Sem você, o Natal não teria sentido.
Sem você, o clima natalino não existiria.
É por você que a Prefeitura trabalha.
Varginha é cada dia melhor por você!
Estamos superando uma pandemia, retomando a economia,
tentando voltar a um novo normal. São motivos para que o
Natal 2021 seja marcante, mais responsável do que nunca, com
muito amor e fraternidade!
Feliz Natal!
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DEZEMBRO LARANJA:
PREVINA O CÂNCER DE PELE
Em dezembro é celebrado o mês de conscientização e combate ao
câncer de pele, o “Dezembro Laranja”. O câncer de pele é o tipo de câncer
mais frequente no Brasil e no mundo e representa cerca de 33% de
diagnósticos de câncer emitidos no país. O Instituto Nacional do Câncer
registra cerca de 185 mil novos casos a cada ano. Entre esses, 8,4 mil são
melanoma, que é o tipo mais agressivo, raro e letal. O câncer de pele afeta
pessoas de todas as idades, sexo e tipos de pele. Por esse motivo, as
medidas de prevenção devem fazer parte da rotina diária de todas as pessoas.
O principal fator de risco para o desenvolvimento de câncer de pele é
a exposição solar prolongada a Raios Ultravioleta – UV, de forma repetida e
desprotegida, principalmente na infância e na adolescência. Há outros fatores
de risco, tais como: exposição às câmaras de bronzeamento artificial, possuir
pele e olhos claros, cabelos ruivos ou loiros, ser albino e possuir histórico
familiar ou pessoal de câncer de pele.
A radiação UV é a responsável pela maior parte dos danos à pele
decorrentes do sol.
Seus efeitos podem ser:
1)agudos, tais como: queimaduras, aumento de temperatura, espessamento
ou bronzeamento;
e 2) crônicos, tais como: o envelhecimento e o câncer de pele. Quando os
níveis de raios UV estão altos, a exposição da pele pode gerar queimaduras
em poucos minutos; salienta-se que o índice UV é mais alto durante o meiodia.
Atente-se às consequências de exposição à radiação UV:
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UV 1 ou 2: baixo. Não há necessidade de proteção;
UV 3, 4 ou 5: moderado. Há necessidade de proteção. Vista-se
com camiseta, aplique o filtro solar e coloque um chapéu;
UV 6 e 7 (Alto) / UV 8,9 e 10 (Muito Alto) / UV 11 ou mais (Extremo).
Há necessidade de proteção intensa. Adote as medidas supracitadas
e evite expor-se ao sol em horas próximas ao meio dia.

O câncer de pele, como qualquer outra doença, emite sinais, entre eles:
-lesão na pele de aparência elevada e brilhante, translúcida, avermelhada,
castanha, rósea ou multicolorida, com crosta central e de fácil sangramento;
-pinta preta ou castanha que muda a cor e textura, torna-se irregular nas
bordas e cresce de tamanho;
-mancha ou ferida que não cicatriza e que continua a crescer, apresentando
coceira, crosta, erosão ou sangramento.
Medidas simples, como a realização do autoexame, podem ajudar
na detecção de melanomas. São elas:
- mantenha anotações sobre suas pintas,
- fotografe qualquer sinal anormal,
- realize o autoexame antes ou após o banho e,
- em caso de sinais suspeitos, procure um dermatologista.
Para auxiliar na identificação de sinais perigosos, siga a regra do ABCDE:
- Assimetria: pintas e sinais assimétricos são possivelmente malignos, já
os simétricos são possivelmente benignos;
- Borda: bordas irregulares são possivelmente malignas, já as regulares são
possivelmente benignas;
- Cor: dois tons ou mais são possivelmente malignos, já os tons únicos são
possivelmente benignos;
Dimensão: dimensões superiores a 6 mm são possivelmente malignas, já
as inferiores a 6 mm são possivelmente benignas;
Evolução: caso o hematoma cresça e muda de cor é possivelmente maligno,
do contrário é possivelmente benigno.
Recapitulando: para estar protegido, utilize protetor solar FPS com
fator de proteção igual ou superior a 30, óculos de sol, chapéu, boné e
roupas com proteção UV. Sempre que possível, busque sombra artificial ou
natural. Caso seja necessário se expor entre 9 e 15 horas, momento em que
a concentração UV é mais elevada, abuse de todas as medidas de proteção
citadas acima. Previna-se!

Leandro Nascimento
Engenheiro de Segurança do Trabalho
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Estado publica índices provisórios do VAF e
Varginha é o município que mais cresceu na região
Calculado anualmente pelo
Governo do Estado, o Valor
Adicionado Fiscal - VAF é o índice
formado pelas informações dos
contribuintes, relativo aos
movimentos econômicos, que
servirão de base para os repasses
constitucionais sobre os valores
das receitas de impostos
recolhidos pelos Estados e pela
União. Ele é apurado com base
nas declarações sujeitas à entrega
anual e obrigatória para todos os
contribuintes do ICMS.
Com base nos dados
publicados pelo Governo do
Estado, por meio da Secretaria de
Estado de Fazenda (resolução nº
5.518/2021) Varginha teve um
crescimento de 23%, enquanto
Pouso Alegre cresceu 8,09%,
Extrema 7,87% e Poços de Caldas
7,46%, comparado ao VAF de
2020.
De acordo com o secretário
municipal de Desenvolvimento
Econômico, Juliano Cornélio, estes
resultados
demonstram
sobretudo, que Varginha retomou
o crescimento econômico de
maneira sustentável e com
parcerias estratégicas, dentre elas,
as entidades representativas, o
Governo de Estado, o Porto Seco
Sul de Minas, lideranças e a classe
empresarial, criando um ambiente

extremamente favorável aos
negócios.
“Neste
sentido
seguiremos firmes com o
propósito de atrair mais
investimentos
e
consequentemente a geração de
mais empregos”, complementa
Juliano.
Ações do Desenvolvimento
Econômico Municipal em 2021
O ano de 2021 deixa um marco
no desenvolvimento econômico de
Varginha, a começar pela
inauguração da nova sede da
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, um espaço preparado
para receber o empresário, sendo
a primeira Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do
país dentro de um hub de
inovação.
Adesão ao programa do
governo estadual “Minas
Livre para crescer”
Sendo a primeira cidade
mineira a assinar o decreto de
liberdade econômica, trabalhando
pela
celeridade
e
desburocratização para abertura
de empresas. “Outra ação de
grande relevância para o
desenvolvimento econômico para
o município foi a parceria com o
Instituto de Desenvolvimento

Integrado de Minas - INDI, agora
denominado Invest Minas e a
SEDE
–
Secretaria
de
Desenvolvimento Econômico, que
coloca Varginha na rota do
desenvolvimento”, destaca o
prefeito Vérdi Melo. Para ele, esse
crescimento do VAF é resultado de
um
trabalho
responsável
envolvendo muitas mãos, todas
embutidas no desenvolvimento da
cidade.
De acordo com João Paulo
Braga, CEO na Invest Minas –
Agência de Promoção de
Investimento de Minas Gerias, “a
missão da Invest Minas é atrair
empresas e investimentos para o
estado de Minas Gerais e para que
essa missão possa ser bem
sucedida a parceiria e trabalho
conjunto com os municípios são
fundamentais e neste caso
Varginha tem se destacado tanto
pela solidez de seu trabalho
conosco e também na forma que
o município tem sido ativo na
politica
de
atração
de
investimentos”.
João Paulo ainda comenta que
Varginha tendo adotado uma
plataforma pró negócio quer
desburocratizar a vida do
empreendedor. Estes resultados já
podem ser percebidos tanto pela
atração de novas empresas e

investimentos como também pelo
incremento do VAF e na prática a
melhoria dos serviços públicos
para a população, pois este
recurso volta para a população na
forma de melhores serviços
públicos de educação, saúde e isto
se conecta à politica de atração de
investimentos.
“Atrair
investimentos é em última
instância possibilitar uma melhoria
de qualidade de vida da
população”, finaliza João Paulo.
Em setembro, a Prefeitura de
Varginha, por meio da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico
anunciou a chegada de 12 novas
empresas na cidade, por meio de
cartas de intenções, além da
expansão de diversas empresas
que contarão com o apoio da
Administração Municipal.
Números
Varginha registrou a abertura de
3.327 empresas e 1.287
empresas extintas até a presente
data. Este número gera um saldo
positivo de 2.040 empresas, um
crescimento de 17,2% em relação
a 2020, de acordo com o site oficial
do governo. Empresas de pequeno
porte
e
microempresas
representam 3.215 empresas
deste total. Já em relação a
geração de empregos, de acordo
com os dados do Cadastro Geral
de
Empregados
e
Desempregados - Caged, o
acumulado até o mês de outubro
foi 18.674 admissões e 16.320
desligamentos, um saldo positivo
de 2.354 empregos.
O setor que mais gerou
empregos foi o de serviços,
seguido da indústria. Portanto,
Varginha segue com foco no
desenvolvimento econômico,
aliado
aos
investimentos
constantes na educação, na
saúde, na infraestrutura como
obras importantes e na aquisição
de novas áreas industriais e
principalmente, na qualidade de
vida.
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HANDEBOL MASCULINO SUB 21 DE
VARGINHA É CAMPEÃO MINEIRO JÚNIOR
Equipe conquistou o ouro inédito de forma invicta e agora terá o direito de disputar o Campeonato Brasileiro Júnior em 2022
A equipe de Handebol
Masculino de Varginha Sub 21 foi
campeã do Campeonato Mineiro Júnior,
cuja fase final foi disputada, em
Pitangui, de 17 a 19 deste mês. Na
quarta-feira, dia 21, o prefeito Vérdi Melo
e o vice-prefeito Leonardo Ciacci
cumprimentaram a equipe. “Cada
conquista dos nossos atletas é uma
vitória para Varginha. Em nome da
equipe de Handebol cumprimentamos
todos os atletas da Semel,
manifestamos nossa gratidão e
respeito e desejamos um ‘Feliz Natal
e um 2022 repleto de novas conquistas’
e que Deus nos abençoe”, declarou
Vérdi.
A competição
Após a primeira fase (dias 3,
4 e 5 deste mês, em Pará de Minas),
Varginha classificou em primeiro do
zonal vencendo as equipes de
Manhuaçu, ABESC de BH e Ipatinga;
no dia 17, entrou em quadra pelas
quartas de final e venceu a equipe da
casa, Pitangui (com jogadores que já
tiveram experiência em outros estados
e até no exterior) pelo placar de 24x19.
No sábado, pela semifinal Varginha
impôs ritmo forte e venceu Teófilo Otoni
por 35x28. No domingo 19, Varginha
enfrentou na final a equipe de Ituiutaba.
vencendo pelo placar de 38x36.
Além de campeã, Varginha
teve o goleiro Lucas Zamboti como
melhor goleiro da competição, Gabriel
Izler como melhor ala esquerda e vice
artilheiro com 50 gols apenas com um
gol de diferença do primeiro colocado,
e a melhor técnica da competição,
Maria Virgínia Barbosa (Maví).

Para Maví, a competição foi de
alto nível técnico apesar da pandemia.
“Notava-se que todas as equipes
estavam jogando com muita vontade
pelo título, mas conseguimos alcançar
o objetivo e sair vitoriosos na
competição”, avalia. Ela ainda afirma
que “essa equipe treinou muito para
chegar a esse resultado, enfrentamos
muita chuva, frio e calor nos
treinamentos, falta de quadra devido a
pandemia. Foi muito suor, dor e lágrima
pra chegar onde chegamos. Estou
muito orgulhosa do meus atletas”. Ela
revela que “outro ponto determinante
na competição foi o papel do nosso
auxiliar técnico Renan, que no banco
de reserva fez milagre para trazer os
jogadores de volta ao jogo por causa
de pancadas e desgaste físico típico
do handebol, nós dois trabalhamos
com muita sincronia e foi ótimo”. Maví
também disse que ficou “muito feliz em
saber que tanto nossa equipe quanto
a equipe de Ituiutaba têm técnicas
mulheres; foi muito legal ver uma final
entre duas técnicas em um ambiente
dominado pelos homens e além de nós
duas tínhamos uma árbitra e uma
mesária na final; é importante
mostrarmos para as mulheres mais
jovens que existe espaço no esporte
para nós. E para finalizar queria
agradecer a todos que nos apoiaram
nessa competição, pois podem ter
certeza que foi muito importante para
nós, agradecemos de coração. Esse
título inédito para Varginha só foi
possível graças a todo esse apoio e a
Prefeitura de Varginha, por meio da
Secretaria Municipal de Esportes -

Com o título de Campeão Mineiro Júnior, Handebol Masculino
Sub 21 de Varginha ganha o direito de disputar o Camepeonato
Brasileiro Júnior

Semel. Lembrando que o campeão
Mineiro ganha o direito de disputar o
Campeonato Brasileiro Júnior no ano
de 2022, então vamos nos programar,

Melhor Técnica Maria Virgínia
Barbosa

buscar parceiros, melhorar nossos
treinamentos para ter a possibilidade
de disputar o Brasileiro ano que vem
com força total”, finalizou.

Melhor meia direita e
vice artilheiro 50 gols:
Gabriel Izler

Melhor Goleiro da
competição - Lucas
Zamboti
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Encerramento do
Futebol de Base da
Semel conta com a
presença do
vice-prefeito
Leonardo Ciacci
O Projeto Social de Futebol da Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer - Semel – Varginha encerrou na manhã da quintafeira, 16, na sede da Semel, a temporada do ano de 2021. Foi
uma cerimônia que contou com a presença dos participantes
das diversas turmas, pais, técnicos desportivos, parceiros, exatletas, funcionários da Semel e também do vice-prefeito
Leonardo Ciacci que parabenizou todos os envolvidos na
realização do projeto que envolve cerca de 200 alunos.
O projeto existe desde 2005 sobre o comando dos técnicos
desportivos Wendel de Oliveira Silva, José Lourenço Matias e
Tiago Moterani Silva, além de voluntários. Neste período revelou
jogadores para diversos clubes profissionais como Bruninho Lima
que jogou pelo Palmeiras, Portuguesa, Figueirense, entre várias
outras equipes e atualmente está no Ituano, Caíque Lemes que
jogou por diversos clubes brasileiros e atua na Ásia. Paulo Hélber
que foi jogador da base do Santos, seleção do Timor Leste e
Malásia, Flávio Castro que atuou no Atlético Mineiro, Tombense
e em Portugal, Pedro Rangel que atua no Fluminense, além de
vários outros jogadores.
No futebol da Semel também passaram vários atletas que
hoje defendem o Varginha Esporte Clube - VEC: Nestor Mansur,
Marinho, Zidane, Léo Aquino, Kauã e Ítalo.
“Atletas que tem dado alegria para a torcida varginhense.
Embora toda esta contribuição na formação de atletas, o objetivo
principal do projeto sempre foi a formação do cidadão. A nossa
preocupação foi sempre maior em tirar estes jovens das ruas,
da ociosidade e contribuir para a educação destes jovens. O
esporte pode ser usado como uma grande ferramenta para
pessoas mais sadias, longe da marginalidade, pessoas
melhores”, diz o professor Wendel de Oliveira que iniciou este
projeto há quase 17 anos.
Hoje o projeto conta com aproximadamente 200 participantes,
de 7 a 17 anos, do sexo masculino e feminino. O objetivo para
2022 é atender cada vez mais jovens, ampliar os locais de treino
e representar, em parceria com o VEC, cada vez melhor a nossa
cidade.
“Dar oportunidades para os nossos jovens que sonham com
o futebol. O projeto, junto com o VEC, conquistou o acesso
para a primeira divisão do Campeonato Mineiro de Futebol Sub15
e Sub 17 do ano de 2022. Conquista que veio com a segunda
colocação do Módulo II deste ano. Disputa com 13 clubes de
Minas Gerais. Em 11 partidas foi apenas uma derrota. Uma
campanha muito vitoriosa para o futebol de base da nossa cidade.
As empresas Crabi, Panificadora Floresta, Clínica Sentinela,
Auto Peças Joaquim Siqueira, Nova Fase Confecções, Adrenaline
e Transversal são parceiras que apoiam e entendem a
importância social deste projeto.
As atividades serão suspensas para período de férias e
retornarão em 2022, no início de fevereiro. Informações para vagas
podem ser adquiridas na Semel.
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Prefeitura presta contas dos repasses do
Imposto de Renda
A Prefeitura prestou contas no
dia 17, do repasse das destinações
oriundas do Imposto de Renda para o
Fundo da Infância e Adolescência e
Fundo do Idoso. A solenidade foi na
sede da Receita Federal.
O prefeito Vérdi Melo,
acompanhado do vice-prefeito
Leonardo Ciacci e do secretário
Municipal
de
Habitação
e
Desenvolvimento Social José Manoel
Magalhães Ferreira, apresentaram os
números da arrecadação. “Os
resultados foram surpreendentes.
Conseguimos um total de R$

105.869,04 para o Fundo do Idoso e
de R$ 115.869,04 para o Fundo da
Infância e Adolescência”, explicou o
prefeito Vérdi, que agradeceu a
comunidade varginhense por ter
aderido ao programa de incentivo às
destinações oriundas do Imposto de
Renda.
A cerimônia contou com a
presença de representantes dos
Conselhos Municipais dos Direitos da
Pessoa Idosa (CMDPI) e da Criança e
do Adolescente (Comdedica),
parceiros do Programa e entidades
beneficiadas.
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Prefeitura antecipa pagamento do Tíquete
para os servidores municipais
Uma ótima notícia
para os servidores
municipais da Prefeitura
de Varginha
Pensando no bem-estar dos
servidores da Prefeitura de
Varginha, o prefeito Vérdi Melo
anunciou a antecipação do
pagamento
do
tíquete
alimentação para esta quintafeira, 23, antevéspera do Natal.

O pagamento estava previsto
para o próximo dia 30, conforme
calendário.
“Tivemos um ano bastante
difícil devido a pandemia que
impactou diretamente na
economia da nossa população.
Estamos antecipando o
pagamento para 23 de
dezembro devido à importância
dos nossos servidores para o
funcionamento da prefeitura.
Mas isso está sendo possível
graças à organização financeira

da Administração. Fechamos o
ano com os salários dos nossos
servidores em dia, não devemos
fornecedores e estamos em
condições de inaugurar grandes
obras, isso sem contar a
expectativa de um ano
extremamente positivo com a
vinda
de
novos
empreendimentos para a
cidade”, explicou o prefeito Vérdi
Melo.
Vérdi ainda lembra, que com
a antecipação do tíquete, a

Prefeitura contribui com o fim de
ano do funcionalismo público e
também com o comércio. “O
valor pago hoje do tíquete dos
servidores da administração
direta será de R$ 1 milhão, isso
sem contar dos servidores das
fundações e autarquias”,
explicou Vérdi Melo.
Importante lembrar que o
prefeito já havia antecipado o
pagamento da 1ª parcela do 13º
salário para 31 de agosto e a 2ª
foi paga no dia 10 de dezembro.

Carreata com Papai Noel alegra o Natal de Varginha
A empresa de transportes GT Minas com apoio da Prefeitura de
Varginha, por meio da
Secretaria Municipal
de
Turismo
e
Comércio, realizou na
segunda-feira, 20,
uma carreata com a
presença do Papai
Noel e equipe. O
idealizador do projeto,

Luciano de Andrade ficou muito feliz com o resultado ao ver a
participação da população.
A ação surgiu após a empresa varginhense participar da apresentação
dos pilotos na corrida de Fórmula 1 em Interlagos. Luciano enxergou no
projeto uma maneira de agradecimento à Varginha pelo sucesso da
empresa.
Os organizadores ressaltaram a boa vontade dos funcionários que
foram voluntários, participando da carreata fantasiados. Barry Charles,
secretário de Turismo e Comércio, ressalta a felicidade estampada nos
rostos das crianças e adultos quando a carreta de mais de 12 metros
passava pelas diversas ruas e bairros da cidade.
O Prefeito Verdi Melo recebeu com muita alegria a proposta da
carreata, agradeceu o empresário Luciano de Andrade pela parceria.
“Natal é tempo de paz, tempo de união e iniciativas como essa, que
levam a alegria por toda a cidade são sempre bem-vindas”, disse o
prefeito.
Os diretores da empresa de transporte já estão programando a
próxima para 2022.
Centro movimentado
A Prefeitura investiu no
clima natalino e decorou
parte da Rua Presidente
Antônio Carlos e as Praças
da Fonte e do ET. A
tradicional árvore atraiu
milhares de pessoas para
as fotos que ficarão para
lembrança. A Casa do
Papai
Noel
e
o
indispensável Presépio
também atraíram muitas
famílias com adultos e
crianças.
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ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO
LEIS

