidade de diques.
Barry Charles compara a atual situação da represa de Furnas
com um mar de lamas neste período de seca e cita os prejuízos
causados com a falta de água, inclusive os danos ambientais.
Barry acredita que a reunião foi muito produtiva e está confiante
quanto aos resultados.

O secretário de Turismo de Varginha, Barry Charles e o diretor do senado
Alexandre Silveira durante reunião da Alago - Associação dos Municípios do
Lago de Furnas
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ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO
LEIS
LEI Nº 6.874, DE 26 DE AGOSTO 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 22, localizada no bairro Porto Príncipe, passa a denominar-se:
RUA "CLAYVERSEN GONÇALVES TAVARES"
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, 26 de agosto de 2021; 138º 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 6.876, DE 26 DE AGOSTO 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 "02" no bairro Jardins, passa a denominar-se:
RUA ELPÍDEO MARQUES
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, 26 de agosto de 2021; 138º 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 6.879, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021.
INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DE AÇÕES VOLTADAS À LEI MARIA DA PENHA, NAS
ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS, DE ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES FINAIS E DE ENSINO
MÉDIO.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e em seu nome, sanciono a seguinte Lei,
Art. 1º Fica instituída a Semana Municipal de ações voltadas à Lei Maria da Penha – Lei Federal
nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, nas escolas de ensino fundamental – séries finais e de
ensino médio, públicas e privadas, localizadas no município de Varginha.
Paragrafo único. As ações serão desenvolvidas, anualmente, na primeira semana do mês de
agosto.
Art. 2º A presente Lei objetiva proporcionar aos alunos:
I – conhecimento e importância da Lei Maria da Penha;
II – conscientização sobre prevenção, combate e punição contra atos de violência sofridos pela
mulher;
III – contextualização da realidade atual da mulher;
IV – viabilização da prática de boas ações relacionadas à mulher:
a) paz;
b) não violência;
c) igualdade de condições de vida;
d) plena cidadania;
e) conquista de direitos;
f) dignidade e respeito; e
g) outras ações voltadas ao bem-estar da mulher.
V – possibilidade da erradicação da violência contra a mulher.
Art. 3º As escolas poderão optar pela prática das seguintes ações em sala de aula ou fora dela:
I – palestras;
II – estudos e debates;
III – trabalhos;
IV – visitas e outras atividades a critério da escola.
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Art. 4º Para o cumprimento desta Lei, as escolas também poderão firmar parcerias com:
I – Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM;
II – Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS;
III – Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM;
IV - Pessoas jurídicas ou físicas ocupadas com a promoção do bem-estar da mulher.
Art. 5º A Semana Municipal de ações voltadas à Lei Maria da Penha nas escolas passará a fazer
parte do calendário de eventos do Município.
Art. 6º 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, 14 de setembro de 2021; 138º 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 6.881, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021.
REESTRUTURA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE
VARGINHA – CMDPI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e em seu nome, sanciono a seguinte Lei,
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Fica reestruturado o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI, órgão
autônomo, normativo e consultivo, encarregado de assessorar o Poder Público Municipal em
assuntos referentes à política de defesa dos direitos do idoso, vinculado à Secretaria Municipal
de Habitação e Desenvolvimento Social – SEHAD.
Art. 2º O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa –CMDPI , tem por objetivo formular
políticas e assegurar os direitos das pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos e
criar condições para sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, por meio do
estabelecimento da Política Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa no Município de Varginha, em
conformidade com a legislação pertinente, tais como a Constituição Federal, a Lei nº 10.741, de
01 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), a Lei Federal nº 8.842, de 04 de janeiro de 1994 e
regulamentada pelo Decreto Federal nº 1.948 de 03 de julho de 1996.
CAPÍTULO II – DA COMPETÊNCIA
Art. 3º Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI:
I - Zelar pela aplicação das Leis que norteiam as políticas da pessoa idosa, garantindo que
nenhuma pessoa seja objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade
ou opressão, e que todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, seja levado e
denunciado ao Ministério Público ou órgão competente;
II - controlar, supervisionar, acompanhar, deliberar, fiscalizar, cumprir e fazer cumprir a Política
Municipal de atendimento e proteção aos direitos da pessoa idosa;
III - promover, apoiar e incentivar a criação de organizações destinadas à assistência da pessoa
idosa, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário às ações, serviços e benefícios outorgados no Estatuto do Idoso;
IV - propor e aprovar a elaboração de diagnóstico da população idosa, através de realização de
pesquisa sobre o seu perfil no município;
V - propiciar apoio técnico às organizações de atendimento e assistência à pessoa idosa,
governamentais e não governamentais, a fim de tornar efetiva a aplicabilidade do Estatuto do
Idoso e os princípios e diretrizes da Política Nacional e Estadual da Pessoa Idosa;
VI - participar da elaboração das propostas orçamentárias das Secretarias do Governo Municipal,
visando à destinação de recursos vinculados aos planos, programas e projetos para a
implementação da Política Municipal da Pessoa Idosa;
VII - fazer proposições objetivando aperfeiçoar a legislação pertinente à política de atendimento
e proteção dos direitos da pessoa idosa;
VIII - promover atividades e campanhas de educação e divulgação para formação de opinião
pública e esclarecimento sobre os direitos da pessoa idosa;
IX - acompanhar, supervisionar, avaliar e fiscalizar a gestão de recursos, bem como os ganhos
sociais e o desempenho dos programas, projetos e serviços, assegurando, assim, que as
verbas se destinem ao atendimento da pessoa idosa;
X - registrar, acompanhar e fiscalizar as organizações não governamentais e governamentais
de atendimento à pessoa idosa no município e solicitar aos órgãos competentes o credenciamento e o cancelamento de registro de instituições destinadas ao atendimento da pessoa idosa,
quando não estiverem cumprindo as finalidades propostas, e as leis que regem os direitos da
pessoa idosa;
XI - subsidiar a elaboração de leis atinentes aos interesses da pessoa idosa;
XII - propor aos poderes constituídos modificações nas estruturas dos órgãos governamentais
diretamente ligados à promoção, proteção e à defesa dos direitos da pessoa idosa;
XIII - receber petições, denúncias, reclamações, representações ou notícias de qualquer pessoa
por desrespeito aos direitos assegurados à pessoa idosa, protegendo as informações sigilosas
e encaminhando-as aos órgãos competentes para adoção de medidas cabíveis;
XIV - deliberar sobre a destinação e fiscalização dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos
da Pessoa Idosa;
XV - convocar a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e estabelecer as normas
de funcionamento em regimento próprio, conforme orientações emanadas dos Conselhos Nacional e Estadual;
XVI – elaborar, aprovar e alterar seu Regimento Interno;
XVII - deliberar e propor ao órgão executivo a capacitação de seus conselheiros;
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XVIII - promover, incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos e pesquisas, fóruns,
seminários, simpósios e outros, no campo da proteção, da promoção e da defesa dos direitos da
pessoa idosa.
CAPÍTULO III – DA COMPOSIÇÃO
Art. 4º O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI, será integrado por 12 (doze)
membros titulares e seus respectivos suplentes, compreendendo representantes dos seguintes
Órgãos e Entidades:
I - Do Governo Municipal:
a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS;
c) 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social –
SEHAD;
d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL;
e) 01 (um) representante da Fundação Cultural do Município de Varginha.
II - Da Sociedade Civil:
a) 01 (um) representante de instituições de ensino superior, com trabalhos na área do idoso;
b) 03 (três) representantes de entidades prestadoras de serviços particulares ao idoso, sendo
01 (um) representante de ILPI’S;
c) 01 (um) representante da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Varginha;
d) 01 (um) representante dos grupos de convivência.
§ 1º Os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI, e seus respectivos suplentes, serão indicados pelos órgãos e entidades nele representados e designados por
ato do Prefeito Municipal, para o mandato de 03 (três) anos, permitida apenas uma recondução,
por igual período.
§ 2° Na recondução referida no § 1° deste artigo será observado o processo eleitoral vigente.
§ 3° A Assembleia da Sociedade Civil será convocada por meio de Edital, sendo comunicada ao
Ministério Público.
§ 4º Nas ausências ou impedimento dos conselheiros titulares, deverão assumir seus respectivos
suplentes.
CAPÍTULO IV
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Seção I
Disposições Gerais
Art. 5º Fica reorganizado o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que será gerido e
administrado na forma desta Lei.
Art. 6º O Fundo tem por objetivo facilitar a captação, o repasse e aplicações dos recursos e de
fornecer os meios financeiros para a implantação, manutenção e o desenvolvimento de programas, projetos e ações voltados à pessoa idosa no âmbito do município de Varginha/MG.
§ 1º Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em instituições financeiras oficiais,
em conta especial, sob a denominação “Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa”, e sua
destinação será deliberada pela Plenária, condicionada à apresentação de projetos, programas
e atividades aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI).
§ 2º Dependerá de deliberação expressa do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa –
CMDPI, a autorização para aplicação de recursos do Fundo em outros tipos de programas que
não o estabelecido no § 1º.
§ 3º Os recursos do Fundo serão administrados segundo os Programas definidos pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e integrará o orçamento do Município.
Seção II
Da Operacionalização
Art. 7º As operações e movimentações do fundo serão executadas pela Secretaria Municipal de
Habitação e Desenvolvimento Social – SEHAD.
Parágrafo único. O Fundo Municipal ficará vinculado ao Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa Idosa, em conformidade com o disposto nos artigos 71 e 74 da Lei Federal nº 4.320/1964.
Art. 8º São atribuições do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, em relação ao
Fundo:
I - elaborar o Plano de Ação Municipal da Política dos Direitos da Pessoa Idosa e o Plano de
Aplicação de Recursos do Fundo, os quais serão submetidos pelo Prefeito à apreciação do
Poder Legislativo;
II - estabelecer os parâmetros técnicos e as diretrizes para aplicação dos recursos;
III - acompanhar e avaliar a execução, desempenho e resultados financeiros do Fundo;
IV - avaliar e aprovar os balancetes mensais e o balanço anual do Fundo;
V - solicitar, a qualquer tempo e a seu critério, as informações necessárias ao acompanhamento,
ao controle e à avaliação das atividades a cargo do Fundo;
VI - mobilizar os diversos segmentos da sociedade no planejamento, execução e controle das
ações do Fundo;
VII - monitorar, fiscalizar e avaliar os programas desenvolvidos com recursos do Fundo
requisitando, para tal, auditoria do Poder Executivo sempre que necessária;
VIII – aprovar termos de fomento, colaboração, convênios, ajustes, acordos e/ou contratos a
serem firmados com recursos do Fundo;
IX - publicar, no periódico de maior circulação do Município ou do Estado, ou afixar em locais de
fácil acesso à comunidade, todas as resoluções do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa referentes ao Fundo.
Art. 9º São atribuições da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social – SEHAD:
I - coordenar e executar as operações e movimentações de recursos do Fundo, de acordo com
o Plano de Aplicação previsto no inciso I do Art. 6º;
II - preparar e apresentar ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa demonstração
mensal da receita e da despesa executada do Fundo;
III - emitir e assinar notas de empenho, cheques e ordens de pagamento de despesa do Fundo;
IV - tomar conhecimento e dar cumprimento às obrigações definidas em termo de fomento,
colaboração, convênios e/ou contratos firmados pelo administrador e que digam respeito ao
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;
V - manter os controles necessários à execução das receitas e das despesas do Fundo;
VI - manter o controle dos bens patrimoniais adquiridos com recursos do Fundo;
VII - encaminhar à contabilidade geral do Município:
a) mensalmente, demonstração da receita e da despesa;
b) trimestralmente, inventário de bens materiais;
c) anualmente, inventário dos bens móveis e balanço geral do Fundo;
d) elaborar, com o responsável pelo controle da execução orçamentária, a demonstração cons-
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tante do inciso II;
e) providenciar junto à contabilidade do Município para que, na demonstração, fique indicada a
situação econômica financeira do Fundo;
f) apresentar ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa a análise e a avaliação da
situação econômica financeira do Fundo, de acordo com os demonstrativos;
g) manter o controle dos termos de fomento, colaboração, contratos e convênios firmados com
instituições governamentais e não – governamentais;
h) manter o controle da receita do Fundo;
i) encaminhar ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa relatório mensal de
acompanhamento e avaliação do Plano de Aplicação de recursos do Fundo;
j) fornecer ao Ministério Público, quando solicitada, demonstração de aplicação dos recursos do
Fundo.
Seção III
Das Receitas, Ativos e Despesas
Art. 10º Constituem receitas do Fundo:
I - as transferências e repasses da União e do Estado, por seus órgãos e entidades da
administração direta e indireta, bem como de seus Fundos;
II – as transferências e repasses do Município;
III - os auxílios, legados, valores, contribuições e doações, inclusive de bens móveis e imóveis,
que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas públicas ou privadas, nacionais ou
internacionais;
IV - produtos de aplicações financeiras dos recursos disponíveis;
V - os valores das multas previstas no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 01 de outubro de
2003);
VI – as doações feitas por pessoas físicas ou jurídicas deduzidas do Imposto Sobre a Renda;
VII - outras receitas destinadas ao referido Fundo, e
VIII – as receitas estipuladas em lei.
Art. 11º Constituem ativos do Fundo:
I - disponibilidade monetária em bancos, oriunda das receitas específicas no artigo anterior;
II - direitos que porventura vier a constituir;
III - bens móveis e imóveis destinados à execução dos programas, projetos do Plano de Aplicação.
Art. 12º Constituem despesas do Fundo:
I - o financiamento total ou parcial dos programas da política nacional do idoso constantes do
Plano de Aplicação;
II - o atendimento de despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, observado o § 1º do Art.
6º desta Lei.
Art. 13º A contabilidade do Fundo Municipal tem por objetivo demonstrar a sua situação financeira e patrimonial, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.
Parágrafo único. Processar-se-á, anualmente, o inventário dos bens e direitos adquiridos com
recursos do Fundo e pertencentes à Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento
Social – SEHAD.
Art. 14º Nenhuma despesa será realizada sem a necessária cobertura de recursos.
§ 1º Para os casos de insuficiência ou inexistência de recursos, poderão ser utilizados os
créditos adicionais autorizados por Lei e abertos por Decreto do Executivo.
§ 2º Os recursos aprovados como Créditos Adicionais deverão ser liberados no prazo máximo
de 15 (quinze) dias a contar da aprovação.
CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15º O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI, elegerá sua diretoria
composta por Presidente, Vice-Presidente, Primeiro e Segundo Secretários.
Art. 16º O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI, terá seu funcionamento
regido por Regimento Interno próprio.
§ 1° O Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI , deverá
ser elaborado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da posse de seus membros,
depois de aprovado por 2/3 (dois terços) de seus membros.
§ 2° As competências e atribuições dos membros da Diretoria serão definidos no Regimento
Interno.
Art. 17º A função dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI,
será considerado serviço relevante prestado à comunidade, sendo exercida sem remuneração.
Art. 18º Todas as assembleias do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI,
serão públicas e precedidas de divulgação.
Art. 19º As entidades governamentais e não-governamentais públicas e privadas de atendimento
ao idoso ficam sujeitas à inscrição de seus programas no Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa Idosa – CMDPI.
Art. 20º Para melhor desempenho de suas funções, o Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa Idosa – CMDPI, poderá recorrer às pessoas e entidades de reconhecido valor, podendo
ser criadas comissões internas para promover estudos e emitir pareceres a respeito de temas
específicos.
Art. 21º O mandato do atual Conselho – Biênio 2019 - 2021, se encerra em 18/12/2021, sendo
permitida a recondução dos atuais membros desde que sejam indicados pelo governamental ou
eleitos em assembleia da sociedade civil para esse fim.
Art. 22º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, em especial a Lei n° 5.281/2010 e a Lei nº 5.872/2014.
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, 14 de setembro de 2021; 138º da Emancipação
Político Adminitrativo 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
JOSÉ MANOEL MAGALHÃES FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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LEI Nº 6.882, DE 15 DE SETEMBRO DE 2021.
ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 3.984 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2003, DE FORMA A
REESTRUTURAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
SUSTENTÁVEL – COMSEA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, e eu em seu nome, sanciono a seguinte Lei,
Art. 1° Fica reestruturado o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – COMSEA.
Art. 2º O COMSEA é um órgão colegiado, autônomo, de caráter consultivo e deliberativo,
constituindo-se em espaço de articulação entre o Governo Municipal e a Sociedade Civil, para a
formulação de diretrizes para políticas e ações na área da segurança alimentar e nutricional.
Art. 3º Compete ao COMSEA estabelecer diálogo permanente entre o Governo Municipal e as
Organizações Sociais nele representadas, com o objetivo de assessorar a Administração
Municipal, na formulação de políticas públicas e na definição de diretrizes e prioridades que
visem a garantia do direito humano à alimentação.
Art. 4º Compete, ainda, ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável
– COMSEA propor e pronunciar-se sobre:
I – as diretrizes da política e do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, a serem
implementados pelo Poder Público;
II – os projetos e ações prioritários da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, a
serem incluídos, anualmente, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;
III – o acompanhamento e a fiscalização das ações do Poder Executivo nas áreas de segurança
alimentar e nutricional;
IV – as formas de articulação e mobilização da Sociedade Civil Organizada, no âmbito da Política
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, indicando suas prioridades;
V – a cooperação do Poder Executivo com as Organizações da Sociedade Civil para a
implementação de ações voltadas ao combate das causas da miséria e da fome, no âmbito do
Município;
VI – o incentivo a parcerias de caráter regional, que garantam mobilização dos setores envolvidos
e racionalização do uso dos recursos alimentares e nutricionais disponíveis;
VII – a realização de estudos que fundamentem as propostas ligadas à segurança alimentar e
nutricional;
VIII - promover campanhas educativas e de conscientização da população;
IX – a organização e implantação de conferências municipais de segurança alimentar e nutricional;
X – o estabelecimento de relações de cooperação com outros conselhos de segurança alimentar
e nutricional de outros Municípios e da região de Varginha, bem como, com o Conselho Estadual
de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (COMSEA-MG) e o Conselho Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA);
XI – a elaboração de seu Regimento Interno, a ser aprovado por Decreto pelo Prefeito Municipal;
XII – assumir outras atribuições correlatas ao seu objeto e competências expressas.
Art. 5º O COMSEA é integrado por 15 (quinze) Conselheiros titulares e 15 (quinze) Conselheiros
suplentes, sendo 2/3 (dois terços) de representantes da Sociedade Civil Organizada e 1/3 (um
terço) de representantes do Poder Executivo, nomeados por meio de Portaria Municipal, da
seguinte forma:
I – Representantes do Poder Executivo sendo, preferencialmente, servidores públicos de carreira
da Administração Pública (estatutários):
a) 1 (hum) representante titular e 1 (hum) suplente da Secretaria Municipal de Habitação e
Desenvolvimento Social – SEHAD;
b) 1 (hum) representante titular e 1 (hum) suplente da Secretaria Municipal de Agricultura e
Pecuária – SEAGRI;
c) 1 (hum) representante titular e 1 (hum) suplente da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS;
d) 1 (hum) representante titular e 1 (hum) suplente da Secretaria Municipal de Educação –
SEDUC; e
e) 1 (hum) representante titular e 1 (hum) suplente da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer –
SEMEL.
II - Representantes da Sociedade Civil, eleitos por meio de Edital Público, realizado a cada 2 (dois)
anos:
a) 1 (hum) representante titular e 1 (hum) suplente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural – EMATER;
b) 2 (dois) representantes titulares e 2 (dois) suplentes de Categoria Profissional com atuação
no âmbito da segurança alimentar e nutricional - SAN (nutricionistas, engenheiros e agrônomos);
c) 1 (hum) representante titular e 1 (hum) suplente do Sindicato dos Produtores Rurais de
Varginha;
d) 5 (cinco) representantes titulares e 5 (cinco) suplentes de entidades sociais organizadas com
atuação no âmbito da SAN; e
e) 1 (hum) representante titular e 1 (hum) suplente de instituições de ensino superior de curso
relativo à área da segurança alimentar e nutricional.
Parágrafo único. Nas ausências ou impedimentos dos Conselheiros titulares, deverão assumir
seus respectivos suplentes, os quais terão direito a voz e voto.
Art. 6º O mandato dos Conselheiros será de 2 (dois) anos, sendo permitida apenas 1 (uma)
recondução.
Art. 7º O COMSEA terá uma Mesa Diretora, composta de Presidente, Vice-presidente, 1º e 2º
Secretários, eleitos entre seus membros para mandato, observando o prazo limite do mandato
estipulado no art. 6º e as disposições expressas em Regimento Interno.
Art. 8º As sessões plenárias serão realizadas, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, quando convocadas pelo Presidente ou por requerimento da maioria dos seus membros.
Parágrafo único. Todas as sessões do COMSEA serão públicas e precedidas de ampla
divulgação.
Art. 9º Para melhor desempenho de suas funções, o COMSEA poderá recorrer às pessoas e
entidades de reconhecido valor, podendo ser criadas Comissões internas para promover estudos
e emitir pareceres a respeito de temas específicos.
Art. 10 Cabe ao Poder Executivo garantir ao COMSEA, bem como às suas Câmaras Temáticas e

Grupos de Trabalho, os meios necessários ao exercício de suas competências, incluindo suporte administrativo e técnico e recursos financeiros assegurados pelo orçamento municipal.
Art. 11 O COMSEA poderá receber doações de entidades, instituições e demais interessados na
promoção do direito à alimentação e nutrição e no combate à exclusão social, como também
receber transferências oriundas e verbas dos Governos Municipal, Estadual e Federal.
Art. 12 As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotações previstas no
orçamento.
Art. 13 O Regimento Interno do COMSEA disciplinará sua organização, seu funcionamento e as
competências do Presidente, do Vice-Presidente e dos 1º e 2º Secretários, e será elaborado
pelos membros do Conselho no prazo de 90 (noventa) dias contados da posse da primeira Mesa
Diretora.
Art. 14 As funções desempenhadas pelos membros do COMSEA serão consideradas serviços
relevantes prestados à comunidade, sendo exercidas sem direito à remuneração.
Art. 15 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, 15 de setembro de 2021; 138º 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
JOSÉ MANOEL MAGALHÃES FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DECRETOS
DECRETO Nº 10.536, DE 23 DE AGOSTO 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$ 113.500,00 (cento e
treze mil e quinhentos 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 (169)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 113.500,00
TOTAL: 113.500,00
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$ 113.500,00
(cento e treze mil e quinhentos reais), a saber:
06.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.1400 - 2485
3.1.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (170)
Fonte de Recurso: 102
Código de Aplicação: 102.0000
VALOR: 113.500,00
TOTAL: 113.500,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 23 de agosto 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 10.555, DE 31 DE AGOSTO 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$ 82.000,00 (oitenta e
dois 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 (714)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 82.000,00
TOTAL: 82.000,00
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$ 82.000,00
(oitenta e dois mil reais), a saber:
13.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMÉRCIO
13.01.01 SERVIÇO DE TURISMO E EVENTOS
23.695.6400 - 2521
3.3.90.00.00 CONSERVAÇÃO E MANUTENCÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS (705)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 32.000,00
23.695.6400 - 2524
3.3.90.00.00 APOIO, FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL (707)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 50.000,00
TOTAL: 82.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 31 de agosto 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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.556, DE 31 DE AGOSTO 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$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a saber:
04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.7500 - 2485
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (113)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 50.000,00
TOTAL: 50.000,00
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$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), a saber:
04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
04.01.00 SERVICO DE ADMINISTRACAO GERAL
04.122.7500 - 2485
3.3.50.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (85)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000

DE

SETEMBR
O DE 2021
SETEMBRO

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

11

VALOR: 50.000,00
TOTAL: 50.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 31 de agosto 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
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.557, DE 31 DE AGOSTO 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 adequar os créditos orçamentários do presente exercício ao
excesso de arrecadação.
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 7º, inciso I, da Lei nº 6.781
de 22 de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 974.714,10
(novecentos e setenta e quatro mil, setecentos e quatorze reais e dez 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 (2686)
Fonte de Recurso: 155
Código de Aplicação: 155.0078
VALOR: 974.714,10
TOTAL: 974.714,10
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o excesso de arrecadação do
recurso de fonte 155, código de aplicação 155.0078, transferência de recursos SES
EXTRAPOLAMENTO DA ONCOLOGIA, com base nas receitas realizadas até o dia 31 de agosto
de 2021, conforme constante do Anexo I deste Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 31 de agosto 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
ANEXO I
CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
155.0078 - SES EXTRAPOLAMENTO DA ONCOLOGIA
RECEITA:
1.7.2.8.03.1.1.0027 - SES EXTRAPOLAMENTO DA ONCOLOGIA (1707)
CONTA BANCÁRIA:
9671 - BRASIL SES EXTRAPOLAMENTO ONCOLOGIA, Ag. 032-9 C/C 89.875-9
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
974.714,10
0,00
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DEZEMBRO
TOTAL

974.714,10

(-) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
0,00
(=) EXCESSO APURADO
974,714,10
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
0,00
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
974.714,10
(=) SALDO REMANESCENTE
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.559, DE 06 DE SETEMBRO 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 adequar os créditos orçamentários do presente exercício ao
excesso de arrecadação.
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 7º, inciso I, da Lei nº 6.781
de 22 de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 1.490.000,00
(um milhão quatrocentos e noventa 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 (2537)
Fonte de Recurso: 190
Código de Aplicação: 190.0004
VALOR: 1.490.000,00
TOTAL: 1.490.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto na fonte 190 - Operações de Crédito Internas será
coberto com a expectativa do excesso de arrecadação do código de aplicação 190.0004 – CR
97/2019 PROGRAMA FINISA FIN INFRAESTR E SANEAM., valores a serem creditados na Conta
9609 - CEF CR 97/19 PROGRAMA FINISA, Ag. 0163, C/C 71.015-2 com fundamento no art. 1º da
Lei Municipal 6.681 de 19 de dezembro de 2019 e de acordo com valores computados no Anexo
I deste Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 06 de setembro 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
ANEXO I
CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
190 - Operações de Crédito Internas
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
190.0004 - CR 97/2019 PROGRAMA FINISA FIN INFRAESTR E SANEAM.
RECEITA:
2.1.1.8.01.3.1.0001 - PROGRAMA FINISA CR 97/2019 (1548)
CONTA BANCÁRIA:
9609 – CEF CR 97/19 PROGRAMA FINISA, Ag. 0163 C/C 71.015-2
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO (Expectativa)
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL
(-) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
(=) EXCESSO APURADO
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
Decreto 10.203/2020
Decreto 10.210/2020
Decreto 10.227/2021
Decreto 10.485/2021
(=) SALDO REMANESCENTE

1.127.422,25
0,00
1.862.825,49
4.000.000,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
7.280.177,26

21.270.425,00
10.000,00
21.260.425,00
1.490.000,00
19.770.425,00
1.670.425,00
5.100.000,00
5.000.000,00
8.000.000,00
0,00
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DECRETO Nº 10.560, DE 06 DE SETEMBRO 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$ 56.180,00 (cinquenta e seis mil, cento e oitenta reais), a saber:
03.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
03.01.01 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO
04.121.7100 - 2491
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERV. DE PLANEJ. E DESENV. URBANO (53)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 22.000,00
04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.01.00 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.7500 - 2485
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (113)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 11.180,00
04.122.7500 - 2536
3.3.90.00.00 SUPORTE AOS ORGÃOS PÚBLICOS (97)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 10.000,00
04.122.7500 - 2536
3.3.90.00.00 SUPORTE AOS ORGÃOS PÚBLICOS (2319)
Fonte de Recurso: 157
Código de Aplicação: 157.0001
VALOR: 13.000,00
TOTAL: 56.180,00
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$ 56.180,00
(cinquenta e seis mil, cento e oitenta reais), a saber:
03.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
03.01.03 DEPARTAMENTO DE GEOPROCESSAMENTO
04.121.7100 - 2490
3.3.90.00.00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GEOPROCESSAMENTO (72)
Fonte de Recurso: 100
Código de Aplicação: 100.0000
VALOR: 22.000,00
04.00.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.01.00 SERVICO 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: 21.180,00
04.122.7500 - 2536
3.3.30.00.00 SUPORTE AOS ORGÃOS PÚBLICOS (1637)
Fonte de Recurso: 157
Código de Aplicação: 157.0001
VALOR: 10.000,00
04.122.7500 - 2536
3.3.90.00.00 SUPORTE AOS ORGÃOS PÚBLICOS (2320)
Fonte de Recurso: 157
Código de Aplicação: 157.0001
VALOR: 1.000,00
04.122.7500 - 2536
3.3.90.00.00 SUPORTE AOS ORGÃOS PÚBLICOS (2321)
Fonte de Recurso: 157
Código de Aplicação: 157.0001
VALOR: 2.000,00
TOTAL: 56.180,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 06 de setembro 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 10.561, DE 06 DE SETEMBRO 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 adequar os créditos orçamentários do presente exercício ao
excesso de arrecadação.
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente, com fundamento no art. 7º, inciso I, da Lei nº 6.781
de 22 de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 24.212,19
(vinte e quatro mil, duzentos e doze reais e dezenove 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 (2642)
Fonte de Recurso: 155
Código de Aplicação: 155.0062
VALOR: 24.212,19
TOTAL: 24.212,19
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com o excesso de arrecadação do
recurso de fonte 155, código de aplicação 155.0062, transferência de recursos SES PROG
INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO - PIPA, com base nas receitas realizadas até o dia 06 de
setembro de 2021, conforme constante do Anexo I deste Decreto.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 06 de setembro de 2021.

Nº Canc.
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Empenho
01045/2020
01522/2020
01523/2020
00131/2019
01524/2020
00880/2020
00517/2020
00511/2020
00521/2020

13

Justificativa
Regularização
Regularização
Regularização
Regularização
Regularização
Regularização
Regularização
Regularização
Regularização

Fornecedor
Valor R$
00011 CEMIG – Campanha Energética de M G 214.513,64
00011 CEMIG – Campanha Energética de M G 354.326,67
00007 Copasa – Comp. de Saneamento de M G 150.124,60
06338 Telemar Norte Leste S/A
135.065,59
06338 Telemar Norte Leste S/A
159.258,98
11338 LCC Prest de Serviços e Administradora 10.509,55
11634 Ono Tecnologia e Internet Eireli
23.980,0
03411 Papelaria e Copiadora Copysul Ltda
0,82
11414 San Marco Automóveis Ltda
2.676,08
TOTAL
1.104.485,85
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 06 de setembro 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
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
ANEXO I
CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
155.0062 - SES PROG INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO - PIPA
RECEITA:
1.7.2.8.03.1.1.0020 - SES PROGRAMA INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO PIPA (1696)
CONTA BANCÁRIA:
9632 - BRASIL SES PROG INTERVENÇÃO PRECOCE AVANÇADO PIPA, Ag. 032-9 C/C 85.882-X
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

0,00
0,00
24.212,19
0,00
8.070,73
0,00
16.141,46
24.212,19

(-) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
0,00
(=) EXCESSO APURADO
72.636,57
(-) VALOR JÁ UTILIZADO
48.424,38
Decreto 10.373/2021
24.212,19
Decreto 10.417/2021
8.070,73
Decreto 10.507/2021
16.141,46
(-) VALOR DO PRESENTE DECRETO
24.212,19
(=) SALDO REMANESCENTE
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.563, DE 06 DE SETEMBRO DE 2021.
CANCELA RESTOS À PAGAR DO EXERCÍCIO DE 2019 e 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 2019 e 2020, abaixo relacionados
por não terem sido processados.
Nº Canc. Empenho Justificativa Fornecedor
Valor R$
9
00057/2019 Regularização 00011 CEMIG – Campanha Energética de Mi G 54.029,92

DECRETO Nº 10.575, DE 15 DE SETEMBRO DE 2021.
ALTERA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, usando de suas atribuições legais
e em conformidade com o artigo 21 da Lei Municipal nº 2.673 de 15 de dezembro de 1995 e
Processo Administrativo nº 11.967/2021;
DECRETA:
Art. 1º Fica alterada pelo período de 6 meses a carga horária de trabalho da servidora LUCI
MARA SANTANA, detentora do cargo de Auxiliar de Serviços Públicos/Manutenção e Conservação de Próprios Públicos, Nível E-01, de 8 (oito) horas/dia para 6 (seis) horas/dia.
Art. 2º A remuneração da servidora mencionada no artigo 1º deste Decreto, será paga após a
alteração de sua carga horária de trabalho, de acordo com o estabelecido no artigo 21 da Lei
Municipal nº 2.673/1995.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 15 de setembro 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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.579, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021.
PRORROGA PRAZO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 10.309/2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o disposto do artigo 21 da Lei Municipal nº 2.673/1995, e consoante o Processo
Administrativo nº 2.638/2021;
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogada pelo período de 03 meses a partir de 05/10/2021, a carga horária de
trabalho da servidora JAARA ALVARENGA CARDOSO TAVARES, detentora do cargo de TNS/PS/
Biólogo – Nível E-23, a forma de jornada de que trata o Decreto Municipal nº 10.309/2021.
Art. 2º As demais disposições do Decreto Municipal nº 10.309/2021 ficam mantidas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 17 de setembro 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
BARRY CHARLES SILVA SOBRINHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO E COMÉRCIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DECRETO Nº 10.591, DE 21 DE SETEMBRO DE 2021.
DECLARA PONTO FACULTATIVO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS.

O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais;
DECRETA:
Art. 1º Em razão do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida em 12 de outubro, fica
declarado Ponto Facultativo nas Repartições Públicas Municipais no dia 11 de outubro (segundafeira) do corrente ano.
Art. 2º Excluem-se do estabelecido no artigo 1º deste Decreto os serviços considerados
essenciais, a critério da Administração Municipal.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 21 de setembro 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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ERRATA
DECRETO Nº 10.543, DE 26 DE AGOSTO DE 2021.
Publicamos neste jornal, edição nº 1363, datada de 02 de setembro de 2021, página 18.
ONDE SE LÊ:
Prefeitura do Município de Varginha, 26 de agosto de 2020.
LEIA-SE:
Prefeitura do Município de Varginha, 26 de agosto de 2021.
=
DECRETO Nº 10.545, DE 30 DE AGOSTO DE 2021.
Publicamos neste jornal, edição nº 1363, datada de 02 de setembro de 2021, página 18.
ONDE SE LÊ:
Prefeitura do Município de Varginha, 30 de agosto de 2020.
LEIA-SE:
Prefeitura do Município de Varginha, 30 de agosto de 2021.
=
DECRETO Nº 10.546, DE 30 DE AGOSTO DE 2021.
Publicamos neste jornal, edição nº 1363, datada de 02 de setembro de 2021, página 18.
ONDE SE LÊ:
Prefeitura do Município de Varginha, 30 de agosto de 2020.
LEIA-SE:
Prefeitura do Município de Varginha, 30 de agosto de 2021.

PORTARIAS
PORTARIA Nº 18.061, DE 30 DE AGOSTO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica autorizado o regime de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à
distância para as servidoras abaixo relacionadas, que comprovaram estado gravídico nos termos do disposto no Parágrafo Único, Art. 1º, Decreto nº 10.378/2021:
SERVIDORA
Raquel Aparecida Pereira
Silvana Candido da Silva Marte

MATRÍCULA
30.578-0
29.842-6

FUNÇÃO
SECRETARIA
Técnico em Enfermagem / UE
SEMUS
Auxiliar de Serviços Públicos / Capinador / Readaptada SOSUB

Art. 2º As servidoras afastadas com fulcro no Decreto Municipal nº 10.378, de 19 de maio de
2021, deverão se submeter às disposições nele contidas.
Art. 3º As servidoras autorizadas ao exercício de atividades no regime de teletrabalho, trabalho
remoto ou outra forma de trabalho à distância ficam cientes que cessada a situação de emergência em saúde pública declarada pelo Decreto Municipal nº 9.738 de 18 de março de 2020,
deverão retornar imediatamente a sua unidade de trabalho para exercício presencial das
atividades.
Art. 4º Caso as servidoras relacionadas no art. 1º, necessitem realizar tratamento de saúde
durante o regime de teletrabalho que a impossibilite do exercício das funções, ficarão sujeitas às
regras para entrega de atestados médicos, conforme estabelecido pelo Órgão em que for lotada.
Parágrafo único. Cessada a incapacidade laboral, deverão retornar imediatamente ao regime
de teletrabalho.
Art. 5º O regime de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância cessa
automaticamente com o início da licença maternidade, estabelecida no art. 110 da Lei Municipal nº
2.673/1995.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTARIA Nº 18.087, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença prêmio por assiduidade no período abaixo especificado, a seguinte
servidora:
SERVIDORA / MATRÍCULA / CARGO / SECRETARIA / PERÍODO DE GOZO
Angelica Aparecida de Azevedo / 25.948-0 / Auxiliar de Creche / SEDUC / De 13/09/2021 a 12/
10/2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.091, DE 14 DE SETEMBRO 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.
Marcilene Corrêa
Educador Infantil – Nível E-18/A
151º
Elisangela Quesia de Souza Silva
(vaga candidato afrodescente)
Educador Infantil – Nível E-18/A
230º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.094, DE 14 DE SETEMBRO 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 002/2018:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E COMÉRCIO
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Maria Thalita de Paula Marques
Auxiliar de Serviços Públicos/ Manuten
ção e Conservação de Próprios Públicos
– Nível E-01
54º
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Mari Hellem Aparecida
Auxiliar de Serviços Públicos/ Manutenção e Conservação de Próprios Públicos
– Nível E-01
55º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.095, DE 14 DE SETEMBRO 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 002/2018:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Cristina Aparecida Feliciano Ferreira Auxiliar de Serviços Públicos/ Servente
Escolar – Nível E-01
40º
Poliana Maria Rodrigues Coimbra
Auxiliar de Serviços Públicos/ Servente
Escolar – Nível E-01
41º
Priscila Vitoriano Ribeiro Serafim
Auxiliar de Serviços Públicos/ Servente
Escolar – Nível E-01
42º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.096, DE 14 DE SETEMBRO 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 terem sido
habilitadas em Concurso Público Municipal – Edital 002/2018:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Patrícia Pereira de Souza
Oficial de Administração – Nível E-10
96º
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Keli Monique Severo
Oficial de Administração – Nível E-10
97º
Pamela de Fatima Benetoli
Oficial de Administração – Nível E-10
98º
Izabella Marina Ribeiro Araújo
Oficial de Administração – Nível E-10
99º
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Vanessa Sthefanie Spinelli Correa
Oficial de Administração – Nível E-10
100º
Caline Maciel de Paulo Barbosa
Oficial de Administração – Nível E-10
101º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.097, DE 14 DE SETEMBRO 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
Elaine Cristina Ferreira
Professor PII – nível E-14
Janaina Aparecida de Araujo
Professor PII – nível E-14

CLASSIF.
88º
89º
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NOME
CARGO/NÍVEL
CLASSIF.
Elisângela Aparecida de Oliveira Floriano
(vaga candidato afrodescendente)
Professor PII – nível E-14
257º
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.100, DE 15 DE SETEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica alterado para o período de 19/08/2021 a 17/09/2021, a licença prêmio por assiduidade concedida à servidora MARIA CÉLIA DOS SANTOS, matrícula 26.778-0, detentora do cargo
de Auxiliar de Serviços Públicos/Servente Escolar – Nível E-01, lotada na Secretaria Municipal de
Educação - SEDUC, conforme decisão nos autos do Processo/DRHU nº 069/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, em especial a Portaria 18.046/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.101, DE 15 DE SETEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a nomeação da senhora AMANDA DANTAS SEVERINO, para o
cargo de Técnico em Enfermagem/US, Nível E-10, nomeada pela Portaria nº 17.928/2021, em
virtude de não atender as exigências legais conforme consta no Processo n° 10.562/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.104, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Determinar que seja instaurado Processo Disciplinar para apurar fatos relatados no
Processo Administrativo nº 164/2018, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer
dos trabalhos.
Art. 2º Fica instituída a respectiva Comissão Processante, composta das servidoras ESTEFÂNIA
MESQUITA DA SILVA RODRIGUES, GILMARA DE PAULA LOPES, VÂNIA MARIA LIMBORÇO
FERREIRA para, sob a presidência da primeira dar cumprimento ao disposto no artigo anterior,
obedecidas todas as formalidades legais inerentes ao caso, prescritas na Lei Municipal nº 2.673/
1995.
Art. 3º A Comissão ora instituída, terá o prazo de 30 (trinta) 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. 5° Os membros da comissão permanecerão a disposição da Divisão da Corregedoria
Municipal, podendo dedicar tempo integral aos trabalhos, ficando dispensados do registro de
ponto até a entrega do relatório final.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.105, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Determinar que seja instaurado Processo Disciplinar para apurar fatos relatados no
Processo Administrativo nº 165/2018, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer
dos trabalhos.
Art. 2º Fica instituída a respectiva Comissão Processante, composta das servidoras ESTEFÂNIA
MESQUITA DA SILVA RODRIGUES, GILMARA DE PAULA LOPES, VÂNIA MARIA LIMBORÇO
FERREIRA para, sob a presidência da primeira dar cumprimento ao disposto no artigo anterior,
obedecidas todas as formalidades legais inerentes ao caso, prescritas na Lei Municipal nº 2.673/
1995.
Art. 3º A Comissão ora instituída, terá o prazo de 30 (trinta) 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. 5° Os membros da comissão permanecerão a disposição da Divisão da Corregedoria
Municipal, podendo dedicar tempo integral aos trabalhos, ficando dispensados do registro de
ponto até a entrega do relatório final.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.106, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Determinar que seja instaurado Processo Disciplinar para apurar fatos relatados no
Processo Administrativo nº 166/2018, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer
dos trabalhos.
Art. 2º Fica instituída a respectiva Comissão Processante, composta das servidoras ESTEFÂNIA
MESQUITA DA SILVA RODRIGUES, GILMARA DE PAULA LOPES, VÂNIA MARIA LIMBORÇO
FERREIRA para, sob a presidência da primeira dar cumprimento ao disposto no artigo anterior,
obedecidas todas as formalidades legais inerentes ao caso, prescritas na Lei Municipal nº 2.673/
1995.
Art. 3º A Comissão ora instituída, terá o prazo de 30 (trinta) 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. 5° Os membros da comissão permanecerão a disposição da Divisão da Corregedoria
Municipal, podendo dedicar tempo integral aos trabalhos, ficando dispensados do registro de
ponto até a entrega do relatório final.
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PORTARIA Nº 18.107, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Determinar que seja instaurado Processo Disciplinar para apurar fatos relatados no
Processo Administrativo nº 169/2018, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer
dos trabalhos.
Art. 2º Fica instituída a respectiva Comissão Processante, composta das servidoras ESTEFÂNIA
MESQUITA DA SILVA RODRIGUES, GILMARA DE PAULA LOPES, VÂNIA MARIA LIMBORÇO
FERREIRA para, sob a presidência da primeira dar cumprimento ao disposto no artigo anterior,
obedecidas todas as formalidades legais inerentes ao caso, prescritas na Lei Municipal nº 2.673/
1995.
Art. 3º A Comissão ora instituída, terá o prazo de 30 (trinta) 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. 5° Os membros da comissão permanecerão a disposição da Divisão da Corregedoria
Municipal, podendo dedicar tempo integral aos trabalhos, ficando dispensados do registro de
ponto até a entrega do relatório final.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.108, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 15 (quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 18.075/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário e retroagindo os seus efeitos a data do vencimento do prazo da Portaria anterior.

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 207/2021
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 207/2021, cujo objeto
constitui-se da Aquisição de Revista Temática, decidiu por classificar, habilitar e declarar
vencedora no presente certame a empresa Gráfica CS EIRELI EPP.
Varginha (MG), 23 de setembro de 2021.
Déslei Campos de Castro
Pregoeiro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 232/2021
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 232/2021, cujo objeto
constitui-se da aquisição de grama esmeralda, decidiu por classificar, habilitar e declarar
vencedora no presente certame a empresa Gabriel Reis de Albuquerque Regina ME.
Varginha (MG), 21 de setembro de 2021.
Déslei Campos de Castro
Pregoeiro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 223/2021
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 para
manutenção geral, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor
das empresas Keila Junia Jacinto Silva – ME: Item 02 – Acabamento registro ¾ – R$ 13,75
(treze reais e setenta e cinco centavos) Un – Pison, Item 07 – Armação Rex galvanizado – 1ª.
Linha – R$ 25,30 (vinte e cinco reais e trinta centavos) Un – DPR, Item 09 – Barramento tipo pente
trifásico 18 disjuntor 63A – 80A – R$ 69,00 (sessenta e nove reais) Un – Steck, Item 13 – Bucha
de nylon S – 6mm – R$ 0,03 (três centavos) Pç – Usafi, Item 24 – Caixa de passagem embutir 10
x 10 (telefone) – R$ 9,45 (nove reais e quarenta e cinco centavos) Un – Mondiale, Item 27 – Caixa
polifásica CM2 – Cemig – R$ 248,90 (duzentos e quarenta e oito reais e noventa centavos) Un –
Acovaz, Item 28 – Canaleta dupla face – R$ 8,35 (oito reais e trinta e cinco centavos) Un –
Tramontina, Item 29 – Canaleta p/piso 25x12x200mm – cinza – R$ 20,00 (vinte reais) Pç –
Tramontina, Item 35 – Conector SPLITBOLT 25mm – R$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos)
Un – Steck, Item 36 – Conector SPLTBOLT 25mm – R$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos) Un
– Steck, Item 37 – Conector tipo botinha 10mm – R$ 4,80 (quatro reais e oitenta centavos) Un –
Inteli, Item 38 – Curva longa 90º ¾ elétrica (telefone) – R$ 5,40 (cinco reais e quarenta centavos)
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Un – Amanco, Item 39 – Curva p/eletroduto PVC 1/2” – R$ 3,40 (três reais e quarenta centavos)
Un – Amanco, Item 40 – Curva S eletroduto 3/4 ou curva 90º eletroduto ¾ – R$ 2,25 (dois reais
e vinte e cinco centavos) Un – Plastubos, Item 41 – Curva S PVC eletroduto 1.1/4 ou curva 90º
eletroduto 1.1/4 – R$ 7,95 (sete reais e noventa e cinco centavos) Un – Plastubos, Item 51 –
Eletroduto corrugado 1.1/2 – R$ 5,65 (cinco reais e sessenta e cinco centavos) Un – Kanaflex,
Item 54 – Eletroduto PVC 1/2” – R$ 10,65 (dez reais e sessenta e cinco centavos) Mt – Kanaflex,
Item 55 – Eletroduto PVC ¾ (telefone + aterramento) – R$ 14,00 (quatorze reais) Un – Kanaflex,
Item 59 – Fita isolante – 50mts – R$ 6,70 (seis reais e setenta centavos) Un – Imperial, Item 64 –
Haste terra tipo cantoneira 2,4 mt – R$ 89,00 (oitenta e nove reais) Un – TN, Item 65 – Isolador
roldana – R$ 7,60 (sete reais e sessenta centavos) Un – Foxlux, Item 67 – Lampada Led – bulbo
– 15W – Bivolt – R$ 11,07 (onze reais e sete centavos) Un – Black e Decker, Item 69 – Lampada
pera Led 6W Bivolt 6500K – R$ 6,40 (seis reais e quarenta centavos) Un – Ourolux, perfazendo
o valor total da contratação em R$ 3.641,32 (três mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e
dois centavos); Gabriela Materiais para Construção Ltda.: Item 08 – Bacia sanitária – R$
118,00 (cento e dezoito reais) Un – Icasa, Item 10 – Braço (cano) PVC p/ chuveiro - 37 cm – R$
10,45 (dez reais e quarenta e cinco centavos) Un – Perfil, Item 17 – Cabo 750 V 16mm – verde
semirígido p/aterramento – R$ 19,00 (dezenove reais) Mt – Megatron, Item 25 – Caixa de passagem
embutir 15x15 – R$ 11,20 (onze reais e vinte centavos) Un – Plasmar, Item 31 – Cimento CPE 32
- 50 Kg – R$ 32,40 (trinta e dois reais e quarenta centavos) Sc – Itau, Item 33 – Conector genérico
saída frontal 25mm – R$ 5,70 (cinco reais e setenta centavos) Un – JNG, Item 34 – Conector
porcelana 10mm – 3 polos – R$ 5,21 (cinco reais e vinte e um centavos) Un – Intelli, Item 42 –
Descarga com joelho azul – R$ 9,80 (nove reais e oitenta centavos) Un – Krona, Item 45 –
Disjuntor bipolar TQC nema – 20A – 5KA – 220VCA – R$ 83,00 (oitenta e três reais) Un – Fame,
Item 52 – Eletroduto corrugado ¾ – R$ 1,75 (um real e setenta e cinco centavos) Mt – Krona, Item
60 – Fita isolante – cor verde – 10 m – R$ 3,25 (três reais e vinte e cinco centavos) Un –
Thompson, Item 71 – Luva PVC elétrica ¾ – R$ 1,09 (um real e nove centavos) Un – Khoma, Item
78 – Porta álcool – R$ 51,90 (cinquenta e um reais e noventa centavos) Un – Nobre, Item 79 –
Porta grelha – R$ 14,90 (quatorze reais e noventa centavos) Un – Krona, Item 81 – Porta papel
toalha – R$ 33,00 (trinta e três reais) Un – Nobre, Item 82 – Porta sabão líquido – R$ 59,00
(cinquenta e nove reais) Un – Nobre, Item 85 – Quadro de distribuição QDC de embutir – padrão
DIN c/barramento neutro e terra de 18-24 disjuntores – R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais)
Un – Fame, Item 93 – Terminal tubolar (vazado) 16mm longo – R$ 1,90 (um real e noventa
centavos) Un – Intelli, Item 94 – Terminal tubular vazado 2,5mm – R$ 0,45 (quarenta e cinco
centavos) Un – Intelli, Item 105 – Vaso sanitário conj. acoplado – branco – completo – R$ 305,00
(trezentos e cinco reais) Cj – Fiori, perfazendo o valor total da contratação em R$ 3.941,83 (três
mil, novecentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos), Compre Bem Distribuidora
EIRELI: Item 03 – Alizar de porta 5cm – R$ 33,00 (trinta e três reais) Jg – Valenorte, Item 04 –
Arame galvanizado BWG 14 – R$ 25,50 (vinte e cinco reais e cinquenta centavos) Kg – Morlan,
Item 05 – Arame recozido nº 12 BWG – R$ 26,20 (vinte e seis reais e vinte centavos) Kg –
Jomarca, Item 06 – Arame recozido nº 18 BWG – R$ 27,90 (vinte e sete reais e noventa
centavos) Kg – Jomarca, Item 30 – Chuveiro 220 V – 6300W – R$ 59,00 (cinquenta e nove reais)
Un – Sintex, Item 48 – Disjuntor tripolar 63A geral – padrão Cemig – R$ 63,00 (sessenta e três
reais) Un – Soprano, Item 56 – Engate p/lavatório 40 cm de 1/2” – R$ 4,90 (quatro reais e noventa
centavos) Un – Valeplast, Item 57 – Fechadura – R$ 38,00 (trinta e oito reais) Jg – Soprano, Item
62 – Fita isolante anti-chama – 18mm x 20m – R$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos) Un –
Thompson, Item 63 – Grelha de aço inox 150mm – R$ 12,05 (doze reais e cinco centavos) Un –
Overtime, Item 66 – Jogo para fuso fixação bacia sanitária – R$ 2,30 (dois reais e trinta centavos)
Un – Jomarca, Item 68 – Lampada Led 9W Bivolt 6500K – R$ 6,59 (seis reais e cinquenta e nove
centavos) Un – Avant, Item 70 – Lavatório com coluna – R$ 115,00 (cento e quinze reais) Un –
Icasa, Item 73 – Mangueira de água c/ 100 mts – R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais) Un
– Sunflex, Item 83 – Portal de madeira 0,70 x 2,10 x 14cm – peroba – R$ 200,00 (duzentos reais)
Jg – Valenorte, Item 84 – Portal de madeira 0,80 x 2,10 x 14cm – peroba – R$ 200,00 (duzentos
reais) Jg – Valenorte, Item 87 – Sifão flexível – R$ 5,00 (cinco reais) Pç – Valeplast, Item 88 – Sifão
P/ tanque duplo – R$ 9,90 (nove reais e noventa centavos) Un – Valeplast, Item 89 – Tampa p/
bacia sanitária – R$ 22,00 (vinte e dois reais) Un – Astra, Item 91 – Tanque plástico 21 lts – branco
– R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) Un – Valeplast, Item 95 – Tijolo cerâmico c/ furo redondo –
med. 20 x 20 x 10 – R$ 0,81 (oitenta e um centavos) Un – Saogabriel, Item 97 – Torneira de pia
giratória parede – R$ 41,00 (quarenta e um reais) Un – Delta, Item 98 – Torneira de tanque curta
– R$ 27,00 (vinte e sete reais) Un – Delta, Item 99 – Torneira de tanque de 1/2” – R$ 27,00 (vinte
e sete reais) Un – Delta, Item 100 – Torneira p/ lavatório giratório – R$ 41,00 (quarenta e um reais)
Un – Delta, Item 103 – Válvula americana p/ pia de cozinha – R$ 9,50 (nove reais e cinquenta
centavos) Un – Overtime, Item 104 – Válvula p/lavatório – R$ 4,10 (quatro reais e dez centavos)
Pç – Overtime, perfazendo o valor total da contratação em R$ 9.840,22 (nove mil, oitocentos e
quarenta reais e vinte e dois centavos); e Instalar Comércio e Instalação Elétrica e
Hidrelétrica EIRELI – ME: Item 19 – Cabo elétrico flexível 2,5mm – azul – R$ 1,54 (um real e
cinquenta e quatro centavos) Mt – Newflex, Item 20 – Cabo elétrico flexível 2,5mm - preto – R$
1,54 (um real e cinquenta e quatro centavos) Mt – Newflex, Item 21 – Cabo elétrico flexível 2,5mm
- verde – R$ 1,54 (um real e cinquenta e quatro centavos) Mt – Newflex, Item 22 – Cabo flexível
750 – 16mm – preto – R$ 10,40 (dez reais e quarenta centavos) Mt – Newflex, Item 23 – Cabo
flexível 750V – 16mm – azul – R$ 10,40 (dez reais e quarenta centavos) Mt – Newflex, Item 43
– Disjuntor bipolar padrão DIN 20A curva C – R$ 24,60 (vinte e quatro reais e sessenta centavos)
Un – Lukma, Item 44 – Disjuntor bipolar padrão DIN 32A curva C – R$ 24,60 (vinte e quatro reais
e sessenta centavos) Un – Lukma, Item 46 – Disjuntor mono padrão DIN – 10A – curva C – R$ 6,90
(seis reais e noventa centavos) Un – Lukma, Item 47 – Disjuntor mono padrão DIN 20A curva C –
R$ 6,90 (seis reais e noventa centavos) Un – Lukma, Item 49 – Disjuntor tripolar padrão DIN 63A
curva C – R$ 44,80 (quarenta e quatro reais e oitenta centavos) Un – Lukma, Item 58 – Fio
paralelo – 2,5mm – R$ 3,65 (três reais e sessenta e cinco centavos) Mt – Newflex, Item 86 –
Refletor Led 50W - proteção IP66 – temperatura de cor branco frio 6000K – luminosidade 4500
Lm – vida útil estimada em 30.000hs – voltagem AC90-265 Bivolt – ângulo de abertura 120º –
temperatura de operação -20º a 50ºCmodelo: SMD – dim.: 13x11,5x2,6cm - em alumínio e com
haste p/fixação. – R$ 47,30 (quarenta e sete reais e trinta centavos) Un – Max, perfazendo o
valor total da contratação em R$ 1.912,00 (um mil, novecentos e doze reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 10 de setembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
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REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 245/2021
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 245/2021, cujo objeto constitui-se da
Contratação de Serviços Médicos na Especialidade de Urologia para Atendimento Ambulatorial
aos Pacientes da Rede Pública do Município de Varginha.
Instaure-se novo procedimento licitatório.
Registre-se e publique-se.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 298/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 273/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de tintas e solvente para demarcação viária, mediante as
condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 08 / 10 / 2021 às 08h30.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 23 de setembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 299/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 274/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de medicamentos para a atenção básica, mediante as
condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 13 / 10 / 2021 às 08h30.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 23 de setembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 300/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 275/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da contratação de empresa especializada incluindo mão-de-obra,
materiais e disponibilização de equipamentos necessários para Fornecimento,
Instalação, Configuração, Capacitação Técnica e Assistência Técnica de Solução de
Engenharia e Tecnologia para Videomonitoramento e Acessibilidade Digital das
Escolas Municipais, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 14 / 10 / 2021 às 13h30.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 23 de setembro de 2021
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 301/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 276/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
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procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se do Registro de Preço para contratação de serviços de recauchutagem
de pneus, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 08 / 11 / 2021 às 13h30
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 23 de setembro de 2021.

Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 – 9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 23 de setembro de 2021

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 302/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 277/2021

Publicamos neste jornal, edição nº 1364 do dia 09/09/2021, Pág. 11, “Extrato de inexigibilidade
licitatória”

O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se do Registro de Preço para fornecimento de microchip seringado
esterilizado, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 09 / 11 / 2021 às 08h30
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 23 de setembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 303/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 278/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da aquisição de veículo 0 KM – tipo passageiro, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 09 / 11 / 2021 às 13h30.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fones (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 23 de setembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 304/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 279/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da contratação de empresa especializada para fornecimento e
instalação de cortina e persianas, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 10 / 11 / 2021 às 13h30.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3222-9506 / 3222 –
9512.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 23 de setembro de 2021
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 305/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 280/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, torna público a abertura de
procedimento licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, cujo
objeto constitui-se da contratação de empresa especializada para prestação de serviço
de reforma do sistema telefônico, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da Sessão Pública: 11 / 11 / 2021 às 08h30.

VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ERRATA

Onde se lê: “PROCESSO Nº. 12.188/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Midazolam 50mg/10ml.”
Leia-se: “PROCESSO Nº. 12.128/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Midazolam 50mg/10ml.”
Ana Paula C. de Abreu Correa
Diretora do Departamento de Suprimentos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA”
PROCESSO Nº: 12.862/2021
OBJETO: Prestação de serviços especializados para realização de exames laboratoriais para
atendimento a usuários do Sistema Único de Saúde - SUS
CONTRATADAS: Análise Clínica Frota e Patologia Hemoterápica Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigível a Licitação, nos termos do Artigo 25, Inc. I da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, Artigo 26, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações – Prefeito
do Município de Varginha.
Ana Paula C. de Abreu Correa
Diretora do Departamento de Suprimentos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA”
PROCESSO Nº: 12.901/2021
OBJETO: Disponibilização de acesso à Biblioteca Digital Saraiva – BDS, para atendimento à
demanda da Procuradoria-Geral do Município
CONTRATADAS: Saraiva Educação S.A.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigível a Licitação, nos termos do Artigo 25, caput, da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações.
RATIFICAÇÃO: Autoridade Superior, Artigo 26, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações – Prefeito
do Município de Varginha.
Ana Paula C. de Abreu Correa
Diretora do Departamento de Suprimentos

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATOS DE CONTRATOS - AGOSTO/2021
Contrato
: 124/2021. Datado de 09/08/2021.
Processo
: Processo Adm. nº 8.967/2021
Objeto
: A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva de equipamentos da Central de Material Esterilizável – CME Autoclave CISA
Contratante
: Município de Varginha e
Contratada
: Vitae Tecnologia em Medicina Ltda.
Valor
: R$ 33.876,00
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Carlos Eduardo Gil de Lima
=
Contrato
: 125/2021. Datado de 12/08/2021.
Licitação
: Chamada Pública nº 004/2021
Objeto
: O credenciamento de Leiloeiro Oficial para realização de leilões
Contratante
: Município de Varginha e
Contratado
: Wellington de Matos Silva
Valor
: Contrato não oneroso para o Município
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Como Contratado, o Sr. Welligton de Matos Silva
=
Contrato
: 126/2021. Datado de 16/08/2021.
Licitação
: Chamada Pública nº 003/2021
Objeto
: O credenciamento da Contratada para prestação de serviços médicos
veterinários, no âmbito do Município de Varginha, para a realização de procedimentos cirúrgicos
de orquiectomia e ovário-salpingo-histerectomia em cães e gatos
Contratante
: Município de Varginha e
Contratada
: Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas - Fepesmig
Valor
: R$ 50.000,00 (valor anual estimado)
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Stéfano Barra Gazzola
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Contrato
: 127/2021. Datado de 16/08/2021.
Licitação
: Chamada Pública nº 003/2021
Objeto
: O credenciamento da Contratada para prestação de serviços médicos
veterinários, no âmbito do Município de Varginha, para a realização de procedimentos cirúrgicos
de orquiectomia e ovário-salpingo-histerectomia em cães e gatos
Contratante : Município de Varginha e
Contratada : Veterinária Fioravante Ltda.
Valor
: R$ 50.000,00 (valor anual estimado)
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários : Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, a Sra. Mônica Nogueira Fioravante
=
Contrato
: 128/2021. Datado de 16/08/2021.
Licitação
: Pregão Presencial nº 194/2021
Objeto
: A aquisição de cestas básicas reduzida, para composição de kit merenda,
para os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino
Contratante : Município de Varginha e
Contratada : Cordial Distribuidora de Alimentos Eireli
Valor
: R$ 295.973,34
Prazo
: 15 (quinze) dias corridos
Signatários : Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Cristiano Dias Cobra
=
Contrato
: 129/2021. Datado de 16/08/2021.
Licitação
: Tomada de Preços nº 010/2021
Objeto
: A contratação de serviços na área de engenharia para execução de Projeto
de Segurança e Combate a Incêndio e Pânico em Unidades Educacionais
Contratante : Município de Varginha e
Contratada : Ramos Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico Eireli
Valor
: R$ 415.019,81
Prazo
: Conforme estabelecido na Cláusula Segunda
Signatários : Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Fabrício Adriano Ramos
=
Contrato
: 130/2021. Datado de 16/08/2021.
Processo
: Processo Administrativo nº 9.914/2021
Objeto
: A contratação de empresa especializada para fornecimento de 26.000 m³ de
oxigênio líquido medicinal e 120 m³ de oxigênio gasoso medicinal em cilindros, para abastecimento
do Hospital de Campanha do Município
Contratante : Município de Varginha e
Contratada : White Martins Gases Industriais Ltda.
Valor
: R$ 103.300,00
Prazo
: 90 (noventa) dias corridos
Signatários : Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, os Srs. Gilney Penna Bastos e Mário César Simon
=
Contrato
: 131/2021. Datado de 16/08/2021.
Processo
: Processo Administrativo nº 10.369/2021
Objeto
: A contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de
refeições transportada, através de marmitex
Contratante : Município de Varginha e
Contratada : Midas Alimentação Eireli - EPP
Valor
: R$ 214.291,20
Prazo
: 90 (noventa) dias corridos
Signatários : Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, a Sra. Jane Azambuja Macedo

Contrato
: 135/2021. Datado de 25/08/2021.
Licitação
: Pregão Presencial nº 180/2021
Objeto
: A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
Serralheria e Solda
Contratante : Município de Varginha e
Contratada : Casa Grande Materiais e Serviços Eireli
Valor
: R$ 155.000,00
Prazo
: De acordo com a Cláusula Terceira
Signatários : Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Wellington Messias Magalhães
=
Contrato
: 136/2021. Datado de 26/08/2021.
Licitação
: Tomada de Preços nº 011/2021
Objeto
: A contratação de serviços na área de engenharia, incluindo o fornecimento
de mão de obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para execução de
projeto de segurança e combate a incêndio/pânico do Prédio da antiga sede da Prefeitura
Contratante : Município de Varginha e
Contratada : Ramos Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico Eireli
Valor
: R$ 64.609,68
Prazo
: 120 (cento e vinte) dias corridos
Signatários : Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Fabrício Adriano Ramos
=
Contrato
: 137/2021. Datado de 26/08/2021.
Licitação
: Pregão Presencial nº 170/2021
Objeto
: A contratação de empresa especializada para confecção e instalação de
móveis planejados para as Unidades de Saúde (Consultórios Odontológicos)
Contratante : Município de Varginha e
Contratada : Espaço A Móveis Planejados Ltda.
Valor
: R$ 203.470,00
Prazo
: Conforme Cláusula Terceira
Signatários : Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Alencar Henrique Rodrigues
=
Contrato
Licitação
Objeto
desinsetização
Contratante
Contratada
Valor
Prazo
Signatários

: 138/2021. Datado de 26/08/2021.
: Pregão Presencial nº 171/2021
: A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
e desratização (controle de insetos e roedores
: Município de Varginha e
: Rezende & Frota Controle de Pragas Ltda.
: R$ 2.040,00
: 12 (doze) meses
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Guilherme Borges Frota

=
Contrato
Processo
Objeto
silenciado
Contratante
Contratada
Valor
Prazo
Signatários

:
:
:

138/2021-A. Datado de 30/08/2021.
Processo Adm. nº 10.287/2021
A contratação de empresa especializada em locação de gerador de energia

:
:
:
:
:

Município de Varginha e
Taurus Locações de Máquinas e Equipamentos Ltda.
R$ 11.700,00
3 (três) meses
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Tony Alessandry Pederiva

:
:
:

140/2021. Datado de 10/09/2021.
Pregão Presencial nº 162/2021
A aquisição de 1 (um) veículo furgão, Marca: Renault Master L3H2 - 2021/

:
:
:
:
:

Município de Varginha e
Saint Emílion Automóveis, Peças e Serviços Ltda.
R$ 225.000,00
120 (cento e vinte) dias corridos
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Marcelo Pinto

=
Contrato
Processo
Objeto
Contratante
Contratada
Valor
Prazo
Signatários

:
:
:
:
:
:
:
:

132/2021. Datado de 23/08/2021.
Processo Adm. nº 8.905/2021
A aquisição de 5.000 dispositivos móveis (tablets)
Município de Varginha e
Samsung SDS Latin América Tecnologia e Logística Ltda
R$ 4.910.000,00
12 (doze) meses
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Mr. Seokjun Park

=
Contrato
: 134/2021. Datado de 25/08/2021.
Licitação
: Tomada de Preços nº 012/2021
Objeto
: A contratação de serviços na área de engenharia, incluindo o fornecimento
de mão de obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para execução das
obras de ampliação e reforma da Portaria do Prédio Sede da Prefeitura
Contratante : Município de Varginha e
Contratada : GW Engenharia, Projetos e Execução de Obras Ltda - ME
Valor
: R$ 132.000,00
Prazo
: 90 (noventa) dias corridos
Signatários : Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, a Sra. Marina Santos Tavares
=

SETEMBR
O DE 2021
SETEMBRO

=
Contrato
Licitação
Objeto
2022
Contratante
Contratada
Valor
Prazo
Signatários
=
Contrato
Licitação
Objeto
desratização e
Contratante
Contratada
Valor
Prazo
Signatários

: 141/2021. Datado de 13/09/2021.
: Pregão Presencial nº 220/2021
: A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
desinsetização (controle de insetos e roedores)
: Município de Varginha e
: Rezende & Frota Controle de Pragas Ltda.
: R$ 9.800,00
: 12 (doze) meses
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Guilherme Borges Frota
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EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS A CONTRATOS, CONTRATOS DE LOCAÇÃO E ATAS
DE REGISTRO DE PREÇOS – AGOSTO/2021
Aditivo n.º

:

Licitação
Objeto
Partes

:
:
:
:
:
:
:

Valor
Prazo
Signatários

222/2021. Datado de 09/08/2021.
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 082/2021
Tomada de Preços nº 001/2021
Prorroga-se o prazo contratual
Município de Varginha e
Acquafontes Piscinas e Fontes Luminosas Eireli
Mantido o originário
Até o dia 12/10/2021
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Tiago Rodrigues Pinheiro

=
Aditivo

: 223/2021. Datado de 10/08/2021.
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 081/2020
Licitação
: Pregão Presencial nº 080/2020
Objeto
: Majora-se o preço contratual
Contratante : Município de Varginha e
Contratada : Rede Sol Fuel Distribuidora S.A.
Valor
: R$ 5,7894 por litro de gasolina comum
Prazo
: Mantido o originário
Signatários : Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Flávio Jandoso Navarro
=
Aditivo
: 224/2021. Datado de 11/08/2021.
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 111/2020
Licitação
: Concorrência nº 004/2020
Objeto
: Majora-se o preço contratual
Contratante : Município de Varginha e
Contratada : Construtora Corte Ltda.
Valor
: De acordo com a planilha ‘Planilha de Serviços / Custo Estimado’
Prazo
: Mantido o originário
Signatários : Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Lucas Uba de Carvalho
=
Aditivo
: 225/2021. Datado de 13/08/2021.
1º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 055/2021
Licitação
: Pregão Presencial nº 092/2021
Objeto
: Majora-se o preço contratual
Contratante : Município de Varginha e
Contratada : BR Vale Distribuidora de Produtos Eireli
Valor
: R$ 1,04 pelo fornecimento do item “Papel Higiênico Branco Folha Dupla –
Rolo 30m”
Prazo
: Mantido o originário
Signatários : Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, a Sra. Elizandra Maria dos Santos Abud
=
Aditivo n.º
: 226/2021. Datado de 16/08/2021.
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 062/2018
Processo
: Processo Adm. nº 11.734/2018
Objeto
: Prorroga-se o prazo contratual e altera-se a razão social da empresa
Partes
: Município de Varginha
: Clínica Poyares de Albuquerque Ltda.
Valor
: Mantido o originário
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários : Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Luiz Fernando Poyares de Albuquerque
=
Aditivo n.º

:

Processo
Objeto
Partes

:
:
:
:
:
:
:

Valor
Prazo
Signatários

227/2021. Datado de 16/08/2021.
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 074/2019
Processo Adm. nº 14.785/2019
Prorroga-se o prazo contratual e altera-se a razão social da empresa
Município de Varginha
Clínica Poyares de Albuquerque Ltda.
Mantido o originário
12 (doze) meses
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Luiz Fernando Poyares de Albuquerque

=
:

Licitação
Objeto
Contratante
Contratada
Valor
Prazo
Signatários

:
:
:
:
:
:
:

=

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO
Aditivo
Processo
Objeto
Locatário
Locador
Valor
Prazo
Signatários
=
Aditivo
Processo
Objeto
Locatário
Locadora
Valor
Prazo
Signatários
=
Aditivo
Licitação
Objeto
Contratante
Contratada
Valor
Prazo
Signatários
=
Aditivo
Licitação
Objeto
Contratante
Contratada
Valor
Prazo
Signatários

228/2021. Datado de 16/08/2021.
8º Termo Aditivo ao Contrato nº 025/2019
Pregão Presencial nº 157/2018
Majora-se o preço contratual
Município de Varginha e
Gestão Plena Tecnologia da Informação
Reajustado em 5,4473%
Mantido o originário
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Francisco Sato

19

: 229/2021. Datado de 17/08/2021.
1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel nº 026/2020
: Processo Adm. nº 12.188/2020
: Prorroga-se o prazo contratual
: Município de Varginha e
: Érikson Alves
: R$ 1.700,00 por mês
: Mantido o originário
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Como Locador, o Sr. Érikson Alves
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

230/2021. Datado de 17/08/2021.
1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel nº 020/2020
Processo Adm. nº 11.095/2020
Prorroga-se o prazo contratual
Município de Varginha e
Mirian Desordi Venturato Ossani
R$ 858,00 por mês
Mantido o originário
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Como Locadora, a Sra. Mirian Desordi Venturato Ossani
231/2021. Datado de 17/08/2021.
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 086/2020
Pregão Presencial nº 122/2020
Prorroga-se o prazo contratual
Município de Varginha e
Ono Tecnologia e Internet Eireli
Mantido o originário
12 (doze) meses
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, a Sra. Alice de Oliveira
232/2021. Datado de 18/08/2021.
7º Termo Aditivo ao Contrato nº 099/2020
Pregão Presencial nº 144/2020
Prorroga-se o prazo contratual
Município de Varginha e
Pavican Pavimentação e Terraplenagem Ltda.
Mantido o originário
2 (dois) meses
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Élder de Brito Marques

=
Aditivo

: 233/2021. Datado de 20/08/2021.
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 057/2020
Licitação
: Tomada de Preços nº 004/2020
Objeto
: Prorroga-se o prazo contratual e acresce serviços à obra originária
Contratante : Município de Varginha e
Contratada : Vitória Comércio e Serviços Ltda.
Valor
: R$ 14.198,00
Prazo
: Até o dia 13/10/2021
Signatários : Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Gladson Lima Caetano

=
Aditivo

:

Licitação
Objeto
Contratante
Contratada
Valor
Prazo
Signatários

:
:
:
:
:
:
:

234/2021. Datado de 20/08/2021.
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 056/2020
Tomada de Preços nº 004/2020
Prorroga-se o prazo contratual e acresce serviços à obra originária
Município de Varginha e
Vitória Comércio e Serviços Ltda.
R$ 85.443,93
Até o dia 13/10/2021
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Gladson Lima Caetano

=
Aditivo

Aditivo

SETEMBR
O DE 2021
SETEMBRO

: 235/2021. Datado de 20/08/2021.
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 084/2020
Licitação
: Tomada de Preços nº 010/2020
Objeto
: Prorroga-se o prazo contratual e acresce e suprime serviços à obra originária
Contratante : Município de Varginha e
Contratada : GW Engenharia, Projetos e Execução de Obras Ltda.
Valor
: R$ 155.755,67 (valor acrescido)
R$ 90.799,11 (valor suprimido)
Prazo
: Até o dia 13/10/2021
Signatários : Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, a Sra. Marina Santos Tavares

=
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: 236/2021. Datado de 24/08/2021.
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 080/2021
Processo
: Processo Adm. nº 4.945/2021
Objeto
: Prorroga-se o prazo contratual
Contratante : Município de Varginha e
Contratada : Serviços CFC Ltda.
Valor
: Mantido o originário
Prazo
: 90 (noventa) dias corridos
Signatários : Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Roberto Andere
=
Aditivo
: 237/2021. Datado de 24/08/2021.
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 123/2021
Processo
: Processo Adm. nº 16.096/2019
Objeto
: Insere ao contrato originário as cláusulas ‘Anticorrupção’ e ‘Da Lei Geral de
Proteção de Dados - LGPD’
Contratante : Município de Varginha e
Contratada : Zetrasoft Ltda.
Valor
: Mantido o originário
Prazo
: Mantido o originário
Signatários : Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Rogério Soares Takato
=
Aditivo
: 238/2021. Datado de 24/08/2021.
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 109/2021
Licitação
: Pregão Presencial nº 233/2020
Objeto
: Prorroga-se o prazo contratual
Contratante : Município de Varginha e
Contratada : Costa Terraplenagem Construtora Ltda.
Valor
: Mantido o originário
Prazo
: Até o dia 11/09/2021
Signatários : Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Donizete Costa
=
Aditivo
: 239/2021. Datado de 24/08/2021.
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 124/2020
Licitação
: Tomada de Preços nº 016/2020
Objeto
: Prorroga-se o prazo contratual
Contratante : Município de Varginha e
Contratada : GW Engenharia, Projetos e Execução de Obras Ltda.
Valor
: Mantido o originário
Prazo
: Até o dia 22/10/2021
Signatários : Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, a Sra. Marina Santos Tavares
=
Aditivo
:
240/2021. Datado de 25/08/2021.
6º Termo Aditivo ao Contrato nº 066/2016
Licitação
:
Concorrência nº 003/2016
Objeto
:
Prorroga-se o prazo contratual
Poder Permitente :
Município de Varginha e
Permissionária
:
Fornecedora Maiolini Ltda.
Valor
:
R$ 3.989,61 por mês (por conta da Permissionária)
Prazo
:
12 (doze) meses, ou antes disto, desde que concluído o novo
processo licitatório
Signatários
:
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Permissionária, o Sr. Genivaldo Maiolini
=
Aditivo

:

Licitação
Objeto
Contratante
Contratada
Valor
Prazo
Signatários

:
:
:
:
:
:
:

241/2021. Datado de 25/08/2021.
12º Termo Aditivo ao Contrato nº 137/2006
Concorrência nº 008/2004
Prorroga-se o prazo contratual
Município de Varginha e
Turilessa Ltda.
Mantido o originário
Até o dia 07/03/2022
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Rubens Lessa Carvalho

=
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:
:
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fornecida
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243/2021. Datado de 30/08/2021.
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 124/2020
Tomada de Preços nº 016/2020
Acresce serviços ao contrato originário
Município de Varginha e
GW Engenharia, Projetos e Execução de Obras Ltda.
R$ 1.913,07
Mantido o originário
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, a Sra. Marina Santos Tavares

: 244/2021. Datado de 30/08/2021.
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 101/2021
Pregão Presencial nº 114/2021
Majora-se preço contratual
Município de Varginha e
Centro Oeste Asfaltos S.A.
R$ 3.442,00 por tonelada de emulsão asfáltica do tipo RR1C devidamente

:
:
:
:
:

:
:

Mantido o originário
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, a Sra. Maria Aparecida Kasakewitch Caetano Vianna

: 245/2021. Datado de 30/08/2021.
1º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 065/2021
Processo Adm. nº 6.412/2021
Majora-se o preço contratual
Município de Varginha e
D E F Costa Transporte e Construtora Ltda.
R$ 443,98 por tonelada de CBUQ devidamente fornecido
Mantido o originário
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Diego Crepaldi Costa

:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:
:

246/2021. Datado de 17/08/2021.
1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel nº 022/2020
Processo Adm. nº 11.489/2020
Prorroga-se o prazo contratual
Município de Varginha e
Talita Locações de Imóveis Ltda.
R$ 25.000,00 por mês
12 (doze) meses
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Como Locadora, a Sra. Sirlei Talita Gontijo Morais

=
Aditivo
Processo
Objeto
Locatário
Locador
Valor
Prazo
Signatários

:

247/2021. Datado de 31/08/2021.
1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel nº 024/2020
: Processo Adm. nº 11.094/2020
: Prorroga-se o prazo contratual
: Município de Varginha e
Gabriel Ribeiro
: R$ 2.112,00 por mês
: 12 (doze) meses
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pelo Locador, o Sr. Daniel Francisco Barreto Paraízo

=
Aditivo

:

Processo
Objeto
Contratante
Contratada
Valor
Prazo
Signatários

:
:
:
:
:
:
:

248/2021. Datado de 31/08/2021.
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 104/2020
Processo Adm. nº 16.491/2020
Prorroga-se o prazo contratual
Município de Varginha e
HU Conservação de Elevadores Ltda.
Mantido o originário
12 (doze) meses
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Ulisses Martins

=
:

242/2021. Datado de 30/08/2021.
17º Termo Aditivo ao Convênio nº 061/2017
Processo
: Processo Adm. nº 5.768/2019
Objeto
: Disponibilizar, respectivamente, as habilitações de 3 (três) leitos e 7 (sete)
leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI e ainda mais 10 (dez) leitos de Unidade de Terapia
Intensiva – UTI
Convenentes : Município de Varginha, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e
: Hospital Regional do Sul de Minas
Valor
: R$ 144.000,00, R$ 336.000,00 e R$ 480.000,00, respectivamente
Prazo
: Mantido o originário
Signatários : Pelo Município, o Secretário Municipal da Saúde, Sr. Armando Fortunato Filho
Pelo Hospital Regional, a Sra. Cirléia Anchieta de Sousa
=

Aditivo

:

Licitação
Objeto
Contratante
Contratada
Valor
Prazo
Signatários

:

=

:
:
:
:
:

249/2021. Datado de 31/08/2021.
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 111/2020
Concorrência nº 004/2020
:
Prorroga-se o prazo contratual
Município de Varginha e
Construtora Corte Ltda.
Mantido o originário
2 (dois) meses
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Lucas Uba de Carvalho
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Aditivo

:

250/2021. Datado de 06/09/2021.
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2020
Processo
: Processo Adm. nº 20.570/2019
Objeto
: Acrece ao contrato originário mais 356 pontos de IP tipo luminária comum e
mais 17.456 pontos de IP de luminária LED
Contratante : Município de Varginha e
Contratada : Luz Forte Iluminação e Serviços Eireli
Valor
: Mantido o originário
Prazo
: Mantido o originário
Signatários : Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, a Sra. Mayra de Siqueira Cardoso
=
Aditivo
: 251/2021. Datado de 06/09/2021.
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 108/2020
Licitação
: Tomada de Preços nº 011/2020
Objeto
: Prorroga-se o prazo contratual
Contratante : Município de Varginha e
Contratada : WS Montagens e Pintura Industrial e Predial Ltda.
Valor
: Mantido o originário
Prazo
: 3 (três) meses
Signatários : Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, a Sra. Maria José Rocha
=
Aditivo
: 252/2021. Datado de 13/09/2021.
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 092/2020
Licitação
: Pregão Presencial nº 114/2020
Objeto
: Prorroga-se o prazo contratual
Contratante : Município de Varginha e
Contratada : RG Carlos Serviços Odontológicos Ltda.
Valor
: Mantido o originário
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários : Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, a Sra. Leine Ester Ananias de Araújo
=
Aditivo
: 253/2021. Datado de 13/09/2021.
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 093/2020
Licitação
: Pregão Presencial nº 114/2020
Objeto
: Prorroga-se o prazo contratual
Contratante : Município de Varginha e
Contratada : RD Serviços de Diagnósticos Odontológicos
Valor
: Mantido o originário
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários : Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, a Sra. Marilza do Carmo Oliveira
=
Aditivo
: 254/2021. Datado de 13/09/2021.
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 123/2021
Licitação
: Concorrência nº 005/2019
Objeto
: Para fins de discriminação as partes acordam que, tanto a Fundação
Hospitalar do Município de Varginha – Fhomuv, quanto o Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Varginha – Inprev – Entidades da Administração Indireta do Município
fazem parte integrante do Contrato nº 123/2021 assinado com o Município de Varginha
Contratante : Município de Varginha, Fundação Hospitalar do Município de Varginha –
Fhomuv e
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha Inprev
Contratada : Zetrasoft Ltda.
Valor
: Mantido o originário
Prazo
: Mantido o originário
Signatários : Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Fhomuv, a Sra. Rosana de Paiva Silva Morais e
Pelo Inprev, a Sra. Ana Paula de Oliveira Amorim
Pela Contratada, o Sr. Rogério Soares Takato
=
Aditivo
: 255/2021. Datado de 13/09/2021.
1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 030/2020
Processo
: Processo Adm. nº 14.596/2020
Objeto
: Prorroga-se o prazo contratual
Partes
: Município de Varginha e
: Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais - FUVAE
Valor
: Mantido o originário
Prazo
: 6 (seis) meses
Signatários : Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Fuvae, a Sra. Kátia Nogueira Paiva Campos
=
Aditivo
: 256/2021. Datado de 13/09/2021.
1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 029/2020
Processo
: Processo Adm. nº 14.600/2020
Objeto
: Prorroga-se o prazo contratual
Partes
: Município de Varginha e
: Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais - FUVAE
Valor
: Mantido o originário
Prazo
: 6 (seis) meses
Signatários : Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Fuvae, a Sra. Kátia Nogueira Paiva Campos
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257/2021. Datado de 13/09/2021.
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 120/2021
Pregão Presencial nº 130/2021
Prorroga-se o prazo contratual
Município de Varginha e
Marina Leal Mendonça Arquitetura e Urbanismo
Mantido o originário
45 (quarenta e cinco) dias corridos
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, a Sra. Marina Leal Mendonça

=
Aditivo

:

Licitação
Objeto
Contratante
Contratada
Valor
Prazo
Signatários

:
:
:
:
:
:
:

258/2021. Datado de 14/09/2021.
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 085/2021
Tomada de Preços nº 002/2021
Prorroga-se o prazo contratual
Município de Varginha e
Construtora CNT Eireli
Mantido o originário
Até o dia 21/11/2021
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Fabrício Cunha Fahel

=
Aditivo
Licitação
Objeto
Kg”
Contratante
Contratada
Valor
Prazo
Signatários

:
:
:

259/2021. Datado de 13/09/2021.
1º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 089/2021
Pregão Presencial nº 150/2021
Majora-se o preço contratual referente ao item “Café em Pó – Pacote com 1

:
:
:
:
:

Município de Varginha e
Onofra Narciso de Novais - ME
R$ 18,60 por pacote de 1 Kg
Mantido o originário
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, a Sra. Onofra Narciso de Novais Varela da Silva

Aditivo

:

Licitação
Objeto
Contratante
Contratada
Valor
Prazo
Signatários

:
:
:
:
:
:
:

260/2021. Datado de 13/09/2021.
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 069/2018
Pregão Presencial nº 123/2018
Prorroga-se o prazo contratual
Município de Varginha e
Sisponto Sistemas Inteligentes Eireli
Mantido o originário
12 (doze) meses
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Jackson Túlio Reis

=

EXTRATOS DE TERMOS DE FOMENTO
Termo de Fomento : 032/2021. Datado de 13/09/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 12.048/2021
Objeto
: A mútua colaboração entre as partes convenentes visando o
atendimento de defesa e garantia de direitos no âmbito da assistência social para crianças,
adolescentes e suas famílias, através dos custeio dos itens previstos no Projeto / Plano de
Trabalho apresentado pela OSC, incluindo a gestão e execução financeira dos recursos públicos destinados, devendo ser executada de acordo com as legislações vigentes
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação Beneficente Levanta-te e Anda
Valor
: R$ 4.462,56
Prazo
: 6 (seis) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, o Sr. Vicente Maiolini Tavares
=
Termo de Fomento : 033/2021. Datado de 13/09/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 12.060/2021
Objeto
: A mútua colaboração entre as partes convenentes visando a
revitalização do “Bazar Beneficente” da Oásis, através dos custeio dos itens previstos no
Projeto / Plano de Trabalho apresentado pela OSC, incluindo a gestão e execução financeira dos
recursos públicos destinados, devendo ser executada de acordo com as legislações vigentes
Partes
: Município de Varginha e a
: Organização de Assistência e Serviços Integrados com Necessidades
Especiais - Oásis
Valor
: R$ 2.700,12
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, a Sra. Celma Figueiredo Vilela
=
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Termo de Fomento : 034/2021. Datado de 13/09/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 12.050/2021
Objeto
: A mútua colaboração entre as partes convenentes visando contribuir
para a construção de um sistema inclusivo, acolher a diversidade e atuar no fomento de políticas
de ação na comunidade varginhense, favorecendo assim a garantia dos direitos das pessoas
com deficiência e de seus familiares e para adequar o espaço físico “Centro de Eventos Targino
Hermógenes Nogueira Netto”, onde serão promovidas atividades que garantam os direitos humanos
Partes
: Município de Varginha e a
: Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais - Fuvae
Valor
: R$ 10.536,00
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, a Sra. Kátia Nogueira Paiva Campos
=
Termo de Fomento : 035/2021. Datado de 13/09/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 12.057/2021
Objeto
: A mútua colaboração entre as partes convenentes visando a
revitalização da “Sala de Artes” da Oásis, através dos custeio dos itens previstos no Projeto /
Plano de Trabalho apresentado pela OSC, incluindo a gestão e execução financeira dos recursos públicos destinados, devendo ser executada de acordo com as legislações vigentes
Partes
: Município de Varginha e a
: Organização de Assistência e Serviços Integrados com Necessidades Especiais - Oásis
Valor
: R$ 2.112,00
Prazo
: 12 (doze) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, a Sra. Celma Figueiredo Vilela
=
Termo de Fomento : 036/2021. Datado de 14/09/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 12.738/2021
Objeto
: A mútua colaboração entre as partes convenentes visando a execução
dos recursos destinados por meio de parceria, com intuito de aperfeiçoar os serviços de
assistência social no âmbito da defesa e garantia de direitos, através do custeio dos itens
previstos no Projeto / Plano de Trabalho apresentado pela OSC, incluindo a gestão e execução
financeira dos recursos públicos destinados, devendo ser executada de acordo com as
legislações vigentes
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação Brasileira Comunitária para Prevenção ao Abuso de Drogas de Varginha e Região – Abraço Sul de Minas
Valor
: R$ 7.416,00
Prazo
: 6 (seis) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, o Sr. Antônio Alves de Moura
=
Termo de Fomento : 037/2021. Datado de 16/09/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.195/2021
Objeto
: Execução dos recursos destinados por meio de emenda parlamentar
com intuito de aperfeiçoar os serviços de assistência social no âmbito da defesa e garantia dos
direitos prestados pela mesma, através da aquisição dos itens previstos no Plano de Trabalho
apresentados pela Câmara Municipal e pela OSC parceira
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Varginha e
Região
Valor
: R$ 50.000,00
Prazo
: 5 (cinco) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, o Sr. Miguel Geraldi Filho
=
Termo de Fomento : 038/2021. Datado de 17/09/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 12.045/2021
Objeto
: A mútua colaboração entre as partes convenentes visando
proporcionar às crianças e adolescentes ações através da capoeira, como a cultura, o lazer e
o esporte, trabalhando o protagonismo e possibilitando a autonomia e a autogestão, através dos
custeio dos itens previstos no Projeto / Plano de Trabalho apresentado pela OSC
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação Cultural Casa da Capoeira
Valor
: R$ 3.085,67
Prazo
: 6 (seis) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, o Sr. Luis Gustavo de Sousa Rosa
=
Termo de Fomento : 039/2021. Datado de 17/09/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 12.044/2021
Objeto
: A mútua colaboração entre as partes convenentes visando o
atendimento de defesa e garantia de direitos no âmbito da assistência social para crianças,
adolescentes e suas famílias, através dos custeio dos itens previstos no Projeto / Plano de
Trabalho apresentado pela OSC
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação Beneficente Levanta-te e Anda
Valor
: R$ 4.135,19
Prazo
: 6 (seis) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, o Sr. Vicente Maiolini Tavares
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Termo de Fomento : 040/2021. Datado de 17/09/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 12.055/2021
Objeto
: Ofertar defesa e garantia de direitos e benefícios eventuais, que
ocorrerá através da conjunção de esforços complementares para execução de apoio operacional, através de transferência de recursos da Sehad, por meio do FIA (Fundo da Infância e da
Adolescência), à Entidade, para custeio dos itens previstos no Projeto / Plano de Trabalho
apresentado pela OSC
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação do Voluntariado de Varginha Vida Viva
Valor
: R$ 7.416,00
Prazo
: 8 (oito) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, a Sra. Meryvone Mansur Bíscaro
=
Termo de Fomento : 041/2021. Datado de 17/09/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 12.056/2021
Objeto
: Ofertar defesa e garantia de direitos e benefícios eventuais, que
ocorrerá através da conjunção de esforços complementares para execução de apoio operacional, através de transferência de recursos da Sehad, por meio do FIA (Fundo da Infância e da
Adolescência), à Entidade, para custeio dos itens previstos no Projeto / Plano de Trabalho
apresentado pela OSC
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação do Voluntariado de Varginha Vida Viva
Valor
: R$ 2.853,53
Prazo
: 9 (nove) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, a Sra. Meryvone Mansur Bíscaro
=
Termo de Fomento : 042/2021. Datado de 17/09/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 12.054/2021
Objeto
: Ofertar defesa e garantia de direitos e benefícios eventuais, que
ocorrerá através da conjunção de esforços complementares para execução de apoio operacional, através de transferência de recursos da Sehad, por meio do FIA (Fundo da Infância e da
Adolescência), à Entidade, para custeio dos itens previstos no Projeto / Plano de Trabalho
apresentado pela OSC
Partes
: Município de Varginha e a
: Associação do Voluntariado de Varginha Vida Viva
Valor
: R$ 2.240,00
Prazo
: 6 (seis) meses
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, a Sra. Meryvone Mansur Bíscaro
=
Termo de Fomento : 043/2021. Datado de 17/09/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 12.046/2021
Objeto
: Proporcionar a sala de informática um controle de luminosidade para
que as crianças e adolescentes possam acomodar melhor a visualização do equipamento e
evitar o desconforto físico, que ocorrerá através da conjunção de esforços complementares
para execução e apoio operacional através de transferência de recursos da Sehad, por meio do
FIA (Fundo da Infância e da Adolescência) à Entidade, para custeio dos itens previstos no Projeto
/ Plano de Trabalho apresentados pela OSC
Partes
: Município de Varginha e o
: Núcleo de Capacitação para a Paz - NUCAP
Valor
: R$ 2.675,20
Prazo
: De: 23/09/2021 a 31/10/2021
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, o Sr. Cléber Marques de Paiva
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
Convênio
: 051/2021. Datado de 19/08/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 1.565/2021
Objeto
: A mútua colaboração entre as partes convenentes visando conceder
auxílio financeiro à entidade, para que esta possa custear as despesas necessárias ao
desenvolvimento de programas de trabalho específico, visando a inclusão e melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência
Partes
: Município de Varginha e a
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência
de Varginha
Valor
: R$ 25.000,00
Prazo
: Até a total prestação de contas por parte da entidade
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pelo Codeva, o Sr. Luiz Carlos Bruguessi
=
Convênio
: 054/2021. Datado de 08/09/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 13.020/2021
Objeto
: Colocar à disposição da Instituição de Ensino vagas para o atendimento
de sua programação de estágio curricular obrigatório
Partes
: Município de Varginha e a
Fundação Educacional de Varginha – Funeva, mantenedora da
Faculdade de Direto de Varginha
Valor
: Convênio não oneroso para o Município
Prazo
: 4 (quatro) anos
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Instituição de Ensino, a Sra. Júnia Bemfica Guimarães Cornélio
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Convênio
: 055/2021. Datado de 08/09/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 13.020/2021
Objeto
: Propiciar a oportunidade de concessão de estágios, pelo Município,
aos estudantes regularmente matriculados na Instituição de Ensino, visando ao aperfeiçoamento técnico profissional, por meio de práticas afins com a natureza dos diversos cursos
oferecidos pela referida Instituição, bem como promover a integração à comunidade.
Partes
: Município de Varginha e a
Fundação Educacional de Varginha – Funeva, mantenedora da
Faculdade de Direto de Varginha
Valor
: 50% do nível E-12 da Administração Direta, caso o estagiário esteja
prestando
4 (quatro) horas diárias de estágio e;
75% do nível E-12 da Administração Direta, caso o estagiário esteja
prestando
6 (seis) horas diárias de estágio
Prazo
: 4 (quatro) anos
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Instituição de Ensino, a Sra. Júnia Bemfica Guimarães Cornélio
=
Convênio
: 056/2021. Datado de 09/09/2021.
Fundamento
: Processo Adm. nº 13.111/2021
Objeto
: Propiciar a oportunidade de concessão de estágios, pelo Município,
aos estudantes regularmente matriculados na Instituição de Ensino, visando ao aperfeiçoamento
técnico profissional, por meio de práticas afins com a natureza dos diversos cursos oferecidos
pela referida Instituição, bem como promover a integração à comunidade.
Partes
: Município de Varginha e a
Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas – Fespesmig
Valor
: 50% do nível E-12 da Administração Direta, caso o estagiário esteja
prestando
4 (quatro) horas diárias de estágio e;
75% do nível E-12 da Administração Direta, caso o estagiário esteja
prestando
6 (seis) horas diárias de estágio
Prazo
: 4 (quatro) anos
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Instituição de Ensino, o Sr. Stéfano Lombardi Lopes
=
Convênio
: 057/2021. Datado de 01/09/2021.
Controle Unipampa : Convênio de Estágio nº 637/2021
Objeto
: Colocar à disposição da Instituição de Ensino vagas para o atendimento de sua programação de estágio curricular obrigatório
Partes
: Município de Varginha e a
Fundação Universidade Federal do Pampa - Unipampa
Valor
: Convênio não oneroso para o Município
Prazo
: 4 (quatro) anos
Signatários
: Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Instituição de Ensino, o Sr. Pedro Daniel da Cunha Kemerich