LEI Nº 6.921, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021.
ACRESCENTA E REVOGA INCISOS AOS ARTIGOS QUE MENCIONA DA LEI MUNICIPAL
Nº 6.370/2017.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu em, seu nome sanciono a seguinte Lei,
Art. 1º Fica acrescentado ao Artigo 9º da Lei Municipal nº 6.370/2017 o inciso XXXIII, com a
seguinte redação:
“Art. 9º (...)
XXXIII - tombar e manter atualizado o registro e documentação dos bens imóveis e móveis da
Administração Municipal, controlar sua transferência e promover sua baixa, comunicando ao
órgão competente as alterações ocorridas no Patrimônio Municipal;”
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o inciso VIII do art. 15 da Lei
Municipal nº 6.370/2017.
Art. 3º 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, 17 de dezembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.923, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021.
ALTERA ART. 121º DA LEI MUNICIPAL Nº 4.965 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2008.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu em, seu nome sanciono a seguinte Lei,
Art. 1º Fica alterado o artigo 121 da Lei Municipal nº 4.965/2008, passando a conter a seguinte
redação:
“Art.121 A taxa de administração do serviço previdenciário é de 3% (três inteiros por cento)
aplicados sobre o somatório da remuneração de contribuição de todos os servidores ativos
vinculados ao RPPS de Varginha, apurado no exercício financeiro anterior.
§ 1º O valor a que se refere este artigo será separado, preferencialmente no início de cada
exercício, das contribuições previdenciárias repassadas ao INPREV e destinado, exclusivamente, ao custeio das despesas administrativas decorrentes da gestão do RPPS de Varginha,
com observância às normas específicas da Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho
e Previdência.
§ 2º Os valores destinados às despesas administrativas a que se refere este artigo serão
depositados em conta corrente bancária específica e aplicados à parte, no mercado financeiro,
separadamente do Fundo Previdenciário.
§ 3º O INPREV poderá constituir reserva com as sobras do custeio das despesas do exercício,
cujos valores poderão ser utilizados para os fins a que se destina a taxa de administração.
§ 4º Não serão computadas no somatório das despesas de administração a que se refere este
artigo as despesas decorrentes das aplicações de recursos em ativos financeiros, conforme
norma do Conselho Monetário Nacional.
§ 5º A aquisição, construção ou reforma de bens imóveis com os recursos destinados à taxa de
administração restringem-se aos destinados ao uso próprio do INPREV, sendo vedada a utilização desses bens para investimento ou uso por outro órgão público ou particular, em atividades
assistenciais ou quaisquer outros fins não previstos no § 1º deste artigo.
§ 6º Não serão considerados excesso ao limite anual de gastos de que trata esse artigo os
realizados com os recursos decorrentes das sobras de custeio administrativo e dos rendimentos mensais auferidos.
§ 7º As despesas originadas pelas aplicações dos recursos do RPPS em ativos financeiros,
inclusive as decorrentes dos tributos incidentes sobre os seus rendimentos, deverão ser
suportadas pelas receitas geradas pelas respectivas aplicações, assegurada a transparência
de sua rentabilidade líquida.” (NR).
Art. 2º Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em
contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 17 de dezembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
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LEI Nº 6.926, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SUSTENTÁVEL DE VARGINHA – CONDEV E DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DE VARGINHA – FUNDECON, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu em, seu nome sanciono a seguinte Lei,
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica criado o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Varginha CONDEV como órgão colegiado de caráter consultivo, de apoio e de aconselhamento ao Chefe
do Poder Executivo, no que diz respeito às políticas de desenvolvimento do Município, e tem por
objetivos, no âmbito de sua competência, formular, analisar, emitir parecer e fazer executar
políticas municipais de desenvolvimento econômico, atuando nos termos desta Lei.
Art. 2º O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Varginha assume a função
de organismo de apoio ao Poder Público e da Sociedade Civil na gestão das políticas de
desenvolvimento do Município e tem por atribuições:
I - Promover, incentivar, acompanhar e avaliar as ações de desenvolvimento econômico e
sustentável no Município;
II - Articular políticas públicas de desenvolvimento urbano;
III - Pronunciar-se sobre questões de relevante interesse para o Município, em conformidade com
as disposições da legislação estadual e federal;
IV - Auxiliar no estabelecimento de diretrizes, padrões e projetos na área de atuação;
V - Apoiar na criação de políticas públicas de atração de investimentos;
VI - Criar um ambiente favorável para a instalação e apoio às empresas no Município;
VII - Apoiar e estabelecer parcerias para a realização de encontros e eventos empresariais em
prol da geração de novos negócios;
VIII - Fomentar a capacitação de mão de obra e de empresários para melhores resultados e
produtividade;
IX - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das leis da Política Municipal de Desenvolvimento
Econômico;
X - Estudar e sugerir alterações que visem adequações, expansão e fortalecimento das atividades
da Política de Desenvolvimento Econômico Municipal, incluindo setor de comércio, serviços,
habitação, turismo, ambiental, meio rural e áreas industriais;
XI - Propor regulamento das áreas industriais e setor de comércio, serviços, habitação, turismo,
ambiental, em consonância com a Política Ambiental de Desenvolvimento Econômico Sustentável;
XII - Propor diretrizes para o estabelecimento da Política de Incentivos Fiscais, Tributária e outras, visando à atração de novos investimentos, além da expansão, modernização e consolidação das existentes;
XIII - Exercer o intercâmbio permanente dos demais órgãos: municipal, estadual e federal,
organismos internacionais, instituições financeiras, visando a melhor execução de Política Municipal de Desenvolvimento Econômico;
XIV - Identificar problemas, buscar soluções e sugerir critérios e/ou diretrizes para a geração de
emprego e fortalecimento da economia;
XV - Instituir Câmaras especiais temáticas, Comissões para a realização de estudos, pareceres
e análises de matérias específicas, objetivando subsidiar suas decisões;
XVI - Promover fóruns, seminários ou reuniões especializadas, com o intuito de ouvir a comunidade
sobre os temas de sua competência, quando for necessário, a juízo do Plenário;
XVII - Identificar e divulgar as potencialidades econômicas do Município de Varginha, bem como
sugerir diretrizes para a atração de investimentos públicos e privados;
XVIII - Criar um sistema de informações, para orientar a tomada de decisões e a avaliação de
políticas de desenvolvimento econômico do Município;
XIX - Avaliar e emitir parecer consultivo sobre questão de natureza econômica e social nos
pedidos de doação de terrenos de Pessoas Jurídicas e/ou Físicas, observando fielmente as
disposições da Lei nº 4.527 de 17 de outubro de 2006, e assegurar que o parecer seja juntado
no requerimento, antes que se transforme em projeto de lei;
XX - Propor ações para compor o Plano Plurianual;
XXI - Sugerir critérios e prioridades aos setores competentes sobre as aplicações de fundos e
programas de desenvolvimento econômico de interesse municipal.
CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO
Art. 3º O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável de Varginha - CONDEV será
presidido pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, e será composto por mais
15 (quinze) conselheiros titulares, e igual número de Conselheiros suplentes, mediante uma
composição tripartite, sendo:
I - um terço dos representantes do Poder Público;
II - um terço dos representantes da Sociedade Civil (associações de bairros/moradores, clubes
de serviços, sindicatos, e entidades civis); e
III - um terço dos setores produtivos (indústria, comércio, serviços, e associações técnico profissionais).
Art. 4º São Conselheiros titulares os representantes dos seguimentos abaixo estabelecidos,
devendo ser respeitada a mesma indicação para os Conselheiros suplentes:
I - 5 (cinco) representantes do Poder Público, sendo:
a) 4(quatro) representantes do Poder Executivo Municipal; e
b) 1 (hum) representante da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico ou similar.
II - 5 (cinco) representantes da sociedade civil, sendo:
a) 1 (hum) representante das Associações de Bairros ou Moradores;
b) 1 (hum) representante dos Sindicatos Patronais ou de Trabalhadores;
c) 1 (hum) representante dos Clubes de Serviços e Voluntariado;
d) 1 (hum) representante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/MG;
e) 1 (hum) representante das Instituições de Ensino Superior estabelecidas no Município;
III - 5 (cinco) representantes dos setores produtivos, sendo:
a) 2 (dois) representantes da Associação Comercial e Empresarial;
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b) 2 (dois) representante de Associações Civis estabelecidas e em funcionamento no Município;
e
c) 1 (hum) representante da Associação de Profissionais da Engenharia.
§ 1º Os Conselheiros escolherão, dentre eles, o 1º Vice-Presidente e o 2º Vice-Presidente, os
quais substituirão o Presidente em caso de falta, impedimento ou vacância, nesta ordem.
§ 2º O Presidente e os Vice-Presidentes, quando no exercício da Presidência, somente votarão
pareceres e resoluções quando houver empate nas votações pelos demais Conselheiros.
§ 3º O mandato dos Conselheiros, assim como os dos Vice-Presidentes, nessas funções, será
de 2 (dois) anos, podendo haver recondução pelo mesmo prazo.
§ 4º O exercício da função de Conselheiro será de caráter voluntário, sem remuneração, sendo
considerada serviço de natureza relevante.
§ 5º É facultada à entidade ou organização a substituição de seu representante a qualquer
momento, mediante devida justificativa e desde que acatada pelos membros do Conselho.
§ 6º Os membros do CONDEV que não comparecerem a 3 (três) reuniões num prazo de 12
(doze) meses perderão o mandato, devendo ser informado, de imediato, o órgão ou entidade que
os indicou, para, num prazo de 15 (quinze) dias, providenciar a substituição.
§ 7º A cada 2 (dois) mandatos, é necessária e obrigatória a renovação de pelo menos 1/3 (um
terço) dos Conselheiros titulares, divididos igualitariamente entre os seguimentos estabelecidos
nos artigos 3º e 4º desta Lei.
CAPÍTULO III
DA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS
Art. 5º Os Conselheiros, titulares e suplentes, serão nomeados por meio de Portaria do Poder
Executivo, para o mandato de 2 (dois) anos, em conformidade com os segmentos elencados no
artigo 4º desta Lei.
Art. 6º A escolha dos Conselheiros obedecerá aos procedimentos específicos para cada
seguimento, observadas as disposições desta Lei e do Regimento Interno do CONDEV.
§ 1º Os representantes titulares e suplentes do Poder Público serão designados pelas respectivas
instâncias de poder.
§ 2º As instituições dos setores produtivos designarão seus respectivos representantes titulares e suplentes ao CONDEV mediante atos previstos em seus estatutos, contratos sociais e/ou
regimentos internos, após ato convocatório publicado pelo Presidente do CONDEV.
§ 3º Os representantes titulares e suplentes dos 05(cinco) segmentos não governamentais,
previstos no artigo 4º desta Lei, serão escolhidos por eleição, em procedimento especificado
nesta Lei e no Regimento Interno do CONDEV, da seguinte forma:
I - o Presidente do CONDEV publicará, 60 (sessenta) dias antes do término do mandato dos
Conselheiros, o Edital para cadastramento das entidades interessadas e indicação dos
representantes titulares e suplentes;
II - o cadastramento das entidades que compõem os 05 (cinco) segmentos não governamentais
deverá ser concluído até 30 (trinta) dias antes do término do mandato dos Conselheiros;
III - findo o prazo para cadastramento das entidades, será publicado pelo Presidente do CONDEV
o Edital para escolha dos Conselheiros indicados, mediante convocação das entidades
cadastradas nos segmentos referidos neste artigo.
IV - o Edital previsto no inciso III fixará:
a) data, horário e local para realização da eleição;
b) forma de credenciamento e comprovação de representação.
V - a eleição prevista no § 3º deste artigo será realizada em horário previamente estabelecido no
Edital, com pelo menos 50% (cinquenta por cento) das entidades cadastradas, ou, 30 (trinta)
minutos após, com qualquer número de entidades cadastradas, conforme procedimento a seguir especificado:
a) designação de Comissão de Eleição, composta por 3 (três) Conselheiros, que se reunirá 30
(trinta) dias antes do término do mandato, a qual terá a incumbência de programar, organizar,
publicar, divulgar e realizar a eleição para escolha dos novos Conselheiros;
b) credenciamento dos representantes das entidades não governamentais cadastradas, por
segmento, para participar do CONDEV, o qual será realizado pela Comissão de Eleição, conforme
dispuser o Edital de convocação;
c) direito de cada entidade credenciada a indicar 01 (hum) representante com seu respectivo
suplente, devendo somente a instituição ser votada;
d) composição de uma mesa eleitoral, composta pela Comissão de Eleição;
e) escolha dos Conselheiros por votação secreta, sendo declaradas eleitas as instituições mais
votadas em cada segmento, ficando as demais, em ordem subsequente, para substituição nos
casos previstos nesta Lei;
f) terão direito a voto todos os Conselheiros com mandato vigente, substituídos na sua ausência
pelo respectivo suplente, nos termos desta Lei e do Regimento Interno.
§ 4º A escolha dos Conselheiros e suplentes para o primeiro mandato, após a instalação do
CONDEV, será feita mediante editais publicados pelo Chefe do Poder Executivo, obedecidos os
procedimentos previstos neste artigo.
CAPÍTULO IV
DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE VARGINHA - FUNDECON
Art. 7º Fica criado o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico de Varginha – FUNDECON,
de natureza contábil, com o objetivo de centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os
programas destinados a implementar políticas de desenvolvimento do Município.
Art. 8º O FUNDECON é constituído por:
I - dotações do orçamento geral do Município;
II - repasses e transferências de recursos de fundos federais e estaduais;
III - outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao FUNDECON;
IV - recursos provenientes de empréstimos externos e internos para programas de
desenvolvimento;
V - contribuições e dotações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de
cooperação nacionais ou internacionais;
VI - receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com recursos do FUNDECON;
VII - multas, eventos, receitas diversas e outros recursos que lhe vierem a ser destinados;
VIII - percentual oriundos de doações de áreas para fins de instalações de empresas industriais,
de serviços, logística, e-commerce, centros de distribuição, de base tecnológica, dentre outras.
Art. 9º O FUNDECON será gerido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico –
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SEDEC, sendo que seus recursos serão utilizados, preferencialmente, em conformidade com as
sugestões do CONDEV.
Art. 10. A cobertura e o provimento das despesas com transporte, locomoção, estadia e
alimentação, no caso de viagens de Conselheiros e membros das Câmaras Técnicas, não serão
considerados como remuneração, cabendo ao Fundo Municipal de Desenvolvimento de Varginha assumir o ônus, respeitando-se sempre as disposições legais e o interesse público.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11. O CONDEV reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, quando necessário, a requerimento de 1/5 (um quinto) dos Conselheiros titulares e por convocação
do Presidente ou dos Vice-Presidentes.
§ 1º A convocação será feita por escrito, enviada por correio ou correio eletrônico, com
antecedência mínima de 7 (sete) dias para as sessões ordinárias, e de 24 (vinte e quatro) horas
para as sessões extraordinárias.
§ 2º Para a instalação da reunião será necessária a presença da maioria absoluta dos membros
titulares, ou por seus suplentes, nas ausências e impedimentos dos respectivos titulares.
§ 3º As deliberações serão tomadas por 2/3 (dois terços) dos membros titulares que estiverem
presentes na reunião, ou por seus suplentes, nas ausências e impedimentos dos respectivos
titulares.
Art. 12. A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária do Município de Varginha
- LOA destinarão os recursos necessários à implantação e funcionamento do CONDEV.
Art. 13. Caberá aos Conselheiros elaborar o Regimento Interno do CONDEV, no prazo de até 120
dias, podendo criar Câmaras Técnicas e dispor sobre a estrutura e funcionamento do CONDEV,
o qual será homologado por ato do Chefe do Poder Executivo.
Art. 14. 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, 17 de dezembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
JULIANO CORNÉLIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.930, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.
AUTORIZA A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DOS BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS À
EMPRESA CÁLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S/A, PELA LEI MUNICIPAL
Nº 6.567/2019.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu em, seu nome sanciono a seguinte Lei,
Art. 1º Fica AUTORIZADA a prorrogação dos prazos dos benefícios fiscais concedidos à
empresa CÁLAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S/A, pela Lei Municipal nº 6.567,
de 13 de maio de 2019.
I – o prazo do benefício fiscal concedido no inciso I do art. 1º da Lei Municipal nº 6.567/2019 fica
prorrogado até julho de 2027;
II – o prazo do benefício fiscal concedido pelo inciso II do art. 2º da Lei Municipal nº 6.567/2019
fica prorrogado até o encerramento do exercício fiscal de 2027.
Parágrafo único. Para fins da prorrogação que alude o inciso I do presente artigo, o benefício
fiscal previsto no inciso I do art. 1º da Lei Municipal nº 6.567/2019 será calculado e concedido de
acordo com o contrato de locação firmado entre a empresa e o CIT LOG Sul de Minas, o qual
deverá ser apresentado ao Fisco Municipal.
Art. 2º Em contrapartida à extensão dos prazos dos benefícios fiscais, a empresa deverá
cumprir integralmente com as obrigações abaixo discriminadas, as quais passam a fazer parte
do Protocolo de Intenções firmado entre as partes nos autos do Processo Administrativo nº
3.154/2019:
I – investir no Município de Varginha o valor estimado e global de R$76.300.000,00 (setenta e seis
milhões e trezentos mil reais) até o ano de 2025;
II – apresentar faturamento bruto anual de, no mínimo:
a) R$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais) no ano de 2022;
b) R$ 683.000.000,00 (seiscentos e oitenta e três milhões de reais) no ano de 2023;
c) R$ 717.000.000,00 (setecentos e dezessete milhões de reais) no ano de 2024;
d) R$ 752.000.000,00 (setecentos e cinquenta e dois milhões de reais) no ano de 2025;
e) R$ 790.000.000,00 (setecentos e noventa milhões de reais) no ano de 2026;
f) R$ 830.000.000,00 (oitocentos e trinta milhões de reais) no ano de 2027;
III – gerar, no mínimo, 35 (trinta e cinco) empregos diretos e 104 (cento e quatro) empregos
indiretos no ano de 2022, sendo que tal empregabilidade mínima deverá ser mantida até o ano de
2027.
Parágrafo único. O descumprimento de quaisquer das obrigações previstas neste artigo ou
daquelas previstas no Protocolo de Intenções constante nos autos do Processo Administrativo
nº 3.154/2019, o qual, inclusive, passa a fazer parte integrante da presente Lei, ensejará a
revogação imediata do benefício fiscal.
Art. 3º A Secretaria Municipal de Controle Interno – SECON, deverá apurar no final de cada
exercício financeiro, se houve ou não o cumprimento das obrigações avençadas pela empresa,
sendo que, em caso de descumprimento, os benefícios fiscais serão imediatamente revogados
e a cobrança do IPTU e do ISSQN restabelecida, devendo o tributo eventualmente não pago no
respectivo exercício financeiro ser apurado pela Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFA,
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para fins de cobrança administrativa ou judicial, inclusive com a inscrição em dívida ativa e
cadastro de inadimplentes.
Art. 4º O relatório de estimativa de impacto orçamentário - financeiro consta no Anexo I da
presente Lei.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer,
que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 20 de dezembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
JULIANO CORNÉLIO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ANEXO I
RELATÓRIO DE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - FINANCEIRO
(Inciso I, artigo 16 e § 1º, artigo 17, da Lei Complementar nº 101/2000)
LEI Nº 6.930
OBJETO: RENÚNCIA DE RECEITA
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2022: R$ 270.548,51 (duzentos e setenta mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos), sem reflexo, pois será compensado com o
aumento de outras receitas no mesmo exercício financeiro.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2023: R$ 270.548,51 (duzentos e setenta mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos), sem reflexo, pois será compensado com o
aumento de outras receitas no mesmo exercício financeiro.
IMPACTO NO ORÇAMENTO/2024: R$ 270.548,51 (duzentos e setenta mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos), sem reflexo, pois será compensado com o
aumento de outras receitas no mesmo exercício financeiro.
METAS DE RESULTADOS FISCAIS: A remissão da receita não afetará as metas de resultados
fiscais, uma vez que está acompanhada de medidas de compensação com o aumento de outras
receitas.
METODOLOGIA DE CÁLCULO E MEDIDA DE COMPENSAÇÃO:
• ISS
Média da renúncia da receita dos últimos 22 meses de serviços tomados com redução da
alíquota do ISS para 2% (dois por cento), sendo: R$ 132.799,79 (cento e trinta e dois mil,
setecentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos) referente ao exercício de 2020
e R$ 145.277,01 (cento e quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e um centavo)
referente ao exercício de 2021.
• IPTU
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A renúncia de receita do IPTU anual é de R$ 131.510,11 (cento e trinta e um mil, quinhentos e dez
reais e onze centavos).
AUMENTO DA RECEITA DE ICMS DO EXERCÍCIO DE 2021:
Como medida de compensação pela renúncia de receita do IPTU e ISS ao longo do período de
concessão do benefício fiscal fica indicado o aumento da receita do ICMS no exercício de 2021.
Prefeitura do Município de Varginha, 20 de dezembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.931, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.
AUTORIZA O MUNICÍPIO A EFETIVAR REPASSE FINANCEIRO, MEDIANTE CONVÊNIO, COM
A POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (PCMG) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu em, seu nome sanciono a seguinte Lei,
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar CONVÊNIO com a POLÍCIA CIVIL DO
ESTADO DE MINAS GERAIS (PCMG), visando o repasse financeiro, em parcela única, de R$
215.319,07 (duzentos e quinze mil, trezentos e dezenove reais e sete centavos).
§ 1º O valor do repasse financeiro descrito no caput do presente artigo será destinado em
benefício da 2ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Varginha/MG, a fim de realizar a unificação
e estruturação na nova sede da Polícia Civil neste Município, conforme consta dos autos do
Processo Administrativo nº 13.445/2021.
§ 2º A concessão do repasse financeiro de que trata esta Lei estará condicionada à apresentação de Plano de Trabalho por parte da referida entidade, a qual fará parte integrante do CONVÊNIO a ser celebrado entre as partes.
Art. 2º O órgão beneficiário deverá prestar contas ao Município de Varginha, especificamente à
Secretaria Municipal de Controle Interno – SECON, acerca das despesas realizadas com os
recursos financeiros recebidos.
Parágrafo único. A prestação de contas ao Município de Varginha deverá feita dentro do prazo
de 24 (vinte e quatro) meses após a publicação do CONVÊNIO.
Art. 3º Para cumprimento desta Lei o Município celebrará o instrumento competente com o órgão
beneficiário.
Art. 4º As despesas oriundas da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias do fluente exercício, sendo vedada a abertura de créditos suplementares e/ou
especiais para tal finalidade.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 20 de dezembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.933, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021.
AUTORIZA A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA (FHOMUV) EFETUAR
O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A EMPRESA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu em, seu nome sanciono a seguinte Lei,
Art. 1º Fica a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA – FHOMUV, autorizada a
efetuar o pagamento a título de indenização à empresa PATOLOGIA SÃO LUCAS LTDA., pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.813.708/0001-48, com sede em Lavras/MG, na
Rua Comendador José Esteves, 665 – Centro, CEP 37200-176, a importância de R$ 59.616,85
(cinquenta e nove mil, seiscentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos), representada
pela Nota Fiscal nº 5616/2021.
§ 1º A indenização de que trata o “caput” deste artigo decorre da falta de saldo orçamentário do
Contrato n 100/2019 – P. Licitação nº 111/2019 – Credenciamento nº 005/2019 – Chamamento
Público nº 005/2019, relativo a prestação de serviços especializados para realização de Análise
de Biópsia para atendimento da demanda de pacientes oncológicos do SUS.
§ 2º O pagamento da importância de R$ 59.616,85 (cinquenta e nove mil, seiscentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos), corresponde aos exames de anatomopatológicos realizados
nos meses de junho e julho/2021, conforme relatório contido no Anexo IX do Processo
Administrativo nº 664/2021.
Art. 2º A empresa Patologia São Lucas Ltda. deverá passar à Fundação Hospitalar do Município
de Varginha - FHOMUV, recibo de quitação plena e integral por ocasião do recebimento do valor
indenizatório pelos serviços prestados, objeto da presente Lei.
Art. 3º As despesas oriundas da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias do fluente exercício, podendo o Prefeito Municipal suplementá-las se necessário,
observando-se, para esse fim, o disposto no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março
de 1964, bem como abrir crédito especial, se for o caso.
Art. 4º 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 perten-
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cer, que a cumpram e a façam cumprir, tão inteiramente como nela se contém.
Prefeitura do Município de Varginha, 23 de dezembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEI Nº 6.940, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021.
CONCEDE SUBVENÇÃO SOCIAL À ENTIDADE QUE ESPECIFICA.
O Povo do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara
Municipal, aprovou e eu em seu nome, sanciono a seguinte Lei,
Art. 1º Fica o Município de Varginha autorizado a conceder ao HOSPITAL REGIONAL DO SUL DE
MINAS, inscrito no CNPJ sob o nº 25.863.390/0001-54, com sede à Av. Rui Barbosa, nº 158 –
Centro, nesta cidade, subvenção social no valor total de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), a serem repassados de forma parcelada, a depender da disponibilidade financeira do
Município de Varginha.
Art. 2º O Hospital Regional do Sul de Minas deverá prestar contas ao Município de Varginha,
especialmente à Secretaria Municipal de Controle Interno – SECON, e a Câmara Municipal de
Varginha para análise da Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, das despesas
realizadas com os recursos da subvenção ora recebida.
Parágrafo único. A prestação de contas deverá ser realizada dentro do prazo de até 40
(quarenta) dias, contados da data de cada repasse mensal realizado, sob pena de obstarem-se
novas transferências de recursos.
Art. 3º Para cumprimento desta Lei, o Município de Varginha celebrará os ajustes administrativos
pertinentes com a referida Entidade.
Art. 4º As despesas oriundas da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias do fluente exercício, sendo vedada a abertura de créditos suplementares e/ou
especiais para tal finalidade.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Prefeitura do Município de Varginha, 23 de dezembro de 2021; 139º da Emancipação
Político Administrativa do Município.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