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: 13/09/2021 a 18/09/2021
Nome
Processamento Placa
Infração
Data
Hora
Alaor Costa Caselato
10953864 GUC-2715 556-80 06/09/2021 11:30
Aline De Oliveira P Moreno
10849834 QQM-5292 545-21 02/09/2021 17:47
Andre Luiz Da Silveira Fernandes 10889720 HNG-3888 736-62 09/09/2021 08:43
Camila Leite Lemos
11755654 KNX-9G80 554-12 19/08/2021 14:15
Cirene Gomes Da Silva Pala
10856553 HDO-7416 763-31 10/09/2021 09:10
Cristiane Ap De Souza Santos
10952264 FZZ-7F97 605-01 11/09/2021 17:58
Joao Adell De Almeida
10910887 HCF-6741 556-80 01/09/2021 16:20
Lucas Da Silva Theophilo
10833218 PUI-8096
573-80 30/08/2021 15:53
Luiz Felipe De Carvalho Martins
10841974 RNQ-2G46 596-70 01/09/2021 15:18
Maelso Pereira De Assis Neto
10936655 OQB-3387 545-21 03/09/2021 18:16
Paulo Rafael Antunes
10884786 PVF-5H59 762-51 03/09/2021 13:40
Eduardo Bueno Sepini
Diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito
Autoridade de Trânsito do Município de Varginha
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA
O Chefe do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito do Município de Varginha, na
qualidade de Autoridade de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trânsito
Brasileiro, na Deliberação nº 66/04, do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN-MG, e Resolução nº 404/12, art. 12º,do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, considerando que a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Penalidade de
Multas por não ter localizado os proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das
respectivas penalidades, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de 30 (Trinta) dias, contados desta publicação, para interpor recurso junto à Junta Administrativa de Recursos de
Infrações do DEMUTRAN/VARGINHA-MG - JARI, e/ou proceder ao pagamento da multa por
oitenta por cento do seu valor, na forma estabelecida pelo artigo 284 do C.T.B.
Notificação da Penalidade de Multa
Período de devolução: 13/09/2021 a 18/09/2021
Nome
Processamento Placa
Infração
Data
Valor
Bruno Viana De Aquino
10765977 GKD-6I61
604-12 22/06/2021 195,23
Eder Filippe Tavares
10692936 EGA-9019 605-02 15/06/2021 293,47
Iara Antonia Da Silva
10704188 QDU-1379 554-14 18/06/2021 195,23
Joao Vitor Garcia Alves
10764723 RMO-1067 705-61 11/06/2021 293,47
Leticia Toledo De Souza
10734129 GUC-4092 554-14 13/07/2021 195,23
Lucimara De Cassia A Simao
10779881 HEC-1937 763-32 28/06/2021 293,47
Rita De Cassia Ferreira
10748138 ORB-8554
554-14 09/07/2021 195,23
Eduardo Bueno Sepini
Diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito
Autoridade de Trânsito do Município de Varginha

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SETOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de Correios
e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 4876/2008, notificar
Preliminarmente THAÍS FONSECA CARLOS, para que no prazo de 7(sete) dias contados a partir
desta publicação, promova a capina e retirada do mato, assim como a manutenção constante do
imóvel, sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Oswaldo Paiva Pinto, nº
150 - Bairro: São Lucas).
Notificação n° 0087/2021.
José Donizete de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de Correios
e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 4876/2008, notificar
Preliminarmente JOÃO INÁCIO RIBEIRO, para que no prazo de 7(sete) dias contados a partir desta
publicação, promova a limpeza e retirada de entulhos e sofá queimado, assim como a manutenção
constante do imóvel, sob pena de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua Antônio
Batiston, à esquerda do 125 - Bairro: Vila Ipiranga).
Auto de Infração n° 258/2021.
José Donizete de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de Correios
e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 4876/2008, notificar
Preliminarmente Z & K EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para que no prazo de 15(quinze)
dias contados a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade, sob pena
de multa, por descumprimento desta notificação: (Rua José Batista Pinto, n° 410 – Bairro: Eldorado
- Quadra: O, Lote: 444).
Auto de Infração n° 965/2021.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O setor de Vigilância Ambiental do Município de Varginha, considerando que o notificado não
procurou correspondências encaminhadas ao endereço de entrega pela ACT - Agencia de Correios
e Telégrafos no prazo previsto,vem a público,de acordo com as leis Municipais 4876/2008, notificar
Preliminarmente ELTON VITOR SEVERO E OUTRO, para que no prazo de 15(quinze) dias contados
a partir desta publicação, promova limpeza em lotes de sua propriedade, sob pena de multa, por
descumprimento desta notificação: (Rua Manoel Batista Pereira, 165 (à direita do nº 155 - Bairro:
San Marino - Quadra: 13, Lote 39).
Auto de Infração n° 1024/2021.
José Donizete de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
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SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Resolução nº 44/2021 - COMDEDICA

EXTRATO de Conclusão de Processo Administrativo Sanitário – AGOSTO/2021

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDEDICA-MG, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Federal
nº 12.010/09 e pela Lei Municipal nº 5.126/2009, conforme deliberação de sua 413ª Plenária
Extraordinária, realizada na data de 23 de setembro de 2021,
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar o relatório da comissão de finanças referente à prestação de contas apresentada pela Entidade Oásis, CNPJ 04.812.951/0001-16, referente aos Processos n° 6521/2018 e
5699/2020.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha(MG), 23 de setembro de 2021.

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

quadro na página seguinte

Maria Fernanda Thiago da Cunha
Presidente do COMDEDICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resolução nº 45/2021 - COMDEDICA
O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDEDICA-MG, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Federal
nº 12.010/09 e pela Lei Municipal nº 5.126/2009, conforme deliberação de sua 413ª Plenária
Extraordinária, realizada na data de 23 de setembro de 2021,
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar o Relatório da Comissão de Finanças referente à Darfs apresentadas pelas
seguintes Entidades:
Entidade
CASA DA CAPOEIRA
ABRAÇO

CNPJ
20.555.901/0001-57
11.796.785/0001-77

Valor Total
R$ 3.573,15
R$ 1.605,51

Retido
R$ 714,63
R$ 321,10

Valor a ser repassado
R$ 2.858,52
R$ 1.284,41

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha(MG), 23 de setembro de 2021.
Maria Fernanda Thiago da Cunha
Presidente do COMDEDICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resolução nº 46/2021 - COMDEDICA

Prefeitura do Município de Varginha, 21 de setembro de 2021.
Nara Alvarenga Mendes Viana
Encarregada do Setor de Vigilância Sanitária

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Resolução nº 41/2021 - COMDEDICA
O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDEDICA-MG, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Federal
nº 12.010/09 e pela Lei Municipal nº 5.126/2009, conforme deliberação de sua 413ª Plenária
Extraordinária, realizada na data de 23 de setembro de 2021,
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar o Edital de Chamamento Público nº. 02/2021 – Seleção de propostas de Organizações
da Sociedade Civil, inscritas no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Varginha, para fins de concessão de Certificado de Autorização para captação de
recursos financeiros para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – Ano 2021/
2022.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha(MG), 23 de setembro de 2021.
Maria Fernanda Thiago da Cunha
Presidente do COMDEDICA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resolução nº 42/2021 - COMDEDICA
O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDEDICA-MG, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Federal
nº 12.010/09 e pela Lei Municipal nº 5.126/2009, conforme deliberação de sua 413ª Plenária
Extraordinária, realizada na data de 23 de setembro de 2021,
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar a indicação de Fernanda Cristina Silva Figueiredo, feita pela Escola Marista
Champagnat de Varginha, em substituição à Adriana Batista de Paiva, como conselheira suplente.
Representante da Sociedade Civil. Os devidas providências para elaboração da Portaria Municipal ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social – SEHAD.
Art. 2º Após publicação da Portaria, a conselheira Fernanda Cristina Silva Figueiredo será
automaticamente nomeada membro da Comissão de Normas, em substituição à Adriana Batista de
Paiva.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha(MG), 23 de setembro de 2021.
Maria Fernanda Thiago da Cunha
Presidente do COMDEDICA

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDEDICA-MG, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Federal
nº 12.010/09 e pela Lei Municipal nº 5.126/2009, conforme deliberação de sua 413ª Plenária
Extraordinária, realizada na data de 23 de setembro de 2021,
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar Relatório da Comissão de Normas referente à solicitação de inscrição da
Organização da Sociedade Civil REDE CIDADÃ, CNPJ: 05.461.315/0001-50 com o Programa de
Apoio Socioeducativo em Meio Aberto denominado “Programa de Aprendizagem”, no COMDEDICA/
Varginha.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha(MG), 23 de setembro de 2021.
Maria Fernanda Thiago da Cunha
Presidente do COMDEDICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resolução nº 47/2021 - COMDEDICA
O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDEDICA-MG, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Federal
nº 12.010/09 e pela Lei Municipal nº 5.126/2009, conforme deliberação de sua 413ª Plenária
Extraordinária, realizada na data de 23 de setembro de 2021,
RESOLVE:
Art. 1° Aprovar Relatório da Comissão de Normas referente aos pedidos de prorrogação de
vigência dos Termos de Fomento nº 015 e 016/2020 até 31/12/2021, apresentados pela
Organização da Sociedade Civil NUCAP, CNPJ: 882.686/0001-04.
Processo 17784/2019 – Repasse 2018 – Copasa
Valor: R$ 3.729,00
Entidade NUCAP / “Projeto Esportivo”
Termo de Fomento n° 015/2020
Processo 17788/2019 – Repasse 2018 – Fertipar
Valor: R$ 15.000,00
Entidade NUCAP / “Projeto Mães que cuidam”
Termo de Fomento n° 016/2020
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Varginha(MG), 23 de setembro de 2021.
Maria Fernanda Thiago da Cunha
Presidente do COMDEDICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ata nº 412 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente – COMDEDICA - 08/09/2021
Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram os seguintes membros do Comdedica de forma presencial e online, através do Google Meet, em razão da Pandemia
do Covid-19: Maria Fernanda Thiago da Cunha, Lissandra Silva Chiste Julidori, Kátia Nogueira
Paiva Campos, Amanda Marise Silva Teixeira, Annabell Tavares Vilela de Souza, Yara Aparecida

VAR
GINHA - ÓR
GÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ARGINHA
ÓRGÃO
MUNICÍPIO,, 23

ANO XXI - nº 1366
Teixeira Dias, Antonio Adilson Murad. Participaram como visitantes Caroline Salgado (CIEE),
Cilene (Espro) e Selma (Oásis). Também esteve presente a Técnica da Secretaria Executiva
Evelyne Maria. A presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e explicou que
esta é a primeira reunião do Comdedica que ocorre de forma mista (presencial e online). A seguir
contextualizou sobre o diálogo que vem ocorrendo entre o Comdedica e o Ministério Público
sobre o atendimento prestado ao adolescente que comete ato infracional em Varginha. Um dos
pontos que estão em diálogo, é a retomada da Comissão Permanente de Avaliação e Monitoramento do Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo. Até a presente data, o Comdedica
recebeu indicações de representantes para compor a comissão da Fundação Cultural (Lindon
Lopes da Silva e Hian Adler Garcia Nogueira) e da Proteção Social Básica (Luciana de Morais
Oliveira Silva), sendo necessário aguardar as indicações dos demais setores para que seja feita
a revisão da Resolução que nomeou a Comissão Permanente. Última reunião da Comissão
Permanente foi realizada em 30/08/2021 no auditório do Inprev, foi divulgado o calendário das
próximas reuniões que ocorrerão às 8 horas na Secretaria Municipal de Educação. Maria
Fernanda informou ainda que dentro da Comissão Permanente foi formada uma subcomissão
para reavaliação da lei do SIMASE. Posteriormente, Maria Fernanda explicou que o Comdedica
não tem conseguido reunir as Comissões de Normas e Finanças para analisar documentos
importantes, sendo eles: A solicitação de inscrição de Entidades no Conselho, o Edital nº 02/2021
que precisa ser feito com urgência e outros. Conforme Regimento Interno, as faltas serão
notificadas. Foi ressaltada a importância da participação efetiva para debater os temas relativos
ao Conselho, sendo este espaço democrático e de Controle Social. Foi agendada reunião da
Comissão de Normas e Finanças para dia 15/09/2021, às 9:30 horas, na SEHAD. A seguir foi
dado retorno sobre o Edital Santander – Amigo de Valor, do qual a entidade NUCAP participou,
mas não foi selecionada. A seguir foi dado ciência sobre o Relatório da Comissão de Seleção
com o resultado final do Edital de chancela 01/2021. Realizada também a leitura do Relatório da
Comissão de Finanças referente aos DARF’s destinados para a Entidade Oficina do Ser. O
relatório foi aprovado por todos. Por fim, foi agendada Reunião Extraordinária para a data de 21/
09/2021 e dada palavra livre. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e eu, Evelyne
Maria Totti Ribeiro Nogueira, lavrei esta ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos
conselheiros.
Maria Fernanda Thiago da Cunha
Lissandra Silva Chiste Julidori
Kátia Nogueira Paiva Campos
Amanda Marise Silva Teixeira
Annabell Tavares Vilela de Souza
Yara Aparecida Teixeira Dias
Antonio Adilson Murad

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE VARGINHA
O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE VARGINHA – COMIVA, vinculado à Secretaria Municipal
de Habitação e Desenvolvimento Social –SEHAD, no uso de suas competências legais e regimentais que lhe são conferidas, de acordo com a Lei Municipal Nº 5.281 de 09 de dezembro de
2010 e Decreto Municipal Nº 6.933 de 25 de junho de 2014, torna público a 1ª Retificação do Edital COMIVA 01/2021, conforme segue abaixo:
1- NO PREAMBULO, onde se lê:
A formalização das parcerias para a execução das propostas que vierem a ser selecionadas
fica condicionada à captação dos recursos necessários, pelas Organizações da Sociedade
Civil, por meio do Fundo Municipal Idoso – FMI/Varginha, bem como ao cumprimento das demais
exigências elencadas neste edital e aprovação dos planos de trabalho pela Comissão de Seleção, constituída por Conselheiros do COMIVA através da 44ª Plenária Ordinária e Resolução
COMIVA nº 004/2020.
Leia-se:
A formalização das parcerias para a execução das propostas que vierem a ser selecionadas
fica condicionada à captação dos recursos necessários, pelas Organizações da Sociedade
Civil, por meio do Fundo Municipal Idoso – FMI/Varginha, bem como ao cumprimento das demais
exigências elencadas neste edital e aprovação dos planos de trabalho pela Comissão de Seleção, constituída por Conselheiros do COMIVA através da 44ª Plenária Ordinária, Resolução
COMIVA nº 004/2020 e 56ª Plenária Ordinária, Resolução COMIVA nº 11/2021.
2- No Item 7 – DA COMISSÃO DE SELEÇÃO, subitem 7.1, onde se lê:
7.1 A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente
chamamento público, tendo sido constituída pelo COMIVA na forma da Resolução COMIVA nº
004/2020.
Leia-se:
7.1 A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente
chamamento público, tendo sido constituída pelo COMIVA na forma da Resolução COMIVA nº
004/2020 e Resolução COMIVA nº 11/2021.
Varginha, 17 de setembro de 2021.
Thaís Mendes Pereira
Presidente COMIVA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL COMIVA Nº 02/2021
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA TERMO DE FOMENTO
O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE VARGINHA - COMIVA por intermédio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEHAD torna público o presente
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA VISANDO À SELEÇÃO DE PROPOSTAS QUE VISEM GARANTIR
OS DIREITOS FUNDAMENTAIS SEGURADOS POR LEI E AS CONDIÇÕES PARA O
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DAS PESSOAS IDOSAS, com esteio na Lei nº 13.019, de 31 de
julho de 2014, no Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, e no Decreto Municipal nº 9.105, de
29 de novembro de 2018; torna público o presente Edital de Chamamento Público visando à
seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC) interessada em celebrar termo de fomento
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que tenha por objeto a execução de propostas em consonância com o plano de ação e aplicação
de recursos do Conselho Municipal do Idoso de Varginha (COMIVA), em conformidade com as
diretrizes contidas na Política Nacional do Idoso, no Estatuto do Idoso, nas Conferências Nacionais e Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa e ações voltadas à promoção e à defesa dos
direitos da pessoa idosa.
1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para a celebração
de parceria com a Prefeitura Municipal de Varginha, através da Secretaria Municipal de Habitação
e Desenvolvimento Social (SEHAD) e do Conselho Municipal do Idoso de Varginha (COMIVA),
por meio da formalização de Termo de Fomento para a consecução de finalidade de interesse
público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros do Fundo Municipal do
Idoso à organização da sociedade civil (OSC), conforme condições estabelecidas neste Edital.
1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, pelo
Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, pelo Decreto Municipal 9.105, de 29 de novembro de
2018 e pelos demais normativos aplicáveis, além das condições previstas neste Edital.
2. OBJETO DO TERMO DE PARCERIA
2.1. Os Termos de Fomento serão celebrados considerando as diretrizes estabelecidas pelo
COMIVA, as diretrizes contidas na Política Nacional do Idoso e no Estatuto do Idoso, e ações
voltadas à promoção e à defesa dos direitos da pessoa idosa, a partir de um ou mais projetos
selecionados no âmbito deste Edital que tenham como linha de atuação e objetivos:
a) DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS E/OU ASSESSORAMENTO: Ações, projetos e programas
de natureza intersetorial destinados à proteção, à promoção e à defesa dos direitos da pessoa
idosa; Ações, projetos, programas e serviços complementares e articulados com as políticas
públicas que tenham como beneficiária direta a pessoa idosa; Ações, projetos e programas que
promovam o acesso das pessoas idosas às atividades de esporte, cultura, turismo e lazer;
Melhoria da acessibilidade para a população idosa nos ambientes institucionais; Estruturação
dos centros de cuidados diurnos e das entidades de atendimento à pessoa idosa; Programas de
capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos que tenham como foco as especificidades
do atendimento à população idosa.
b) INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS – ILPI: Ações diretamente desenvolvidas
à pessoa idosa, que propiciem atenção integral em caráter residencial com condições de liberdade e dignidade.
2.2. É possível a formação de rede de organizações da sociedade civil para a execução dos
objetivos especí?cos.
2.3. Serão selecionadas 06 propostas observando a ordem de classi?cação e a disponibilidade
orçamentária para a celebração de termos de fomento, atendendo o limite de R$ 14.100,47
(quatorze mil e cem reais e quarenta e sete centavos) por proposta na linha temática (a); e R$
47.001,58 (quarenta e sete mil, um real e cinquenta e oito centavos) por proposta na linha
temática (b). Conforme deliberação da 63ª plenária do COMIVA e Resolução Comiva n° 28/2021.
3. JUSTIFICATIVA
3.1. DAS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NO ESTATUTO DO IDOSO
O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003) reuniu em um documento legal
uma série de leis e políticas já existentes e regulamentou novas medidas que colocam a pessoa
idosa como sujeito de direitos, além de reconhecer o envelhecimento como um direito humano.
O Estatuto declara que é obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a
liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos,
individuais e sociais garantidos na Constituição e nas Leis.
Para isso, faz-se necessário a promoção de ações que fomentem a inserção, a qualidade de
vida e a prevenção de agravos às pessoas idosas, por meio de ações que fortaleçam o convívio
familiar e comunitário, garantindo o acesso a serviços, ao lazer, à cultura e à atividade fisica,
com respeito a suas capacidades funcionais.
É preciso reconhecer a pessoa idosa como um ser humano que possui diversas dimensões, um
sujeito que não se desfaz de sua personalidade e de suas experiências por ter chegado à
velhice. As pessoas idosas, assim como vários outros grupos e segmentos de nossa população
necessitam de políticas que promovam e garantam seus direitos, e de ações que combatam a
discriminação, a violência e demais opressões. Ademais, é importante reconhecer e lembrar que
a velhice é uma conquista social e que temos o desa?o de tornar essa fase da vida ativa.
Nesse sentido, ao reconhecer a pessoa idosa em suas múltiplas dimensões e a necessidade de
promover o envelhecimento ativo, com atenção especial para a qualidade de vida, o
empoderamento, a intergeracionalidade, o combate à discriminação e a violência. O Conselho
Municipal do Idoso de Varginha (COMIVA) acredita que os recursos disponibilizados ao Fundo
Municipal do Idoso (FMI) poderão contribuir para o ?nanciamento de ações que possibilitem o
engajamento de todos os setores da sociedade, fortalecendo a capacidade das Organizações
da Sociedade Civil por meio da realização de Chamada Pública.
4. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO
4.1. Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil (OSCs), assim
consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei nº 13.019, de
2014 (com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015):
a) Entidade privada sem gins lucrativos (associação ou fundação) que não distribua entre os
seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de
qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício
de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social,
de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;
b) As sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; as
integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas
por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas
para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de
assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de
projetos de interesse público e de cunho social; ou
c) As organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público
e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos.
4.2. Para participar deste Edital, a OSC deverá cumprir as seguintes exigências:
d) Estar com registro vigente, regular e atualizado perante o COMIVA;
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e) Estar em conformidade com as exigências da Lei 13.019/2014, apresentando a documentação
exigida nos artigos 33 e 34.
f) Declarar, conforme modelo constante no Anexo X - Declaração de Aceitação dos Termos do
Edital 02/2021 COMIVA que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e
seus anexos, bem como que se responsabiliza pela veracidade e legitimidade das informações
e documentos apresentados durante o processo de seleção, em caso da não apresentação do
respectivo anexo a instituição será considerada inabilitada.
g) Apresentar Plano de Trabalho conforme art. 22 da Lei 13.019 de 2014 e Decreto Municipal nº
9.105 de 2018.
4.3. É permitida a atuação em rede, por duas ou mais OSCs, para a realização de ações
coincidentes (quando há identidade de intervenções) ou de ações diferentes e complementares
à execução do objeto da parceria, nos termos do art. 35-A da Lei nº 13.019, de 2014, e dos arts.
45 a 48 do Decreto nº 8.726, de 2016, devendo a rede ser composta por:
h) uma “OSC celebrante” da parceria com a administração pública federal (aquela que assinar o
termo de Fomento), que vicará responsável pela rede e atuará como sua supervisora, mobilizadora e orientadora, podendo participar diretamente ou não da execução do objeto; e
i) uma ou mais “OSCs executantes e não celebrantes” da parceria com a administração pública
federal, que deverão executar ações relacionadas ao objeto da parceria definidas em comum
acordo com a OSC celebrante.
4.3.1. A atuação em rede será formalizada entre a OSC celebrante e cada uma das OSCs
executantes e não celebrantes mediante assinatura de termo de atuação em rede, que
especi?cará direitos e obrigações recíprocas, e estabelecerá, no mínimo, as ações, as metas e
os prazos que serão desenvolvidos pela OSC executante e não celebrante e o valor a ser
repassado pela OSC celebrante.
4.3.2. A OSC celebrante deverá comunicar à administração pública federal a assinatura do termo
de atuação em rede no prazo de até 60 (sessenta) dias, contado da data de assinatura do termo
de atuação em rede (art. 46, §2º, do Decreto nº 8.726, de 2016). Não é exigível que o termo de
atuação em rede seja celebrado antes da data de assinatura do termo de colaboração.
4.3.3. A OSC celebrante da parceria com a administração pública federal:
a) será responsável pelos atos realizados pela rede, não podendo seus direitos e obrigações
ser sub- rogados à OSC executante e não celebrante, observado o disposto no art. 48 do
Decreto nº 8.726, de 2016; e
b) deverá possuir mais de 5 (cinco) anos de inscrição no CNPJ e, ainda, capacidade técnica e
operacional para supervisionar e orientar diretamente a atuação da organização que com ela
estiver atuando em rede, a serem verificados por meio da apresentação dos documentos indicados no art. 47, caput, incisos I e II, do Decreto nº 8.726, de 2016, cabendo à administração
pública federal veri?car o cumprimento de tais requisitos no momento da celebração da parceria.
I - comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico o?cial da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, para demonstrar que a organização da sociedade civil celebrante existe há,
no mínimo, cinco anos com cadastro ativo; e
II - comprovantes de capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar a rede,
sendo admitidos: declarações de organizações da sociedade civil que componham a rede de
que a celebrante participe ou tenha participado; cartas de princípios, registros de reuniões ou
eventos e outros documentos públicos de redes de que a celebrante participe ou tenha participado; ou relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas em rede de que a
celebrante participe ou tenha participado.
4.3.4. A OSC Celebrante, nos termos do art. 46, da Lei 13.019/2014, deverá assegurar, no
momento da celebração do termo de atuação em rede, a regularidade jurídica e fiscal da organização da sociedade civil executante e não celebrante, que será verificada por meio da apresentação dos seguintes documentos:
a) comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico o?cial da Secretaria da Receita
Federal do Brasil;
b) cópia do estatuto e eventuais alterações registradas;
c) certidões previstas nos incisos IV, V e VI do caput do art. 26.
5. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO
5.1. Para a celebração do termo de fomento, a OSC deverá atender aos seguintes requisitos:
a) ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e ?nalidades de
relevância pública e social, bem como compativeis com o objeto do instrumento a ser pactuado
(art. 33, caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014). Estão dispensadas
desta exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º,
Lei nº 13.019, de 2014);
b) ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, em caso de
dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica
de igual natureza que preencha os requisitos da Lei nº 13.019, de 2014, e cujo objeto social seja,
preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art. 33, caput, inciso III, Lei nº 13.019, de 2014).
Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas
(art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014);
c) ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, escrituração de
acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de
Contabilidade (art. 33, caput, inciso IV, Lei nº 13.019, de 2014);
d) possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo 1 (um) ano de existência, com cadastro ativo, comprovado por meio de documentação emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (art. 33,
caput, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 2014);
e) possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza
semelhante, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, a ser comprovada no momento da apresentação
do plano de trabalho e na forma do art. 26, caput, inciso III, do Decreto nº 8.726, de 2016 (art. 33,
caput, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso III, do Decreto nº
8.726, de 2016);
f) possuir instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento do objeto da parceria
e o cumprimento das metas estabelecidas ou, alternativamente, prever a sua contratação ou
aquisição com recursos da parceria, a ser atestado mediante declaração do representante legal
da OSC, conforme Anexo VIII – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais. Não será
necessária a demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a aquisição de bens
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e equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço fisico para o cumprimento
do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art.
26, caput, inciso X e §1º, do Decreto nº 8.726, de 2016);
g) deter capacidade técnica e operacional (Anexo VII) para o desenvolvimento do objeto da
parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, a ser comprovada na forma do art. 26, caput,
inciso III, do Decreto nº 8.726, de 2016. Não será necessária a demonstração de capacidade
prévia instalada, sendo admitida a contratação de profissionais, a aquisição de bens e
equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço fisico para o cumprimento
do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art.
26, caput, inciso III e §1º, do Decreto nº 8.726, de 2016);
h) apresentar certidões de regularidade ?scal, previdenciária, tributária, de contribuições, de
dívida ativa e trabalhista, na forma do art. 26, caput, incisos IV a VI e §§ 2º a 4º, do Decreto nº
8.726, de 2016 (art. 34, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, incisos IV a VI
e §§ 2º a 4º, do Decreto nº 8.726, de 2016);
i) apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do
estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão
simpli?cada emitida por junta comercial (art. 34, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014);
j) apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação nominal
atualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto ou normas regimentais com endereço,
telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e
número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um deles, (art. 34, caput,
incisos V e VI, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso VII, do Decreto nº 8.726, de
2016);
k) comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de cópia de documento hábil, a exemplo de conta de consumo ou contrato de locação (art. 34, caput, inciso VII, da
Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso VIII, do Decreto nº 8.726, de 2016);
l) atender às exigências previstas na legislação específica, na hipótese de a OSC se tratar de
sociedade cooperativa (art. 2º, inciso I, alínea “b”, e art. 33, §3º, Lei nº 13.019, de 2014);
5.2. Ficará impedida de celebrar o termo de fomento a OSC que:
m) não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no
território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014);
n) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39, caput,
inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014);
o) tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de
órgão ou entidade da administração pública federal, estendendo-se a vedação aos respectivos
cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por a?nidade, até o segundo grau,
exceto em relação às entidades que, por sua própria natureza, sejam constituídas pelas
autoridades referidas. Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos
de direitos e de políticas públicas (art. 39, caput, inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.019, de 2014,
e art. 27, caput, inciso I e §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726, de 2016);
p) tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, exceto
se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente
imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das
contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso
IV, da Lei nº 13.019, de 2014);
q) tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de participação em
licitação e impedimento de contratar com a administração, com declaração de inidoneidade para
licitar ou contratar com a administração pública, com a sanção prevista no inciso II do art. 73 da
Lei nº 13.019, de 2014, ou com a sanção prevista no inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014
(art. 39, caput, inciso V, da Lei nº 13.019, de 2014);
r) tenha tido 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 (art.
39, caput, inciso VI, da Lei nº 13.019, de 2014); ou
s) tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas
irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação,
em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; que tenha sido julgada responsável por falta
grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto
durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho
de 1992 (art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014).
6. COMISSÃO DE SELEÇÃO
6.1. A Comissão de seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente
chamamento público. A referida comissão foi constituída pelo COMIVA através de sua 44ª Plenária
Ordinária, Resolução COMIVA nº 004/2020 e 56ª Plenária Ordinária, Resolução COMIVA nº 11/
2021.
6.2. Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha participado, nos
últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação do presente Edital, como associado, cooperado,
dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer OSC participante do chamamento público, ou
cuja atuação no processo de seleção configure conflito de interesse, nos termos da Lei nº
12.813, de 16 de maio de 2013 (art. 27, §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 14, §§ 1º e
2º, do Decreto nº 8.726/2016).
6.3. A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a continuidade
do processo de seleção. Configurado o impedimento, o membro impedido deverá ser imediatamente substituído por membro que possua qualificação equivalente à do substituído, sem
necessidade de divulgação de novo Edital (art. 27, §§ 1º a 3º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art.
14, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726/2016).
6.4. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento
técnico de especialista que não seja membro desse colegiado.
6.5. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para veri?car a
autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou
para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência.
6.6. Fica vedada a participação em rede de OSC “executante e não celebrante” que tenha
mantido relação jurídica com, no mínimo, um dos integrantes da Comissão de Seleção responsável
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TABELA 1
DESCRIÇÃO DA ETAPA
Publicação do Edital de Chamamento Público.
Envio das propostas pelas OSCs.
Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção.

Divulgação do resultado preliminar.
Interposição de recursos contra o resultado preliminar.

SETEMBR
O DE 2021
SETEMBRO

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

pelo chamamento público que resultou na celebração da parceria.
7. DA FASE DE SELEÇÃO
7.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas, conforme Decreto Municipal nº 9.105/
2018:
ETAPA
1
2

DE

DATAS
20/09/21
20/09/2021 a
19/10/2021
20/10/2021 a
26/10/2021
27/10/2021 a
29/10/2021
01/11/2021 a
04/11/2021

Ciência aos interessados para ofertar, querendo, contrarrazões ao
recurso administrativo

05/11/2021 a
09/11/2021
Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.
10/11/2021 a
15/11/2021
Homologação e publicação do resultado de?nitivo da fase de seleção,
com divulgação das decisões
16/11/21

7.2. O envio de documentos deverá estar em conformidade com os prazos estabelecidos na
Tabela 1, cláusula 7.1.
7.3. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público.
7.3.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal
de Varginha (www.varginha.mg.gov.br), com prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação das
propostas, contado da data de publicação do Edital.
7.4. Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs e documentos para habilitação
7.4.1. O envelope contendo a proposta e os documentos para habilitação deverá ser protocolado
exclusivamente na sede do Conselho Municipal do Idoso de Varginha, situada à Avenida Benjamim Constant, nº. 1000 – Bloco I, Bairro: Nossa - Senhora de Fátima - Varginha/MG, de segundafeira à sexta-feira, no horário de 08:horas às 11:00 horas e das 13:30 horas às 16:00 horas,
exceto em feriados e pontos facultativos em envelope lacrado contendo em sua parte externa e
frontal os seguintes dizeres:
Ao Conselho Municipal do Idoso de Varginha MG – COMIVA
COMISSÃO DE SELEÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2021 FMI
INSTITUIÇÃO: __________________________________________________________
CNPJ: ________________________________________________________________
ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO:______________________________________________
7.4.2. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida,
assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e formalmente solicitados pela administração pública federal.
7.4.3. Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta. Caso venha a apresentar mais de
uma proposta dentro do prazo, será considerada apenas a última proposta enviada.
7.4.4. Observado o disposto no item 7.4.3 deste edital, as propostas deverão conter, no mínimo,
as seguintes informações (modelo sugerido no Anexo II)
(A) Descrição da realidade objeto da intervenção pretendida e do nexo entre essa realidade e o
projeto proposto.
(B) Os objetivos gerais e especícficos da parceria
(C) As metas que deverão ser atingidas e como serão medidas;
(D) Os resultados esperados, bem como a forma de verificação do alcance dos onjetivos e dos
resultados esperados;
(E) A forma e a frequencia de acompanhamento, bem como o(s) responsável(s);
(F) Proposta que se enquadre em umas das linhas de atuação estabelecidas no item 2.1 e que
esteja em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política Nacional do Idoso, no Estatuto do Idoso e no Plano de Ação e Aplicação do COMIVA, voltada à promoção e à defesa dos
direitos da pessoa idosa.
(G) Adequação da proposta ao valor de referência constante no item 2.3 deste Edital, com
menção expressa ao valor global do projeto.
(H) Capacidade técnico-operacional da instituição proponente, por meio de experiência
comprovada de realizações na gestão de atividades ou projetos relacionados ao objeto da
parceria ou de natureza semelhante.
7.4.5 A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via original, devendo as páginas ser
numeradas sequencialmente, rubricadas e assinadas pelo (a) representante legal da Organização da Sociedade Civil, ou, por procurador (a) regular e legalmente habilitado (a).
7.4.6 Verificada a existência de irregularidades formais relacionadas aos requisitos para
apresentação da proposta, conforme mencionados na cláusula 7.4.5 (páginas numeradas
sequencialmente, rubricadas e assinadas pelo representante legal ou por procurador regular e
legalmente habilitado), a Comissão de Seleção poderá convocar a Organização da Sociedade
Civil, mediante notificação por meio eletrônico (e-mail), para saná-las no prazo máximo de 2
(dois) dias úteis, contados do primeiro dia útil após a data de envio da notificação.
7.4.7 A notificação prevista deverá ser efetuada pela Comissão de Seleção dentro do prazo
previsto para análise das propostas.
7.4.8 O Conselho Municipal do Idoso de Varginha não se responsabiliza por quaisquer incorreções e/ou problemas de funcionamento dos endereços eletrônicos (email) fornecidos pelas
organizações da sociedade civil proponentes.
7.4.9 No mesmo envelope lacrado, entregue nos termos da cláusula 7.4.1 deste edital, também
deverá constar toda a documentação capaz de habilitar a organização da sociedade civil no
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presente chamamento público, a saber:
I – Habilitação jurídica, fiscal e trabalhista;
II – Habilitação Técnica;
III – Declarações e Termo de Compromisso, conforme anexos deste edital.
7.4.10 Para a habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, a organização da sociedade civil deverá
apresentar os seguintes documentos:
I- cópia simples e legível do estatuto social registrado na forma lei e de eventuais alterações, em
conformidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei Federal nº. 13.019/2014;
II- cópia simples e legível da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada na forma da lei;
III- comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido através do
sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para comprovar que a organização da sociedade civil existe, no mínimo, há 01(um) ano com cadastro ativo;
IV- cópia legível de documento oficial de identidade com fotografia e do Cadastro de Pessoas
Físicas – CPF do (a) representante legal da organização da sociedade civil e Tesoureiro, bem
como do (a) procurador (a), se for o caso;
V- relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, conforme o
estatuto social, bem como do (a) procurador (a), se for o caso, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor do documento oficial de identidade e
número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, de cada um deles;
VI- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
VII - Certidão Negativa de Débitos Estadual;
VIII - Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
IX- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
X- Certidão Negativa da Fazenda Municipal ;
XI- Cópia do Alvará de localização e funcionamento;
XII- Declarações, conforme Anexos III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, deste edital;
7.4.11 A organização da sociedade civil que não possuir parceria vigente junto ao Município de
Varginha deverá apresentar a declaração constante no Anexo V deste edital.
7.4.12 A organização da sociedade civil que possuir parceria vigente junto ao Município Varginha,
deverá apresentar a declaração constante no Anexo VI deste edital.
7.4.13 Serão consideradas regulares, para fins de cumprimento do disposto dos incisos VI a X
da cláusula 7.4.10 deste edital, as certidões positivas com efeito de negativas.
7.4.14 As organizações da sociedade civil deverão comunicar ao Conselho Municipal do Idoso
de Varginha – COMIVA e a Secretaria Municipal de Habitação e
desenvolvimento Social - SEHAD, alterações em seus atos societários e/ou em seu quadro de
dirigentes, quando houver, no máximo em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do
registro no órgão cartorial competente.
7.4.15 O estatuto social da organização da sociedade civil proponente deverá prever
expressamente em suas disposições os requisitos estabelecidos no artigo 33, incisos I, III e IV,
da Lei Federal nº 13.019/2014, a saber:
I - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;
II - que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido à
outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social
seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;
III - escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas
Brasileiras de Contabilidade.
7.4.16 A ata de eleição e/ou posse deverá estar redigida em estrita consonância com as
disposições do estatuto social, mencionando expressamente em seu teor sobre a eleição e/ou
sobre a posse de seu atual quadro dirigente.
7.4.17 No caso do estatuto social estabelecer expressamente que os dirigentes da organização
da sociedade civil deverão ser eleitos e empossados para cumprimento do mandato, a respectiva
ata deverá mencionar expressamente a eleição e a posse, sob pena de não ser aceita para fins
de habilitação jurídica da organização da sociedade civil.
7.4.18 Para fins de comprovação do cumprimento do previsto no inciso IV do art. 33 da Lei
Federal nº 13.019, de 2014, será considerada declaração de contador habilitado.
7.4.19 A declaração de contador habilitado deverá ser original ou cópia simples, mencionando
expressamente que a organização da sociedade civil possui escrituração de acordo com os
princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade, com
carimbo, assinatura e número de registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) do
contador declarante.
7.4.20 As certidões exigidas nos incisos VI a X da cláusula 7.4.10 deste edital, deverão estar
vigentes na data de sua apresentação pela organização da sociedade civil.
7.4.21 Serão aceitos para fins comprobatórios os seguintes documentos oficiais de identidade
com fotografia: carteira de identidade, carteira de identificação profissional, carteira de motorista
(CNH), carteira de trabalho (CTPS) e passaporte.
7.4.22 Para a habilitação técnica, a organização da sociedade civil deverá apresentar os seguintes documentos:
I - comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de
natureza semelhante podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros:
a) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas
b) currículos sucinto de profissionais de integrantes da organização da sociedade civil, sejam
dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;
II - Declaração do (a) representante legal da organização da sociedade civil ou de seu (sua)
procurador (a) regular e legalmente habilitado (a), sobre a existência de instalações e outras
condições materiais da proponente, e sobre a previsão de contratar ou adquirir com recursos da
parceria.
III – Declaração de Capacidade Técnica e Operacional.
7.4.23 A vigência, regularidade e atualização da inscrição da OSC perante o COMIVA serão
verificadas pela própria Comissão de Seleção.
7.5 Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção.
7.5.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção analisará os
documentos para habilitação e as propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes de acordo com os critérios da Tabela 2.
7.5.2. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 para conclusão do julga-
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mento das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de seleção, podendo tal
prazo ser prorrogado por igual período, de forma devidamente justificada.
7.5.3 As propostas deverão conter informações que atendam aos critérios de julgamento
estabelecidos na Tabela 2 abaixo.
7.5.4 A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de julgamento
apresentados no quadro a seguir, conforme Decreto Municipal n° 9.105/2018:
Tabela 2 – Para Termo de Fomento
Critérios de Julgamento Metodologia de Pontuação

Pontuação Máxima Global

10,0

7.5.5 A falsidade de informações nas propostas poderá acarretar a eliminação da proposta,
podendo ensejar ainda, a aplicação de sanção administrativa contra a instituição proponente e
comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de
eventual crime.
7.5.6 Serão eliminadas aquelas propostas:
A - Cuja pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos;
B - Que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C) ou (D); ou
C – Que não apresentaram as informações previstas no item 7.4.4.
7.5.7 As propostas não eliminadas serão classi?cadas, em ordem decrescente, de acordo com
a pontuação total obtida com base na Tabela 2, assim considerada a média aritmética das notas
lançadas por cada um dos membros da Comissão de Seleção, em relação a cada um dos
critérios de julgamento. De acordo com a ordem de classificação e a disponibilidade de recursos
serão selecionadas as 06 propostas melhor classificadas para celebração de parceria.
7.5.8 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na
maior pontuação obtida no critério de julgamento (A). Persistindo a situação de igualdade, o
desempate será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de
julgamento (B), (C) e (D). Permanecendo o empate, terá preferência a organização da sociedade civil que tenha experiência na execução da política pública objeto deste Edital de Chamamento Público, atestada com comprovação de que desenvolve ou desenvolveu politicas públicas
em parceria com a Administração Pública Minicipal de Varginha/MG e, ainda assim permanecendo o empate, aquela que estiver formalmente constituída há mais tempo no Município.
7.6 Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar. A administração pública divulgará o resultado
preliminar do processo de seleção na página do sítio o?cial da Prefeitura Municipal de Varginha
(www.varginha.mg.gov.br), iniciando-se o prazo para recurso.
7.7 Etapas 5 e 6: Interposição de recursos contra o resultado preliminar. Haverá fase recursal
após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção.
7.7.1. Nos termos do Decreto Municipal nº 9.105/2018, os participantes que desejarem recorrer
contra o resultado preliminar deverão apresentar recurso administrativo, no prazo de 03 (três)
dias contados da publicação da decisão, ao colegiado que a proferiu.
7.7.2. Interposto recurso, a Comissão de Seleção dará ciência dele aos demais interessados
para que, no prazo de 03 (três) dias, contados imediatamente após o encerramento do prazo
recursal, apresentem contrarrazões.
7.7.3. Não será conhecido recurso e/ou contrarrazões interpostas fora do prazo. Não serão
recebidos e protocolados os recursos e/ou as contrarrazões, caso apresentados (as) fora das
condições, dos prazos, local e horários previstos na cláusula 7.1 deste edital, bem como os que
não estejam subscritos (as) pelo (a) representante legal da organização da sociedade civil, ou,

por procurador (a) regular e legalmente habilitado (a), ou ainda, caso esteja subscrito por
pessoa não identificada no processo para representar a organização da sociedade civil.
7.7.4. Em se tratando de representação por procurador (a), deverá ser apresentada a procuração original, acompanhada de cópias simples do documento de identificação oficial com foto e
CPF – Cadastro de Pessoas Físicas do(s) outorgante(s) e do (a) procurador (a).
7.7.5. Serão aceitos para fins comprobatórios os seguintes documentos oficiais de identidade
com fotografia: carteira de identidade, carteira de identificação profissional, carteira de motorista (CNH), carteira de trabalho (CTPS) e passaporte.
7.7.6. As razões do recurso e as contrarrazões recursais, nao serão recebidas e protocoladas
caso estejam ilegíveis.
7.7.7. As razões do recurso e as contrarrazões recursais, quando interpostas, deverão ser
formalizadas por escrito e ser protocoladas exclusivamente na sede do Conselho Municipal do
Idoso, situada à Avenida Benjamim Constant, nº. 1000 – Bloco I, Bairro: Nossa Senhora de Fátima
- Varginha/MG, de segunda-feira à sexta-feira, no horário de 08:00 horas às 11:00 horas e das
13:30 horas às 16:00 horas, exceto em feriados e pontos facultativos.
7.7.8. Não será permitida a juntada de quaisquer documentos com as razões recursais, objetivando suprir a ausência de documento(s) que deveria(m) ter sido juntado(s) no prazo previsto para
apresentação da proposta e da documentação para habilitação.
7.7.9. Os recursos que forem indeferidos pela Comissão de Seleção, serão encaminhados à
Mesa Diretora do COMIVA para análise e decisão final.
7.7.10. Não caberá interposição de novo recurso da decisão da Comissão de Seleção e/ou da
decisão da Mesa Diretora do COMIVA que indeferir os recursos.
7.7.11. O inteiro teor das decisões proferidas pela Comissão de Seleção ficará disponível
exclusivamente na sede do COMIVA para vistas do (a) representante legal da organização da
sociedade civil proponente, ou, de procurador (a) regular e formalmente habilitado (a), a partir da
data de publicação da decisão no Órgão Oficial do Município até último dia útil do prazo para
interposição do recurso e/ou das contrarrazões recursais, de segunda-feira à sexta-feira, no
horário de 08:00 horas às 11:00 horas, e das 13:30 horas às 16:00 horas exceto em feriados e
pontos facultativos.
7.8. Etapa 7: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.
7.8.1. A Comissão de Seleção avaliará a existência de recursos interpostos conforme prazos
estabelecidos na cláusula 7.1.
7.8.2. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deve ser explícita, clara e congruente,
podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório.
Não caberá novo recurso contra esta decisão.
7.8.3. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos
se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade responsável pela
condução do processo de seleção.
7.9 Etapa 8: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com divulgação
das decisões Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de
recurso, o Conselho Municipal do Idoso de Varginha - COMIVA deverá homologar e divulgar, no
seu sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Varginha, as decisões recursais proferidas
e o resultado de?nitivo do processo de seleção (art. 19 do Decreto nº 8.726, de 2016).
7.9.1. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, § 6º, da Lei
nº 13.019, de 2014).
7.9.2. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo entidade com proposta
classi?cada (não eliminada), e desde que atendidas as exigências deste Edital, a administração
pública poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la para iniciar o processo
de celebração.
8. DA FORMALIZAÇÃO DA PARCERIA
8.1. Aprovadas(s) a(s) propostas pelo Conselho Municipal do Idoso, bem como cumpridas as
disposições previstas neste edital, a documentação será encaminhada à Procuradoria Geral do
Município de Varginha – PGM para Parecer Jurídico e a (s) Organização (ões) da Sociedade Civil
será (ão) convocada (s) pela PGM para assinar o Termo de Fomento.
8.1. Caso necessário, poderá ser solicitado à OSC que apresente novamente documentações
que no momento de formalização da parceria estejam vencidas. Poderão ainda, ser solicitados
documentos que comprovem requisitos necessários para a celebração da parceria, ajustes no
Plano de Trabalho, quando necessário, e/ou outras exigências legais.
8.2. A Organização da Sociedade Civil deverá divulgar em seu sítio eletrônico institucional oficial,
quando houver, e em locais visíveis de sua sede social e do (s) estabelecimento (s) em que
exerça suas ações, desde a data de celebração da parceria até 180 (cento e oitenta) dias após
a apresentação da prestação de contas final, as seguintes informações:
I - data de assinatura e identificação do Termo de fomento, bem como do órgão da administração
pública responsável;
II - nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB;
III - descrição do objeto do Termo de Fomento;
IV - valor total do Termo de Fomento e os valores liberados;
V - situação da prestação de contas do Termo de fomento, que deverá informar a data prevista
para a sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o
resultado conclusivo;
VI - quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos do Termo de Fomento, o
valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício.
9. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO
9.1. Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao presente Edital
são provenientes da funcional programática:
Órgão
1979

Econômica
3.3.50.41.00

8

Funcional
241 4080

Pr/At
2632

2530

3.3.50.41.00

8

241

2632

4080

Fonte
100
170
200
270
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9.1.1 Os recursos destinados à execução das parcerias de que tratam este Edital são provenientes do Fundo Municipal do Idoso – FMI/Varginha.
9.2. O valor global desse edital é de R$ 117.503,95 (cento e dezessete mil, quinhentos e três
reais e noventa e cinco centavos), podendo esse valor ser revisado para mais ou para menos
mediante decisão fundamentada da Plenária do Conselho Municipal do Idoso de Varginha –
COMIVA.
9.2.1. Ao objetivo específico 2.1 (a) serão reservados R$ 70.502,37 (setenta mil, quinhentos e
dois reais e trinta e sete centavos) do valor global desse edital.
9.2.2. Ao objetivo específico 2.1 (b) serão reservados R$ 47.001,58 (quarenta e sete mil, um real
e cinquenta e oito centavos) do valor global desse edital.
9.3. Na formalização do processo, os valores apresentados na proposta poderão ser ajustados
no plano de trabalho, desde que não se alterem as atividades que levaram à determinada
pontuação do projeto.
9.4. O valor para a realização do objeto da parceria, o termo de fomento, será de R$ R$
14.100,47 (quatorze mil e cem reais e quarenta e sete centavos) por proposta na linha temática
(a); e R$ 47.001,58 (quarenta e sete mil, um real e cinquenta e oito centavos) por proposta na
linha temática (b).
9.5. As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de desembolso ou parcela única,
que guardará consonância com as metas da parceria, observado o disposto no art. 48 da Lei nº
13.019, de 2014, e nos arts. 33 e 34 do Decreto nº 8.726, de 2016.
9.6 Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral efetuados com
recursos da parceria, a OSC deverá observar o instrumento de parceria e a legislação regente,
em especial o disposto nos incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei nº 13.019, de
2014, e nos arts. 35 a 42 do Decreto nº 8.726, de 2016. É recomendável a leitura integral dessa
legislação, não podendo a OSC ou seu dirigente alegar, futuramente, que não a conhece, seja
para deixar de cumpri-la, seja para evitar as sanções cabíveis.
9.7. Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu objeto, sendo
admitidas, dentre outras despesas previstas e aprovadas no plano de trabalho (art. 46 da Lei nº
13.019, de 2014):
9.7.1. remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de
pessoal próprio da OSC, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com
pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,
férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos
sociais e trabalhistas;
9.7.2. diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a
execução do objeto da parceria assim o exija;
9.7.3. custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação
ao valor total da parceria (aluguel, telefone, assessoria jurídica, contador, água, energia, dentre
outros);
9.7.4. aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto
e serviços de adequação de espaço fisico, desde que necessários à instalação dos referidos
equipamentos e materiais.
9.8. É vedado remunerar, a qualquer titulo, com recursos vinculados à parceria, servidor ou
empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de con?ança, de
órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por a?nidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses
previstas em lei especí?ca ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias da União.
9.9. Eventuais saldos ?nanceiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusive
os provenientes das receitas obtidas das aplicações ?nanceiras realizadas, serão devolvidos à
administração pública por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria,
nos termos do art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014.
9.10. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade orçamentária e
?nanceira, respeitado o interesse público e desde que caracterizadas a oportunidade e
conveniência administrativas. A seleção de propostas não obriga a administração pública a
?rmar o instrumento de parceria com quaisquer dos proponentes, os quais não têm direito
subjetivo ao repasse ?nanceiro.
10. CONTRAPARTIDA
10.1. Não será exigida qualquer contrapartida da OSC selecionada.
11. DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do Município de
Varginha, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas/Planos de
Trabalho, contado da data de publicação do Edital.
11.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de 05
(cinco) dias úteis da data limite para envio das propostas (vide cláusula 7.1) por meio de petição
dirigida ou protocolada na sede do Conselho Municipal do Idoso de Varginha – COMIVA, situada
à Avenida Benjamim Constant, 1000, 2º andar, bairro Nossa Senhora de Fátima.
11.3. A impugnação do edital será analisada e julgada pela Comissão de Seleção e publicada no
Órgão Oficial do Município, e no sítio da Prefeitura Municipal de Varginha.
11.4. Não caberá recurso da decisão da Comissão de Seleção que indeferir a impugnação deste
edital.
11.5. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de
seus anexos, deverão ser ser formalizadas ao Conselho Municipal do Idoso de Varginha –
COMIVA e encaminhados com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data limite para envio
da proposta, exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail comiva.vga@gmail.com. Os
esclarecimentos serão prestados pela Comissão de Seleção.
11.6. As respostas das consultas que vierem a ser formalizadas pelas Organizações da Sociedade Civil serão enviadas pelo COMIVA, por meio eletrônico (e-mail), para o mesmo endereço
eletrônico (email) de envio da consulta.
11.7. O Conselho Municipal do Idoso de Varginha não
se responsabiliza por quaisquer incorreções e/ou problemas de funcionamento dos endereços
eletrônicos (emails) fornecidos pelas organizações da sociedade civil consulentes.
11.8. As consultas enviadas pelas organizações da sociedade civil após o prazo e horário
previstos nas cláusulas 11.2 e 11.5 deste edital, não serão apreciadas pelo COMIVA.
11.9. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
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Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos
do processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.
11.10. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de
esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterandose o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das
propostas ou o princípio da isonomia.
11.11. O Conselho Municipal do Idoso de Varginha – COMIVA resolverá os casos omissos e as
situações não previstas no presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios
que regem a administração pública.
11.12. Será facultado à Comissão de Seleção, promover, em qualquer fase, diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do presente Chamamento Público e a aferição dos
critérios de habilitação de cada proponente.
11.13 As propostas e seus anexos, bem como os demais documentos entregues pelas
Organizações da Sociedade Civil proponentes, não serão devolvidos qualquer que seja o resultado do chamamento público.
11.14. Os prazos e as datas constantes na cláusula 7.1 deste edital, poderão sofrer alterações
por decisão da Comissão de Seleção do COMIVA/Varginha em decorrência de interesse público,
conveniência administrativa ou por motivo de força maior, mediante publicação no Órgão Oficial
do Município de Varginha, e no sítio da Prefeitura do Município de Varginha.
11.15. O Município de Varginha, por meio da Plenária do Conselho Municipal do Idoso, poderá
revogar o presente Edital de Chamamento Público, no todo ou em parte, por conveniência
administrativa, interesse público ou por fato superveniente, devidamente justificado, ou anulá-lo,
em caso de ilegalidade, mediante publicação no Órgão Oficial do Município de Varginha, e no sítio
da Prefeitura do Município de Varginha.
11.16. A revogação ou anulação do presente Chamamento Público não gera direito à indenização.
11.17 Encerradas as etapas de seleção e de habilitação, as Organizações da Sociedade Civil
estarão habilitadas para firmar parceria com o Município de Varginha, por meio da Secretaria
Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social – SEHAD.
11.18 O (s) Termo (s) de Fomento que vier (em) a ser celebrado (s) será (ão) publicado (s) pela
Procuradoria Geral do Município, por extrato, no Órgão Oficial do Município de Varginha.
11.19 Na aplicação dos recursos públicos serão sempre observados os princípios de moralidade,
publicidade, legalidade, impessoalidade e eficiência.
11.20 Constituem motivos para rescisão ou denúncia dos instrumentos jurídicos a serem firmados,
o não cumprimento de quaisquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na Lei Federal nº 13.019/2014, no Decreto Municipal nº 9.105/18, na forma estabelecida em
cláusula específica do referido instrumento.
11.21 As Organizações da Sociedade Civil proponentes são totalmente responsáveis pelo
acompanhamento das publicações referentes ao presente chamamento público no Órgão Oficial
do Município.
11.22 Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
I – Ofício
II - Modelo de Plano de Trabalho
III – Delaração Art. 39 Lei Federal 13.019/2014
IV – Declaração Art. 7 XXXIII, da Constituição da República
V - Declaração de Inexistência de Parceria junto ao Município de Varginha
VI - Declaração de Regularidade de Prestação de Contas
VII – Declaração de Capacidade Técnica e Operacional
VIII - Declaração sobre Instalações e Condições Materiais
IX - Termo de Compromisso – Das Despesas – Vedação
X - Declaração de Aceitação dos Termos do Edital 02/2021 COMIVA
XI - Declaração de Regularidade de Registro da Entidade no COMIVA
XII – Minuta do Termo de Fomento
Varginha, 20 de setembro de 2021.
Thais Mendes Pereira
Presidente COMIVA
ANEXO I
Ofício em papel timbrado endereçado ao Conselho Municipal do Idoso de Varginha - COMIVA
Chamamento Público nº. 02/2021.
- Citar no Ofício o desejo de participar do Chamamento Público e informar o nome do Projeto, o
Ofício deverá ser datado e assinado pelo Representante legal da Entidade.
- No Ofício deve constar a Relação dos documentos que estão sendo entregues pela Entidade,
sendo:
Anexo – II - Plano de Trabalho
Cópia legível do RG e CPF do Presidente da Entidade
Cópia legível do RG e CPF do Tesoureiro
Cópia legível Estatuto
Cópia legível da Ata de Eleição e Posse da Diretoria
Relação nominal atualizada dos integrantes da Diretoria, constando endereço completo dos
membros, telefone, RG – com órgão expedidor, CPF, e-mail
Cópia legível CNPJ
Cópia do Alvará de Localização e Funcionamento)
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União
Certidão Negativa de Débitos Estadual
Certificado de Regularidade do FGTS – CRF
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT
Certidão Negativa da Fazenda Municipal
Declaração do Contador
Comprovante de experiência prévia
Anexo - III - Declaração – Art. 39 da Lei Federal 13.019/2014
Anexo - IV – Declaração ART. 7º, XXXIII, da Constituição da República
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Anexo - V – Declaração de Inexistência de Parceria junto ao Município de Varginha
Anexo - VI – Declaração de Regularidade de Prestação de Contas
Anexo - VII – Declaração de Capacidade Técnica e Operacional
Anexo - VIII - Declaração sobre Instalações e Condições Materiais
Anexo - IX – Termo de Compromisso – Das Despesas – Vedação
Anexo – X – Declaração de Aceitação dos Termos do Edital 02/2021 COMIVA
Anexo - XI – Declaração de Regularidade de Registro da OSC no COMIVA

1 - DADOS CADASTRAIS - PROPONENTE
OSC “Organização da Sociedade Civil” Proponente

CNPJ

Endereço

E-mail

Cidade

UF

Conta Corrente

CEP

Agência

Nome do Representante Legal
Identidade/Órgão Expedidor

E-mail

CPF

Endereço

E-mail

Período de Execução*
Início

Identificação do Objeto
Descrição da realidade que será objeto da parceria

FGTS

INSS Patr.PIS

Salário Mensal

Custo Total
Mês 11 Mês 12 TOTAL

VALOR A SER REPASSADO PARA A OSC:
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA, quando se aplicar
VALOR TOTAL DOS RECURSOS QUE SERÃO GASTOS COM AS DESPESAS DA PROPOSTA:

____________________________
Local e Data

_____________________________________
Proponente
(Representante legal da OSC proponente)

12 - APROVAÇÃO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL DE VARGINHA-MG.
Não preencher (reservado à Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social)

4 – OBJETIVOS
4.1 – Objetivo Geral:
4.2 – Objetivos Específicos:

( ) Aprovado

( ) Reprovado

_______________________________
Local e Data

5 – METAS A SEREM ATINGIDAS
METAS A SEREM ATINGIDAS

____________________________________
Secretário ou responsável

OBS.: Deverá constar do Plano de Trabalho identificação e justificativa para o pagamento de
despesas em espécie, quando for o caso, na forma do § 2º do art. 53 da Lei 13.019/14.