DECRETOS
DECRETO Nº 10.778, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E ANULA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NA
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA.
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 inciso I do art. 6º da Lei
nº
6.781 de 22 de dezembro de 2020, os créditos adicionais suplementares no valor de R$ 181.650,00
(cento e oitenta e um mil e seiscentos e cinquenta reais), a saber:
18.00.00 GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA
18.01.00 GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA
3.3.90.30.00 06.181.8300 - 2517
Material de Consumo
Fonte de recurso: 100 – Código de Aplicação: 1000000
Valor: 181.650,00
TOTAL: 181.650,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente da anulação
parcial da dotação art. 43, § 1º, III, Lei Federal 4.320/1964, no valor de R$ 181.650,00 (cento e
oitenta e um mil e seiscentos e cinquenta reais), a saber:
18.00.00 GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA
18.01.00 GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA
3.1.91.13.00 06.181.8300 - 2517
Obrigações Patronais (03)
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Fonte de recurso: 100 – Código de Aplicação: 1000000
Valor: 181.650,00
TOTAL: 181.650,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 07 de dezembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
MARCOS CLEBER SALES
DIRETOR ADMINISTRATIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.779, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021.
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO DE SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o disposto do artigo 125 da Lei Municipal
nº 2.673/1995, alterado pela Lei
Municipal nº 5.986, de 26 de março de 2015 e consoante o Processo Administrativo
nº
16.401/2021;
DECRETA:
Art. 1º Fica reduzida a jornada de trabalho em 25% (vinte e cinco por cento) da servidora MARIA
APARECIDA DIAS, detentora do cargo de Auxiliar de Serviços Públicos/ASP - Nível E-01, de 08
(oito) horas/dia para 06 (seis) horas/dia, sem redução remuneratória, para as finalidades descritas no inciso VII do artigo 125 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Varginha.
Art. 2º O turno de trabalho em que ocorrerá a redução de jornada de trabalho de que trata o
artigo anterior (25%), será definida a critério da Administração Municipal, por deliberação da
Secretaria a qual a servidora encontra-se lotada.
Parágrafo único. Para efeito do que dispõe o “caput” deste artigo, deverão ser observadas as
disposições constantes dos §§ 1º ao 4º, do inciso VII do artigo 125 do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Varginha.
Art. 3º O Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura deverá tomar as providências
cabíveis quanto a redução de jornada de que trata este Decreto, promovendo as anotações
funcionais cabíveis.
Art. 4º A redução será pelo período de 01(hum) ano, podendo ser renovada, sucessivamente,
por iguais períodos, observando sempre o procedimento de que trata o § 1º do inciso VII do artigo 125 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Varginha.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 07 de dezembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
GLEICIONE APARECIDA DIAS BAGNE DE SOUZA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.784, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E ANULA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NA
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
DECRETA:
Art. 1º Ficam abertos ao Orçamento corrente da Fundação Cultural do Município de Varginha,
com fundamento no art. 6º, inciso I da Lei nº 6.781 de 22 de dezembro de 2020, os créditos
adicionais suplementares no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), a saber:
15.03.01 Radio FM Melodia
13.122.3080 31.91.13.00
Obrigações Patronais (308)
2485 Manutenção dos Serviços Administrativos
100 Recursos Ordinários
10.000,00
15.01.01 Administração
13.392.3010 33.50.43.00
Subvenções Sociais (422)
2529 Apoio a Grupos Folclóricos e de Cultura Popular
100 Recursos Ordinários
45.000,00
TOTAL
55.000,00
Art. 2º O crédito aberto por este Decreto será coberto com recurso proveniente da anulação
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parcial da dotação (art. 43, § 1º, III, Lei Federal nº 4.320/1964), no valor de R$ 55.000,00
(cinquenta e cinco mil reais), a saber:
15.01.01 Administração
13.122.3080 33.50.41.00
Contribuições (270)
2.485
Manutenção dos Serviços Administrativos
100 Recursos Ordinários
5.000,00
15.01.01 Administração
13.392.3010 33.50.43.00
Subvenções Sociais (388)
2.528 Apoio ao Empreendedorismo Cultural
100 Recursos Ordinários
25.000,00
15.07.01 Coordenadoria do Patrimônio Cultural
13.122.3080 33.90.39.00
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (356)
2.485 Manutenção dos Serviços Administrativos
100 Recursos Ordinários
25.000,00
TOTAL
55.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 9 de dezembro de 2021.
VERDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
MARCO AURÉLIO DA COSTA BENFICA DIRETOR
SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECRETO Nº 10.785, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ANULA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e de acordo com o inciso I, do artigo 6º da Lei Municipal nº 6.781, e artigo 43 da Lei Federal nº
4.320/1964.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no Orçamento - Programa do exercício de 2021, da Fundação Hospitalar do
Município de Varginha – FHOMUV, Crédito Suplementar no valor de R$ 211.900,00 (duzentos e
onze mil e novecentos reais), à seguinte dotação orçamentária:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID. CLASSIFICAÇÃO
VALOR
281
202
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
31.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 211.900,00
TOTAL
211.900,00
Art. 2 Para ocorrer ao disposto no artigo anterior, fica anulada no Orçamento da Fundação
Hospitalar do Município de Varginha - FHOMUV, até o valor mencionado, à dotação orçamentária
abaixo:
FICHA FONTE ÓRGÃO/UNID. CLASSIFICAÇÃO
VALOR
256
202
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 32.000,00
120
202
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
44.90.51
Obras e Instalações
73.900,00
117
202
16.01
10.302.1090.2.042 Manutenção dos Serviços Hospitalares
44.90.52 Equipamento e Material Permanente 106.000,00
TOTAL
211.900,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Prefeitura do Município de Varginha, 09 de dezembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
SERGIO KUROKI TAKEISHI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CARLOS HONÓRIO OTTONI JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO
EVANDRO MARCELO DOS SANTOS
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
RONALDO GOMES DE LIMA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
WADSON SILVA CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS
DIRETORA GERAL HOSPITALAR

PORTARIAS
PORTARIA Nº 18.262, DE 03 DE DEZEMBRO 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 02/01/2021 a 05/12/2021, a licença não remunerada para
tratar de assuntos particulares, concedida através da Portaria nº 16.217/2020 e prorrogada
através da Portaria nº 17.408/2021 ao servidor VAGNER GONÇALVES DA SILVA, matrícula n°
24.660-8, detentor do cargo de Técnico em Enfermagem/US, Nível E-10, conforme disposições
contidas no Processo Administrativo nº 15.975/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.265, DE 09 DE DEZEMBRO 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 KADYMA LÚCIA MARTINS DE LIMA
AMARAL, para o cargo de Técnico de Enfermagem, Nível EF-06, nomeada pela Portaria nº
18.228/2021, em virtude de desistência expressa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.267, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora WALDIRENE DE ARAÚJO E SILVA, para substituir a senhora ROSANA DE PAIVA SILVA MORAIS, Diretora Geral Hospitalar CF-06.
Parágrafo único. A substituição de que trata o caput deste artigo é decorrente de férias
regulamentares, no período de 03/01/2022 a 22/01/2022.
Art. 2º A substituta fará jus ao recebimento, durante a substituição, da diferença entre o seu
vencimento e aquele pago a Diretora Geral Hospitalar CF-06, sem as vantagens pessoais da
substituída.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.269, DE 10 DE DEZEMBRO 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 21.145/2020, 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, JULIANA APARECIDA DE
CARVALHO 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 18.270, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ser habilitada em
Concurso Público Municipal – Edital 001/2018:
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
NOME
CARGO
CLASSIF.
Maria Aparecida de Oliveira
Técnico de Enfermagem EF-06
104°
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.271, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR em caráter efetivo a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ser habilitada em
Concurso Público Municipal – Edital 001/2018:
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
NOME
CARGO
CLASSIF.
Flavio Ribeiro Coutinho (vaga candidato afrodescendente) Enfermeiro EF-12
46°
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.272, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença prêmio por assiduidade no período abaixo especificado, a seguinte
servidora:
SERVIDORA
MATRÍCULA CARGO
SETOR
Luciene da Silva Gonçalves Paulo
3.345-6
Escriturário Seção de Recepção do Pronto Atendimento
PERÍODO DE GOZO: De 10/12/2021 a 08/01/2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTARIA Nº 18.273, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença prêmio por assiduidade no período abaixo especificado, a seguinte
servidora:
SERVIDORA
MATRÍCULA
Maria Tereza Eurico do Nascimento
18.106-4
PERÍODO DE GOZO: De 20/12/2021 a 18/01/2022

DEZEMBR
O
DEZEMBRO

CARGO
Oficial de Administração

SETOR
SEDUC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.275, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 1(hum) ano, em CARÁTER PROVISÓRIO, a readaptação funcional do
servidor CARLITO MENDES PINHEIRO, detentor do cargo de Auxiliar de Serviços Públicos/
Readaptado, nível E-01, matrícula 13.867-3, conforme Processo Administrativo nº 11.415/2020.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.276, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 1(hum) ano, em CARÁTER PROVISÓRIO, a readaptação funcional do
servidor DIRCEU ALVES FILHO, detentor do cargo Agente de Vigilância em Saúde/Readaptado,
nível E-11/A, matrícula 19.606-8, conforme Processo Administrativo nº 14.131/2008.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.277, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica cedida a servidora NATÁSSIA SILVA OLIVEIRA, matrícula 27.639-9, Oficial de
Administração, que prestará serviços junto à Justiça Federal de 1º Grau em Minas Gerais,
conforme estabelecido no Convênio nº 066/2021.
Art. 2º A remuneração da servidora ora cedida obedecerá as disposições estabelecidas na
Cláusula Terceira do Convênio 066/2021.
Art. 3º A referida servidora será cedida pelo prazo de 12 (doze) meses a partir do dia 16/12/
2021.
Art. 4º O Município poderá, por interesse público, requisitar a servidora de volta aos seus
quadros funcionais, de acordo com o disposto no Convênio.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.279, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença prêmio por assiduidade no período abaixo especificado, a seguinte
servidora:
SERVIDORA
MATRÍCULA
CARGO
SETOR
Nayara Ferreira Rogana 32280
Enfermeiro Seção de Programa de Atenção
Domiciliar e Internação - PADI
PERÍODO DE GOZO: De 20/01/2022 a 18/02/2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.280, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Conceder licença prêmio por assiduidade no período abaixo especificado, a seguinte
servidora:
SERVIDORA
MATRÍCULA CARGO
SETOR
Cissa Marcondes de Lima 31887
Psicólogo Hospitalar
Seção de Segurança e
Medicina do Trabalho
PERÍODO DE GOZO: De 03/01/2022 a 01/02/2022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.284, DE 16 DE DEZEMBRO 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 18.257/2021.
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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.293, DE 17 DE DEZEMBRO 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 16.085/2021, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer
dos trabalhos.
Art. 2º Fica instituída a respectiva Comissão Processante, composta das servidoras GILMARA
DE PAULA LOPES, PAOLO XAVIER RIBEIRO, CONCEIÇÃO ROSANE DUARTE para, sob a presidência do primeiro 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.
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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 18.294, DE 17 DE DEZEMBRO 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 9.281/2021, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer
dos trabalhos.
Art. 2º Fica instituída a respectiva Comissão Processante, composta das servidoras GILMARA
DE PAULA LOPES, PAOLO XAVIER RIBEIRO, CONCEIÇÃO ROSANE DUARTE para, sob a presidência do primeiro 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 18.296, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1° Fica nomeada a senhora ALICE BARBOSA DA SILVA para ser Representante Titular da
Região 7 do Conselho Municipal da Juventude de Varginha – COMJUVE, em substituição a
senhora Beatriz Ferrari Candelar.
Art. 2º As atribuições do Conselho Municipal da Juventude de Varginha – COMJUVE, são as
constantes na Lei Municipal nº 5.512/2011.
Art. 3º O serviço prestado pelos membros ora nomeados, será considerado de caráter público
relevante, sendo vedada qualquer remuneração.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.297, DE 21 DE DEZEMBRO 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 18.263/2021.
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.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.298, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor LUPÉRCIO SALLES FERREIRA, para atuar no Processo Administrativo Disciplinar nº 12.351/2020, na qualidade de defensor dativo do servidor indiciado no referido
processo.
Art. 2º Para desempenho das atribuições constantes no artigo anterior, o servidor ora designado deverá observar o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos, artigos 190 e seguintes.
Art. 3º O trabalho desenvolvido pelo servidor será considerado serviço público relevante.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA N° 18.300, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Fica nomeada a servidora MARCELA MARTINS BERNARDES – CRP 04/45980, para
realização de Avaliação Psicológica para verificação dos requisitos presentes no Decreto nº
10.573/2021, para eleição de Diretores/Coordenadores e Vice-diretores das Escolas Municipais
e Centros de Educação Infantil, para dar pleno cumprimento à decisão judicial proferida no
Processo nº 5011068-03.2021.8.13.0707.
Art. 2º Os trabalhos a serem desenvolvidos pela servidora serão considerados serviço público
relevante, devendo ser observadas as normativas aplicáveis à espécie, especialmente os
Decretos nº 10.572/2021 e 10.573/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.302, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora THAÍS MARTINS DE SOUZA do cargo de Assessora
Executiva, CPC - 1, nomeada pela Portaria nº 17.920/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário em especial a Portaria nº 17.920/2021 e retroagindo os seus efeitos a 20/12/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.303, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, a pedido, a servidora municipal FABIANA MIRANDA MUNIZ do cargo de
provimento em comissão de Gerente da Divisão da Execução Fiscal, nível CPC-3, com lotação na
Procuradoria Geral do Município – PGM, nomeada pela Portaria nº 17.359/2021.
Art. 2º TORNAR DEFINITIVA a nomeação como Gerente da Divisão da Execução Fiscal, nível
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CPC-3, com lotação na Procuradoria Geral do Município – PGM, da servidora THAÍS MARTINS DE
SOUZA, designada pela Portaria nº 17.920/2021.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data
de 20/12/2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 18.304, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021.
O Prefeito do Município de Varginha, Estado de Minas Gerais, senhor VÉRDI LÚCIO MELO,
RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR, a senhora LAÍS REZENDE PEREIRA para ocupar o Cargo de Provimento em
Comissão de Assessora Executiva, CPC – 1, na Procuradoria Geral do Município de Varginha.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário em especial a Portaria nº 17.921/2021 e retroagindo seus efeitos a 20/12/2021

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 408/2021
CHAMADA PÚBLICA Nº 008/2021
O Município de Varginha (M.G.), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J./MF
sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo, no uso de suas prerrogativas
legais, e considerando o disposto no art. 21 da Lei 11.947/2009 e na Resolução FNDE/CD nº 26/
2013, torna público que fará realizar Chamada Pública para aquisição de Gêneros
Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar e/ou Empreendedores Familiares
Rurais ou suas organizações, destinados ao abastecimento das Unidades
Educacionais, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE,
por dispensa do procedimento licitatório nos termos do art. 14 da Lei Federal nº 11.947/2009 e
art. 24 da Resolução FNDE / CD / MEC nº 26/2013, mediante as condições estabelecidas em
Edital.
Os Grupos Formais deverão apresentar a documentação para Habilitação e Projeto de Venda até
o dia 17 de janeiro de 2022, às 14h00 (quatorze horas), no Departamento de Suprimentos, sito na
Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva / Varginha-MG.
Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município – Fone (0**35) 3690 – 1812.
Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa ->
Licitações.
Varginha (M.G.), 23 de dezembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 321/2021
DECISÃO
O Pregoeiro do Município de Varginha/MG, para os efeitos legais, torna público que, após os
trabalhos de análise e julgamento da Licitação – Pregão Presencial nº 321/2021, cujo objeto
constitui-se da contratação de empresa especializada em serviços médicos de
ortopedia, decidiu por dar provimento ao recurso apresentado pela empresa Associação
Beneficente SHDSS, reformando a decisão prolatada na sessão do dia vinte e cinco de
novembro, e por conseguinte oportunizar à recorrente a participação da nova fase de lances
verbais.
Varginha (MG), 20 de dezembro de 2021.
Déslei Campos de Castro
Pregoeiro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 288/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a contratação de empresa especializada
para prestação de serviços incluindo o fornecimento de mão de obra, uniformes,
EPI’S e disponibilização de equipamentos necessários à limpeza e conservação das
unidades básicas de saúde da atenção primária e secundária da SEMUS – Secretaria
Municipal de Saúde , conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em
favor da empresa Domino Serviços Técnicos Especializados Ltda., cujo valor da proposta
foi de R$ 65.800,00 (sessenta e cinco mil e oitocentos reais) mensais, perfazendo o valor total
da contratação em R$ 789.600,00 (setecentos e oitenta e nove mil e seiscentos reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 17 de dezembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 332/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do representante da licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de impressoras a laser,
conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da empresa Printec
Tecnologia da Impressão Ltda.: Item 01 – Impressora a laser monocromática – conf. memorial
descritivo – R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) Un – HP M432DN, Item 02 – Impressora a jato de
tinta colorida – MD 04 - conf. memorial descritivo – R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais) Un –
Brother MFC-T4500DW, Item 03 – Impressora a laser monocromática – conf. memorial descritivo
– R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) Un – HP M432DN, perfazendo o valor total da contratação
em R$ 360.500,00 (trezentos e sessenta mil e quinhentos reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 13 de dezembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 346/2021
REGISTRO DE PREÇOS
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decretos Municipal nº 2.302/1999 e nº 3.311/2003,
alterado pelo Decreto nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/
2014 não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando o transcurso do prazo recursal previsto no artigo 4º, inciso XVIII da Lei Federal
nº 10.520/2002 “in albis”;
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 o registro de preços para o
Fornecimento de Materiais de Escritório, determinando que se proceda a lavratura da
competente Ata de Registro de Preços em favor das empresas Pintando e Bordando
Comércio Ltda.: Item 01 – Barbante de Algodão – tipo cru nº 8 – rolo c/ 400g – R$ 16,40
(dezesseis reais e quarenta centavos) Rol – JAF, Item 06 – Clips nº 6/0 galvanizado – cx. mínimo
212 Un – c/ aprox. 500g – R$ 9,59 (nove reais e cinquenta e nove centavos) Cx – Top, Item 11 –
Toner p/ impressora HP – laser jet 6P – R$ 112,00 (cento e doze reais) Un – Laser Jet; MC
Papelaria Ltda. – ME: Item 02 – Clips nº 1/0 galvanizado – cx. mínimo 770 Un – c/ aprox. 500G
– R$ 11,80 (onze reais e oitenta centavos) Cx – Bacchi, Item 03 – Clips nº 2/0 galvanizado – cx.
mínimo 725 Un – c/ aprox. 500g – R$ 11,80 (onze reais e oitenta centavos) Cx – Bacchi, Item 04
– Clips nº 3/0 galvanizado – cx. mínimo 415 Un – c/ aprox. 500g – R$ 11,00 (onze reais) Cx –
Bacchi, Item 05 – Clips nº 4/0 galvanizado – cx. mínimo 367 Un – c/ aprox. 500G – R$ 10,39 (dez
reais e trinta e nove centavos) Cx – Bachi, Item 07 – Clips nº 8/0 galvanizado – cx. mínimo 137 Un
– c/ aprox. 500G – R$ 11,19 (onze reais e dezenove centavos) Cx – Bacchi; e Compasse
Papelaria e Representações EIRELI: Item 08 – Fita adesiva tipo crepe – 25 x 50 – R$ 5,48
(cinco reais e quarenta e oito centavos) Pç – Kaz, Item 10 – Calculadora científica 252 funções
– R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos) Pç – Kaz.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 15 de dezembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 347/2021
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 o transcurso do prazo recursal previsto no artigo 4º, inciso XVIII da Lei Federal
nº 10.520/2002 “in albis”;
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 armários e estantes de
aço, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor das empresas
Markoluka Móveis e Equipamentos Ltda. – EPP: Item 02 – Estante de aço c/ 6 bandejas –
medidas: 1,98 x 0,92 x 0,40cm – laterais confeccionado em chapa 22 – na cor cinza – R$ 346,00
(trezentos e quarenta e seis reais) Un – Amapá, perfazendo o valor total da contratação em R$
34.600,00 (trinta e quatro mil e seiscentos reais); e LMB Comercial Ltda. – ME: Item 01 –
Armário roupeiro em aço chapa 22(0,75mm) – medidas: 1945 x 900 x 400mm – cor cristal – 12
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portas c/ venezianas e pitão p/ cadeado – com tratamento contra oxidação c/ fosfato de zinco e
pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa – possuir dobradiças internas
p/ evitar arrombamentos c/ abertura de 135º – pés removíveis c/ sapatas plásticas niveladoras
3/8”. – R$ 1.740,00 (um mil, setecentos e quarenta reais) Un – Pandin, Item 03 – Armário de aço
c/ 2 portas e chave – medidas: 1,98 x 0,90 x 0,40cm – c/ 4 prateleiras ajustáveis que suportem
no mínimo 20kg p/ prateleira. – R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) Un – Mojiano MAA, perfazendo
o valor total da contratação em R$ 39.480,00 (trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 15 de dezembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 353/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a contratação de empresa
especializada, visando a execução dos serviços de reparos e manutenções nos
abrigos de ônibus, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor
da empresa Nutrifênix Comércio Varejista e Serviços Ltda., cujo valor global da contratação
foi de R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 15 de dezembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 354/2021
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 Equipamentos e
Materiais para Vigilância Eletrônica, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei
Licitatória, em favor das empresas Casa Grande Materiais e Serviços EIRELI: Item 05 – Cabo
5 pares – 012mm – 10 vias DNI 10x40 – rolo c/ 100 mts – R$ 127,90 (cento e vinte e sete reais e
noventa centavos) Rol – Multi, Item 06 – Cabo flexível – 1,5mm – 750V – azul – rolo c/ 100 mts –
R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) Rol – Condutti, Item 07 – Cabo flexível – 1,5mm – 750V
– preto – rolo c/ 100 mts – R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) Rol – Condutti, Item 21 –
Suporte p/ infra branco – R$ 3,14 (três reais e quatorze centavos) Un – KF1, Item 22 – Vídeo
Balun CFTV passivo Full Hd – R$ 24,30 (vinte e quatro reais e trinta centavos) Un – Balum CFTV,
Item 23 – Canaleta SX 20 x 12mm – c/ adesivo – R$ 9,49 (nove reais e quarenta e nove centavos)
Pç – Radial, Item 26 – Pino plugue fêmea – 2P + T – 10A – c/ P.C - branco – R$ 4,55 (quatro reais
e cinquenta e cinco centavos) Pç – Ilumi, Item 27 – Pino plugue fêmea – 2P 10A - branco – R$ 3,67
(três reais e sessenta e sete centavos) Pç – Ilumi, perfazendo o valor total da contratação em R$
1.067,30 (um mil e sessenta e sete reais e trinta centavos); ADS Transporte, Consultoria e
Informática Ltda.: Item 03 – DVR - 8 canais Full HD – DHD-2208N – 5 em 1 – R$ 650,00
(seiscentos e cinquenta reais) Un – JFL, Item 04 – Bateria de chumbo ácida selada – 12V – 7AH
– p/ alarmes Multiteck Prod – R$ 88,00 (oitenta e oito reais) Un – Moura, Item 08 – Cabo p/alarme
– 4 pares – azul – giga rolo c/ 300 mts – R$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) Rol – Ultra
Cabos, Item 17 – HD Skyhamk – 1TB ST – 1000 VX005 Prod – R$ 455,00 (quatrocentos e
cinquenta e cinco reais) Un – Seagate, Item 18 – Módulo Ethernet p/ active MOB ME-05 WB – R$
170,00 (cento e setenta reais) Un – JFL, perfazendo o valor total da contratação em R$ 1.587,00
(um mil, quinhentos e oitenta e sete reais); e Brian Modesto Alvarenga: Item 01 – Bucha nylon
– 06 – R$ 0,12 (doze centavos) Un – Gifix, Item 02 – Parafuso autotarraxante – cab. sextavada
5/16 x 2 ½ – R$ 0,48 (quarenta e oito centavos) Un – Gifix, Item 09 – Caixa organizadora de
cabos 180 – R$ 5,99 (cinco reais e noventa e nove centavos) Un – JFL, Item 10 – Câmera Bullet
2MP – 20m – 3,6mm – 4 em 1 – CHD-232OP – R$ 133,00 (cento e trinta e três reais) Un – JFL, Item
11 – Central de alarme monitorável active – 20 GPRS – V4 – R$ 704,00 (setecentos e quatro
reais) Un – JFL, Item 12 – Conector P4 fêmea – plástico c/ borne DC-06F – c/ 10 – R$ 19,00
(dezenove reais) Pct – Multiteck, Item 13 – Conector P4 macho – plástico c/ borne DC-04m – c/ 10
– R$ 19,00 (dezenove reais) Pct – Multiteck, Item 14 – Filtro de linha Bivolt – 05 tomadas – R$
26,90 (vinte e seis reais e noventa centavos) Un – Megatron, Item 15 – Fita isolante preta – 19mm
x 20m – P22 – R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) Rol – Prysmian, Item 16 – Fonte 12V –
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1A Bivolt – 110V/220V Prod – R$ 18,00 (dezoito reais) Un – Multiteck, Item 19 – Sensor
infravermelho passivo c/ fio duplo Pet – R$ 95,00 (noventa e cinco reais) Un – JFL, Item 20 –
Sirene central de incêndio c/ indicação luminosa – R$ 122,90 (cento e vinte e dois reais e noventa
centavos) Un – JFL, Item 24 – Canaleta SX 40 x 25mm – c/ adesivo – R$ 44,90 (quarenta e quatro
reais e noventa centavos) Pç – Schneider, Item 25 – Canaleta SX 60 x 40mm – c/ adesivo – R$
64,63 (sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos) Pç – Schneider, perfazendo o valor
total da contratação em R$ 4.879,32 (quatro mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta e dois
centavos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 15 de dezembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 355/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de pneus novos, conforme
estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da empresa M M Rodrigues
Comércio e Prestador de Serviço: Item 01 – Pneu Novo 185 x 65 x 15 – R$ 480,00
(quatrocentos e oitenta reais) Un – XBRI, Item 03 – Pneu Novo 235 x 70 x 16 – R$ 890,00
(oitocentos e noventa reais) (cento e sessenta reais) Un – XBRI, Item 04 – Pneu Novo 225 x 65
x 17 – R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais) Un – Ling Long, perfazendo o valor total da
contratação em R$ 10.840,00 (dez mil, oitocentos e quarenta reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 15 de dezembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 356/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do representante da licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a contratação de serviços incluindo o
fornecimento de mão de obra materiais e disponibilização de equipamentos
necessários para execução de instalações elétricas, conforme estabelecido no Inciso VI
do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da empresa Nutrifênix Comércio Varejista e Serviços Ltda.: Lote 01 – Execução de Instalações Elétricas para atender a Sala de Armazenamento
de Vacinas do prédio sede da SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde, sito na Rua Alferes
Joaquim Antônio, 160 – Vila Pinto. – R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais), Lote 02 –
Execução de Instalações Elétricas para atender a Sala de Armazenamento de Vacinas, sito na
Av. Celina Ferreira Ottoni, 3389 – Sion. – R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais), perfazendo o valor
total da contratação em R$ 26.900,00 (vinte e seis mil e novecentos reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 15 de dezembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 358/2021
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Municipal nº 3.311/2003, alterado pelo Decreto
nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014 não merecendo os
mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do representante da licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente licitação, que tem por objeto a aquisição de 2.000m² de grama
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esmeralda, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor da
empresa Gabriel Reis de Albuquerque Regina – Minas Gramas: Item – Grama Esmeralda
– R$ 10,00 (dez reais) M² – Zoysia Japônica, perfazendo o valor total da contratação em R$
20.000,00 (vinte mil reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 16 de dezembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 360/2021
REGISTRO DE PREÇOS
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decretos Municipal nº 2.302/1999 e nº 3.311/2003,
alterado pelo Decreto nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/
2014 não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação dos representantes das licitantes na sessão pública do
Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente Licitação, que tem por objeto o registro de preços para o
fornecimento de carnes para suprimento do Zoológico Muncipal, Projeto Casalar I –
II – IV, Centro Pop, Albergue e Casa Inclusiva, determinando que se proceda a lavratura da
competente Ata de Registro de Preços em favor da empresa Ademar Cardoso Junior ME:
Item 01 – Carne bovina de segunda – miolo de acém – R$ 29,40 (vinte e nove reais e quarenta
centavos) Kg – Mellore, Item 02 – Carne de frango – coxa e sobre coxa – R$ 8,00 (oito reais) Kg
– Pif-Paf, Item 03 – Carne de frango - peito – R$ 14,80 (quatorze reais e oitenta centavos) Kg –
Pif-Paf, Item 04 – Carne suína - lombo – R$ 16,80 (dezesseis reais e oitenta centavos) Kg – Nutrili.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 17 de dezembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 361/2021
REGISTRO DE PREÇOS
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decretos Municipal nº 2.302/1999 e nº 3.311/2003,
alterado pelo Decreto nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/
2014 não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação da representante da licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente Licitação, que tem por objeto o registro de preços para o
fornecimento de lanches, para suprimento das unidades da Administração Direta,
determinando que se proceda a lavratura da competente Ata de Registro de Preços em favor da
empresa Mimo Gourmet Restaurante Ltda. – ME: Item 01 – Lanche – cardápio simples:
Composto por 100ml de leite, 100 ml de café pronto com açúcar, 100g de bolo e 50g de pão de
queijo especial – R$ 6,00 (seis reais) Un, Item 02 – Lanche – cardápio médio: Composto por 100ml
de café pronto com açúcar, 100ml de leite, 200ml de suco pronto – sabor variados (embalagem
longa vida), 100g de bolo, 50g de pão de queijo especial, 50g de sequilhos, 50g de croissant,
guardanapo descartável, copo descartável e água mineral – copo – R$ 15,00 (quinze reais) Un,
Item 03 – Lanche – cardápio completo: Composto por 100 ml de café pronto com açúcar, 100 ml
de leite, água mineral – copo, guardanapo, 200ml de suco pronto – sabores variados (embalagem
longa vida), 100g de bolo, 50g de pão de queijo especial, 20g de sequilhos, 20g de croissant, 20g
de lanchinho de peru, 20g de petit four / semi folhado. Observação: incluindo montagem da mesa,
copo de vidro, xícara de louça, toalha, jarra, bandejas, cestos, mexedores de suco e café,
saches de açúcar e adoçante. – R$ 22,00 (vinte e dois reais) Un.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 17 de dezembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 363/2021
REGISTRO DE PREÇOS
Na qualidade de Prefeito Municipal, no uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decretos Municipal nº 2.302/1999 e nº 3.311/2003,
alterado pelo Decreto nº 4.081/2006 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/
2014 não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou material;
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Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do representante da licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública.
HOMOLOGO a presente Licitação, que tem por objeto o registro de preços para o
fornecimento de lanches, para suprimento das unidades da Administração Direta,
determinando que se proceda a lavratura da competente Ata de Registro de Preços em favor da
empresa Welington Mol da Silva – ME, cujo preço será apurado com base na oferta de 30%
(trinta por cento) de desconto que incindirá sobre a tabela do Boletim Informativo Diário de
Preços, publicado pela Ceasa – MG / Unidade Grande BH.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 20 de dezembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 365/2021
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 2.000m² de grama
esmeralda, conforme estabelecido no Inciso VI do artigo 43 da Lei Licitatória, em favor das
empresas Markoluka móveis e Equipamentos Ltda. – EPP: Item 01 – Mesa redonda MDP –
medidas: 1,60x0,60x0,75 em MDP 30mm, pe painel – c/ 03 gavetas/chave (lado esquerdo) – cor
Atenas – talon, solda mig, pintura eletrostática, sendo o tampo da mesa medindo 0,74cm base
maior, 0,34cm base menor x 0,45cm nas laterais x 0,80cm altura – c/ porta livro em gradil armado
e cadeira c/ encosto tendo como medida total 0,80cm de altura. – R$ 590,00 (quinhentos e
noventa reais) Un – Minas Office (GFP3 MDF166P), Item 02 – Armário alto de madeira – c/ 2
portas/chave – c/ 03 prateleiras – tampo 30mm – medindo 1,60x0,80x0,40 – na cor Atenas – R$
657,00 (seiscentos e cinquenta e sete reais) Un – Minas Office (ADF2), Item 03 – Armário
executivo – ½ porta c/chave – c/ 3 prateleiras – tampo de 30mm – 1,60x0,80x0,40 – cor Atenas.
– R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais) Un – Minas Office (AXF2), Item 04 – Cadeira digitador
giratória c/ regulagens encosto, braços e altura NR17 – tecido na cor preta. – R$ 380,00 (trezentos
e oitenta reais) Un – Mobilan (Linha Draco), Item 05 – Cadeira secretária fixa – c/ 4 pés – tubo 7/
8 – tecido preto. – R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais) Un – Mobilan (Linha Still), Item 06 –
Cadeira de auditório em polipropileno – c/ pés em alumínio – capc. 120 kg – preta. – R$ 77,00
(setenta e sete reais) Un – Paramount, Item 08 – Claviculário p/ 60 chaves em aço c/ porta e
chave – c/ ganchos – altura x largura (29cmx27cm). – R$ 209,00 (duzentos e nove reais) Un –
Multifort (60CH), Item 09 – Mesa linha PE40 – c/ 3 gavetas do lado direito – 1,64x0,60 – cor Atenas
– R$ 656,00 (seiscentos e cinquenta e seis reais) Un – Pandin (Linha PE 40 M1640PG03PE40),
perfazendo o valor total da contratação em R$ 9.892,00 (nove mil, oitocentos e noventa e dois
reais); Farah Licitações e Comércio Ltda.: Item 07 – Roupeiro em aço c/ 8 vãos gdes – com
pitão chapa 26 – R$ 798,00 (setecentos e noventa e oito reais) Un – Comaço (FRP 8), perfazendo
o valor total da contratação em R$ 798,00 (setecentos e noventa e oito reais); e ADS Transporte,
Consultoria e Informática Ltda.: Item 10 – Televisão 65” - Smart TV ultra HD 4K – R$ 4.700,00
(quatro mil e setecentos reais) Un – LG (65UP7750PSB), Item 11 – Caixa de som 500WTS – c/
entrada para microfone – R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais) Un – Mondial (CM-500),
perfazendo o valor total da contratação em R$ 5.440,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta
reais).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Prefeitura do Município de Varginha (M.G.), 21 de dezembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 327/2021
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 327/2021, cujo objeto constitui-se da
contratação de serviços incluindo o fornecimento de mão de obra e disponibilização de
equipamentos necessários para o controle de pombos em unidade educacional.
Registre-se e publique-se.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------REVOGAÇÃO
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 364/2021
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 364/2021, cujo objeto constitui-se da
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contratação de serviços para impressão de documentos e reprodução de cópias reprográficas,
incluindo fornecimento de máquinas / equipamentos e insumos necessários à plena execução do
objeto.
Registre-se e publique-se.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATOS DE CONTRATOS - DEZEMBRO/2021
Contrato
Processo
Objeto
de Agricultura
Contratante
Contratada
Valor
Prazo
Signatários
=
Contrato
Processo
Objeto
solução integrada,
Contratante
Contratada
Valor
Prazo
Signatários

:
:
:
:
:
:
:

176/2021. Datado de 10/12/2021.
:
Pregão Presencial nº 323/2021
A aquisição de 1 (um) trator agrícola para a Secretaria Municipal
Município de Varginha e
D C J Máquinas Agrícolas Ltda.
R$ 180.000,00
120 (cento e vinte) dias corridos
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Paulo Soares da Silva

:

178/2021. Datado de 14/12/2021.
:
Concorrência nº 001/2021
:
A contratação de Sistema de Ensino Estruturado que por meio de
em que mobiliza, organiza e avalia a aprendizagem dos estudantes
:
Município de Varginha e
:
SEFE Sistema Educacional Família e Escola Ltda.
:
R$ 4.049.430,00
:
12 (doze) meses
:
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Roberto Costacurta Alves Pinto

=
Contrato
:
Processo
Objeto
:
XRV Hybrid 2021/2022
Contratante
:
Contratada
:
Valor
:
Prazo
:
Signatários
:

179/2021. Datado de 14/12/2021.
:
Pregão Presencial nº 340/2021
A aquisição de 1 (um) veículo 0Km – Marca Toyota – Modelo Cross
Município de Varginha e
Nipônica Comércio de Veículos Ltda.
R$ 189.000,00
90 (noventa) dias corridos
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Evandro César Garms

=
Contrato
:
Processo
:
Objeto
:
XRV Hybrid 2021/2022
Contratante
:
Contratada
:
Valor
:
Prazo
:
Signatários
:

179/2021. Datado de 14/12/2021.
Pregão Presencial nº 340/2021
A aquisição de 1 (um) veículo 0Km – Marca Toyota – Modelo Cross
Município de Varginha e
Nipônica Comércio de Veículos Ltda.
R$ 189.000,00
90 (noventa) dias corridos
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Evandro César Garms

=

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO
Contrato
Processo
Objeto
Sehad – Secretaria
Contratante
Contratada
Valor
Prazo
Signatários

Aditivo n.º
Processo
Objeto
Partes

:
:
:
:

Extensão - Fadepe
Valor
:
Prazo
:
Signatários
:

=

=

183/2021. Datado de 17/12/2021.
:
Pregão Presencial nº 328/2021
A contratação de empresa especializada para fornecimento de
Gestão da Assistência Social, de acordo com o Sistema Único de
Município de Varginha e
Jungle Consultoria e Soluções Sociais Ltda
R$ 17.900,00
12 (doze) meses
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Igor Guadalupe Coelho

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS A CONTRATOS, CONTRATOS DE LOCAÇÃO E ATAS DE
REGISTRO DE PREÇOS – DEZEMBRO/2021

=
181/2021. Datado de 15/12/2021.
:
Pregão Presencial nº 338/2021
:
A contratação de serviços para reforma do sistema telefônico da
Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social
:
Município de Varginha e
:
José Alberto dos Santos Cândido
:
R$ 9.900,00
:
20 (vinte) dias corridos
:
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. José Alberto dos Santos Cândido

182/2021. Datado de 15/12/2021.
:
Pregão Presencial nº 338/2021
:
A contratação de serviços para reforma do sistema telefônico da
Municipal de Habitação e Desenvolvimento Social
:
Município de Varginha e
:
José Alberto dos Santos Cândido
:
R$ 9.900,00
:
20 (vinte) dias corridos
:
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. José Alberto dos Santos Cândido

=
Contrato
:
184/2021. Datado de 20/12/2021.
Processo
:
Pregão Presencial nº 307/2021
Objeto
:
A contratação de serviços para confecção e instalação de
alambrados em tela na Escola Municipal Profª Maria Aparecida Abreu
Contratante
:
Município de Varginha e
Contratada
:
Nutrifênix Comércio Varejista e Serviços Ltda.
Valor
:
R$ 23.890,00
Prazo
:
30 (trinta) dias corridos
Signatários
:
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Tomás de Aquino Goulart
=
Contrato
:
185/2021. Datado de 20/12/2021.
Processo
:
Pregão Presencial nº 344/2021
Objeto
:
A contratação de empresa para prestação de serviços de
arteterapia
Contratante
:
Município de Varginha e
Contratada
:
Cláudia Silva de Assis
Valor
:
R$ 21.600,00
Prazo
:
12 (doze) meses
Signatários
:
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, a Sra. Cláudia Silva de Assis

=
Aditivo n.º

:

19

:

=
Contrato
:
Processo
Objeto
:
licenciamento de Sistema de
Assistência Social (SUAS)
Contratante
:
Contratada
:
Valor
:
Prazo
:
Signatários
:

Contrato
:
180/2021. Datado de 15/12/2021.
Processo
:
Pregão Presencial nº 335/2021
Objeto
:
A aquisição de cestas básicas destinadas as ações sóciosociais
para enfrentamento do Covid 19
Contratante
:
Município de Varginha e
Contratada
:
Maria Teresa Pereira Coelho e Cia Ltda.
Valor
:
R$ 51.230,00
Prazo
:
De acordo com a Cláusula Segunda do Contrato (Cronograma
para Entrega)
Signatários
:
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, a Sra. Maria Teresa Pereira Coelho

Contrato
Processo
Objeto
Sehad – Secretaria
Contratante
Contratada
Valor
Prazo
Signatários

DE 2021

Processo
Objeto
Partes
Valor
Prazo
Signatários

:
:
:
:
:
:
:

Aditivo n.º

:

Licitação
Objeto
Partes

:
:
:
:
:
:
:

Valor
Prazo
Signatários
=

329/2021. Datado de 16/11/2021.
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2020
:
Processo Adm. nº 19.950/2019
Prorroga-se o prazo contratual
Município de Varginha e
Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e
Mantido o originário
12 (doze) meses
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. José Humberto Viana Lima Júnior
362/2021. Datado de 06/12/2021.
1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 031/2020
:
Processo Adm. nº 18.021/2020
Prorroga-se o prazo contratual
Município de Varginha e
Rodrigo Manuel Meirelles Rodrigues
R$ 2.200,00 por mês
6 (seis) meses
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pelo Locador, o Sr. Bruno Maritan Loredo

363/2021. Datado de 06/12/2021.
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 108/2020
Tomada de Preços nº 011/2020
Acresce serviços ao contrato originário
Município de Varginha e
W.S. Montagens e Pintura Industrial e Predial Ltda.
R$ 71.992,70
Mantido o originário
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, a Sra. Maria José Rocha
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:

Licitação
Objeto
Partes
Valor

:
:
:
:
:

Prazo
Signatários

:
:

=
Aditivo n.º
Licitação
Objeto
Partes
Valor
Prazo
Signatários
=
Aditivo n.º
Processo
Objeto
Partes
Valor
Prazo
Signatários
=
Aditivo n.º

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Processo
Objeto
:
Fomento originário
Partes
:
:
de Paulo
Valor
:
Prazo
:
Signatários
:

364/2021. Datado de 06/12/2021.
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 107/2021
Tomada de Preços nº 007/2021
Acresce e suprime serviços ao contrato originário
Município de Varginha e
Colméia RH Tecnologia e Serviços Eireli
R$ 28.760,71 (valor acrescido)
R$ 1.855,82 (valor suprimido)
Mantido o originário
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Thales Maia Chagas
365/2021. Datado de 06/12/2021.
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 109/2021
Pregão Presencial nº 233/2020
Prorroga-se o prazo contratual
Município de Varginha e
Costa Terraplenagem Construtora Ltda.
Mantido o originário
2 (dois) meses
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Donizeti Costa
366/2021. Datado de 09/12/2021.
1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação nº 029/2020
Processo Adm. nº 16.856/2020
Prorroga-se o prazo contratual
Município de Varginha e
Marcel Silva Zanetti
R$ 3.900,00 por mês
12 (doze) meses
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Como Locador, o Sr. Marcel Silva Zanetti
367/2021. Datado de 10/12/2021.
1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 002/2021
:
Processo Adm. nº 941/2021
Remanejamento e acréscimo de recursos financeiros ao Termo de
Município de Varginha e
Conselho Metropolitano de Pouso Alegre da Sociedade São Vicente
R$ 25.000,00
Mantido o originário
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Entidade, o Sr. Carlos Donizeti Barros