INDICADORES DE AFERIÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS METAS
MEIOS DE VERIFICAÇÃO

ANEXO III
Declaração – Art. 39 da Lei Federal 13.019/2014 (Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)

6 – FORMA DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE/PROJETO
6.1 – Cronograma de Atividades Propostas
Listar as atividades a serem desenvolvidas com o recurso, de forma clara e objetiva
Descr. da atividade _____

Salário Total Mensal

Carga Horária

Valor Total

11 – DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal da OSC proponente, declaro, sob as penas da lei, que a
entidade apresentou as prestações de contas de valores repassados em exercícios anteriores
pela Administração pública municipal direta e indireta, que foram devidamente aprovadas, não
havendo nada a regularizar ou valor a ressarcir.

2 – APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA OSC
(Breve resumo da sua área de atuação, contendo, dentre outros:
• O ano de fundação;
• Experiência;
• Foco de Atuação.
3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE
Título do Projeto/Atividade

Forma de Contratação

Quant

Exemplo do que avaliar:
• Cumprimento da meta;
• Cumprimento dos objetivos;
• Cumprimento das ações;
• Participação dos beneficiários nas atividades/ ações;
• Satisfação dos usuários em relação as atividades/ações.

Nome do Responsável Técnico pelo projeto
Identidade/Órgão Expedidor

Qtd.

Valor Unitário

10 – MÉTODO DE MONITORAMENTO/AVALIAÇÃO
Metodologia proposta para o acompanhamento das ações através de instrumentais: o que será
avaliado, qual a periodicidade, quem participará, quem será responsável)

CPF

Endereço

Pessoal e Encargos
Atividade
Cargo / Função

Unid

Despesas
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10
Recursos Humanos
Encargos
Material de Consumo
Material Permanente
Serviços de Pessoa Jurídica
Serviços de Pessoa Física
TOTAL

DDD/Telefone

Banco

Material de Consumo
Atividade
Descrição do Item

9 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ANEXO II
MODELO DE PLANO DE TRABALHO

Ativ

DE

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12

1
2
3
Obs.: Neste item só devem constar as atividades que serão realizadas com o recurso da
parceria
6.2. METODOLOGIA (como fazer o projeto/atividade, como será implementado, como serão
desenvolvidas as atividades)
7 – RESULTADOS ESPERADOS
8 - PLANO DE APLICAÇÃO (previsão das despesas a serem realizadas na execução das
atividades)
Serviço de Terceiro – Pessoa Jurídica
Atividade
Descrição do Item

Unid

Valor Unitário

Quant

Valor Total

Serviço de Terceiro – Pessoa Fisica
Atividade
Descrição do Item

Unid

Valor Unitário

Quant

Valor Total

Equipamento e Material Permanente
Atividade
Descrição do Item

Unid

Valor Unitário

Quant

Valor Total

Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil, bem como nossos dirigentes não se
enquadram nos motivos de impedimento do Art. 39 da Lei Federal 13.019/2014.
Organização da Sociedade Civil:

CNPJ:

Art. 39 (Lei Federal 13.019/2014): Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria
prevista nesta Lei a organização da sociedade civil que:
- não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no
território nacional;
- esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
- tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou
entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o
termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;
IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se:
for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados;
for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;
a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo;
V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade:
suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração;
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;
suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública
sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou
contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os
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motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no inciso II.
- tenha tido 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;
- tenha entre seus dirigentes pessoa:
cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou
Conselho de Contas de qualquer esfera 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;
considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos
nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.
§ 1º Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de novos recursos no
âmbito de parcerias em execução, excetuando-se os casos de serviços essenciais que não
podem ser adiados sob pena de prejuízo ao erário ou à população, desde que precedida de
expressa e fundamentada autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade da administração pública, sob pena de responsabilidade solidária.
§ 2º Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedimento para celebrar
parceria enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja responsável a
organização da sociedade civil ou seu dirigente.
§ 3º (Revogado).
§ 4º Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no § 2o, não serão considerados débitos
que decorram de atrasos na liberação de repasses pela administração pública ou que tenham
sido objeto de parcelamento, se a organização da sociedade civil estiver em situação regular no
parcelamento.
§ 5º A vedação prevista no inciso III não se aplica à celebração de parcerias com entidades que,
pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas naquele inciso, sendo
vedado que a mesma pessoa figure no termo de colaboração, no termo de fomento ou no acordo
de cooperação simultaneamente como dirigente e administrador público.
§ 6º Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de
políticas públicas.
Varginha,
de
de 20_

Assinatura do representante legal da instituição
ANEXO IV
DECLARAÇÃO ART. 7º, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)

Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil
,
CNPJ:
não emprega menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendizes, e que não detém
empregados menores de dezoito anos em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
Varginha,_____de_____de 20____
Assinatura do representante legal da Organização da Sociedade Civil
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARCERIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE VARGINHA
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)
Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil
,
CNPJ:
não possui, nessa data, qualquer convênio, acordo de cooperação ou parceria com dever de
prestar contas firmado com a administração direta ou indireta do Município de Varginha.
Varginha,______de_______de 20____
Assinatura do representante legal da Organização da Sociedade Civil
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)
Declaro para os devidos fins que o(a) (Organização da
Sociedade Civil) possui capacidade técnica e operacional para execução da proposta/plano de
trabalho, não incorrendo em nenhuma das hipóteses previstas na legislação de regência
impeditivas para celebração do Termo de Fomento.
Varginha, ____de_____de 20___
Assinatura do representante legal da Organização da Sociedade Civil
ANEXO VIII
DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)
Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014, c/
c o art. 26, caput, inciso X, do Decreto nº 8.726, de 2016, que a [identificação da organização da
sociedade civil – OSC]:
(
) dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.
OU
(
) pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais
para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das
metas estabelecidas.
OU
(
) dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, bem
como pretende, ainda, contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto.
OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações acima, conforme a sua
situação. A presente observação deverá ser suprimida da versão final da declaração.
Varginha,______de________de 20______
(Assinatura do Representante Legal da OSC)
ANEXO IX
TERMO DE COMPROMISSO
(Lei Federal n.º 13.019/2014)
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)
A Organização da Sociedade Civil _______________________, CNPJ: ____________________,
compromete-se a:
I - não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele
que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração
pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei
de diretrizes orçamentárias;
II - não remunerar, a qualquer título, com os recursos repassados em decorrência da parceria:
a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração
pública municipal;
b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de
confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressavadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e
c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra
o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade,
e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
Varginha,_____de_____de 20_____
Assinatura do representante legal da instituição
ANEXO X
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DO EDITAL 02/2021 – COMIVA
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)
Prezados Senhores (as),

Atestamos, sob as penas da lei, que a Organização da Sociedade Civil
,
CNPJ: _
encontra-se devidamente regular
quanto à prestação de contas referente a convênio, acordo de cooperação ou parceria celebrada com o Município de Varginha.

Pela presente informamos e declaramos, para todos os fins de direito, que verificamos atentamente e compreendemos todas as condições e disposições contidas no Edital de Chamamento
Público nº 02/2021 e seus Anexos, do Conselho Municipal do Idoso de Varginha– COMIVA, razão
pela qual manifestamos nossa total e irrestrita concordância com as mesmas. Estamos cientes
que a apresentação de nosso projeto implica na aceitação de todos os Termos do Edital de
Chamamento Público nº 02/2021 e seus Anexos. Por ser verdade, firmamos a presente Declaração.

Varginha, ____de_____de 20____

Varginha, MG, ___de ____________________, de 20_____.

Assinatura do representante legal da Organização da Sociedade Civil

Representante Legal/Entidade
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ANEXO XI
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO REGISTRO DA ENTIDADE NO COMIVA
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)

Prezados Senhores (as),
Declaro para os devidos fins que a Organização da Sociedade Civil ________________________,
inscrita no CNPJ nº _________,situada à _________________,Cidade_____________,
Estado_____________ se encontra com a situação devidamente regularizada no COMIVA,
registrada sob o número _____ com vencimento em ____/____/____. Por ser verdade, firmamos
a presente Declaração.
Varginha/MG, ___de ____________________, de 20_____
Representante Legal/Entidade
OBS: O documento abaixo não deve ser preenchido e entregue ao Conselho, são apenas para
conhecimento público
ANEXO XII
MINUTA – TERMO DE FOMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
TERMO DE FOMENTO Nº ___/2021
TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VARGINHA E
_________________________
O MUNICÍPIO DE VARGINHA, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 18.240.119/0001-05, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. VÉRDI
LÚCIO MELO, brasileiro, casado, contador, CPF 192.371.386-87, residente nesta cidade, doravante
denominada
simplesmente
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
e
a
________________________________________, Entidade Civil sem fins lucrativos, com sede
nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o nº __.___.___/____-__, neste ato representada pela
Sr(a). ___________________________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrita no
CPF/MF sob o nº ___.___.___-__, doravante denominada simplesmente OSC, celebram o presente
TERMO DE FOMENTO, decorrente do processo de Chamamento Público COMIVA nº ___/____ e
com fulcro nas disposições constantes na Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações; Decreto Municipal nº 8.556/2017 e demais disposições constantes do Processo Administrativo nº
_.____/2021, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente TERMO DE FOMENTO a mútua colaboração entre as partes
convenentes visando ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência
de recursos financeiros à Organização de Sociedade Civil (OSC), conforme especificações
estabelecidas no Plano de Trabalho.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO
2.1. Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho
que, independente de transcrição, é parte integrante e indissociável do presente Termo de
Fomento, bem como toda documentação técnica que dele resulte, cujos dados neles contidos
acatam os partícipes.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1. O prazo de vigência do presente Termo de Fomento é de __/__/____ a __/__/____.
CLÁUSULA QUARTA – DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
4.1. A Administração Pública repassará à OSC o valor de R$ __.___,__ (cinquenta e seis mil,
cento e cinquenta e três reais e dezenove centavos), conforme cronograma de desembolso,
constante do Plano de Trabalho, apresentado nos autos do Processo Administrativo nº _.___/
2021.
4.2. Para o corrente exercício financeiro, as despesas oriunda do presente TERMO DE FOMENTO
correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
_._.__.__.__-__.___.____-____ – Fonte: ___
4.3. Em caso de celebração de aditivos, deverão ser indicados nos mesmos, a dotação
orçamentária para a cobertura de cada parcela da despesa a ser transferida.
4.4. Na ocorrência de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo poderá ser reduzido até
a etapa que apresente funcionalidade, mediante aprovação prévia da Secretaria Municipal de
Controle Interno – SECON.
CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
A liberação do recurso financeiro se dará em estrita conformidade com o Cronograma de
Desembolso, o qual guardará consonância com as metas da parceria, ficando a liberação
condicionada, ainda, ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 48 da Lei nº 13.019, de
2014.
Subcláusula Primeira. As parcelas dos recursos ficarão retidas até o saneamento das
impropriedades ou irregularidades detectadas nos seguintes casos:
I. quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
II. quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da
OSC em relação a obrigações estabelecidas no TERMO DE FOMENTO;
III. quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas
pela Administração Pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.
Subcláusula Segunda. A verificação das hipóteses de retenção previstas na Subcláusula Primeira
ocorrerá por meio de ações de monitoramento e avaliação, incluindo:
I. a verificação da existência de denúncias aceitas;
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II. a análise das prestações de contas anuais;
III. as medidas adotadas para atender a eventuais recomendações existentes dos órgãos de
controle interno e externo; e
IV. a consulta aos cadastros e sistemas municipais que permitam aferir a regularidade da parceria.
Subcláusula Terceira. Conforme disposto no inciso II do caput do art. 48 da Lei nº 13.019, de
2014, o atraso injustificado no cumprimento de metas pactuadas no plano de trabalho configura
inadimplemento de obrigação estabelecida no TERMO DE FOMENTO, nos termos da Subcláusula
Primeira, inciso II, desta Cláusula.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
6.1. Compete ao MUNICÍPIO DE VARGINHA:
1 I – transferir os recursos à OSC de acordo com o Cronograma de Desembolso, anexo ao
Processo Administrativo nº _.___/____, que faz parte integrante deste Termo de Fomento e no
valor nele fixado.
II – fiscalizar a execução do Termo de Fomento, o que não fará cessar ou diminuir a
responsabilidade da OSC pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quais
danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;
III – comunicar formalmente à OSC qualquer irregularidade encontrada na execução das ações,
fixando-lhe, quando não pactuado neste Termo de Fomento prazo para corrigi-la;
IV - constatadas quaisquer irregularidades no cumprimento do objeto desta PARCERIA, a
Administração Pública poderá ordenar a suspensão dos serviços, sem prejuízo das penalidades
a que se sujeita a OSC, e sem que esta tenha direito a qualquer indenização no caso daquelas
não serem regularizadas dentro do prazo estabelecido no termo da notificação;
V - a OSC se responsabiliza de forma exclusiva com os encargos trabalhistas de seus
empregados e colaboradores, ficando o Município excluído de qualquer responsabilidade
trabalhista;
VI - analisar os relatórios de execução do objeto desta Parceria;
VII - analisar os relatórios de execução financeira;
VIII - receber, propor, analisar e, se for o caso, aprovar as propostas de alteração do TERMO DE
FOMENTO,
IX - designar o gestor da parceria, que ficará responsável pelas obrigações previstas no art. 61
da Lei nº 13.019, de 2014, e pelas demais atribuições constantes na legislação regente;
X - retomar os bens públicos em poder da OSC na hipótese de inexecução por culpa exclusiva
da organização da sociedade civil, unicamente para assegurar o atendimento de serviços
essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de
realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas, nos termos do art. 62, inciso
I, da Lei nº 13.019, de 2014;
XI - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no Plano de
Trabalho, no caso de paralisação e inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade
civil, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o
que foi executado pela OSC até o momento em que a Administração Pública assumir essas
responsabilidades, nos termos do art. 62, II, da Lei nº 13.019, de 2014;
XII - prorrogar de “ofício” a vigência do TERMO DE FOMENTO, antes do seu término, quando der
causa a atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso
verificado, nos termos do art. 55, parágrafo único, da Lei nº 13.019, de 2014;
XIII - publicar, no Diário Oficial do Município, extrato do TERMO DE FOMENTO;
XIV - exercer atividade normativa, de controle e fiscalização sobre a execução da parceria,
inclusive, se for o caso, reorientando as ações, de modo a evitar a descontinuidade das ações
pactuadas;
XV - informar à OSC os atos normativos e orientações da Administração Pública que interessem
à execução do presente TERMO DE FOMENTO;
XVI - analisar e decidir sobre a prestação de contas dos recursos aplicados na consecução do
objeto do presente TERMO DE FOMENTO;
XVII - aplicar as sanções previstas na legislação, proceder às ações administrativas necessárias
à exigência da restituição dos recursos transferidos e instaurar Tomada de Contas Especial,
quando for o caso;
XVIII - apreciar a prestação de contas final apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias,
contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada,
prorrogável justificadamente por igual período; e
XIX - publicar, às suas expensas, o extrato deste Termo de Fomento na imprensa oficial do
Município.
6.2. Compete à OSC:
I – utilizar os valores recebidos de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela Administração
Pública, observadas as disposições deste Termo de Fomento relativas à aplicação dos recursos,
bem como na Lei Federal nº 13.019/2014;
II -responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais relativos ao funcionamento da Instituição e ao adimplemento deste Termo de Fomento,
não se caracterizando responsabilidade solidário ou subsidiária da Administração Pública pelos
respectivos pagamentos, nem qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua
execução;
III - prestar contas dos recursos recebidos nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, nos prazo
estabelecidos neste Instrumento;
IV - executar as ações, objeto desta parceria com qualidade, atendendo o público de modo
gratuito, universal e igualitário;
V - responder, com exclusividade, pela capacidade e orientações técnicas de da mão de obra
necessária à fiel e perfeita execução deste Termo de Fomento;
VI - manter contrato de trabalho que assegure direitos trabalhistas, sociais e previdenciários aos
seus trabalhadores e prestadores de serviços;
VII - executar o plano de trabalho aprovado, bem como aplicar os recursos públicos e gerir os
bens públicos com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade,
da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia;
VIII- prestar contas à Administração Pública no período de 30 (trinta) dias contados após o
recebimento de cada parcela e ao término de cada exercício e no encerramento da vigência do
TERMO DE FOMENTO, nos termos do capítulo IV da Lei nº 13.019, de 2014;
IX - responsabilizar-se, com os recursos provenientes do Termo de Fomento, pela indenização
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de dano causado ao público, decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou de negligência,
imperícia ou imprudência, praticados por seus empregados;
X - responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao público, por profissional empregado ou
preposto, em razão da execução deste Termo de Fomento;
XI - responsabilizar-se pelo espaço físico, equipamentos e mobiliários necessários ao
desenvolvimento das ações objeto desta Parceria;
XII - disponibilizar documentos dos profissionais que compõe a equipe técnica, tais como: diplomas dos profissionais, registro junto aos respectivos conselhos e contrato de trabalho;
XIII - garantir o livre acesso dos agentes públicos, em especial aos designados para a comissão
de monitoramento e avaliação, ao gestor da parceria, do controle interno e do Tribunal de Contas
relativamente aos processos, aos documentos e às informações referentes a este Termo de
Fomento, bem como aos locais de execução do objeto;
XIV – aplicar os recursos recebidos e eventuais saldos financeiros enquanto não utilizados,
obrigatoriamente, em instituição financeira oficial indicada pela Administração Pública, assim
como as receitas decorrentes, que serão obrigatoriamente computadas a crédito deste Termo
de Fomento e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de
demonstrativo específico que integrará as prestações de contas;
XV – por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste TERMO DE FOMENTO,
restituir à Administração Pública os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes
das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 (trinta)
dias, conforme art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014;
XVI - a OSC tem a responsabilidade exclusiva pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos
recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e
pessoal;
XVII - manter, durante a execução da parceria, as mesmas condições exigidas nos art. 33 e 34
da Lei nº 13.019, de 2014;
XVIII - manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos
a este TERMO DE FOMENTO, pelo prazo de 10 (dez) anos após a prestação de contas, conforme
previsto no parágrafo único do art. 68 da Lei nº 13.019, de 2014;
XIX - garantir a manutenção da equipe técnica em quantidade e qualidade adequadas ao bom
desempenho das atividades;
XX - observar o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014, para o recebimento de cada
parcela dos recursos financeiros;
XXI - comunicar à Administração Pública suas alterações estatutárias, após o registro em cartório;
XXII - divulgar na internet e em locais visíveis da sede social da OSC e dos estabelecimentos em
que exerça suas ações todas as informações detalhadas no art. 11, incisos I a VI, da Lei Federal
nº 13.019, de 2014;
XXIII - submeter previamente à Administração Pública qualquer proposta de alteração do plano de
trabalho, na forma definida neste instrumento, observadas as vedações relativas à execução
das despesas;
XXIV - responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos
recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de
pessoal, nos termos do art. 42, inciso XIX, da Lei nº 13.019, de 2014;
XXV - responsabilizar-se exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto
neste TERMO DE FOMENTO, o que não implica responsabilidade solidária ou subsidiária da
administração pública quanto à inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, aos
ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou aos danos decorrentes de restrição à sua
execução, nos termos do art. 42, inciso XX, da Lei nº 13.019, de 2014;
XXVI - quando for o caso, providenciar licenças e aprovações de projetos emitidos pelo órgão
ambiental competente, da esfera municipal, estadual ou federal e concessionárias de serviços
públicos, conforme o caso, e nos termos da legislação aplicável.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
7.1. O Plano de Trabalho deverá ser executado com estrita observância das cláusulas pactuadas
neste TERMO DE FOMENTO, sendo vedado:
I – pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria;
II - modificar o objeto, exceto no caso de ampliação de metas, desde que seja previamente
aprovada a adequação do Plano de Trabalho pela Administração Pública;
III – utilizar, ainda que em caráter emergencial, recursos para finalidade diversa da estabelecida
no Plano de Trabalho;
IV - pagar despesa realizada em data anterior à vigência da parceria;
V - efetuar pagamento em data posterior à vigência da parceria, salvo quando o fato gerador da
despesa tiver ocorrido durante sua vigência;
VI - realizar despesas com:
a) multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos
fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da Administração Pública na liberação de
recursos financeiros;
b) publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da
parceria, de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem
nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal; e
c) pagamento de pessoal contratado pelo OSC que não atendam às exigências do art. 46 da Lei
Federal nº 13.019/2014.
7.2. Os recursos recebidos em decorrência da parceria deverão ser depositados em conta
corrente específica na instituição financeira pública determinada pela Administração Pública.
7.3. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.
31
7.4. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua
conta bancária.
7.5. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade
dos fornecedores de serviços, exceto se demonstrada a impossibilidade física de pagamento
mediante transferência eletrônica, caso em que se admitirá a realização de pagamentos em
espécie.
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CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
8.1. A prestação de contas com relatório de atividades, deverá ser efetuada nos seguintes
prazos:
a) mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da transferência dos recursos
pela Administração Pública, apresentando relatório/despesas das atividades desenvolvidas
durante o período.
b) até 90 (noventa) dias a partir do término da vigência deste Termo de Fomento.
Subcláusula Primeira. A prestação de contas terá o objetivo de demonstrar e verificar resultados
e deverá conter elementos que permitam avaliar a execução do objeto e o alcance das metas. A
prestação de contas apresentada pela OSC deverá conter elementos que permitam à
Administração Pública avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme
pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do
alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de
contas.
Subcláusula Segunda. Para fins de prestação de contas final, a OSC deverá apresentar Relatório
Final de Execução do Objeto, junto ao Órgão ou Secretária Municipal responsável pelo Controle
Interno, no prazo de até 30 (trinta) dias a partir do término da vigência da parceria. Tal prazo
poderá ser prorrogado por prorrogado por uma única vez, por igual período, mediante justificativa
e solicitação prévia da OSC, conforme os termos do art. 69 e §4º da Lei Federal nº 13.019/14.,
os procedimentos inerentes à prestação de contas, deverá atender a legislação vigente, as
orientações do TCMG, e serão normatizados através da instrução normativa expedida pela
Secretaria Municipal de Controle Interno - SECON.
Subcláusula Terceira. O Relatório Final de Execução do Objeto conterá:
I- a demonstração do alcance das metas referentes ao período de toda a vigência da parceria,
com comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
II - a descrição das ações (atividades e/ou projetos) desenvolvidas para o cumprimento do
objeto;
III - os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de presença, fotos,
vídeos, entre outros;
IV - os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida em bens e serviços,
quando houver;
V - justificativa, quando for o caso, pelo não cumprimento do alcance das metas;
VI - o comprovante de devolução de eventual saldo financeiro remanescente.
Subcláusula Quarta. O Relatório Final de Execução do Objeto deverá, ainda, fornecer elementos
para avaliação:
I - dos resultados alcançados e seus benefícios;
II - dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;
III - do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa de
satisfação, declaração de entidade pública ou privada, entre outros; e
IV - da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.
Subcláusula Quinta. As informações de que trata a Subcláusula anterior serão fornecidas por
meio da apresentação de documentos e por outros meios previstos no plano de trabalho.
Subcláusula Sexta. A análise da prestação de contas final pela Secretaria Municipal de Controle
Interno – SECON será formalizada por meio de parecer técnico conclusivo emitido pelo gestor da
parceria, que deverá verificar o cumprimento do objeto e o alcance das metas previstas no plano
de trabalho, e considerará:
I - Relatório Final de Execução do Objeto;
II - Relatório de visita técnica in loco, quando houver; e
III - Relatório de execução financeira.
Subcláusula Sétima. Além da análise do cumprimento do objeto e do alcance das metas previstas
no plano de trabalho, o gestor da parceria, em seu parecer técnico conclusivo, avaliará a
eficácia e efetividade das ações realizadas, devendo mencionar os elementos referidos na
Subcláusula Quarta.
Subcláusula Oitava. Quando a exigência for desproporcional à complexidade da parceria ou ao
interesse público, a Administração Pública poderá, mediante justificativa prévia, dispensar a OSC
da observância da Subcláusula Quarta, assim como poderá dispensar que o parecer técnico de
análise da prestação de contas final avalie os efeitos da parceria na forma da Subcláusula
Sétima.
Subcláusula Nona. Na hipótese de a análise de que trata a Subcláusula Sexta concluir que
houve descumprimento de metas estabelecidas no plano de trabalho ou evidência de
irregularidade, o gestor da parceria, antes da emissão do parecer técnico conclusivo, notificará
a OSC para que apresente Relatório Final de Execução Financeira, no prazo de até 60 (sessenta)
dias contados da notificação, prorrogável por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa e
solicitação prévia da OSC.
Subcláusula Décima. O Relatório Final de Execução Financeira deverá conter:
I - a relação das receitas e despesas efetivamente realizadas, inclusive rendimentos financeiros,
e sua vinculação com a execução do objeto, que possibilitem a comprovação da observância do
plano de trabalho;
II - comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando
houver;
III - o extrato da conta bancária específica;
IV - a memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso, que deverá conter a
indicação do valor integral da despesa e o detalhamento da divisão de custos, especificando a
fonte de custeio de cada fração, com identificação do número e do órgão ou entidade da
parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma
mesma parcela da despesa;
V - a relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver;
VI - cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data
do documento, valor, dados da OSC e do fornecedor e indicação do produto ou serviço.
Subcláusula Décima Primeira. A análise do Relatório Final de Execução Financeira será feita pela
Secretaria Municipal de Controle Interno – SECON e contemplará:
I - o exame da conformidade das despesas, realizado pela verificação das despesas previstas
e das despesas efetivamente realizadas, por item ou agrupamento de itens, conforme aprovado
no plano de trabalho; e
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II - a verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação entre as despesas
constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da
parceria.
Subcláusula Décima Segunda. Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer
o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua
conformidade e o cumprimento das normas pertinentes (art. 64, §2º, da Lei nº 13.019, de 2014).
Subcláusula Décima Terceira. Observada a verdade real e os resultados alcançados, o parecer
técnico conclusivo da prestação de contas final embasará a decisão da autoridade competente
e poderá concluir pela:
I - aprovação das contas, que ocorrerá quando constatado o cumprimento do objeto e das metas
da parceria;
II - aprovação das contas com ressalvas, que ocorrerá quando, apesar de cumpridos o objeto e
as metas da parceria, for constatada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal
que não resulte em dano ao erário; ou
III - rejeição das contas, que ocorrerá nas seguintes hipóteses:
a) omissão no dever de prestar contas;
b) descumprimento injustificado do objeto e das metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; ou
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
Subcláusula Décima Quarta. A rejeição das contas não poderá ser fundamentada unicamente na
avaliação dos efeitos da parceria, devendo ser objeto de análise o cumprimento do objeto e o
alcance das metas previstas no plano de trabalho.
Subcláusula Décima Quinta. A decisão sobre a prestação de contas final caberá ao Chefe do
Poder Executivo Municipal, responsável por celebrar a parceria, ou, por delegação, à autoridade
a ele diretamente subordinada, vedada a subdelegação.
Subcláusula Décima Sexta. A OSC será notificada da decisão da autoridade competente e
poderá:
I - apresentar recurso, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da decisão de que trata a
subcláusula anterior, à autoridade que a proferiu, que se não reconsiderar a decisão no prazo de
15 (quinze) dias, encaminhará o recurso, quando for o caso, ao Chefe do Poder Executivo
Municipal para decisão final, a qual será dada no prazo de 30 (trinta) dias à partir do momento em
que receber tal recurso; ou
II - sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias,
prorrogáveis, no máximo, por igual período.
Subcláusula Décima Sétima. Exaurida a fase recursal, a Administração Pública deverá:
I - no caso de aprovação com ressalvas da prestação de contas, registrar as causas das
ressalvas, preferencialmente em plataformas eletrônicas de acesso público;
II - no caso de rejeição da prestação de contas, notificar a OSC para que, no prazo de 30 (trinta)
dias:
a) devolva os recursos financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecução do objeto
apurada ou com a prestação de contas não apresentada; ou
b) solicite o ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias de interesse público,
mediante a apresentação de novo plano de trabalho, nos termos do §2º do art. 72 da Lei nº
13.019, de 2014.
Subcláusula Décima Oitava. O registro da aprovação com ressalvas da prestação de contas
possui caráter preventivo e será considerado na eventual aplicação de sanções.
Subcláusula Décima Nona. A Administração Pública deverá se pronunciar sobre a solicitação de
ressarcimento que trata a alínea “b” do inciso II da Subcláusula Décima Sétima no prazo de 30
(trinta) dias, sendo a autorização de ressarcimento por meio de ações compensatórias ato de
competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal. A realização das ações
compensatórias de interesse público não deverá ultrapassar a metade do prazo previsto para a
execução da parceria.
Subcláusula Vigésima. Na hipótese de rejeição da prestação de contas, o não ressarcimento ao
erário ensejará:
I - a instauração da tomada de contas especial, nos termos da legislação vigente;
II - o registro da rejeição da prestação de contas e de suas causas, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da rejeição.
Subcláusula Vigésima Primeira. O prazo de análise da prestação de contas final pela Administração Pública será de até 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de recebimento do
Relatório Final de Execução do Objeto ou do cumprimento de diligência por ela determinado,
podendo ser prorrogado, justificadamente, por igual período, desde que não exceda o limite de
300 (trezentos) dias.
Subcláusula Vigésima Segunda. O transcurso do prazo definido na Subcláusula anterior, e de
sua eventual prorrogação, sem que as contas tenham sido apreciadas:
I - não impede que a OSC participe de outros chamamentos públicos e celebre novas parcerias;
e
II - não implica impossibilidade de sua apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem
medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados
aos cofres públicos.
Subcláusula Vigésima Terceira. Se o transcurso do prazo definido na Subcláusula Vigésima
Primeira, e de sua eventual prorrogação, se der por culpa exclusiva da Administração Pública,
sem que se constate dolo ou culpa da OSC ou de seus prepostos, não incidirão juros de mora
sobre os débitos apurados no período entre o final do prazo e a data em que foi emitida a
manifestação conclusiva pela Administração Pública, sem prejuízo da atualização monetária,
que observará a variação anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA,
calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Subcláusula Vigésima Quarta. A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-seá no Órgão ou Secretaria Municipal de Controle Interno-SECON, permitida a visualização por
qualquer interessado.
Subcláusula Vigésima Quinta. A OSC deverá manter a guarda dos documentos originais relativos
à execução da parceria pelo prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da
apresentação da prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de contas.