=

Aditivo n.º

:

Licitação
Objeto
Partes

:
:
:
:
:

Valor
e;

:

Licitação
Objeto
Partes

:
:
:
:
:
:
:

368/2021. Datado de 10/12/2021.
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 114/2021
Pregão Presencial nº 009/2021
Prorroga-se o prazo contratual, referente ao Lote 02
Município de Varginha e
W.A. Construtora C.V. Ltda.
Mantido o originário
2 (dois) meses
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Welington Alexandre

R$ 10.025,54 por mês, para repactuação de seu Aditivo nº 045/
:
:

Mantido o originário
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Thales Maia Chagas

=
Aditivo n.º

:

372/2021. Datado de 09/12/2021.
5º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2018
Processo Adm. nº 1.310/2018
Majora-se o preço contratual
Município de Varginha e
Diagnóstica Ltda.
R$ 1.9000,000,00
Mantido o originário
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Antônio Janini Neto

Processo
Objeto
Partes
Valor
Prazo
Signatários
=
Aditivo n.º
Licitação
Objeto
Partes
Valor
Prazo
Signatários
=
Aditivo n.º
Licitação
Objeto
Partes
Valor
Prazo
Signatários

Licitação
Objeto
Partes
Valor
Prazo
Signatários
=
Aditivo n.º

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

=
Aditivo n.º

:

Licitação
Objeto
Partes

:
:
:
:
:
:
:

Valor
Prazo
Signatários

369/2021. Datado de 10/12/2021.
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 107/2021
Tomada de Preços nº 007/2021
Prorroga-se o prazo contratual
Município de Varginha e
Colméia RH Tecnologia e Serviços Eireli
Mantido o originário
Até o dia 26/01/2022
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Thales Maia Chagas

=
Aditivo n.º

:

Licitação
Objeto
Partes

:
:
:
:
:
:
:

Valor
Prazo
Signatários

370/2021. Datado de 10/12/2021.
5º Termo Aditivo ao Contrato nº 088/2018
Pregão Presencial nº 155/2018
Majora-se o preço contratual
Município de Varginha e
Colméia RH Tecnologia e Serviços Eireli
R$ 22.470,70 por mês
Mantido o originário
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Thales Maia Chagas

371/2021. Datado de 10/12/2021.
8º Termo Aditivo ao Contrato nº 068/2018
Pregão Presencial nº 102/2018
Majora-se o preço contratual
Município de Varginha e
Colméia RH Tecnologia e Serviços Eireli
R$ 56.627,70 por mês, para repactuação do Contrato nº 068/2018

2019
Prazo
Signatários

=
Aditivo n.º

Aditivo n.º

Valor
Prazo
Signatários
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ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

Aditivo n.º

DEZEMBR
O DE 2021
DEZEMBRO

Licitação
Objeto
Partes
Valor
Prazo
Signatários
=
Aditivo n.º

:
:
:
:
:
:
:

373/2021. Datado de 13/12/2021.
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 134/2021
Tomada de Preços nº 012/2021
Prorroga-se o prazo contratual
Município de Varginha e
GW Engenharia Projetos e Execução de Obras Ltda - ME
Mantido o originário
Até o dia 25/03/2022
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, a Sra. Marina Santos Tavares
374/2021. Datado de 13/12/2021.
8º Termo Aditivo ao Contrato nº 076/2019
Concorrência nº 003/2019
Prorroga-se o prazo contratual
Município de Varginha e
Tri Service Engenhart’s e Terceirização Ltda.
Mantido o originário
2 (dois) meses
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Gustavo Luis de Souza Naback
375/2021. Datado de 13/12/2021.
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 111/2020
Concorrência nº 004/2020
Retifica a execução dos serviços descritos na planilha em anexo
Município de Varginha e
Construtora Corte Ltda.
Mantido o originário
Mantido o originário
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Lucas Uba de Carvalho
376/2021. Datado de 14/12/2021.
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2021
Pregão Presencial nº 204/2020
Prorroga-se o prazo contratual
Município de Varginha e
Colméia RH Tecnologia Serviços Eireli
Mantido o originário
12 (doze) meses
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Thales Maia Chagas

:
377/2021. Datado de 15/12/2021.
24º 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, referente a transferência da parcela do mês de Novembro de 2021
Convenentes
:
Município de Varginha, por intermédio da Secretaria Municipal de
Saúde e o
:
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, o Sr. João Carlos Ottoni Adell
=
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Aditivo n.º

:

378/2021. Datado de 15/12/2021.
25º 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, referente a transferência da parcela do mês de Dezembro de 2021
Convenentes
:
Município de Varginha, por intermédio da Secretaria Municipal de
Saúde e o
:
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, o Sr. João Carlos Ottoni Adell
=
Aditivo n.º
:
379/2021. Datado de 17/12/2021.
8º Termo Aditivo ao Contrato nº 057/2018
Licitação
:
Pregão Presencial nº 054/2018
Objeto
:
Prorroga-se o prazo contratual
Partes
:
Município de Varginha e
:
Colméia RH Tecnologia Serviços Eireli
Valor
:
Mantido o originário
Prazo
:
2 (dois) meses
Signatários
:
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Thales Maia Chagas
=
Aditivo n.º
:
380/2021. Datado de 20/12/2021.
6º Termo Aditivo ao Contrato nº 088/2018
Licitação
:
Pregão Presencial nº 155/2018
Objeto
:
Prorroga-se o prazo contratual
Partes
:
Município de Varginha e
:
Colméia RH Tecnologia Serviços Eireli
Valor
:
Mantido o originário
Prazo
:
12 (doze) meses
Signatários
:
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Thales Maia Chagas
=
Aditivo n.º
:
381/2021. Datado de 20/12/2021.
5º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2018
Licitação
:
Pregão Presencial nº 151/2017
Objeto
:
Prorroga-se o prazo contratual
Partes
:
Município de Varginha e
:
Onofre de Paiva - Mei
Valor
:
Mantido o originário
Prazo
:
12 (doze) meses
Signatários
:
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, a Sra. Alice de Oliveira
=
Aditivo n.º
:
382/2021. Datado de 20/12/2021.
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2020
Licitação
:
Pregão Presencial nº 002/2020
Objeto
:
Prorroga-se o prazo contratual
Partes
:
Município de Varginha e
:
Serviços CFC Ltda.
Valor
:
Mantido o originário
Prazo
:
12 (doze) meses
Signatários
:
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Roberto Andere
=
Aditivo n.º
:
383/2021. Datado de 20/12/2021.
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 009/2020
Licitação
:
Pregão Presencial nº 202/2019
Objeto
:
Prorroga-se o prazo contratual
Partes
:
Município de Varginha e
:
BP Saúde Ltda.
Valor
:
Mantido o originário
Prazo
:
12 (doze) meses
Signatários
:
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Hélio de Almeida Nascimento Júnior
=
Aditivo n.º

:

Licitação
Objeto
Partes
Valor

:
:
:
:
:

Prazo
Signatários

:
:

=

384/2021. Datado de 20/12/2021.
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 085/2021
Tomada de Preços nº 002/2021
Acresce e suprime serviços e prorroga-se o prazo contratual
Município de Varginha e
Construtora CNT Eireli
R$ 9.429,28 (valor acrescido) e
R$ 10.614,25 (valor suprimido)
Até o dia 21/01/2022
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. Fabrício Cunha Fael
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Aditivo n.º

:

Licitação
Objeto
Partes

:
:
:
:
:
:
:

Valor
Prazo
Signatários
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385/2021. Datado de 21/12/2021.
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2019
Pregão Presencial nº 175/2018
Prorroga-se o prazo contratual
Município de Varginha e
JVC Assessoria em Publicidade Ltda.
Mantido o originário
12 (doze) meses
Pelo Município, o Prefeito Municipal, Sr. Vérdi Lúcio Melo
Pela Contratada, o Sr. José Valdevino Campos

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: 13/12/2021 a 18/12/2021
Nome
Processamento Placa
Infração Data
Hora
Carvalho Faria Const.e Incorpo AG05936780 FTZ-5066
736-62 29/11/2021 14:08
Geraldo Aleandro De Sousa
AG05937107 OOZ-9854 554-14 25/11/2021 09:15
Jose Maria De Lima
AG05937001 QWR-7305 704-81 17/11/2021 11:47
Leidiane Fonseca Da Silva
AG05936778 HOF-8555 763-31 27/11/2021 11:31
Sandro Henrique De O Silva
AG05936777 GVI-7050
736-62 27/11/2021 11:28
Talis Weverton Laje
AG05936795 PYP-5J64
736-62 29/11/2021 15:46
Eduardo Bueno Sepini
Diretor do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito
Autoridade de Trânsito do Município de Varginha
=
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA
O Chefe do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito do Município de Varginha, na
qualidade de Autoridade de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trânsito
Brasileiro, na Deliberação nº 66/04, do Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN-MG, e Resolução nº 404/12, art. 12º,do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, considerando que a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Penalidade de
Multas por não ter localizado os proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das
respectivas penalidades, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de 30 (Trinta) dias, contados
desta publicação, para interpor recurso junto à Junta Administrativa de Recursos de Infrações
do DEMUTRAN/VARGINHA-MG - JARI, e/ou proceder ao pagamento da multa por oitenta por
cento do seu valor, na forma estabelecida pelo artigo 284 do C.T.B.
Notificação da Penalidade de Multa
Período de devolução: 13/12/2021 a 17/12/2021
Nome
Processamento
Placa
Infração
Data
Adriana Passatuto
AG03640566 GQG-7451 604-12 16/07/2021
Aline Marques Sampaio
AG03648424 AYH-2180 736-62 27/07/2021
Bruno Goncalves Moreira
AG03649200 HDP-8976 763-32 21/09/2021
Bruno Goncalves Moreira
AG03649372 HDP-8976 703-01 21/09/2021
Elton Moises Da Silva
AG03649314 EEC-4041 768-41 18/09/2021
Jackson Laredo Rodrigues Ferreir
AG03648853 HIC-5293 545-21 06/08/2021
Juliano Leite Da Silva
AG03649373 EIQ-9106 554-14 22/09/2021
Lucas Fonseca Bonifacio
AG03649199 CVC-6897 763-31 21/09/2021

Valor
195,23
130,16
293,47
293,47
130,16
195,23
195,23
293,47

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

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES
RECURSO: 70/2021
RECORRENTE: HITI SANT'ANNA FORESTI
PLACA DO VEÍCULO: OWN-8890
PREZADO SENHOR,
O PRESIDENTE DA JARI- JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES / VARGINHAMG, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, LEVAAO SEU CONHECIMENTO QUE OS MEMBROS
DA JUNTAADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI/VARGINHA-MG, ANALISARAM
INICIALMENTE O RECURSO APRESENTADO POR SER TEMPESTIVO, COMO TAMBÉM DECIDIRAM
CONCLUSIVAMENTE SOBRE TODO O PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA REFERENCIADO,
CONFORME ABAIXO EXPLICITADO:
APÓS ANÁLISE DE TODO O CONTEÚDO DO REFERIDO PROCESSO, FOI VERIFICADO PELOS
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JULGADORES QUE NÃO HÁ IRREGULARIDADES NO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO
AG03648527 E NA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE, PROCESSAMENTO: 11734544 APLICADAS.
DESTACA-SE, DATA VÊNIA, QUE O RECURSO APRESENTADO POR V. Sa. NÃO OFERECEU
COMPROVAÇÃO CONSISTENTE PARA CONTRAPOR A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO APLICADA EM
SEU DESFAVOR.
ANTE O EXPOSTO, NÃO HAVENDO ALTERNATIVAS OUTRAS A SEREM ANALISADAS, OS
MEMBROS DA JUNTA JULGADORA, NO DIA 09/11/2021, POR UNANIMIDADE, DECIDIRAM E
JULGARAM IMPROCEDENTE O RECURSO INTERPOSTO, CONCLUINDO FINALMENTE PELA
LEGITIMIDADE DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.
ASSIM SENDO, ESCLARE QUE NESTA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PREVALECEU A NORMA LEGAL
PREVISTA NO CÓDIGO DE INFRAÇÃO 5541-4, ART. 181, INCISO XVII DO CTB - CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO (ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO - VAGA DE
CARGA E DESCARGA).
NESTA OPORTUNIDADE, INFORMA A V. Sa QUE DAS DECISÕES DA JARI/VARGINHA/MG CABERÁ RECURSO PARA O CETRAN/MG, NO PRAZO DE TRINTA (30) DIAS CONTADOS DA
NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO OU PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO DE IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO, NA FORMA ESTABELECIDA PELOS ARTIGOS 288 E 289 DO CTB, A SER PROTOCOLADO
DIRETAMENTE OU POR VIA POSTAL, NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E
TRÂNSITO - DEMUTRAN/JARI/VARGINHA/MG, SITUADO NA ALAMEDA DOS IPÊS, 01 - BAIRRO
PINHEIROS - VARGINHA/MG - CEP:37030-640.
ATENCIOSAMENTE,
JOSÉ ALADIR SOARES
PRESIDENTE DA JARI / VARGINHA-MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCURSO PÚBLICO 001/2020
EXTRATO DE EDITAL 001/2021
O Município de Varginha/MG, por meio de seus representantes legais, torna público, por meio
deste extrato, a retomada do certame e a abertura de período para solicitação de cancelamento/
devolução da taxa de inscrições e de atendimento especial para a realização de prova (de 27 a
31/12/2021). Para maiores informações, o candidato deverá consultar o edital completo no
Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal e nos sites www.varginha.mg.gov.br e
www.objetivas.com.br. Verdi Lúcio Melo, Prefeito Municipal e Evandro Marcelo dos Santos,
Procurador-Geral do Município. Objetiva Concursos, 30 anos de serviço com seriedade e
ética.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONCURSO PÚBLICO 001/2020 - EDITAL 001/2021
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS
O Município de Varginha/MG, por meio de seus representantes legais, torna pública, por este
edital, a retomada do Concurso Público 001/2020, conforme segue:
1. O andamento dar-se-á conforme o cronograma de execução abaixo disposto, cumpridas, em
todas as etapas, as medidas sanitárias relativas ao enfrentamento da pandemia de COVID-19.
Considerando que as normas de biossegurança recomendadas pelas autoridades de saúde
poderão sofrer atualização até a realização de cada etapa, os critérios mínimos de segurança a
serem cumpridos serão estabelecidos e publicizados oportunamente, em data próxima a cada
evento, restando, desde logo, todos os candidatos cientes quanto à obrigatoriedade de cumprirem com tais disposições, sob pena de eliminação do certame, descabendo, ainda, qualquer
alegação de desconhecimento:
DATA
EVENTOS
23/12/21
Divulgação da retomada do certame e demais disposições
De 27 a 31/12/2021
Período para solicitação de cancelamento e devolução da taxa de i
nscrição
De 27 a 31/12/2021
Novo período para solicitação de atendimento especial para realização de prova
27/01/22
Atualização da homologação definitiva das inscrições, convocação
para a prova objetiva e demais disposições
13/02/22
Aplicação da Prova Objetiva
14/02/22
Divulgação do Gabarito Preliminar (a partir das 14h)
15 a 17/02/2022
Período para interposição de recursos do gabarito preliminar e vista
de prova padrão
03/03/22
Divulgação do gabarito definitivo e resultado preliminar da prova
objetiva
04, 07 e 08/03/2022
Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar
da prova objetiva
17/03/22
Resultado definitivo da prova objetiva e convocação para a prova
discursiva
27/03/22
Aplicação da prova discursiva
14/04/22
Resultado preliminar da prova discursiva
18 a 20/04/2022
Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar
da prova discursiva
28/04/22
Resultado definitivo da prova discursiva e convocação para a prova
de títulos
29/04, 02 e 03/05/2022
Período de entrega de Títulos
19/05/22
Resultado preliminar da prova de títulos
20, 23 e 24/05/2022
Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar
da prova de títulos
02/06/22
Resultado definitivo da prova de títulos
09/06/22
Divulgação da classificação preliminar
10, 13 e 14/06/2022
Período para interposição de recursos contra a classificação preliminar

23/06/22
Classificação Final
2. O Concurso Público 001/2020 passa a constar com as disposições ora trazidas, revogadas
todas as disposições em contrário e ratificadas todas as etapas já concluídas, restando, desde
logo, todos os candidatos cientes e compromissados com os termos estabelecidos, sob pena de
exclusão do certame. Caso o candidato não esteja disposto a se sujeitar às regras referentes à
retomada, inclusive àquelas específicas que serão publicadas quando da convocação para as
provas, deverá solicitar o cancelamento da inscrição e devolução do valor da taxa, nos termos
do item 4 deste edital.
3. Da solicitação de atendimento especial para a realização de prova: Os candidatos que, devido
ao período transcorrido, necessitarem de atendimento especial para a realização da prova,
deverão acessar sua área do candidato e, no campo “envio de documentos”, anexar o
requerimento, Anexo II do Edital de Abertura das Inscrições, acompanhado dos documentos
estabelecidos no respectivo edital para o deferimento da solicitação. Tal procedimento deverá
ser realizado durante o período estabelecido no cronograma de execução.
4. Da solicitação de cancelamento da inscrição e devolução do valor da taxa: Durante o período
estabelecido no cronograma de execução, os candidatos que NÃO tiverem interesse em continuar
participando do certame DEVERÃO acessar o site www.objetivas.com.br e, na sua área do
candidato, clicar na opção “Mais informações" e, na situação da inscrição, clicar em "Devolução
da Taxa de Inscrição", preenchendo ali todas as informações necessárias (banco, tipo de conta
(corrente ou poupança), agência com dígito, conta com dígito, titular da conta, CPF do titular da
conta, etc.). (Não será aceito conta de terceiros).
4.1. Após o término do período determinado no Novo Cronograma de Execução, a Objetiva
Concursos encaminhará a lista de solicitações para o Município de Varginha, para que este, por
meio da Secretaria da Fazenda de Varginha/MG, que é quem detém os valores referentes ao
pagamento das taxas de inscrição do certame, efetue o depósito do valor referente à taxa de
inscrição.
4.2. O valor referente à taxa de inscrição será depositado diretamente na conta bancária informada pelo candidato quando da solicitação, de forma que é imperativo que o candidato preencha
corretamente suas informações quando da solicitação
4.3. O Município de Varginha/MG e a empresa Objetiva Concursos não se responsabilizam por
erros de preenchimento de dados, por solicitações não recebidas por motivos de ordem técnica
de computadores.
4.4. Cumpre salientar que, uma vez que o candidato solicitar o cancelamento da inscrição e a
devolução do valor referente à taxa da respectiva inscrição, aquela inscrição restará eliminada
do certame e o candidato não terá como prosseguir e nem como ingressar novamente no
certame. Desta forma, orientamos aos candidatos para que só solicitem o cancelamento da
inscrição e a devolução do valor da taxa caso tiverem certeza de que realmente NÃO querem
mais participar do certame.
4.5. A ausência de solicitação de cancelamento da inscrição e devolução, por parte do candidato, durante o período determinado no cronograma de execução, implica aceitação tácita
quanto às regras referentes à retomada, descabendo quaisquer alegações de desconhecimento
e/ou discordância.
5. Acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital de Abertura das Inscrições, é
de responsabilidade exclusiva do candidato.
Varginha/MG, 23 de dezembro de 2021.
Evandro Marcelo dos Santos,
Procurador-Geral do Município.
Verdi Lúcio Melo,
Prefeito Municipal.
Registre-se e publique-se.