DE

SETEMBR
O DE 2021
SETEMBRO

ANO XXI - nº 1366
CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES
9.1. Este TERMO DE FOMENTO poderá ser alterado, exceto quanto ao seu objeto, mediante a
celebração de Termos Aditivos, desde que acordados entre os parceiros e firmados antes do
término de sua vigência.
9.2. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas,
mediante Termo Aditivo ao plano de trabalho original.
CLÁUSULA DÉCIMA– DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
10.1. A Administração Pública promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do
objeto da parceria, podendo valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou
firmar parcerias com órgãos ou entidades públicas.
10.2. A Administração Pública acompanhará a execução do objeto deste Termo de Fomento
através de seu gestor, que tem por obrigações:
I – acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II – informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam
comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos
recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas
detectados;
III – emitir parecer conclusivo de análise da prestação de contas mensal e final, com base no
relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da Lei nº 13.019/2014;
IV – disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de
monitoramento e avaliação.
10.3. A execução também será acompanhada por Comissão de Monitoramento e Avaliação,
especialmente designada.
10.4. A Administração Pública emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria
e o submeterá à Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, que o homologará,
independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas pela OSC.
10.5. O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros
elementos, conterá:
I – descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
II – análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social
obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos
e aprovados no Plano de Trabalho;
III – valores efetivamente transferidos pela Administração Pública;
IV – análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela OSC na prestação
de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos neste
Termo de Fomento;
V – análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da
fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em
decorrência dessas auditorias.
10.6. No exercício de suas atribuições o gestor e os integrantes da Comissão de Monitoramento
e Avaliação poderão realizar visita in loco, da qual será emitido relatório.
10.7. Sem prejuízo da fiscalização pela Administração Pública e pelos órgãos de controle, a
execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pelo conselho de política pública
correspondente.
10.8. Comprovada a paralisação ou ocorrência de fato relevante que possa colocar em risco a
execução do Plano de Trabalho, a Administração Pública tem a prerrogativa de assumir ou
transferir a responsabilidade pela execução do objeto, de forma a evitar a sua descontinuidade.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EXTINÇÃO DO TERMO DE FOMENTO
O presente TERMO DE FOMENTO poderá ser:
a. extinto por decurso de prazo;
b. extinto, de comum acordo antes do prazo avençado, mediante Termo de Distrato;
c. denunciado, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de
autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe; ou
d. rescindido, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de autorização judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe, nas seguintes hipóteses:
I. descumprimento injustificado de cláusula deste instrumento;
II. irregularidade ou inexecução injustificada, ainda que parcial, do objeto, resultados ou metas
pactuadas;
III. omissão no dever de prestação de contas anual, nas parcerias com vigência superior a um
ano, sem prejuízo do disposto no §2º do art. 70 da Lei nº 13.019, de 2014;
IV. violação da legislação aplicável;
V. cometimento de falhas reiteradas na execução;
VI. malversação de recursos públicos;
VII. constatação de falsidade ou fraude nas informações ou documentos apresentados;
VIII. não atendimento às recomendações ou determinações decorrentes da fiscalização;
IX. descumprimento das condições que caracterizam a parceira privada como OSC (art. 2º,
inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014);
X. paralisação da execução da parceria, sem justa causa e prévia comunicação à Administração
Pública;
XI. quando os recursos depositados em conta corrente específica não forem utilizados no prazo
de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, salvo se houver execução parcial do objeto e desde
que previamente justificado pelo gestor da parceria e autorizado pelo Chefe do Poder Executivo;
e
XII. outras hipóteses expressamente previstas na legislação aplicável.
Subcláusula Primeira. A denúncia só será eficaz 60 (sessenta) dias após a data de recebimento
da notificação, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e vantagens do
tempo em que participaram voluntariamente da avença.
Subcláusula Segunda. Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por parte da Administração
Pública, que não decorra de culpa, dolo ou má gestão da OSC, o Poder Público ressarcirá a
parceira privada dos danos emergentes comprovados que houver sofrido.
Subcláusula Terceira. Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por culpa, dolo ou má gestão
por parte da OSC, devidamente comprovada, a organização da sociedade civil não terá direito a
qualquer indenização.
Subcláusula Quarta. Os casos de rescisão unilateral serão formalmente motivados nos autos do
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processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a ser exercido no prazo
de 10 (dez) dias da abertura de vista do processo.
Subcláusula Quinta. Na hipótese de irregularidade na execução do objeto que enseje dano ao
erário, deverá ser instaurada Tomada de Contas Especial caso os valores relacionados à
irregularidade não sejam devolvidos no prazo estabelecido pela Administração Pública.
Subcláusula Sexta. Outras situações relativas à extinção da parceria não previstas na legislação
aplicável ou neste instrumento poderão ser reguladas em Termo de Encerramento da Parceria a
ser negociado entre as partes ou, se for o caso, no Termo de Distrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o plano de trabalho e com as normas
da Lei nº 13.019, de 2004 e da legislação específica, a administração pública municipal poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à OSC as seguintes sanções:
I - advertência;
II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades da administração pública municipal, por prazo não
superior a 2 (dois) anos; e
III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou
contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Município,
que será concedida sempre que a OSC ressarcir a administração pública municipal pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 2 (dois) anos da aplicação da sanção de declaração
de inidoneidade.
Subcláusula Primeira. A sanção de advertência tem caráter preventivo e será aplicada quando
verificadas impropriedades praticadas pela OSC no âmbito da parceria que não justifiquem a
aplicação de penalidade mais grave.
Subcláusula Segunda. A sanção de suspensão temporária será aplicada nos casos em que
forem verificadas irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas da parceria
e não se justificar a imposição da penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a
gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias
agravantes ou atenuantes e os danos que dela provieram para a administração pública municipal.
Subcláusula Terceira. É facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias, contado da
data de abertura de vista dos autos processuais.
Subcláusula Quarta. A aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de
inidoneidade é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal, ou, por delegação,
de autoridade a ele imediatamente subordinada.
Subcláusula Quinta. Da decisão administrativa que aplicar as sanções previstas nesta Cláusula
caberá recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de ciência da decisão,
sendo que, no caso da decisão ser do Chefe do Poder Executivo Municipal, de per si, caberá tão
somente pedido de reconsideração.
Subcláusula Sexta. Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão temporária ou de
declaração de inidoneidade, a OSC deverá ser inscrita, cumulativamente, como inadimplente
perante o Município de Varginha.
Subcláusula Sétima. Prescrevem no prazo de 5 (cinco) anos as ações punitivas da administração
pública municipal destinadas a aplicar as sanções previstas nesta Cláusula, contado da data de
apresentação da prestação de contas ou do fim do prazo de 90 (noventa) dias a partir do término
da vigência da parceria, no caso de omissão no dever de prestar contas. A prescrição será
interrompida com a edição de ato administrativo destinado à apuração da infração.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO
A eficácia do presente Termo de Fomento ou dos aditamentos que impliquem em alteração de
valor ou ampliação ou redução da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada
à publicação do respectivo extrato no Órgão Oficial do Município, o que será providenciado pela
Administração Pública Municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Varginha-MG para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente TERMO DE FOMENTO.
E, estando plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento
dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 02 (duas)
vias de igual teor e forma.
Varginha, ___ de __________ de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
(Representante Legal da Entidade)
NOME DA ENTIDADE
TESTEMUNHAS: (1)

DE

(2)

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE VARGINHA
Ata nº 44 Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Varginha
– MG (CMDM) – Biênio 2020-2022.
Aos dezoitos dias do mês de agosto de 2021, às 8h, através do Google Meet, devido a Pandemia
do COVID -19 participaram da reunião online os representantes: Damaris Costa Ribeiro (OAB),
Elis Angélica Neves de Oliveira (Sindcomerciários), Fernanda Onuma (UNIFAL), Gilma Jardim
(GCMV), Janaína Mendonça Fernandes (UNIFAL), Letícia Bartelega Domingueti (CDCA) e Thayane
Baroni Souza (Vida Viva), Dileia Teixeira (Defensoria Publica). Falta Justificada: Aparecida Nefagi
Curi Rodrigues. Estiveram presentes também a Secretaria Evelyne Maria se apresentou e colocou
a disposição para com o CMDM e a mesma agradeceu a presença de todos e realizou a leitura da
ata anterior, que foi aprovada por todos, pontuou que não teríamos pauta para reunião, porém
recebemos pelo whats app a sugestão da Gilmara para tratarmos do Agosto Lilas, Evelyne
ressaltou que no calendário tínhamos referente à Lei Maria da Penha, Leticia acredita ser
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importante acrescentar o Agosto Lilás em nosso calendário de atividades e que e o CMDM
poderia ser mais presente em atividades realizadas por outras instituições, informou também que
esta ocorrendo na Câmara Municipal de Varginha uma roda de conversa e um concurso de
redação referente à violência contra a mulher, Damaris também acha interessante nossa
participação nestes tipos de eventos até mesmos para a divulgação do conselho junto à sociedade, deu o exemplo da Blitz Educativa que foi muito boa e que Leticia levou bastante material
para divulgação, e poderíamos mover mais ações enquanto conselho, com divulgação de panfletos
nas ruas no mês de Agosto para conscientizar as mulheres. Damaris enfatizou que seria
interessante um representante do Conselho na Câmara Municipal na entrega dos certificados
aos alunos participantes do concurso e sugeriu que fosse Leticia nossa representante por ela
ter conhecimento jurídico e também estar na linha de frente e conhece na pratica como funciona
por estar no CREAS recebendo as demandas dos atendimentos as mulheres e criança vitima de
violência e também por representar a OAB e o CREAS, Leticia agradeceu e se sentiu lisonjeada
em poder nos representar. Fernanda encaminhou o calendário de lives da UNIFAL 25/11: Dia
Internacional da Não-Violência contra a Mulher, Dia 06/12: Dia Nacional da Mobilização dos
Homens Pelo Fim da Violência contra Mulheres, Dia 10/12: Dia Internacional dos Direitos Humanos
todas pela plataforma da UNIFAL às 18 horas. Gilmara idealizou a ideia de fazermos uma ação
nas barbearias, pois tem muitos agressores frequentadores, a ideia foi aceita por todas, Damaris
disse que a ação poderia ser no dia 06 de dezembro Dia Nacional da Mobilização dos Homens
Pelo Fim da Violência. Evelyne, Damaris e Leticia indagaram se tem material impresso para
divulgarmos. Damaris irá verificar com Carol Petite se ela tem algum material para nos fornecer e
que também teríamos que conseguir patrocinadores para impressão de novos panfletos.
Referente ao projeto da Câmara Municipal Leticia irá entrar em contato com Zilma/vereadora
para verificar possível presença no evento. Damaris indagou de que forma os alunos estão
sendo orientados para fazer a redação e que poderíamos trabalhar um projeto para trabalhar
nas escolas com as crianças para que elas saibam identificar quando há violência, porque na
maioria das vezes os estudantes não sabem identificar os tipos de agressões, eu Elis informei às
conselheiras que nos mandatos passados já havíamos discutido esse assunto, pois entrou na
parte de igualdade de gêneros na época as ex-conselheiras Mônica Cardoso e Terezinha Richards
haviam nos informado que representantes das instituições sociais, que ajudaram a construir a
diretriz que regulamenta o ensino da diversidade de gênero no Plano Municipal de Educação de
Varginha (MG) já havia sido discutido em audiências publicas e não aprovado. Fernanda informou
que na cidade de Alfenas existem ações na área de Justiça Restaurativa - “escritório social para
tratar de questões relacionadas à Violência contra a Mulher e Crianças”. Damares pediu a Leticia
que verificasse na Câmara Municipal de Varginha como os alunos estão sendo instruídos para
fazer as redações do projeto. Fernanda enfatiza se podemos encaminhar à câmara a reivindicação e como seria o manifesto formal, para que possamos trabalhar nas escolas sobre o que é
violência e sabem diferenciar os tipos de violência, quando é física ou verbal, entre outras, pois
a ignorância ainda existe e infelizmente os casos vem aumentando a cada dia, que seria
interessante procurar um vereador para que coloque em pauta nas reuniões da câmara e que
quando for seria de suma importância a presença do CMDM. Evelyne indaga que teríamos ter
acesso ao oficio encaminhado por mandatos passados. Gilmara nos apresentou um texto no
qual se fala dos sofrimentos das mulheres vitimas de violência e que na maioria das vezes a
própria mulher se sente na merecedora das agressões, Dileia que atende diariamente as vítimas
na defensoria publica e que a história contada no texto infelizmente é uma grande realidade,
muitas das vezes as mulheres continuam com o agressor principalmente por questões financeiras, que retiram a medida protetiva e que em Varginha deveria ter uma forma de atender essas vitimas em um lugar na qual elas possam ser acolhidas e amparadas. Janaina diz que a
Defensoria tem um papel fundamental no amparo as mulheres, Leticia entrou em contato na
câmara Municipal e falou com Gleisson, representante da escola no legislativo, explicou qual
seria a pretensão do CMDM, ele explicou que no projeto quem ira participar é o pessoal da
comissão julgadora que é quem vai avaliar as redações e convidou apara poder participar da
comissão e ela aceitou o envio das redações através das escolas até 24de Agosto para a
câmara e será agendada uma reunião presencial e que será uma oportunidade de falara com a
Zilma e outras pessoas que participam do plano municipal de educação e ela irá participar
representando o CMDM, CREAS e a OAB. Eveline irá fazer a alteração do calendário de atividades
com a inclusão de agosto na câmara municipal e também das lives da UNIFAL sugeridas por
Fernanda através do e-mail no qual se alguma conselheira quiser acrescentar mais algum evento
encaminhar via e-mail e Elis verificar referente ao oficio encaminhado à câmara municipal enviado
anteriormente pelo mandato passado. Evelyne irá verificar na secretaria executiva se tem material
disponível para realizar ações com panfletagem. Evelyne agradeceu a participação de todas e
se colocou a disposição para sanar quais querem dúvidas. Sem mais, eu Elis Angélica Neves de
Oliveira, lavrei esta Ata que após ser lida e aprovada pelos conselheiros será assinada.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Damaris Costa Ribeiro
Elis Angélica Neves de Oliveira
Fernanda Onuma
Janaína Mendonça Fernandes
Gilma Jardim
Letícia Bartelega Domingueti
Thayane Baroni Souza
Dileia Teixeira
Andreia Cristina Pereira Silva
Alessandra Cristina Monteiro Blanco
Lidia Maria Silva Lopes Destefani
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FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
A Fundação Cultural de Varginha divulga a listagem de classificação final e de suplentes do Edital Emergencial de Seleção de Propostas Culturais elaborado com recursos da Lei Federal nº
14.017 - Lei Aldir Blanc.
EDITAL EMERGENCIAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS CULTURAIS
LEI FEDERAL Nº 14.017 – LEI ALDIR BLANC
RESULTADO FINAL - CLASSIFICADOS
CLASSIF
1
2
3

NOME DO PROPONENTE
ESTEPHANIE ABREU NASCIMENTO
LUCAS FIGUEIREDO DE ABREU
JOSÉ RAIMUNDO ANDRADE

4
5
6
7

ALOÍSIO PALMUTI BRAGA
ALESSANDRO SILVESTRE DOS SANTOS
LUCIANO SILVA DE PAULA
BÁRBARA MIRANDA ELIZEI

8
9

LUCIANA REGINA DE OLIVEIRA
MAYRA JACOMELLI

10
11
12
13

OSVALDO HENRIQUE MENDONCA TEOFILO
AUGUSTO CÉSAR PEREIRA DE LIMA
BRUNO CARLO BATISTON BERTOLA
CHRISTIAN DIRCEU SALES

14
15
16
17
18

FERNANDO SIGNORETTI BOTAZINI
MILLENA SILVA DE CASTRO
JAQUELINE NICOLAU D'ÁVILA
CARLOS ROBERTO NEGRETTI DIAS
ESTEVAM TAVARES SILVA FILHO

19

JOANA JUNQUEIRA CARNEIRO

20
21

MAXWELL BIBIANO DE OLIVEIRA
GERALDO AURELIANO QUINTILIANO

22
23
24

LÍBIA TAVARES PEREIRA
THALES HENRIQUE DE ANDRADE MENDONÇA
OMIL ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR

25
26
27
28

PEDRO ADALBERTO FERREIRA JUNIOR
ENDER ALBERTO DE OLIVEIRA
LUTHER OTAVIANO SILVA
ELLEN CRISTINA DOS REIS VILELA

29
30

WAGNER DOS SANTOS BATISTA
KELVIN MATHEUS DA SILVA ROSA

31
32
33
34
35
36

AUGUSTO OLIVEIRA DE PAULA
CRISLAINE AUGUSTA TOMAZ
GABRIEL SANTOS PEREIRA DE CORDIS
AURIO GOBBI FINOQUIO
CLAUDIO DOS REIS REYNALDO
FELIPE SANCHES SILVA

37
38

LEANDRO PASCHOAL DE CAMPOS
SIMÃO DOMINGOS

39

DOUGLAS LUIZ ROSA

40
41

LUCIANO VITOR MANGIAPELO
MARCELLO MORAES PINTO

42
43
44
45
46

ANDRÉ REIS COLI
ATOVANI QUINTILIANO DE SOUZA
EDUARDO HENRIQUE FLORIANO
RODRIGO DE PAIVA BARBIERI
FELIPE AUGUSTO OLIVEIRA REZENDE

47
48

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
IGOR PENHA FAIS

49

CLAUDIO ANTONIO SILVA VICENTE

50
51
52

ROGER FIGUEIREDO RAMOS
RÔMULO RAMOS DE CARLI
RODRIGO FIGUEIREDO DE ABREU

53

LEONARDO DIAS LEMOS MOURA

54
55
56
57
58
59

NILTON COSMO DE AZEVEDO
RÚBIA APARECIDA RIBEIRO ANDRADE
MÁIRA BUENO
DANIELA BORGES TAVARES
FABRÍCIO DINIZ MANGIAPELO
JÚLIO CÉSAR DE ANDRADE

PROPOSTAAPROVADA
MÚSICA DE PRETO
GAITA NO BLUES E JOÃO BOSCO NA TELA
PROJETO CULTURAL "SEGUNDA DOSE,
UMA ESPERANÇA"
LIVE GRILÍSTICA - GRILO À PAISANA
ALESSANDRO RATO ACÚSTICO 2021
TRIBUTO NORDESTINO
A CONSTRUÇÃO DO FAZER ARTÍSTICO:
PINTURA
VEM PRO PALCO
STYLE HOP DANCE COMPANY - PELAS
RUAS DE VARGINHA
BERIMBAUS, TOQUES E CANTIGAS
SENSO FOLHA ACÚSTICO
TRIO DE CHORINHO DA BANDA FAMIAGE
RECITAL DE PIANO, RECORDANDO
MÚSICAS DA ABERTURA DO CINE RIO
BRANCO.
APRÉZA ESPECIAL ROCK ANOS 90
DAMAS DO ROCK NACIONAL
AOS MEUS AMORES
SHOW CACÁ NEGRETTI
LIVE MUSICAL, TEVICO FERSI. "POESIA
MUSICADA"
OFICINA INTRODUTÓRIA À PERCUSSÃO
DO MARACATU DE BAQUE VIRADO
APRÉZA ESPECIAL ROCK ANOS 80
PROJETO FONTE SONORA - A MÚSICA
INSTRUMENTAL
INVISÍVEL
BAIÃO DE TRIO
HOMIL JUNIOR - NO UNIVERSO DO
SAMBA E CHORO COM UM 7 CORDAS
NOSSA PAIXÃO CAIPIRA
AULA DE DESENHO PRA TODOS 2
SAXOFONE- DE PARIS A MINAS
WORKSHOP SEVILHANA - DANÇA
ESPANHOLA DE CASAL
LIVE - WAGNER SANTOS E BANDA
FAZER SEU PRÓPRIO LIVRO SOZINHO:
O LADO PRÁTICO E O LADO CRIATIVO
HOJE TEM MARMELADA
EN(CANTOS) BRASILEIROS
APRÉZA - ESPECIAL ROCK ANOS 2000
LIVE DA BANDA RED LABEL
PROJETO MÚSICA EM MOVIMENTO AÇÃO
LIVE SESSION - SONHOS, DEVANEIOS E
MÚSICA
O ESTILO POP/ROCK GOSPEL NO BRASIL
MARAQUETÊ: MÚSICAS AUTORAIS E
CONVENÇÕES DA PERCUSSÃO NO
MARACATU DE BAQUE VIRADO
AULA SOBRE COMO CRIAR UM ARRANJO
PRA VIOLÃO SOLO
A MÚSICA, O TEMPO E EU
AS PRODUÇÕES NUMA CIDADE
INTERPLANETÁRIA
ROCK PILL
O MELHOR DA BOSSA NOVA
MÚSICA PARA TODOS
ARTWORK: A ARTE POR TRÁS DAS CAPAS
"SÓ COISA BOA E BAIXARIA" - SESSÃO
DE SOM E POESIA COM FELIPE AUGUSTO
OFICINA DE MALUCOS
ACOMPANHAMENTO DE GUITARRA NO
BLUES - UMA VISÃO DA GUITARRA NO
ESTILO ALÉM DOS SOLOS
APRESENTAÇÃO NO FORMATO
ACÚSTICO DE MUSICAS AUTORAIS E
COVER
ROCKROGER ACÚSTICO
APRÉZA ESPECIAL REGGAE
RODRIGO ABREU E SUA HISTÓRIA COM
A BATERIA
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL PARA
ARTISTAS E MÚSICOS INDEPENDENTES
NILTINHO E BANDA - SOM AO VIVO
CANÇÕES MATRIMONIAIS
OFICINA DE CAJON - RITMOS
ACROBACIAS ONLINE
TRIBUTO Á PAULO JÚNIOR
JÚLIO ANDRADE - LIVE 80 E 90

CLASSIF
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

NOME DO PROPONENTE
FERNANDA MARIA ALVES MACHADO
FLÁVIA PEREIRA CLAUDINO
RENAN FERNANDES DE SANTANA

PROPOSTAAPROVADA
NANDA ALVES - 80 E 90
JAZZ DANCE
TRAJETÓRIA MUSICAL E AUTORIAS DE
RENAN FERNANDES DE SANTANA
WILLIAM DOS SANTOS SILVÉRIO
CHORA CAVACO
ENDRIGO VIANA TEIXEIRA
REFERÊNCIAS POR DD PERCUSSÃO
GILSON MAURO CASSIMIRO JUNIOR
PROJETO FONTE SONORA - A MÚSICA
INSTRUMENTAL
ADRIANO CÂNDIDO BARBOSA
PAGODE RETRÔ
ANA LUCIA DA SILVA
TALENTOS DA TERRA
GABRIEL DE ANDRADE TOMAS
ANALISANDO A CRIAÇÃO DE
VIDEOCLIPES
GABRIELLA DE ALMEIDA DOMINGOS CARVALHO LIVE COM GABBI ALMEIDA
LEONARDO DE SOUZA SILVA
TRIBUTO AO SAMBA RAIZ (GRUPO
FUNDO DE QUINTAL)
CLAUDISSON ARY GALLO
ARY GALLO, TRIBUTO A MÚSICA
NACIONAL
LUIZ HENRIQUE LOPES
LIVE SHOW LUIZ LOPES E PEDRO
JUNIOR
ILIANDRO CARVALHO VELOSO
DESCONSTRUINDO UMA MIXAGEM DE
UMA LIVE
MAYCON DOUGLAS DOS SANTOS PEREIRA
MAYCON MENDES AUTORAL
RAFAEL DE SOUZA SILVA
ZHENNER TOCA CLÁSSICOS DO FORRÓ.
STEVE SANTIAGO DOS SANTOS
DANÇA ESPANHOLA DE CASAL APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CONTEXTO
HISTÓRICO
AIRAN RIBEIRO VITORIANO
GRUPO KAO
DONATO SÉRGIO VALLE NETO
LIVE ANOS 60 A 2000
FABIANA FINOTI RIBEIRO DE ANDRADE
COMO FAZER CADERNOS PARA
ILUSTRAÇÕES - DA ENCARDENAÇÃO AO
DESENHO
GUILHERME REIS JORDÃO DAVID
30 ANOS NOS BARES E SHOWS DA VIDA
MARIA BERNADETE ALEGRO DA PONTE
ARTESANATO DA MARIA CRIATIVA
WAGNER VITOR BATISTA
CORDAS SERTANEJAS.
BRUNO GUSTAVO LOPES FERREIRA
HBAND SÓ AUTORAIS
FRANCISCO DIB MAGALHÃES
FRANCISCO DIB AUTORAL
ROGERIO GOMES MACEDO
CONHECENDO O WASHBOARD
DOUGLAS BARROS PEREIRA
CINE MÚSICA – AS TRILHAS MARCANTES
NO CINEMA
RAPHAEL WAGNER PEREIRA
RAPHAEL WAGNER - GUITARRA LIVE
SHOW
EVERTON DE LIMA MARIANO
LEITURA DRAMÁTICA: A ÚLTIMA NOITE
MATEUS DE PAIVA BRAGA PEREIRA
A RESISTÊNCIA DO CINEMA BRASILEIRO
PAULO ROBERTO PAIVA
LIVE (QUEM NÃO CHORA, FAZ BICO)
MARIA TERESA DE OLIVEIRA SILVA
HIP HOP DANCE: CULTURA ATRAVÉS DO
CORPO
MOISÉS TADEU TERRA
“COMO ESCREVER E INTERPRETAR A
POESIA”
MONICA MENDES SOARES
INTENSIVO: FERRAMENTAS DE
IMPROVISAÇÃO EM DANÇA.
FRANCISCO DA SILVA
ARTE DE SORRIR
RODRIGO MAMBELLI DE MENEZES
RODRIGO MAMBA ACÚSTICO
RODRIGO VITOR CAMARGO
TREM DE MINAS
THULYO RICARDO ROSA
UM VIOLÃO E UM PAGODE
MARIO LÚCIO BERTOLI JÚNIOR
DO RAIZ AO UNIVERSITÁRIO.
MARCELLY LIMBORÇO ALCÂNTARA RIBAS
ARTISTAS: COMO AQUECER O CORPO E
A MENTE DURANTE A PANDEMIA.
MARCELO DO NASCIMENTO
ELABORAÇÃO DE UM TEXTO TEATRAL
FABIANA HELENA ROSA FRANCISCO
MEMÓRIAS ANÔNIMAS
MATHEUS MARCELINO BATISTA
BATUCA BATUCADA COM MATHEUS
BATISTA
RENAN OLIVEIRA BORGES
POR TRÁS DAS CÂMERAS
AIRTON ACÁCIO RODRIGUES
BATERIA NOTA 10
JOSÉ MARCOS DE CARVALHO
BATERIA NOTA 10
LAUCIMAR ROSANGELA ALVES
ARTE EM EVA
NATÃ DE MELO NOGUEIRA
NATÃ NOGUEIRA E AMIGOS
ALEXANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA PAULISTA BATERIA NOTA 10
GUSTAVO RODRIGUES RANGEL DA SILVA
QUEIJINHO DE MINAS
VÍTOR RODRIGUES KRAMER ARAÚJO
CALDEIRÃO DOS BRUXOS
GUSTAVO HENRIQUE OROZIMBO OLIVEIRA
CLÁSSICAS DA MPB
JULIO CESAR DE MOURA
LIVE SOM DE BARZINHO - AS MÚSICAS
MAIS PEDIDAS NA NOITE
LETÍCIA TOLEDO DE SOUZA
LETÍCIA TOLEDO CANTANDO AS ANTIGAS
MARIA APARECIDA RAFAEL DOS SANTOS
REUTILIZANDO JEANS USADO
ANNA FLAVIA MARTINS DE PAULA ESTEVES
ANNA LAB LIVE
LEONICE ELISANGELA ALVES
RENOVAR
MARCO ANTÔNIO MACHADO
MANDA CHUVA MEDROSO QUE DÓI
GEORGE LUIZ GOMES
GEORGE LUIZ SOLO
LUCAS VIEIRA SOARES
BANDA SUPER FANTASTICA
RÚBIA MIRIANNE DE SOUZA SOARES
FÁBRICA DE BRINQUEDOS DA KAY
MARLON DOS SANTOS RODRIGUES
INTRODUÇÃO INTENSIVA EM
ILUSTRAÇÃO CARTOON NO PHOTOSHOP
RAFAEL LOURENÇO FORTUNATO
CD "THE PLAGUE" NA ÍNTEGRA (MY VIEW)
GILVAN ALVES DA CRUZ
VENTO DOS AREAIS
MARCELO TISO DE MESQUITA
MÚSICA PARA TERCEIRA IDADE
LEONEL NAZARIO LOURENCO
MINHAS COMPOSIÇÕES
MAURELIO DA CRUZ BARONI
CANÇÕES PARA A VIDA
WESLEY AUGUSTO PEREIRA ALCANTARA
PROJETO RAP NACIONAL
GABRIEL ANDRADE DE PAIVA
A HISTÓRIA DA BATERIA NO BRASIL
HENRIQUE CARLOS CANDIDO JÚNIOR
BATERIA NOTA 10
IDMARA GALO
MOSTRA DE TEATRO INFANTIL DE
VARGINHA - EDIÇÃO ONLINE
KAREN FRANCINE GUIDO
DANÇA PARA TODOS
DANIEL BRÁZ DA COSTA
LIVE CULTURAL MÚSICA INSTRUMENTAL
BRASILEIRA
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CLASSIF
133
134
135
136
137
138
139
140
141

NOME DO PROPONENTE
MARLON NOGUEIRA RODRIGUES
JÂNIO FERREIRA DA SILVA
RAFAEL JOSE DA COSTA
PAULO CESAR BENVINDA JUNIOR
LUCINÉIA DE PAIVA ANDRADE
KOTARO OLIVEIRA INAGAKI
GUSTAVO DAVIS LUIZ
MIGUEL FRANCO DA SILVA RAMOS
YASMIN PENELOPE SILVA COSTA

142
143
144
145
146
147

VIVIANE OLIVEIRA
LINCOLN JUSTINO SANTOS
RAPHAEL VITORIANO
JOAO FELIPE MILIATO BARTELEGA
ISABEL MOREIRA LIMA
GABRIEL DOMICIANO ALMEIDA SILVÉRIO

148
149
150
151

BRUNO LEITE RUSSI MAIA
CAROLINNE ALVES MAÇANEIRO CAROLO
THIAGO DA COSTA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ELAINE NASCIMENTO MACHADO DE SOUSA

152

ELAYNE ESTEVAM - VALENTINA MANGIAPELO

153

DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA

154

GABRIELA DE OLIVEIRA GONÇALVES

155
156
157
158
159
160

ALINE LELLO FARIA LOPES
ANA CLÁUDIA FONSECA RAMOS
GRACE KELLY RIBEIRO CAMARGO CAMPOS
JOSÉ ADRIANO MIGUEL
JOÃO PEDRO ZANATELI COTTA
OTAVIO DE SOUZA BELO

161
162

JULIANA FERREIRA DA SILVA
ANA FLÁVIA FERREIRA ZANTELI

163
164

BRUNO ALEXANDRE DOS REIS VILELA
GISLAINE DOS SANTOS

165

MARCELO CHAVES FIGUEIREDO

166

IZABELLA DE CASSIA SILVA

PROPOSTAAPROVADA
INUTENSÍLIO EMERGENCIAL
GRUPO VENTO DOS AREAIS
LOVACC HOUSE LIVE SET
TUM TUM
PROJETO "SORRINDO COM ALEGRIA"
SAMBARAP LIVE II
BATERIA NOTA 10
O SOM DA LIBERDADE/ MEGAMIND DJ
O MERCADO INTERNACIONAL DA MODA
E SUAS DINÂMICAS
OFICINA DE MONÓLOGO
BUTEKO DO LINCOLN
LIVRO: "O GATO PRETO DA SORTE"
LIVE CLASSIC ROCK N ROLL
COSTURA CRIATIVA
MUSICA ELETRÔNICA COMO FORMA DE
EXPRESSÃO
BRAIA... E O MUNDO DE CÁ !
MÚSICAS PARA BRINCAR E APRENDER
PROJETO PEDRA CANTADA 2
TECIDO ACROBÁTICO: BELEZA, TÉCNICA
E FORÇA.
MÚSICA, QUAL É A SUA? (DICAS DE
COMPOSIÇÃO E INSETIVO AO AUTORAL)
PRE LANÇAMENTO DO ALBUM AUTORAL
"EM CASA"
VIANNAS E A DANÇA – TRAJETÓRIAS
POETICAS DE ANGEL E KLAUSS
O ANIVERSÁRIO DA BONECA EMÍLIA
CUIDANDO DA SUA DANÇA
GRACE DANCE RITMOS PARA TODOS
EU QUERO É TOCAR
REFERÊNCIAS ZANATELI
TRAPÉZIO FIXO: A FORÇA DO
MASCULINO NA ARTE CIRCENSE.
COMUNIDADE EM AÇÃO
GINÁSTICA RÍTMICA: MOVIMENTOS
CORPORAIS, MANUSEIOS DE
APARELHOS E ACOMPANHAMENTO
MUSICAL
SOLO GRUNGE
GINÁSTICA DANÇANTE PARA A
TERCEIRA IDADE
SOLSATURNO & BANDA DO JOÃO ACÚSTICO AUTORAL
LIRA ACROBÁTICA, A POESIA EM SEU
INFINITO

SUPLENTES
CLASSIFIC NOME DO PROPONENTE
167
LEONORA HELENA AGNELO DA COSTA
168
169

ALESSANDRO DE BRITO JUNIOR
YAN CARLOS RIBEIRO NOGUEIRA

170
VENTRE.
171

GISLAINE DONIZETI NASCIMENTO
MICHELLE CRISTINY BEK

DE

PROPOSTA APROVADA
LIVE INTERPRETANDO PERSONAGENS
INFANTIS
LANÇAMENTO ÁLBUM ECLÉTICOS
CURIOSIDADES SOBRE O CINE RIO
BRANCO
A HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA DANÇA DO
QUERO SER MODELO, MAS NASCI NO
INTERIOR E AGORA?!

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PORTARIA Nº 191/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 187/2021
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 187/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 22 de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 192/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 185/2021
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 185/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 22 de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar

37

PORTARIA Nº 193/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 184/2021
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.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 184/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 22 de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 194/2021
SUBSTITUI MEMBRO DA COMISSÃO INSTITUÍDA PELA PORTARIA 169/2021
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
Art. 1º Substituir Juliana Flávia Marques, designada pela Portaria nº 169/2021 para compor
COMISSÃO PROCESSANTE, pela servidora Natália Levy Naves Batista.
Art. 2º Permanecem inalterados os demais artigos da Portaria nº 169/2021.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 22 de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 180/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 179/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR,
mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 06/10/2021, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 22 de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 181/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI,
mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 06/10/2021, às 14h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 22 de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 182/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 181/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE LINK CORPORATIVO DE INTERNET COM IP
PÚBLICO FIXO, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 13/10/2021, às 14h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 22 de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 183/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 182/2021

A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS ONCOLÓGICOS E
CONTROLADOS, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 14/10/2021, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 22 de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 184/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 183/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 15/10/2021, às 8h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 22 de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 185/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 184/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DUAS FOLHAS, mediante as condições
estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 15/10/2021, às 14h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 22 de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 186/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 185/2021
A Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, pessoa jurídica de direito público,
ente integrante da administração pública indireta, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 19.110.162/000100, com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 500, Bairro Bom Pastor, torna público a
abertura de procedimento licitatório, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR
PREÇO, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, mediante as condições estabelecidas
em Edital.
Data da sessão Pública: dia 18/10/2021, às 9h.
Informações/Edital: Serviço de Compras – Telefones: (35) 3690 – 1008 – 1009 – 1010 e 1011
– e-mail: edital@fhomuv.com.br.
Retirada do Edital: Através do endereço www.fhomuv.com.br.
Varginha – MG, 22 de setembro 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. 168/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 167/2021
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;
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Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR em favor das empresas
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA - item 002 - curativo hidrocoloide no tamanho 10x10cm
formula de controle de gel para: cicatrizacao em ambiente umido em todas as fases, age como
barreira as bacterias, flexivel e elastico, reduz odor e dor, extremidades biseladas, aplicacao
simples e sem tocar no curativo, embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade
e registro no m.s., ao preço de r$ 10,4000 (dez reais e quarenta centavos) por un; item 003 - gel
hidroativo, produto esteril, transparente e viscoso, em forma de gel, composto de hidrocoloides
naturais (pectina e carboximetilcelulose sodica), levemente 0aderente para facilitar a aplicacao,
num excipiente aquoso de 25 (vinte e cinco) a 30 (trinta) gramas, em recipiente com tampa., ao
preço de r$ 50,9000 (cinquenta reais e noventa centavos) por tb; item 004 - fita hipoalergenica
para curativos em geral confeccionada com nao tecido, massa adesiva a base de poliacrilato
hipoalergenico distribuida uniformemente em toda sua extensao, c/ dimensao de 10 cm x 10 m
cor branca com capa, excelente adesao isenta de sujidades, enrolada em carretel, em embalagem, com dados de identificacao, procedencia, data de validade e registro no m.s., ao preço de
r$ 30,3500 (trinta reais e trinta e cinco centavos) por rl; SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - item 001 - avental confeccionado em tnt ( tecido nao tecido), manga longa, elastico
nos punhos e tiras nas costas, com registro no ministerio da saude / anvisa - gramatura: 30 grs,
cor: branca, comprimento: 95 cm, tamanho: unico, ao preço de r$ 2,3500 (dois reais e trinta e
cinco centavos) por un.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, dezessete de setembro
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. 171/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 170/2021
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 CARRINHOS DE TRANSPORTE PARA O SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE
ROUPAS em favor das empresas: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA - item 001 - carro para
transporte de roupas com caçamba construida em polietileno, impermeavel, possuidor de dreno
para escoamento de liquidos, rodizios maciços de 4", na cor branco. modelo em polietileno carrinho s-1030. medidas da caçamba: 1060 mm de comprimento x 700 mm de largura x 710 mm
de altura., ao preço de r$ 1.370,0000 (hum mil e trezentos e setenta reais) por un; IMPORLUC
COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - item 002 - carrinho de transporte, lavanderia
300 litros, capacidade de carga/peso 250 kg. material: plastico abs expandido - lona em cor
naturalmente tingida que nao desbota. rodizios: 04 rodas em silicone totalmente articulados.
dimensoes: comprimento - 92 cm/altura - 96 cm/largura - 52 cm. configuracoes: fechado em lona
com tampa e presilhas e velcro peso produto vazio : 07 k., ao preço de r$ 2.980,0000 (dois mil e
novecentos e oitenta reais) por un.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, dezessete de setembro
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. 172/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 171/2021
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto a
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MAMOGRAFIA DIGITAL em favor da
empresa PLENUM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA para a a contratação de serviços especializados em mamografia digital conforme especificado pelo edital que ofertou o valor de R$ 70,00
(setenta reais) por exames.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, dezessete de setembro
de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO Nº. 165/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 164/2021
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 165/2021 – Pregão Presencial nº 164/2021, que tem como
objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA AGÊNCIA
TRANSFUSIONAL 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), dezessete de setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO Nº. 176/2021 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2021
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 176/2021 – Pregão Presencial nº 175/2021, que tem como
objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EM
CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, PARA USO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DA FUNDAÇÃO
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 setembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASSIFICAÇÃO EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 018/2021
CARGO: TNS/ES/Médico Plantonista Trauma
VAGAS: 01 + Reserva Técnica
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Ítalo Gomes Denelle Venturelli
Vanessa Martins de Souza Siqueira
Cássio de Lima Pereira
Marcos Eduardo Bueno Corcetti
Marcos Olímpio Megda Júnior
Wildner Vinícius de Morais
Thalles Bregalda Reis
Guilherme Ribeiro da Silva Rocha
Cynthia Procópio de Toledo Bueno Maiolini

DESCLASSIFICADOS
Ana Cláudia Silva Alves
Motivo: Não apresentou o comprovante de experiência mínima
Mariana Martins Lino
Motivo: Não apresentou o comprovante de experiência mínima
Maxwell Geraldo Neves Junior
Motivo: Não apresentou o comprovante de experiência mínima e Registro no Conselho
Larissa Ongaro Faria
Comissão Processo Seletivo

SERVIÇO MUNICIPAL FUNERÁRIO
E DE ORGANIZAÇÃO DE LUTO
AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 002 / 2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002 / 2021
O SEMUL – Serviço Municipal Funerário e de Organização de Luto, entidade autárquica do
Município de Varginha, inscrito no C.N.P.J. / MF sob o nº 11.881.834/0001-70, com sede na Rua
Doutor Benevenuto Brás Vieira, nº455, Vila Andere, neste ato representado por seu Diretor
Administrativo, Sr. Cristiano Lima Silva, torna público a abertura de procedimento licitatório na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL – do tipo Menor Preço, tendo por objeto o Registro de
Preços para aquisição de Urnas e Artigos Funerários, mediante as condições estabelecidas
em Edital.
Data da Sessão Pública: 05 / 10 / 2021 às 10:00
Informações / Edital: SEMUL – Serviço Municipal Funerário e de Organização de Luto – Fones:
(35) 3690-2176 / (35) 3690-2129 Site: varginha.mg.gov.br
Aquisição do Edital: Mediante requerimento através do Fone: (35) 3690-2176 ou e-mail:
semul@varginha.mg.gov.br onde conste o nome da empresa, endereço, telefone, e-mail e a
indicação da pessoa responsável.
Varginha, 22 de setembro de 2021
Cristiano Lima Silva
Diretor Administrativo
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA
PORTARIA Nº 22, de 21 de setembro DE 2021.
TORNA SEM EFEITO PORTARIA QUE CONCEDE LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR QUE
ESPECIFICA.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e com fulcro no artigo 93, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município,
R E S O L V E:
Art. 1º Revogar licença prêmio concedida através da Portaria nº 20, de 16/07/2021 ao servidor
Anderson Teixeira Viana, Matrícula nº 88, detentor do cargo de Guarda Civil Municipal, lotado na
Guarda Civil Municipal de Varginha – GCMV, em virtude de indisponibilidade da Instituição.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 21 de setembro de 2021.
Marcos Cleber Sales
Diretor Administrativo da Guarda Civil Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, a Empresa Setpar Mogiana Serviços de Terraplanagem LTDA. CNPJ: 07.690.223/0001-77, proprietária do lote urbano com inscrição nº 180410120000, por se encontrar em local incerto e não sabido, para
quitar o débito constante no Processo N.º 20850/2020, em fls. 22/23, 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, 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

HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE MINAS
CHAMADA PÚBLICA Nº 001 / 2021
DECISÃO
A Comissão Especial, para acompanhamento e avaliação dos lotes referente Leilão público dos
bens inservíveis do Hospital Regional do Sul de Minas de Varginha – M.G., para os efeitos do
artigo 109, inciso I, alínea 'b' da Lei de Licitações e em observância ao estabelecido no § 1º do
artigo 109 do citado Diploma Legal, torna público que, o sorteio realizado na data de quinze de
setembro de dois mil de vinte um, determinou a Leiloeira Sra. Patrícia Graciele de Andrade
Sousa como Leiloeira Oficial do Hospital Regional do Sul de Minas para realização de Leilões
destinados às vendas de Bens Móveis Inservíveis para a Administração.
Varginha – MG, 15 de setembro de 2021.
João Carlos Ottoni Adell
Presidente Conselho Diretor

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PORTARIA Nº 1.484/2021
APOSENTA E CONCEDE BENEFÍCIO À SERVIDORA MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal
de 1988, com redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019 e decisão proferida no Processo Administrativo nº 185/2020.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 17.09.2021, à
servidora LÚCIA MARIA REIS FERREIRA, matrícula 032344, CPF nº 346.933.606-78, cargo efetivo de Escriturário, nível EF-05, lotada na Fundação Hospitalar do Município de Varginha –
FHOMUV, com proventos proporcionais e com as vantagens estabelecidas em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 17 de Setembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.485/2021
APOSENTA E CONCEDE BENEFÍCIO À SERVIDORA MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e decisão
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proferida no Processo Administrativo nº 140/2021.
R E S O L V E M:
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 17.09.2021, à
servidora MARIA APARECIDA GIRALDELLO, matrícula 0013757, CPF nº 607.790.556-91, cargo
efetivo de Auxiliar de Enfermagem, nível EF-05, lotada na Fundação Hospitalar do Município de
Varginha - FHOMUV, com proventos integrais e com as vantagens estabelecidas em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 17 de Setembro de 2021.

067.936.466-80, Cônjuge supérstite, dependente habilitada de MÁRCIO GONÇALO VITORINO,
CPF nº 480.670.756-20, matrícula 001392, ex-servidor aposentado deste município, sob regime
estatutário, detentor do cargo efetivo de Oficial de Serviços Públicos / Pintor, nível E-06, tendo
como última unidade de lotação, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SOSUB,
falecido em 12/07/2021, devendo perceber 100% da remuneração do “de cujus”.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos à 12/07/
2021, data em que ocorreu o óbito.
Varginha, 17 de Setembro de 2021.

VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS

VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PORTARIA Nº 1.486/2021
APOSENTA E CONCEDE BENEFÍCIO À SERVIDORA MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005 e decisão
proferida no Processo Administrativo nº 138/2021.
R E S O L V E M:
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 17.09.2021, à
servidora ROZELIA APARECIDA DA COSTA CARMACIO, matrícula 158232, CPF nº 622.629.12653, cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, nível E-10, lotada na Secretaria Municipal de
Saúde – SEMUS, com proventos integrais e com as vantagens estabelecidas em Lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 17 de Setembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.487/2021
CONCEDE PENSÃO À DEPENDENTE DE EX-SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 40, § 7º, Inciso I da Constituição Federal de 1988, com
redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019, e decisão proferida no Processo Administrativo nº 147/2021.
R E S O L V E M :
Art. 1º Conceder o benefício de Pensão à Sra. CLEIDE GAROTTI SILVA BIAGGINI, CPF nº
439.979.886-68, cônjuge supérstite, dependente habilitada de JOSÉ GLAUCO CARNEIRO BIAGGINI, CPF nº 647.134.236-53, matrícula 001217, ex-servidor aposentado deste município, sob
regime estatutário, detentor do cargo efetivo de Professor PII, nível E-14/M, tendo como última
unidade de lotação, a Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, falecido em 24.07.2021,
devendo perceber a totalidade dos proventos do “de cujus”, respeitando as limitações legais
previstas no artigo 47, I da Lei Municipal 4.965/2008 e no artigo 24, da Emenda Constitucional 103/
2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos à
24.07.2021, data do óbito.
Varginha, 17 de Setembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.488/2021
CONCEDE PENSÃO À DEPENDENTE DE EX-SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 40, § 7º, Inciso I da Constituição Federal de 1988, com
redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019, combinado com o Parágrafo Único do artigo
3º da Emenda Constitucional 47/2005 e decisão proferida no Processo Administrativo nº 143/
2021.
R E S O L V E M :
Art. 1º Conceder o benefício de Pensão à Sra. LUIZA HELENA SILVA VITORINO, CPF nº

PORTARIA Nº 1.489/2021
CONCEDE PENSÃO AO DEPENDENTE DE EX-SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 40, § 7º, Inciso I da Constituição Federal de 1988, com
redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019, combinado com o Parágrafo Único do artigo
3º da Emenda Constitucional 47/2005 e decisão proferida no Processo Administrativo nº 152/
2021.
R E S O L V E M :
Art. 1º Conceder o benefício de Pensão ao Sr. JAIME CUNHA MENDES, CPF nº 197.984.076-87,
Cônjuge supérstite, dependente habilitado de MARIA FRANCISCA FARIA MENDES, CPF nº
591.466.306-78, matrícula 001058, ex-servidora aposentada deste município, sob regime
estatutário, detentora do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, nível E-10, tendo como
última unidade de lotação, a Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, falecida em 07/08/2021,
devendo perceber a totalidade dos proventos do “de cujus”, respeitando as limitações legais
previstas no artigo 47, I da Lei Municipal 4.965/2008 e no artigo 24, da Emenda Constitucional 103/
2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos à 07/08/
2021, data em que ocorreu o óbito.
Varginha, 17 de Setembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 1.490/2021
CONCEDE PENSÃO À DEPENDENTE DE EX-SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais e a Diretora Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha - INPREV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o artigo 40, § 7º, Inciso I da Constituição Federal de 1988, com
redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019, combinado com o Parágrafo Único do artigo
3º da Emenda Constitucional 47/2005, e decisão proferida no Processo Administrativo nº 153/
2021.
R E S O L V E M :
Art. 1º Conceder o benefício de Pensão à Sra. MAYRA CHRYSTIANE CARVALHO FORESTI, CPF
nº 579.204.356-68, Cônjuge supérstite, dependente habilitada de ROBER LUIZ DE OLIVEIRA, CPF
nº 443.176.896-34, matrícula 001222, ex-servidor aposentado deste município, sob regime
estatutário, detentor do cargo efetivo de Técnico de Nível Superior / Contador, nível E-22, tendo
como última unidade de lotação, a Secretaria Municipal de Controle Interno - SECON, falecido em
10/08/2021, devendo perceber a totalidade dos proventos do “de cujus”, respeitando as limitações legais previstas no artigo 47, I da Lei Municipal 4.965/2008 e no artigo 24, da Emenda
Constitucional 103/2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos à 10/08/
2021, data em que ocorreu o óbito.
Varginha, 17 de Setembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS

PORTARIA Nº 135/2021, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021.
NOMEIA EMPREGADOS PÚBLICOS TEMPORÁRIOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO.

PORTARIA Nº 132/2021, DE 16 DE SETEMBRO 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;
RESOLVE,
Art. 1º. NOMEAR as pessoas abaixo relacionadas, em virtude de serem habilitadas em Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 004/2021, devidamente homologado pela portaria 089/2021;
NOME
BASE/CARGO
CLASSIFIC
DENNER BATISTA PEDROSA
VARGINHA/ CONDUTOR DE AMBULÂNCIA
4º
FABIO JÚNIOR DAMASCENO
LUMINÁRIAS/CONDUTOR DE AMBULÂNCIA
1º
Art. 2º. As pessoas nomeadas no artigo anterior, ficam convocadas para, no prazo estabelecido no item 7.5 do Edital 004/2021, apresentarem todos os documentos necessários à sua
contratação, conforme item 7.5.1 do respectivo edital, sob pena de se tornar sem efeito a
nomeação.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário
Varginha/MG, 20 de setembro de 2021.

O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações;
RESOLVE,
1º. DISPENSAR o empregado público abaixo relacionado da função gratificada de apoiador de
base;
NOME
BASE
CARGO
CLEUNICE APARECIDA DA SILVA ARAUJO PIUMHI-MG
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data
de 02/09/2021, revogando-se as disposições em contrário.
Varginha/MG, 16 de setembro 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 133/2021, DE 16 DE SETEMBRO 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;
RESOLVE,
1º. DESIGNAR empregado público abaixo relacionado para o exercício da função gratificada de
apoiador de base;
NOME
BASE
CARGO
JULIANA DE FÁTIMA REIS
PIUMHI-MG
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data
de 13/09/2021, revogando as disposições em contrário.
Varginha/MG, 16 de setembro 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 136/2021, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021.
NOMEIA EMPREGADO PÚBLICO TEMPORÁRIO APROVADO EM PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO.

JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU

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. NOMEAR a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ser habilitada em Processo Seletivo
Simplificado, Edital Nº 007/2021, devidamente homologado pela portaria 128/2021;
NOME
BASE/CARGO
CLASSIF
SILAS DE FREITAS ARAÚJO
LAMBARI/ CONDUTOR DE AMBULÂNCIA
1º
Art. 2º. A pessoa nomeada no artigo anterior, fica convocada para, no prazo estabelecido no
item 7.5 do Edital 007/2021, apresentar todos os documentos necessários à sua contratação,
conforme item 7.5.1 do respectivo edital, sob pena de se tornar sem efeito a nomeação.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário
Varginha/MG, 20 de setembro de 2021.

DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor

JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU

De acordo:
Examinado e conferido:

De acordo:

GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Examinado e conferido:

PORTARIA Nº 134/2021, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE EMPREGADO PÚBLICO PARA O
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE APOIADOR DE BASE DECORRENTE DE
AFASTAMENTO POR FÉRIAS.
O Secretário Executivo, 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. DESIGNAR a empregada Pública DANIELA FERNANDA ROSSI, para substituir,
temporariamente, o empregado público THIAGO VIANNA PEREIRA ambos da base
descentralizada de Itajubá-MG, na função gratificada de apoiador de base, a partir de 22 de
setembro de 2021.
Parágrafo Único. A substituição de que trata o caput deste artigo é decorrente do afastamento
por férias.
Art. 2º A substituta fará jus ao recebimento da gratificação durante a substituição.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições
em contrário.
Varginha/MG, 20 de setembro de 2021.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU

DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 137/2021, DE 20 DE SETEMBRO DE 2021.
NOMEIA EMPREGADOS PÚBLICOS TEMPORÁRIOS APROVADOS EM PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO.
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. NOMEAR as pessoas abaixo relacionadas, em virtude de serem habilitadas em Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº 006/2021, devidamente homologado pela portaria 126/2021;
NOME
BASE/CARGO
CLASSIF
VANESSA CRISTINA COIMBRA PASSOS - MÉDICO INTERVENCIONISTA/REGULADOR
1º
NATHALIA AZEVEDO SOUZA
OURO FINO - MÉDICO INTERVENCIONISTA/REGULADOR 1 º
Art. 2º. As pessoas nomeadas no artigo anterior, ficam convocadas para, no prazo estabelecido
no item 7.5 do Edital 004/2021, apresentarem todos os documentos necessários à sua contratação, conforme item 7.5.1 do respectivo edital, sob pena de se tornar sem efeito a nomeação.
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário
Varginha/MG, 20 de setembro de 2021.

De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
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PORTARIA Nº 138/2021, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO PARA A FUNÇÃO GRATIFICADA
DE MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DO NEP.

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2020
PROCESSO Nº 095/2020

O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações;
RESOLVE,
1º. DESIGNAR a empregada pública abaixo relacionada para a função gratificada de Membro da
Equipe de Apoio do NEP.
NOME
BASE
CARGO
GISLENE CARDOSO ROSA
VARGINHA
AUXILIAR DE REGULAÇÃO
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 22 de setembro de 2021.

Objeto: O presente termo aditivo tem por finalidade acrescentar 02 (duas) unidades mensais ao
primeiro aditivo do contrato nº 084/2020, acrescentando-se ao valor global a quantia de R$
1.980,00 (Um mil novecentos e oitenta reais), passando o mesmo a vigorar com o valor anual de
R$ 641.520,00 (seiscentos e quarenta e um mil, quinhentos e vinte reais) e com valor mensal de
R$ 53.460,00 (cinquenta e três mil, quatrocentos e sessenta reais), e também prorrogar o
contrato por 12 (doze) meses, contados a partir de 01 de outubro de 2021.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - Cissul
Cnpj: 13.985.869/0001-84
Contratada: Velp Tecnologia Ltda.
Cnpj: 05.127.711/0001-45
Base Legal: Artigo 65, I, b c/c art. 57, II ambos da Lei nº. 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 23 de setembro de 2021 - Thiago Carneiro Pereira/Auxiliar Administrativo.

JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor

CÂMARA MUNICIPAL DE VARGINHA

Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
DISPENSA Nº 050/2021
PROCESSO Nº 072/2021

Decreto Nº 7/2021
CONCEDE TÍTULO DE CIDADANIA HONORÁRIA VARGINHENSE

A Câmara Municipal de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes aprovou e
sua Mesa Diretora Promulga a seguinte,

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SUPORTE
DE PAREDE E BANCADA DE AMBULÂNCIA, PARA VENTILADOR DE TRANSPORTE.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas - CISSUL
CNPJ: 13.985.869/0001-84
Contratada: MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A
CNPJ: 01.298.443/0002-54
Valor: R$ 879,00 (oitocentos e setenta e nove reais).
Base Legal: Artigo 24, inciso II, da lei nº 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 23 de setembro de 2021 – Cintia Liumara Silva Amorim Santos / Auxiliar
Administrativa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXTRATO DE PUBLICAÇÃO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 098/2020
PROCESSO Nº 113/2020
Objeto: O presente termo aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do Contrato n.º
098/2020, por 12 (doze) meses, contados a partir de 30 de setembro de 2021 e reajustar o
mesmo com base no Índice de Serviços de Telecomunicações (IST), determinado pelo órgão
regulador das telecomunicações no Brasil (Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL),
em 15,77%.
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas - Cissul
Cnpj: 13.985.869/0001-84
Contratada: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Cnpj: 02.558.157/0001-62
Base Legal: Artigo 57, II, da c/c 65, ll, “d” ambos da Lei 8.666/93.
Esta publicação equivale ao contrato firmado entre as partes.
Varginha, 23 de setembro de 2021 - Thiago Carneiro Pereira/Auxiliar Administrativo.

RESOLUÇÃO
Art. 1º Fica concedido à SRA. TATIANA POLONIATO BASSO, o Título de “CIDADANIA
HONORÁRIA VARGINHENSE”, pelos relevantes serviços prestados à comunidade.
Art. 2º O Título de que trata o artigo anterior, será assinado pelos Senhores, Presidente da
Câmara Municipal, Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Varginha, 21 de setembro de 2021. 138º da Emancipação Político
Administrativa do Município.

ZILDA MARIA DA SILVA
Presidente
RODRIGO SILVA NAVES
Vice-Presidente
DANIEL RODRIGUES DE FARIAS
Secretário