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA
Processo Administrativo nº. 16.629 / 2021 – Edital nº. 119 / 2021
CLASSIFICADOS

Classif
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

Inscr
001/2021
005/2021
007/2021
004/2021
002/2021
011/2021
006/2021
003/2021
009/2021

Técnico em Laboratório
Pontuação Data Nasc
Candidato (a)
16
05/01/72
Maria Lúcia Ferroni Tavares
16
07/06/88
Larissa Scotini Furtado Leite
8
25/11/83
Tatiane do Amor Costa
8
14/01/95
Maquecine da Silva Estevam
5
07/01/92
Graziele Cardoso Manso
4
24/06/94
Danielle Caroline Aparecida Silva Melo
0
09/05/68
Elaine Aparecida Gonçalves Pedreira
0
15/09/87
Raoni Soares da Cunha Araújo Ramos
0
05/04/98
Sarah Cândido Maciel
DESCLASSIFICADOS

Técnico em Laboratório
Inscrição Candidato
Data Nasc
Motivo da Desclassificação
010/2021 Karla Maria Costa Morais
15/07/90
Item 5.4. Cópia dos seguintes
documentos deve ser anexada ao e-mail. c) Certificado que comprove a habilitação para exercício
do cargo (Diploma de conclusão do curso - frente e verso) d) Registro no Conselho Regional de
Classe (Vigente com jurisdição na área onde ocorrerá o exercício)
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Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
Ana Maria Rosa
Presidente da Comissão de Seleção
Pamela Pereira Candido
Diretora do Departamento de Urgências e Emergências
Viviane Muniz Ongaro de Souza Vieira
Membro da Comissão
=
Processo Administrativo nº. 16.629 / 2021 – Edital nº. 119 / 2021
CLASSIFICADOS
TNS / PS / Farmacêutico / Bioquímico
Classif Inscr
Pontuação Data Nasc
Candidato (a)
1º
001/2021
21
27/12/64
Nalmira Martins da Costa Araújo
2º
013/2021
21
11/09/81
André Florêncio
3º
005/2021
21
02/01/84
Derlaine Justo dos Santos
4º
006/2021
21
21/08/87
Roger Flausino Galdino de Lima
5º
015/2021
16
29/03/75
Waldir José de Assis
6º
002/2021
12
16/06/78
Teluanne Bemfica Neves
7º
017/2021
8
10/11/79
Junielle Nascimento Aguiar Baroni
8º
010/2021
5
02/06/72
Wallace Roberto de Freitas Pinto
9º
007/2021
5
20/02/94
Laura Luiza de Oliveira Carvalho Milan
10º
003/2021
0
07/10/81
Daniel de Oliveira Passos
11º
004/2021
0
16/11/83
Fábio dos Santos Almeida
12º
008/2021
0
20/07/85
Andresa de Oliveira Brandão
13º
011/2021
0
18/04/86
Nayara de Oliveira Mendes
14º
016/2021
0
21/06/90
Graziella Regina Eduardo da Silva
15º
009/2021
0
25/10/91
Jordana Roberta Silva Martins
DESCLASSIFICADOS
TNS / PS / Farmacêutico / Bioquímico
Inscr
Candidato
Data Nasc
Motivo da Desclassificação
012/2021 Cláudia Morais Pereira
06/02/90
Item 1. Das Vagas – TNS / PS /
Farmacêutico / Bioquímico – a) Ensino Superior completo em Farmácia.
Inscr
Candidato
Data Nasc
Motivo da Desclassificação
014/2021 Larissa Guedes Rodrigues
15/04/95
Item 1. Das Vagas – TNS / PS /
Farmacêutico / Bioquímico – a) Ensino Superior completo em Farmácia.
Inscr
Candidato
Data Nasc
Motivo da Desclassificação
018/2021 Poliana do Carmo Pimenta
24/12/99
Item 1. Das Vagas – TNS / PS /
Farmacêutico / Bioquímico – a) Ensino Superior completo em Farmácia.
Inscr
Candidato
Data Nasc
Motivo da Desclassificação
Wanderley Braga Domingheti
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Inscrição Candidato
Data Nasc
Motivo da Desclassificação
008/2021 Ana Luiza Alves Teixeira
Item 5.4. Cópia dos seguintes
documentos deve ser anexada ao e-mail. a) Carteira de Identidade (RG) b) CPF c) Certificado que
comprove a habilitação para exercício do cargo (Diploma de conclusão do curso - frente e verso)
d) Registro no Conselho Regional de Classe (Vigente com jurisdição na área onde ocorrerá o
exercício) e) Títulos e experiência conforme anexo I (Caso possua) f) Comprovante de endereço.
Varginha, 17 de dezembro de 2021

019/2021

DEZEMBR
O
DEZEMBRO

21/08/59

Inscrição realizada intempestivamente

Varginha, 17 de dezembro de 2021
Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
Ana Maria Rosa
Presidente da Comissão de Seleção
Pamela Pereira Candido
Diretora do Departamento de Urgências e Emergências
Viviane Muniz Ongaro de Souza Vieira
Membro da Comissão
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE INSCRITOS E CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
Edital 120/2021
Publicado em cumprimento ao Artigo 92 da Lei Orgânica do Município de Varginha (Edital
postado na página oficial do Município na internet em 16.12.2021)
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais, divulga o resultado da convocação realizada através do Edital 1202021, para
provimento através de contratação por tempo determinado para exercer funções do cargo de
Técnico em Raio X, nos termos do Processo nº 17.270/2021.
Fica imediatamente convocada para comparecimento no Departamento de Recursos Humanos até
20.12.2021 para início dos procedimentos de contratação a candidata relacionada no quadro
abaixo.
Cargo: Técnico em Raio X
Classif. Inscr
E-mail enviado / horário Candidato (a)
Situação
11º
11736
14/12/21 – 08:07
Marcela da Silva Lemes Soares
Convocada
Fica considerado como excedente para a vaga apresentada neste processo, o candidato abai-xo
relacionado:
Cargo: Técnico em Raio X
Classif. Inscr
E-mail enviado / horário Candidato (a)
Situação
12º
11835
14/12/21 – 15:36
Marco Aurélio da Silva Sousa
Excedente
Varginha,16 de dezembro de 2021.
Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
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EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA 123/2021
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, no uso de
suas atribuições legais, estabelece normas para a realização de SELEÇÃO SIMPLIFICADA, para
a contratação de profissionais para desempenharem atividades no cargo abaixo descrito,
conforme especificações contidas neste Edital:
1. DAS VAGAS
Cargos: TNS/ES/Médico Pediatra
Vagas: 04
Requisitos Mínimos: a) Ensino Superior Completo Medicina; e
b) Possuir título de especialista em Pediatria (Habilitação / residência em Pediatria) e;
c) Registro da Especialidade (Pediatria) no respectivo Conselho Regional de Classe (CRM)
vigente e com jurisdição na área onde ocorrerá o exercício das atividades.
Vencimento : R$ 6.403,40
Jornada: 20 horas semanais
2 – DO REGIME JURÍDICO E PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O regime jurídico único dos servidores do Município de Varginha é o ESTATUTÁRIO, instituído pela
Lei Municipal 1.875/1990 e o prazo para contratação não poderá ultrapassar 06 (seis) meses,
podendo ser encerrado antes caso ocorra provimento por concurso ou encerramento da demanda.
2.1. As hipóteses de dispensa estão previstas no item 9.
3 – FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público para atender à execução de serviços, com a
devida autorização do senhor Prefeito, conforme Processo Administrativo no 17.378/2021.
4 – REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
• gozar dos direitos políticos;
• estar em dia com as obrigações eleitorais;
• estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;
• ter habilitação legal (título de especialista em Dermatologia) e estar devidamente inscrito no
órgão fiscalizador da profissão como Médico Pediatra na jurisdição em que ocorrerá o exercício
das atividades;
• possuir todos os requisitos exigidos para o cargo constante deste Edital, com documentação
hábil na data da inscrição;
• o candidato não poderá ter sido demitido da Prefeitura do Município de Varginha por
descumprimento de cláusula contratual ou exonerado por processo administrativo;
• cumprir as determinações deste Edital.
5 – DA REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO
5.1. A inscrição do candidato implicará em conhecimento prévio e na aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar
desconhecimento.
5.2. As inscrições deverão serão realizadas através do envio da documentação por e-mail,
conforme estabelecido abaixo:
Data para inscrição: Data para inscrição: 27.12.2021 e 28.12.2021
Horário: das 7h30 do dia 27.12.2021 às 16h00 do dia 28.12.2021
5.3. O candidato deverá encaminhar documentação para inscrição através de e-mail endereçado para patricia.borges@varginha.mg.gov.br com o assunto: “Inscrição Edital 123/2021 –
TNS/ES/Médico Pediatra”.
5.3.1. No corpo do texto deverá informar nome e número de telefone para contato e relacionar a
documentação anexada.
5.4. Cópia dos seguintes documentos deve ser anexada ao e-mail.
a) Carteira de Identidade (RG)
b) CPF
c) Certificado que comprove a habilitação para exercício do cargo (título de médico e de Pediatra
– cópia simples frente e verso)
d) Registro da Especialidade Pediatria no Conselho Regional de Classe (Vigente e com jurisdição
na área onde ocorrerá o exercício)
e) Títulos e experiência conforme anexo I (Caso possua)
f) Comprovante de endereço.
5.4.1. A documentação de inscrição enviada por e-mail deve ser digitalizada de maneira que se
apresente legível (não podem estar embaçadas ou pixeladas), sem sombras, borrões ou reflexos
ou recortes que impeçam sua análise. Se o documento for fotografado com câmera de celular,
deve ser colocado sobre uma superfície plana e observado se ficou numa perspectiva sem
angulação que distorça a imagem.
5.4.2. O candidato dever encaminhar frente e verso dos documentos solicitados.
5.5. Serão desclassificadas as inscrições que não apresentarem a documentação nos termos
estabelecidos no item 5.4, letras “a” até “e”.
5.6. Não serão classificadas, por serem realizadas intempestivamente, a documentação de
inscrição enviada por e-mail após as 16h00 do dia 28.12.2021
5.7. As inscrições são gratuitas e não são cobradas taxas de nenhuma natureza;
5.8. É vedado o acréscimo de qualquer documento após o ato de inscrição.
6 – DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
6.1 - Esta seleção constará de Prova de Títulos - Cursos de aperfeiçoamento profissional em
caráter classificatório, distribuídos conforme consta no Anexo I deste Edital.
6.2 - A classificação dos candidatos será elaborada na ordem decrescente do total de pontos
obtidos.
6.3 – O critério de desempate será pelo candidato mais velho.
7 – DOS RESULTADOS
7.1 - A listagem dos candidatos classificados será divulgada na página oficial do município: http:/
/www.varginha.mg.gov.br
7.2 – O resultado final estará disponível no site do município – http://www.varginha.mg.gov.br e
publicado no Órgão Oficial do Município.
8 - DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
8.1. Para elaboração do contrato, o candidato deverá atender na data da assinatura, às condi-
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ções especificadas a seguir:
• Ser brasileiro nato ou naturalizado.
• Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, apresentando certidão de quitação das
obrigações eleitorais.
• Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino.
• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos.
• Possuir escolaridade/habilitação exigidos para o cargo;
• Apresentar registro no Conselho Regional de Classe, vigente com jurisdição na área onde
ocorrerá o exercício);
• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
• Apresentar 2 fotos 3 x 4 coloridas, recentes e iguais;
• Apresentar cópia RG, CPF, PIS / PASEP, título e eleitor e comprovante da última votação;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação do divórcio ou cópia
da Declaração de União Estável feita perante tabelião;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia do CPF dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia da Carteira de Vacinação de filhos até 5 anos;
• Apresentar comprovante de matrícula Escolar dos filhos de até 14 anos;
• Apresentar Diploma ou Certificado de Escolaridade comprovando a habilitação exigida para
a função;
• Apresentar cópia do Comprovante de Residência que contenha CEP atualizado (máximo 02
meses, em nome próprio, do cônjuge ou companheiro (a), pai, mãe ou do locador devidamente
comprovado por contrato de aluguel);
• Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achandose no pleno gozo de seus direitos civis e políticos.
• Apresentar certidões negativas cível e criminal e declaração de bens, emitidas há no máximo
90 (noventa) dias bem como outros documentos que possam ser exigidos no ato da admissão.
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego
ou função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e
parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal.
• Não receber proventos de aposentadoria por incapacidade permanente.
• Ser considerado apto no exame médico pré-admissional a ser realizado pelo SESMT –
Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, para constatação de aptidão física;
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego
ou função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e
parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal.
• Não se enquadrar na situação de vedação de acúmulo de cargos estabelecida na Lei
Municipal 2.673/1995, Artigo 159, § 3º.
8.2. Não serão aceitos documentos com divergência no nome ou quaisquer outras informações
do candidato, implicando na exclusão do processo de contratação em atendimento ao Decreto
Municipal nº 8.623/2018.
9 – DO DISTRATO
9.1. O distrato pode ocorrer:
a) a pedido;
b) de ofício;
9.2. A dispensa de ofício se dará quando houver:
I – preenchimento do cargo por concurso;
II – diminuição da demanda de atendimento;
III - desempenho que não recomende a permanência, após a avaliação feita pela direção da
Unidade, devidamente documentados em Processo Administrativo e a critério da autoridade
competente conforme determinado no § 2º do art. 223 da Lei 2673/95;
IV – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
sistema;
V - contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
candidato;
9.3. Sempre que houver dispensa antes do prazo previsto no contrato, o servidor deverá ser
obrigatoriamente comunicado pela Secretaria a que estiver vinculado;
9.4. O servidor dispensado de ofício em virtude do disposto no Inciso II não poderá ser novamente
contratado.
10- DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
O rol de atribuições para os cargos está estabelecido no Decreto 8.660/2018.
11 – DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
Os casos omissos neste Processo Seletivo Simplificado serão analisados e julgados pela Comissão Especial designada conforme “ANEXO II” deste Edital, sendo que as decisões deverão ser
registradas em ata e anexadas ao processo autorizador.
12 – DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Caberá recurso contra o resultado da classificação no dia 30.12.2021, que deverá ser enviado
para o e-mail patricia.borges@varginha.mg.gov.br, identificando no campo “assunto” - Interposição de Recurso – Processo Seletivo Edital 123/2021 – SEMUS – TNS/ES/Médico Pediatra.
13 – DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
Os casos omissos neste Processo Seletivo Público serão analisados e julgados pela Comissão
Especial designada conforme “ANEXO II” deste Edital.
14 – DA CONVOCAÇÃO
14.1. Os candidatos classificados serão convocados através de contato telefônico,
correspondência eletrônica ou Edital de Convocação, devendo apresentar os documentos
necessários, principalmente o Registro no Conselho de Classe, vigente à época da convocação
para contratação, com jurisdição na área onde ocorrerá o exercício, sendo em local, data e
horário a serem definidos.
15 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - Este processo seletivo será válido pelo período de 1 (um) ano, contado a partir da
publicação da classificação final.
15.2 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das regras e
condições estabelecidas neste edital.
15.3 - O candidato classificado deverá manter junto à Prefeitura do Município de Varginha,

durante o prazo de validade deste Processo Seletivo, seu endereço atualizado, visando eventuais convocações. Deverá também estar atento às publicações de Editais de convocação para
o cargo, não lhe cabendo qualquer recurso ou reclamação caso não atenda à uma das formas
estabelecidas de convocação.
15.4 - Será automaticamente eliminado deste Processo Seletivo:
a) Candidato convocado que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, além
das cominações penais e civis;
b) Não comparecer nos locais, datas e horários determinados em qualquer uma das convocações;
c) Infringir qualquer norma ou regulamento do presente edital.
d) Não atender aos requisitos de inscrição estabelecidos no item 4.
15.4.1 – O Departamento de Recursos Humanos convocará os candidatos conforme item 14,
ficando o candidato ciente desde já que a convocação é para início imediato. O candidato que
não atender à qualquer etapa de convocação será excluído da vaga ofertada.
16 – CRONOGRAMA
Data: 27.12.2021 e 28.12.2021
Horário: das 7h30 do dia 27.12.2021 até as 16h do dia 28.12.2021
Atividade: Inscrição
Local: Através do e-mail: patricia.borges@varginha.mg.gov.br
Data: 29.12.2021
Horário: 17h30
Atividade: Divulgação da Classificação
Local: https://www.varginha.mg.gov.br
Data: 30.12.2021
Horário: 8h às 11h
Atividade: Interposição de Recurso
Local: Através do e-mail: patricia.borges@varginha.mg.gov.br
Data: 04.01.2022
Horário: 17h30 horas
Atividade: Classificação Final
Local: Publicação no Órgão Oficial do Município e Site do Município.
https://www.varginha.mg.gov.br
Varginha, 23 de dezembro de 2021.
Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
Miguel José Lima
Presidente da Comissão
Eduardo Silva
Membro da Comissão
Patrícia Teodora Borges
Membro da Comissão
ANEXO I
TÍTULOS
• Será atribuído 1,0 (um) ponto para cada título de pós-graduação lato sensu/especialização,
cujo conteúdo programático tiver aplicabilidade no cargo pretendido, sendo limitado a dois cursos;
• Serão atribuídos 2,0 (dois) pontos para outro curso de nível superior na área de Saúde;
• Serão atribuídos 2,0 (dois) pontos para cada título apresentado de pós graduação Strictu
sensu mestrado, cujo conteúdo programático tiver aplicabilidade no cargo pretendido, sendo
limitado a dois cursos.
• Serão atribuídos 3,0 (três) pontos para cada título apresentado de strictu sensu – doutorado,
cujo conteúdo tiver vinculação ao cargo pretendido, sendo limitado a dois cursos.
OBS: O curso de Aperfeiçoamento, especialização, Pós graduação(Lato-sensu), Mestrado ou
Doutorado, concluído, será considerado desde que compatível com o cargo optado pelo candidato, e que apresente histórico escolar com conteúdo do cargo ou que este conste no certificado com carga horária expressa de cada disciplina ou módulo cursado.
• Não serão considerados títulos de cursos ainda em andamento. Somente serão pontuados
cursos concluídos até a data de inscrição neste processo seletivo e que atenda aos requisitos
para análise do conteúdo programático.
• Os documentos de cursos realizados em Língua Estrangeira somente serão considerados
quando traduzidos para a Língua Portuguesa, por tradutor juramentado.
• Será atribuído 1,0 (um) ponto para cada certificado de Curso de Aperfeiçoamento Profissional
realizado pelo candidato com carga horária a partir de 40h até 120h. Neste item serão pontuados
apenas cursos realizados a partir de 01 de janeiro de 2015. A pontuação será limitada a quatro
cursos e somente será devida para cursos cujos certificados apresentem conteúdo programático e que tenham aplicabilidade no cargo pretendido.
• Serão atribuídos 2,0 (dois) pontos para cada certificado de Curso de Aperfeiçoamento
Profissional realizado pelo candidato com carga horária acima de 120h. Neste item serão pontuados apenas cursos realizados a partir de 01 de janeiro de 2015. A pontuação será limitada à
quatro cursos e somente será devida para cursos cujos certificados apresentem conteúdo
progra-mático e que tenham aplicabilidade no cargo pretendido.
• Serão atribuídos 0,1 (zero vírgula um) ponto aos títulos referentes à participação em cursos,
seminários e eventos similares, com carga horária acima de 08 (oito) horas, quando estes
fizerem parte do currículo de cursos de graduação, somando no máximo 10 (dez) pontos.
• Não serão considerados títulos de cursos ainda em andamento. Somente serão pontuados
cursos concluídos até a data de inscrição neste processo seletivo e que atenda aos requisitos
para análise do conteúdo programático.
• Serão atribuídos 2,0 (dois) pontos por ano de experiência, somando no máximo 10 (dez)
pontos para o candidato que apresentar comprovação de experiência na área de Saúde Pública,
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através de declaração em papel Timbrado, contendo CNPJ da instituição, nome legível e assinatura
do responsável pela emissão, informando cargo ou função ocupada, período inicial e final do
desenvolvimento das atividades correlatadas ou registro em Carteira de Trabalho em que conste
o vínculo;
• Se o nome do candidato, nos documentos apresentados, for diferente do nome que consta
na ficha de inscrição, deverá ser anexado o comprovante de alteração de nome (Certidão de
Casamento ou de Divórcio, de inserção ou mudança de nome);
• A Secretaria Municipal de Saúde poderá, a qualquer momento, requisitar do candidato a
apresentação dos originais da documentação apresentada para atribuição de pontos.
ANEXO II
DESIGNA COMISSÃO ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO SELETIVO
PÚBLICO – EDITAL 123/2021
Ficam nomeados os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Especial para o
Processo Seletivo – Edital 123/2021: Miguel José Lima, Patrícia Teodora Borges e Eduardo Silva
para sob a presidência do primeiro, proceder a realização da seleção.
Caberá à Comissão a análise e julgamento dos recursos, bem como os casos omissos neste
Processo de Seleção Simplificada.
Varginha 23 de Dezembro de 2021.
Vérdi Lúcio Melo
Prefeito Municipal
Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO 124/2021
O Município de Varginha (MG), através da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais, convoca os candidatos classificados no Concurso Público – Edital 002/2018,
ainda não nomeados e que tiverem interesse em assumir vaga de contrato por tempo determinado, a se apresentarem para preenchimento da vaga referente ao Processo Administrativo nº
18.238/2021 - Contrato por tempo determinado, conforme discriminado abaixo:
1 - DA VAGA
Cargo: TNS/ES/Médico Plantonista Cirurgião Geral – 12 horas / semanais
Habilitação Exigida:
a) Ensino Superior completo em Medicina; e
b) Possuir título de especialista em Cirurgia Geral (RQE / residência); e
c) Registro da Especialidade (Cirurgião Geral) no respectivo Conselho Regional de Classe (CRM),
vigente e com jurisdição na área em que ocorrerá o exercício das atividades.
Vaga: 1 (um)
Vencimento base: R$ 3.958,45 (¹)
(¹) O valor do vencimento terá acréscimo de Gratificação Especial de Pronto Atendimento no
valor de R$ 2.572,99 nos termos da Lei Municipal nº 6.279/2017.
2 – DO REGIME JURÍDICO E PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O regime jurídico único dos servidores do Município de Varginha é o ESTATUTÁRIO, instituído pela
Lei Municipal 1.875/1990 e o prazo para contratação será de 6 (seis) meses podendo ser
encerrado antes caso haja descontinuação da demanda.
2.1. As hipóteses de dispensa estão previstas no item 5.
3 – FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA
Contratação de excepcional interesse público que visa atender substituição de servidores em
gozo de férias, com a devida autorização do Senhor Prefeito, nos termos do Processo
Administrativo no 18.238/2021.
4 - DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO
4.1. Para elaboração do contrato, o candidato deverá atender na data da assinatura, às condições especificadas a seguir:
• Ser brasileiro nato ou naturalizado;
• Estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, apresentando certidão de quitação das
obrigações eleitorais;
• Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;
• Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos;
• Possuir escolaridade/habilitação exigidos para o cargo nos termos do Edital 002/2018;
• Apresentar registro no Conselho de Classe vigente e com jurisdição na área em que ocorrerá
o exercício;
• Apresentar cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social;
• Apresentar 2 fotos 3 x 4 coloridas, recentes e iguais;
• Apresentar cópia RG, CPF, PIS / PASEP, título e eleitor e comprovante da última votação;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento / Casamento ou Averbação do divórcio ou cópia
da Declaração de União Estável feita perante tabelião;
• Apresentar cópia da Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 (vinte e um) anos;
• Apresentar cópia do CPF dos filhos maiores de 8 (oito) anos e menores de 21 (vinte e um)
anos;
• Apresentar cópia da Carteira de Vacinação de filhos até 5 anos;
• Apresentar comprovante de matrícula escolar dos filhos de até 14 anos;
• Apresentar Diploma ou Certificado de Escolaridade comprovando a habilitação exigida para
a função;
• Apresentar cópia do Comprovante de Residência que contenha CEP atualizado (máximo 02
meses, em nome próprio, de cônjuge, companheiro (a), pai, mãe ou do locador devidamente
comprovado por contrato de aluguel);
• Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, achandose no pleno gozo de seus direitos civis e políticos;
• Apresentar certidões negativas cível e criminal e declaração de bens, emitidas há no máximo
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90 (noventa) dias bem como outros documentos que possam ser exigidos no ato da admissão;
• Ser considerado apto no exame médico pré-admissional a ser realizado pelo SESMT –
Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, para constatação de aptidão física;
• Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração de cargo, emprego
ou função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma do inciso XVI e
parágrafo 10º do Art. 37 da Constituição Federal.
• Não se enquadrar na situação de vedação de acúmulo de cargos estabelecida na Lei
Municipal 2.673/1995, Artigo 159, § 3º.
4.2. Não serão aceitos documentos com divergência no nome ou quaisquer outras informações
do candidato, implicando na exclusão do processo de contratação em atendimento ao Decreto
Municipal nº 8.623/2018.
5 – DO DISTRATO
5.1. O distrato pode ocorrer:
a) a pedido;
b) de ofício;
5.2. A dispensa de ofício se dará quando houver:
I - retorno do (a) titular
II - redução da demanda de atendimento na Unidade de Pronto Atendimento – UPA;
III - desempenho que não recomende a permanência, após a avaliação feita pela direção da
Unidade, devidamente documentados em Processo Administrativo e à critério da autoridade
competente conforme determinado no § 2º do art. 223 da Lei 2673/95;
IV – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
sistema;
V – contratação em desacordo com o Edital e a Legislação vigente, por responsabilidade do
candidato;
5.3. O servidor dispensado de ofício em virtude do disposto no Inciso VI não poderá ser novamente contratado.
5.4. Sempre que houver dispensa o candidato será oficialmente comunicado pela Unidade de
Pronto Atendimento.
6 - CRONOGRAMA DE RESPOSTA
6.1. Os candidatos classificados no Edital 002/2018 para o cargo de TNS/ES/Médico Cirurgião
Geral ainda não nomeados e que estiverem interessados na vaga para contratação por tempo
determinado, deverão manifestar-se através do e-mail: ana.rosa@varginha.mg.gov.br citando
no campo “Assunto” : Convocação – Edital 124/2021 – Cargo: TNS/ES/Médico Cirurgião Geral. No
corpo do e-mail deverá manifestar interesse na contratação por tempo determinado, declarando
que tem disponibilidade para início imediato conforme condições estabelecidas pela Secretaria
Municipal de Saúde, informando também nome completo, número da inscrição no concurso
público e classificação obtida no certame, para agilizar a identificação do candidato. O candidato
também deverá informar um número de telefone para contato.
6.2. Somente serão admitidos e-mails enviados entre 7h30 e 16h30, no dia 28.12.2021.
6.3. Será verificado se o e-mail com a manifestação de interesse na contratação foi enviado
tempestivamente e se o candidato encontra-se classificado na lista de aprovados no Concurso
- Edital 002/2018 para o referido cargo. Candidatos que enviarem e-mail mas não constarem na
listagem de aprovados do concurso para o cargo ofertado, terão a manifestação enviada por email desconsiderada.
6.4. Caso haja candidatos excedentes entre os que se manifestarem por e-mail, serão convocados até o limite da vaga ofertada aqueles que estiverem melhor posicionados na lista de
classificação geral do Concurso Público para o cargo ofertado.
6.5. Os candidatos que manifestarem interesse nas vagas, mas ficarem como excedentes serão convocados, sempre obedecendo a ordem de classificação para ocupar a vaga, no caso de
não atendimento das exigências do Edital, ou desistência do candidato anteriormente convocado
para o presente processo.
6.6. A listagem dos candidatos inscritos e excedentes que atenderem a convocação por e-mail
será divulgada na página oficial do município na internet no endereço: http://
www.varginha.mg.gov.br
7– INÍCIO DAS ATIVIDADES
7.1. A convocação é para início imediato, a ser definido pela Secretaria Municipal de Saúde /
Unidade de Pronto Atendimento, após cumpridos os trâmites para o processo de admissão. O
candidato que não entrar em exercício na data determinada será automaticamente eliminado e
caso já tenha assinado contrato, terá seu contrato rescindido.
7.2. O candidato convocado fica ciente que deverá estar disponível para exercer as atividades
conforme escalas apresentada pela Unidade de Pronto Atendimento, haja vista tratar de vaga
para substituição de servidores em gozo de férias regulamentares.
8 – DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO
O rol de atribuições dos cargo está fixado no Decreto nº 8.660/2018.
Varginha, 23 de dezembro de 2021
Dr. Armando Fortunato Filho
Secretário Municipal de Saúde

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGINHA
RESOLUÇÃO CMSV N° 012/2021
“Aprova, por unanimidade, o Plano Municipal de Saúde de Varginha para o quadriênio
de 2022-2025, nos termos da Lei Complementar 141/2012 e da Portaria GM/MS Nº
2.135, de 25 de setembro de 2013”.
O Colegiado Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Varginha/MG (CMSV), através de seu
presidente Cláudio Miranda Souza, nos termos regimentais e com base nas atribuições conferidas pelas Leis Federais Nº 8.080/90 e Nº 8.142/90, pela Resolução Nº 453, de 10 de maio de
2012 do Conselho Nacional de Saúde, pela Lei Orgânica do Município e pela Lei Municipal Nº
1.968 de 12 de dezembro de 1990, e, especialmente, em atenção à Portaria GM/MS Nº 2.135, de
25 de setembro de 2013, conforme deliberado na 399ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em
14 de dezembro de 2021,
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RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar, por unanimidade, o Plano Municipal de Saúde de Varginha para o quadriênio de
2022-2025, nos termos da Lei Complementar Nº 141/2012 e da Portaria GM/MS Nº 2.135, de 25
de setembro de 2013.
Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 22 de dezembro de 2021.
CLÁUDIO MIRANDA SOUZA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
ARMANDO FORTUNATO FILHO
Secretário 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 MECÂNICA ESTRELA DIESEL LTDA, para que no prazo de 5 (cinco)
dias contados a partir desta publicação, promover a capina, limpeza e manutenção constante do
local retirando todo lixo e resto de vegetação, sob pena de multa, por descumprimento desta
notificação: (Rua São Cristovão, (a direita do nº 225) - Bairro: Pq Urupês).
Auto de Infração n° 339/2021.
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 NELSON RENATO CAMPOS LIMA, 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: (Av. Sergio de Biagi Bueno, nº 729
Bairro: Bouganville Quadra: J / Lote: 01).
Auto de Infração n° 1453/2021.
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 NELSON RENATO CAMPOS LIMA, 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: (Av. Sergio de Biagi Bueno, nº 739
Bairro: Bouganville Quadra: J / Lote: 03).
Auto de Infração n° 1454/2021.
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 Z & K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 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,
nº 117 Bairro: Eldorado Quadra: I / Lote: 255).
Auto de Infração n° 1082/2021.
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 MS PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES DE IMOV, 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 Coelho
Lemos, nº 360 Bairro: Jardim Indaia Quadra: C / Lote: 17).
Auto de Infração n° 1276/2021.
José Donizeti de Souza
Encarregado do serviço de Vigilância Ambiental
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FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PORTARIA Nº 407/2021
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR QUE ESPECIFICA.
O Diretor Superintendente da Fundação Cultural do Município de Varginha, Estado de Minas
Gerais, Marco Aurélio da Costa Benfica, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Artigo
89, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município e Artigo 97 da Lei nº 2.673/95
R E S O L V E:
Art. 1º Conceder licença prêmio por assiduidade, no período de 03/01/2022 a 01/02/2022, ao
servidor Rodrigo Paulino, matrícula 206, Auxiliar de Serviços de Manutenção e Conservação,
lotado no Museu Municipal.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 14 de dezembro de 2021.
Marco Aurélio da Costa Benfica
Diretor Superintendente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 408/2021
CONCEDE LICENÇA PRÊMIO À SERVIDORA QUE ESPECIFICA.
O Diretor Superintendente da Fundação Cultural do Município de Varginha, Estado de Minas
Gerais, Marco Aurélio da Costa Benfica, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Artigo
89, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município e Artigo 97 da Lei nº 2.673/95
R E S O L V E:
Art. 1º Conceder licença prêmio por assiduidade, no período de 03/01/2022 a 03/03/2022, à
servidora Keila da Costa e Silva, matrícula 212, Repórter, lotada na Rádio Melodia.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 14 de dezembro de 2021.
Marco Aurélio da Costa Benfica
Diretor Superintendente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Portaria nº 409/2021
NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO MONITORA DAS COMPANHIAS DE FOLIA DE REIS
O Diretor Superintendente da Fundação Cultural do Município de Varginha, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear os senhores Valdir Vitor Pereira, Sebastião Bento da Silva, Maria Cristina Irineu
da Silva, Maxwell Delfino do Prado e Expedito de Fátima Flausino para comporem a Comissão
Monitora das Folias de Reis, com o objetivo de atestar a efetiva participação das Companhias de
Folias de Reis nos anos de 2022 e 2023 e o cadastro de novas Cias. no Sistema Municipal de
Cultura.
Art. 2º - Os trabalhos dos componentes da comissão ora instituída serão considerados serviços
públicos relevantes.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Varginha, 23 de dezembro de 2021.
Marco Aurélio da Costa Benfica
Diretor Superintendente da Fundação Cultural de Varginha

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PORTARIA Nº 263/2021
DESIGNA OS RESPONSÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO
DOS VALORES EM TESOURARIA DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA,
DO EXERCÍCIO 2021.
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o Boletim nº 008/2019, do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais:
R E S O L V E:
Art. 1º Designar os responsáveis para realização do inventário físico e financeiro dos valores
em Tesouraria da Fundação Hospitalar do Município de Varginha do exercício 2021, os servidores abaixo relacionados:
- Waldirene de Araújo e Silva;
- Juliana Flávia Marques;
- Mariana Bregalda de Castro.
Art. 2º Os trabalhos dos responsáveis designados nesta portaria serão considerados serviços
públicos relevantes, portanto não serão remunerados.
Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Varginha, 22 de dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTARIA Nº 264/2021
DESIGNA OS RESPONSÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO
DOS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE
VARGINHA, DO EXERCÍCIO 2021.
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o Boletim nº 008/2019, do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais:
R E S O L V E:
Art. 1º Designar os responsáveis para realização do inventário físico e financeiro dos materiais
em Almoxarifado da Fundação Hospitalar do Município de Varginha do exercício 2021, os
servidores abaixo relacionados:
- Everton da Silva Martins;
- Simone Martins dos Santos;
- Juciane Ranieri Rodrigues Gallo.
Art. 2º Os trabalhos dos responsáveis designados nesta portaria serão considerados serviços
públicos relevantes, portanto não serão remunerados.
Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Varginha, 22 de dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 265/2021
DESIGNA OS RESPONSÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO
DOS BENS PATRIMONIAIS EM USO, ESTOCADOS, CEDIDOS E RECEBIDOS EM CESSÃO,
INCLUSIVE IMÓVEIS DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA, DO
EXERCÍCIO 2021.
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o Boletim nº 008/2019, do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais:
R E S O L V E:
Art. 1º Designar os responsáveis para realização do inventário físico e financeiro dos bens
patrimoniais em uso, estocados, cedidos e recebidos em cessão, inclusive imóveis da Fundação
Hospitalar do Município de Varginha do exercício 2021, os servidores abaixo relacionados:
- Waldirene de Araújo e Silva;
- Márcia Aparecida Horácio Cazelato;
- Roberval Carvalho Gonçalves.
Art. 2º Os trabalhos dos responsáveis designados nesta portaria serão considerados serviços
públicos relevantes, portanto não serão remunerados.
Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Varginha, 22 de dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 266/2021
DESIGNA OS RESPONSÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO
DO PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO
DE VARGINHA, DO EXERCÍCIO 2021.
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o Boletim nº 008/2019, do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais:
R E S O L V E:
Art. 1º Designar os responsáveis para realização do inventário físico e financeiro do passivo
circulante e não circulante da Fundação Hospitalar do Município de Varginha do exercício 2021,
os servidores abaixo relacionados:
- Waldirene de Araújo e Silva;
- Juliana Flávia Marques;
- Mariana Bregalda de Castro.
Art. 2º Os trabalhos dos responsáveis designados nesta portaria serão considerados serviços
públicos relevantes, portanto não serão remunerados.
Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Varginha, 22 de dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 267/2021
DESIGNA OS RESPONSÁVEIS PARA REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO
DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS E PASSIVOS FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE
VARGINHA, DO EXERCÍCIO 2021.
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com o Boletim nº 008/2019, do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais:
R E S O L V E:
Art. 1º Designar os responsáveis para realização do inventário físico e financeiro dos atos
potenciais ativos e passivos da Fundação Hospitalar do Município de Varginha do exercício
2021, os servidores abaixo relacionados:
- Waldirene de Araújo e Silva;
- Juliana Flávia Marques;
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- Mariana Bregalda de Castro.
Art. 2º Os trabalhos dos responsáveis designados nesta portaria serão considerados serviços
públicos relevantes, portanto não serão remunerados.
Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Varginha, 22 de dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 268/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 258/2021
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e, considerando solicitação constante no processo nº
752/2019.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 258/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 22 de dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 269/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 260/2021
A Diretoria Geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e, considerando solicitação constante no processo nº
1212/2020.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 260/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 22 de dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 270/2021
PRORROGA PRAZO ESTABELECIDO NA PORTARIA Nº 251/2021
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
785/2021.
R E S O L V E:
Art. 1º Prorrogar por mais 15(quinze) dias o prazo estabelecido na Portaria nº 251/2021.
Art. 2º Esta portaria retroage a data da portaria anterior.
Varginha, 22 de dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
Diretora Geral Hospitalar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 219/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 217/2021
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E SANEANTES em
favor das empresas: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - item 002 - alcool etilico
antisseptico 70% - almotolia 100ml, ao preço de r$ 1,8600 (hum real e oitenta e seis centavos)
por al; item 007 - alcool etilico hidratado 70° inmp em gel - almotolia 100ml com registro no m.s, ao
preço de r$ 1,6800 (hum real e sessenta e oito centavos) por al; item 009 - digluconato de
clorexidina degermante 2% suave, dados de identificacao, procedencia, data de fabricacao,
tempo de validade, registro no m.s. almotolia pronta para uso - 100ml, ao preço de r$ 3,3000 (tres
reais e trinta centavos) por al; item 010 - solucao alcoolica de digluconato de clorexidina 0,5%
para anti-sepsia com dados de identificacao e procedencia, com registro no m.s. almotolia pronta
para uso - 100ml., ao preço de r$ 2,1100 (dois reais e onze centavos) por al; item 019 - pvpi
degermante com registro no m.s. almotolia pronta para uso - 100ml, ao preço de r$ 3,9100 (tres
reais e noventa e um centavos) por al; item 023 - tintura benjoim 20%. com dados de procedencia,
data de validade, identificacao e registro no m.s. almotolia pronta para uso - 100ml, ao preço de
r$ 10,1900 (dez reais e dezenove centavos) por al; item 024 - vaselina liquida oleaginoso,
limpido, incolor nao fluorescente, inodoro quando frio, embalagem com dados de identificacao,
procedencia, validade e registro no m.s., ao preço de r$ 25,1400 (vinte e cinco reais e quatorze
centavos) por lt; item 025 - vaselina liquida oleaginoso, limpido, incolor nao fluorescente, inodoro
quando frio, embalagem com dados de identificacao, procedencia, validade e registro no m.s.
almotolia pronta para uso - 100ml., ao preço de r$ 4,6900 (quatro reais e sessenta e nove
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centavos) por al; KLIN SHOP LTDA - item 004 - alcool etilico antisseptico 70% - almotolia 50ml, ao
preço de r$ 2,9500 (dois reais e noventa e cinco centavos) por al; item 017 - hipoclorito de sodio
liquido 2,5%, bactericida, fungicida, nao causa irritacao dermica ou despigmentacao da pele e
nem exala vapores toxicos, utilizado no processamento de materiais biologicos - embalagem com
dados do fabricante, validade com registro no m.s., ao preço de r$ 11,2000 (onze reais e vinte
centavos) por lt; PROMEDICA MEDSERVICE LTDA - item 001 - acido peracetico 0,2%, pronto
para uso e estabilizado, para desinfecção de alto nivel, com estabilidade de 30 dias, sem efeito
residual para enxague. baixa toxicidade. registro no m.s. + inibidor de corrosao + fita para
determinação de concentração de ácido peracético; para uso em um unico ponto; 01 fita por dia
(30/31 fitas/mês)., ao preço de r$ 54,0000 (cinquenta e quatro reais) por lt; item 006 - alcool
etilico hidratado 99,7%, embalagem com dados de identificacao e procedencia, data de validade, registro no m.s., ao preço de r$ 17,9000 (dezessete reais e noventa centavos) por lt; item
014 - solucao a base de glutaraldeido a 2%, indicado para desinfecção de alto nível de
equipamentos e dispositivos medicos-cirurgicos, endoscopios e materiais termo sensiveis. pronto para uso com ph neutro, baico odor, com tempo de imersao ate 30 minutos. galao de 5 litros.
produto pronto para uso profissional não sendo necessario diluir. validade 14, 28 ou 30 dias.
acompanhado de tira para verificacao da atividade do produto. possuir laudo de comprovação
de eficacia frente à mycobacterium massiliense de acordo com a resolucao-rdc n. 31, de 04 de
julho de 2011. com registro na anvisa., ao preço de r$ 115,1000 (cento e quinze reais e dez
centavos) por lt; DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - item 003 - alcool
etilico antisseptico 70% - almotolia 250ml, ao preço de r$ 4,5800 (quatro reais e cinquenta e oito
centavos) por al; item 011 - solucao tensoativa de digluconato de clorexidina 4%, degermante,
que atua na permeabilidade da parede celular bacteriana, influenciando em grupos enzimaticos
intracelulares causando a destruicao dos microorganismos, com registro no m.s, almotolia pronta
para uso - 100ml, ao preço de r$ 5,8500 (cinco reais e oitenta e cinco centavos) por al; item 013
- glicerina bi destilada: aspecto liquido viscoso, transparente, isento de materiais em
suspensao,isento de odor, teor de glicerol minimo de 99,5%, frasco com 1000ml, ao preço de r$
37,9000 (trinta e sete reais e noventa centavos) por fr; item 020 - solucao aquosa de clorexidine
0,2% - 100ml almo-tolia plastica descartavel lacrada, ao preço de r$ 2,4000 (dois reais e quarenta
centavos) por al; COMERCIAL VENER LTDA - item 012 - detergente enzimatico formulado a
base de enzimas, lipase, protease, amilase e carbohidrase. nao deixa residuos apos o enxague,
ph neutro, nao espumante e nao corrosivo, atoxico, 100% biodegradavel, nao corrosiva, nao
irritante, nao espumante, nao afetar metais, plasticos, borrachas ou tubos corrugados, o detergente
enzi-matico deve remover totalmente qualquer concentracao de gordura, evitando porem, que
parti-culas de gordura, comprometam a solucao diluida, e a mesma tenha que ser desprezada,
ph neutro, embalagem com dados de identificacao e procedencia com registro no m.s., ao preço
de r$ 21,64 (vinte e um reais e sesenta e quatro centavos) por lt; item 016 - hipoclorito de sodio
liquido 1%, pronto para uso, bactericida, fungicida, nao causa irritacao dermica ou despigmentacao da pele e nem exala vapores toxicos, utilizado na desinfeccao de artigos, acessorios,
pisos - embalagem de 1 lt, com dados do fabricante, validade e com registro no m.s., ao preço
de r$ 2,9000 (dois reais e noventa centavos) por lt; OXI QUIMICA LTDA - EPP - item 005 - alcool
etilico hidratado 70%, embalagem com dados de identificacao e procedencia, data de validade e
registro no m.s., ao preço de r$ 6,7500 (seis reais e setenta e cinco centavos) por lt.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, vinte e dois de dezembro
de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 224/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 222/2021
Na qualidade de Diretora-geral da Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV, no
uso de minhas atribuições legais e,
Considerando que os atos integrantes do presente procedimento licitatório foram praticados
em obediência às disposições contidas na Lei Federal nº. 10.520/2002 e subsidiariamente na Lei
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, pelo Decreto Municipal nº. 3.311/2003, alterado pelo
Decreto nº. 4.081/2006, não merecendo os mesmos qualquer reforma, seja de ordem formal ou
material;
Considerando a impossibilidade jurídica de qualquer manifestação a título de Recurso, face a
absoluta ausência de manifestação do licitante na sessão pública do Pregão;
Considerando, por fim, observado o juízo de conveniência, que a proposta formulada satisfaz
os interesses da Administração Pública; HOMOLOGO a presente Licitação que tem por objeto o
REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EM
CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, PARA USO NOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DA
FUNDAÇÃO em favor das empresas: NOVA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
EIRELI - item 009 - grampeador curvo cortante pré carregado com um cartucho, com opção de
disparo múltiplo num único paciente. com cabeça curva que dispare 4 linhas de grampos de
titânio com fechamento de 2,0 mm cortante entre a segunda e terceira linha de grampos, criando
uma transecção curva de 40 mm e um espaço de 30 mm, possuir trava de segurança para evitar
o disparo acidental do grampeador com recarga utilizada ou sem recarga, pino de retenção na
ponta distal, acionado manualmente ou automaticamente. o dispositivo deve possuir outra
característica que impeça o disparo a menos que o gatilho de fechamento esteja totalmente
acionado. o instrumento pode ser recarregado cinco vezes, para um máximo de seis disparos
por instrumento durante uma única intervenção. instrumento descartável e esterilização com
validade mínima de 03 anos. com registro na anvisa., ao preço de r$ 1.450,0000 (hum mil e
quatrocentos e cinquenta reais) por un; AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E
SERVICOS DE COBRANCAS LTDA -ME - item 001 - cateter balao para embolectomia arterial 8
cm (100mm) maximo insuflamento liquido de balao 0.1ml - diametro referencial de insuflamento
5mm 3 f, ao preço de r$ 230,0000 (duzentos e trinta reais) por un; item 002 - cateter balao para
embolectomia arterial 8cm (100mm) maximo insuflamento liquido de balao 0.1ml - diametro referencial de insuflamento 5mm 4 f, ao preço de r$ 230,0000 (duzentos e trinta reais) por un; item 003
- cateter balao para embolectomia arterial 8 cm (100mm) maximo insuflamento liquido de balao
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0.1ml - diametro referencial de insuflamento 5mm 5 f, ao preço de r$ 230,0000 (duzentos e trinta
reais) por un; item 004 - cateter balao para embolectomia arterial 8 cm (100mm) maximo insuflamento liquido de balao 0.1ml - diametro referencial de insuflamento 5mm 6 f, ao preço de r$
230,0000 (duzentos e trinta reais) por un; item 005 - cateter balao para embolectomia arterial 8cm
(100mm) maximo insuflamento liquido de balao 0.1 ml - diametro referencial de insuflamento 5mm
7 f, ao preço de r$ 230,0000 (duzentos e trinta reais) por un; item 006 - cateter duplo j - ponta
aberta composto por uma guia inox - hidro 0.35x150 cm - um empurrador - um clamp 5x26, ao
preço de r$ 230,0000 (duzentos e trinta reais) por un; item 007 - cateter duplo j - ponta aberta
composto por uma guia inox - hidro 0.35x150 cm - um empurrador - um clamp 6x26, ao preço de
r$ 230,0000 (duzentos e trinta reais) por un; item 008 - cateter duplo j - ponta aberta composto
por uma guia inox - hidro 0.35x150 cm - um empurrador - um clamp 6x28, ao preço de r$ 230,0000
(duzentos e trinta reais) por un; item 010 - kit de cateter totalmente implantável para quimioterapia (port-a-cath), esteril, óxido de etileno, descartável, lactente, com reservatório 100%
titaneo e cateter em silicone, tamanho de: 6,0 a 6,5 fr., acompanha kit introdutório contendo: 01
cateter venoso em silicone, radiopaco, graduado, diametro interno aproximado de 1,0mm ,
totalmente implantável;01 reservatório lactente em titâneo eletropolido, com altura de aproximada
7,6 mm, base aproximada de 20mm, septo centralizado em silicone de alta densidade, autocicatrizante medindo aproximadamente 10mm; 01 agulha de punção de 18g; 01 introdutor peelaway em teflon conforme lúmem do catéter; 01 guia metálico com avançador, ponta j, diametro de
0,035 e comprimento aproximado de 70cm; no mínimo 01 cânula de huber curva 90º, 20g x20mm
com extensão e conexão luer; 02 conectorres porth cath; 01 levantador de veia; 01 tunelizador
em aço inoxidável; 01 manual para paciente 01 manual para medico 01 cartão para registro, ao
preço de r$ 630,0000 (seiscentos e trinta reais) por kit; item 011 - kit de cateter totalmente
implantável para quimioterapia (port-a-cath), esteril, óxido de etileno, descartável, infantil, com
reservatório em titaneo e cateter em silicone, tamanho de: 7,5 a 8,0 fr. acompanha kit introdutório
contendo: 01 cateter venoso em silicone, radiopaco, graduado, diametro interno aproximado de
1,3mm, totalmente implantável; 01 reservatório infantil em titâneo eletropolido, com altura aproximada de 8,2mm, base aproximada de 25mm, septo centralizado em silicone de alta densidade,
auto-cicatrizante medindo aproximadamente 11mm; 01 agulha de punção de 18g; 01 introdutor
peel-away em teflon conforme lúmem do catéter; 01 guia metálico com avançador, ponta j,
diametro de 0,035 e comprimento aproximado de 70cm; no mínimo 01 cânula de huber curva 90º
, 20g x20mm com extensão e conexão luer; 02 conectorres porth cath; 01 levantador de veia; 01
tunelizador em aço inoxidável; 01 manual para paciente 01 manual para medico 01 cartão para
registro, ao preço de r$ 584,0000 (quinhentos e oitenta e quatro reais) por kit; item 012 - kit de
cateter totalmente implantável para quimioterapia (port-a-cath), esteril, óxido de etileno, descartável, adulto, com reservatório em titaneo e cateter em silicone, tamanho de: 8,5 a 9,0 fr.
acompanha kit introdutório contendo: 01 cateter venoso em silicone, radiopaco, graduado, diametro interno aproximado de 1,5mm , totalmente implantável; 01 reservatório adulto titâneo
eletropolido, com altura aproximada de 9,2mm, base aproximada de 29mm, septo centralizado
em silicone de alta densidade, auto-cicatrizante medindo aproximadamente 11mm; 01 agulha de
punção de 18g;01 introdutor peel-away em teflon conforme lúmem do catéter; 01 guia metálico
com avançador , ponta j, diametro de 0,035 e comprimento aproximado de 70cm; no mínimo 01
cânula de huber curva 90º, 20g x20mm com extensão e conexão luer; 02 conectorres porth
cath; 01 levantador de veia; 01 tunelizador em aço inoxidável; 01 manual para paciente 01 manual para medico 01 cartão para registro, ao preço de r$ 584,0000 (quinhentos e oitenta e quatro
reais) por kit.
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, vinte e dois de dezembro
de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“H O M O L O G A Ç Ã O”
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 229/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 227/2021
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 PÃES em favor da empresa: SUPERMERCADO BOUGANVILLE EIRELI para a
aquisição de pães sendo ao valor global de R$ 183.904,00 (cento e oitenta e três mil novecentos
e quatro reais): item 01 125.000 un pão do tipo "francês" (50g), besuntado com manteiga com
sal, de primeira qualidade, sem adição de corantes e/ou aromatizantes, em embalagens individuais de material não reciclado ao valor unitário de R$ 1,19 (um real e dezenove centavos); item
02 600 kg pão francês com 50grpao francês com 50gr, embalados individualmente em saco de
papel branco ao valor unitário de R$ 10,49 (dez reais e quarenta e nove centavos); item 03
18.000 un pão doce com 25 gramas, embalagem original, contendo nome do fabricante, data de
validade e fabricação ao valor unitário R$ 0,62 (sessenta e dois centavo); e item 04 15.000 un ao
valor unitário R$ de 1,18 (um real e dezoito centavos) pão francês integral: pão do tipo francês
com 50 gramas, feito com farinha de trigo integral, acrescido de 15% de grãos (semente de
linhaça, semente de girassol e aveia em flocos grossos).
Proceda-se aos atos formais, para cumprimento da decisão ora prolatada.
Fundação Hospitalar do Município de Varginha(MG) – FHOMUV, vinte e um de dezembro
de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
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AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 267/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 265/2021
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 o REGISTRO DE PREÇOS para a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS EM BIOLOGIA MOLECULAR, mediante as condições estabelecidas em
Edital.
Data da sessão Pública: dia 17/01/2022, 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 dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 268/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 266/2021
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 o REGISTRO DE PREÇOS para a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA COM
PLASMA DE ARGÔNIO, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 17/01/2022, 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 dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 269/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 267/2021
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 o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA
CIRURGIAS NEUROLÓGICAS ONCOLÓGICAS, EM CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, COM
COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS, mediante as condições estabelecidas
em Edital.
Data da sessão Pública: dia 18/01/2022, 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 dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 270/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 268/2021
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 o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR, EM CARÁTER DE CONSIGNAÇÃO, PARA USO NOS PROCEDIMENTOS
CIRÚRGICOS DA FUNDAÇÃO, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 18/01/2022, 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 dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 271/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 269/2021
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
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PREÇO, tendo por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMÉTRICO E
CINTILOGRAFIA, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 19/01/2022, 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 dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 272/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 270/2021
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 o REGISTRO DE PREÇOS para a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E
RETOSSIGMOIDOSCOPIA, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 19/01/2022, 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 dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 273/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 271/2021
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 o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
ESPECÍFICOS, ONCOLÓGICOS E CONTROLADOS, mediante as condições estabelecidas em
Edital.
Data da sessão Pública: dia 20/01/2022, 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 dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVISO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 274/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 272/2021
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 o REGISTRO DE PREÇOS para a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO MÉDICO HOSPITALAR, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão Pública: dia 21/01/2022, 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 dezembro de 2021.
Rosana de Paiva Silva Morais
DIRETORA-GERAL HOSPITALAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fica a candidata abaixo relacionada regularmente aprovada no concurso público nº 001/2018
DEVIDAMENTE NOTIFICADA PARA NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS a contar da data de publicação
do presente edital, COMPARECER À DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO
HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA, sediada à Rua Oscarlina Prado, nº 67, bairro Bom
Pastor, Varginha/MG, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE SUA NOMEAÇÃO, MUNIDA DE
TODOS OS DOCUMENTOS PESSOAIS, sob pena do não comparecimento sem justo motivo, na
perda do direito de contratação nos termos da legislação vigente.
Clas.
Candidato
Cargo
104º
Maria Aparecida de Oliveira
Técnico de Enfermagem
Varginha, 21 de dezembro de 2021.
Larissa Ongaro Faria
Encarregada Serviço de Controle de Pessoal
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GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA

ERRATA DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PUBLICADO NO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
02/12/2021 – EDIÇÃO 1379, FOLHA 62.
O DIRETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA - GCMV, no uso de suas atribuições
legais e de acordo com a Lei Municipal 4.003/2003,
R E T I F I C A:
ONDE SE LÊ: “A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, a Sra Rita de
Cassia Correa, proprietário do lote urbano com inscrição nº 040690270000, portador do CPF
000.808.866-71, por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante
no Processo Administrativo N.º 11947/2021, em fls. 08, ou apresentar recurso no prazo de 10
(dez) dias, a contar da data de publicação deste expediente, em consonância com as Leis
Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de
inscrição na Dívida Ativa do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e
juros..”
LEIA-SE: “A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, o Sr. Maycon
Welldman de Oliveira, proprietário do lote urbano com inscrição nº 040690270000, portador do
CPF 089.734.856-79, por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante
no Processo Administrativo N.º 11947/2021, em fls. 08, ou apresentar recurso no prazo de 10
(dez) dias, a contar da data de publicação deste expe-diente, em consonância com as Leis
Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de
inscrição na Dívida Ativa do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e
juros.”
Guarda Municipal de Varginha, 22 de dezembro de 2021.
MARCOS CLEBER SALES
DIRETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ERRATA DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PUBLICADO NO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
02/12/2021 – EDIÇÃO 1379, FOLHA 62.
O DIRETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA - GCMV, no uso de suas atribuições
legais e de acordo com a Lei Municipal 4.003/2003,
R E T I F I C A:
ONDE SE LÊ: “A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, o Sr.
Benedito Ambrosio, proprietário do lote urbano com inscrição nº 060620380000, portador do CPF
738.649.436-04, por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante
no Processo Administrativo N.º 12191/2021, em fls. 08, ou apresentar recurso no prazo de 10
(dez) dias, a contar da data de publicação deste expediente, em consonância com as Leis
Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de
inscrição na Dívida Ativa do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e
juros.”
LEIA-SE: “A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, o Sr. Benedito
Ambrosio, proprietário do lote urbano com inscrição nº 050620380000, portador do CPF
738.649.436-04, por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito constante
no Processo Administrativo N.º 12191/2021, em fls. 08, ou apresentar recurso no prazo de 10
(dez) dias, a contar da data de publicação deste expediente, em consonância com as Leis
Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena de
inscrição na Dívida Ativa do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa e
juros..”
Guarda Municipal de Varginha, 22 de dezembro de 2021.
MARCOS CLEBER SALES
DIRETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ERRATA DE EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PUBLICADO NO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
02/12/2021 – EDIÇÃO 1379, FOLHA 62.
O DIRETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA - GCMV, no uso de suas atribuições
legais e de acordo com a Lei Municipal 4.003/2003,
R E T I F I C A:
ONDE SE LÊ: “A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, o Sr Ronaldo
Glycon de Resende Paiva, proprietário do lote urbano com inscrição nº 160310191000, portador
do CPF 032.149.827-53, por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito
constante no Processo Administrativo N.º 12355/2021, em fls. 09, ou apresentar recurso no
prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de publicação deste expediente, em consonância com
as Leis Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena
de inscrição na Dívida Ativa do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa
e juros.”
LEIA-SE: “A Guarda Civil Municipal de Varginha, NOTIFICA, pelo presente edital, o Sr Ronaldo
Glycon de Resende Paiva, proprietário do lote urbano com inscrição nº 160310191000, portador
do CPF 005.224.576-49, por se encontrar em local incerto e não sabido, para quitar o débito
constante no Processo Administrativo N.º 12355/2021, em fls. 09, ou apresentar recurso no
prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de publicação deste expe-diente, em consonância com
as Leis Ambientais Municipais 2.974/1997, 2.988/1997 e 6.728/2020, respectivamente, sob pena
de inscrição na Dívida Ativa do Município e ajuizamento de Execução Fiscal, acrescida de multa
e juros.”
Guarda Municipal de Varginha, 22 de dezembro de 2021.
MARCOS CLEBER SALES
DIRETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ERRATA DA PORTARIA PUBLICADA NO ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE 16/12/2021 –
EDIÇÃO 1381, FOLHA 33.
O DIRETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VARGINHA - GCMV, no uso de suas atribuições
legais e de acordo com a Lei Municipal 4.003/2003,
R E T I F I C A:
ONDE SE LÊ: “Art. 1º Nomear como IAT - Instrutor de Armamento e Tiro, o Sr. Helder Vitor da
Silva,Guarda Civil Municipal, matrícula nº 053, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.712.006-50 e
portador do documento de identidade nº MG - 10.497.594,IAT Lucas Guimarães Abreu
Soares,inscrito no CPF/MF sob o nº 104.763.406-67 e portador do documento de identidade nº
MG-1.7062.817,IAT Ronaldo Gomes de lima Juniorinscrito no CPF/MF sob o nº 034.219.666-99 e
portador do documento de identidade nº MG –6.973.603 eIAT Gustavo Miranda De Oliveira,
inscrito no CPF/MF sob o nº 031.017.966-10 e portador do documento de identidade nº MG –
5.632.516, credenciando-o junto à Instituição para fins de aplicação de Curso de Formação,
Treinamento e Capacitação Técnicapara utilização eporte de arma de fogo de natureza institucional.
Art. 2º Nomear instrutores auxiliares GCM Jaércio Alves da Trindade, IAT Lucas Guimarães
Abreu Soares, IAT Ronaldo Gomes de Lima Junior e IAT Gustavo Miranda de Oliveira.”
LEIA-SE: “Art. 1º Nomear como IAT - Instrutores de Armamento e Tiro, os Srs. Helder Vitor da
Silva, Guarda Civil Municipal, matrícula nº 053, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.712.006-50 e
portador do documento de identidade nº MG - 10.497.594, Lucas Guimarães Abreu Soares,
inscrito no CPF/MF sob o nº 104.763.406-67 e portador do documento de identidade nº MG1.7062.817, Ronaldo Gomes de Lima Junior, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.219.666-99 e
portador do documento de identidade nº MG –6.973.603 e Gustavo Miranda de Oliveira, inscrito
no CPF/MF sob o nº 031.017.966-10 e portador do documento de identidade nº MG – 5.632.516,
credenciando-os junto à Instituição para fins de aplicação de Curso de Formação, Treinamento
e Capacitação Técnicapara utilização eporte de arma de fogo de natureza institucional.”
Art. 2º Nomear como instrutor auxiliar o GCM Jaércio Alves da Trindade;
Guarda Municipal de Varginha, 22 de dezembro de 2021.
MARCOS CLEBER SALES
DIRETOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
PORTARIA Nº 1.510/2021
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 196/2021.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 20.12.2021, à
servidora NEUSA MARIA DA SILVA, matrícula 168750, CPF nº 523.273.026-68, cargo efetivo de
Auxiliar de Serviços Públicos, nível E-01, lotada na Secretaria Municipal de Educação – SEDUC,
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, 20 de Dezembro 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 1.511/2021
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, Parágrafo 5º
do Artigo 40 da Constituição Federal de 1988, com redação anterior à Emenda Constitucional nº
103/2019 e decisão proferida no Processo Administrativo nº 183/2021.
R E S O L V E M :
Art. 1º Aposentar e Conceder o benefício de Aposentadoria a partir desta data, 20.12.2021, à
servidora VIVIANI ROCHA ROMANIELI MARTINS, matrícula 223344, CPF nº 886.665.816-20,
cargo efetivo de Professor PII, nível E-14/M, lotada na Secretaria Municipal de Educação –
SEDUC, 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, 20 de Dezembro de 2021.
VÉRDI LÚCIO MELO
PREFEITO MUNICIPAL
ANA PAULA DE OLIVEIRA AMORIM
DIRETORA PRESIDENTE
VIVÉLY AUXILIADORA CHAGAS MENDES
CHEFE DO SERVIÇO DE BENEFÍCIOS

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

ANO XXI - nº 1382

DEZEMBR
O
DEZEMBRO

DE 2021

ATOS DO EXECUTIV
O
EXECUTIVO

31

PORTARIA Nº 1.512/2021
CONCEDE PENSÃO À DEPENDENTE DE EX-SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 1.515/2021
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 193/
2021.
R E S O L V E M :
Art. 1º Conceder o benefício de Pensão à Sra. MÁRCIA DE FÁTIMA SOUZA SILVA, CPF nº
005.886.076-22, Cônjuge supérstite, dependente habilitada de ADEMAR DA SILVA, CPF nº
285.421.006-97, matrícula 000845, ex-servidor aposentado deste município, sob regime estatutário, detentor do cargo efetivo de Motorista, nível E-12, tendo como última unidade de lotação,
a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, falecido em 15/10/2021, devendo perceber 100% da
remuneração do “de cujus”.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos à 15/10/
2021, data em que ocorreu o óbito.
Varginha, 20 de Dezembro de 2021.

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 artigo 6º-A, parágrafo
único da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012
e decisão proferida no Processo Administrativo nº 208/2021.
R E S O L V E M :
Art. 1º Conceder o benefício de Pensão à Sra. EDMARA RIBEIRO CASELATO, cônjuge supérstite,
CPF: 440.963.306-63, dependente habilitada de RAMIRO CASELATO, CPF nº 353.221.366-49,
matrícula 212731, ex-servidor aposentado deste município, sob regime estatutário, detentor do
cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Públicos, nível E-01, tendo como última unidade de lotação,
a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SOSUB, falecido em 10.11.2021, devendo
perceber 100% da remuneração do “de cujus”, respeitando as limitações legais previstas no
Artigo 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos à
10.11.2021, data do óbito.
Varginha, 20 de Dezembro 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 1.513/2021
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 195/
2021.
R E S O L V E M :
Art. 1º Conceder o benefício de Pensão ao Sr. FERNANDO SÉRGIO PRINCE, CPF nº 310.807.23668, Cônjuge supérstite, dependente habilitado de ADILZA REZENDE LAGES PRINCE, CPF nº
472.520.146-49, matrícula 001016, ex-servidora aposentada deste município, sob regime
estatutário, detentora do cargo efetivo de Técnico de Nível Superior / Procurador Municipal, nível
E-22, tendo como última unidade de lotação, a Procuradoria Geral do Município - PGM, falecida em
08/11/2021, devendo perceber 100% da remuneração do “de cujus”, respeitando as limitações
legais previstas no Art. 47, Inciso I da Lei Municipal nº 4.965/2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos à 08/11/
2021, data em que ocorreu o óbito.
Varginha, 20 de Dezembro 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 1.514/2021
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 194/
2021.
R E S O L V E M :
Art. 1º Conceder o benefício de Pensão à Sra. MARIA APARECIDA DE PAULA, CPF nº 919.072.
686-34, Cônjuge supérstite, dependente habilitada de JOSÉ CARLOS DE PAULA, CPF nº
272.036.626-91, matrícula 000426, ex-servidor aposentado deste município, sob regime estatutário, detentor do cargo efetivo de Oficial de Serviços Públicos / Pedreiro, nível E-06, tendo como
última unidade de lotação, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos - SOSUB, falecido em 03/11/2021, devendo perceber 100% da remuneração do “de cujus”.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos à 03/11/
2021, data em que ocorreu o óbito.
Varginha, 20 de Dezembro 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 BENEFÍCIO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO
REGIÃO DO SUL DE MINAS
PORTARIA Nº 192//2021 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO PARA FUNÇÃO GRATIFICADA
DE APOIADOR DE BASE
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
Art. 1º. DESIGNAR a empregada pública abaixo relacionada para o exercício da função gratificada de apoiador de base;
NOME
BASE
CARGO
Vera Cristina Claro de Oliveira
Cabo Verde Téc. De Enfermagem
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 17 de dezembro de 2021.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PORTARIA Nº 193/2021 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A DISPENSA DE EMPREGADO PÚBLICO DA FUNÇÃO GRATIFICADA DE
APOIADOR DE BASE
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
Art. 1º. DISPENSAR o empregado público abaixo relacionado da função gratificada de apoiador
de base;
NOME
BASE
CARGO
Danilo Gustavo Alves de Almeida Santa Rita do Sapucaí Condutor de Ambulância
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 17 de dezembro de 2021.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PORTARIA Nº 194/2021 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO PARA FUNÇÃO GRATIFICADA
DE APOIADOR DE BASE
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
Art. 1º. DESIGNAR a empregada pública abaixo relacionada para o exercício da função gratificada de apoiador de base;
NOME
BASE
CARGO
Marlene de Cassia Mendes
Santa Rita do Sapucaí
Téc. De Enfrmagem
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de 18/12/2021, revogando as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 17 de dezembro de 2021.

De acordo:
Examinado e conferido:

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 195/2021 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021
TORNA SEM EFEITO NOMEAÇÃO DE EMPREGADO PÚBLICO
O Secretário Executivo do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul
de Minas, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no Art. 47, VII, do Estatuto e suas
alterações, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE:
Art. 1º. Tornar sem efeito a nomeação da pessoa abaixo relacionada, realizada através da
PORTARIA N.º 179/2021 DE 09 DE DEZEMBRO, em virtude de seu não comparecimento.
NOME
BASE/CARGO
Carlos Alberto Nogueira de Souza
São Gonçalo do Sapucaí / Condutor de Ambulância
Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Varginha/MG, 22 de dezembro de 2021.

De acordo:
Examinado e conferido:

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

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

DEZEMBR
O DE 2021
DEZEMBRO

PORTARIA Nº 196/2021 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2021
NOMEIA EMPREGADO PÚBLICO TEMPORÁRIO APROVADO 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, com a anuência do Presidente do Conselho Diretor;
RESOLVE,
Art. 1º. NOMEAR a pessoa abaixo relacionada, em virtude de ser habilitada em Processo
Seletivo Simplificado, Edital Nº 004/2021, devidamente homologado pela portaria nº 089/2021.
NOME
BASE/CARGO
COLOCAÇÃO
Valdeci de Souza
Nepomuceno / Condutor de Ambulância
2ª
Art. 2º. A pessoas nomeada no artigo anterior fica convocada para, no prazo estabelecido no
item 7.5 do Edital 004/2021, 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, 22 de dezembro de 2021.
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI
Secretário Executivo do CISSUL/SAMU
De acordo:
DIOGO CURI HAUEGEN
Presidente do Conselho Diretor
Examinado e conferido:
GUILHERME TADEU RAMOS MAIA
Procurador – OAB/MG 82.618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resultado de Julgamento - Modalidade: Pregão Presencial 000021 - Processo 000075/
2021, por intermédio de seu Secretário Executivo, torna público o resultado do Pregão em
epígrafe, pelo que segue: Finalidade: registro de preços para futuras e eventuais aquisições
de itens de enxoval para uso dos profissionais nas bases descetnralizadas e nas ambulâncias
do cissul Adjudicada: ACACIA COMERCIO DE TECIDOS HOSPITALARES LTDA ME no lote (lote 1)
no valor unitário de R$ 74,00 (setenta e quatro reais), (lote 2) no valor unitário de R$ 59,00
(cinquenta e nove reais), (lote 3) no valor unitário de R$ 83,00 (oitenta e três reais), (lote 4) no
valor unitário de R$ 14,40 (quatorze reais e quarenta centavos), (lote 5) no valor unitário de R$
34,00 (trinta e quatro reais), (lote 6) no valor unitário de R$ 14,00 (quatorze reais) no valor total
de R$ 196.640,00 (cento e noventa e seis mil seiscentos e quarenta reais) Esta publicação
equivale à publicação da Ata de Registro de Preços.
Thiago Carneiro Pereira - Pregoeiro/CISSUL - Varginha, 17 de dezembro de 2021

