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COMPRAS E LICITAÇÕES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO FUNDO AVISO DE LICITAÇÃO – PRC080/2018Processo Licitatório n°. 080/2018, 
modalidade pregão presencial no registro de preços nº. 06/2018, objeto Registro de Preços para Futura e eventual aquisição de 
oxigênio medicinal e gás liquefeito de petróleo (GLP), para atender às necessidades das Secretarias Municipais, conforme 
especificações e quantidades estabelecidas, por um período de 12 meses. A abertura da sessão será às 12h30min horas do dia 
02 de março de 2018.  Local: Rua Joaquim Gonçalves da Fonseca, 493, Córrego Fundo/MG.  Informações e editais: site 
www.corregofundo.mg.gov.br,  pregoescorregofundo@gmail.com ou no telefone 037-3322-9202.Córrego Fundo, 16 de fevereiro 
de 2018. Dep. Licitações: Maiza Maria Guimarães - Pregoeira Municipal. 

 

EDUCAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Designação FEVEREIRO/2018 De acordo com a Resolução SEME  nº   01/2017  
1 - DA DATA E HORÁRIO DA DESIGNAÇÃO. 

DIA HORÁRIO LOCAL DE DESIGNAÇÃO 

20/02 
Monitor de Educação Infantil 14:00 

Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Córrego Fundo 

2 - DO QUADRO DE VAGAS  2. 1 –  Monitor de Educação Infantil. 

Instituição Vagas Período 

CEMEI Sol Nascente 1 Fevereiro / Julho 

3 – DISPOSIÇÕES GERAIS 3.1 – A apresentação dos documentos comprobatórios deverá ser feita no ato da designação.3.2 – 
Nº de Vagas sujeito à alteração. Córrego Fundo, 19 de fevereiro de 2018.Márcia Geralda da Silveira Ribeiro Secretária Municipal 
de Educação. 

PROCURADORIA 

DECRETO Nº 3.274  DE 09 DE FEVEREIRO DE 2018. Dispõe sobre a isenção do pagamento da certidão de atualização de 
endereço a quem seja residente ou domiciliado em Córrego Fundo. A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO, no 
uso das atribuições que lhe confere o artigo 91, inciso I, da Lei Orgânica do Município e, CONSIDERANDO a Lei Municipal 699 
de 24 de novembro de 2017, que dispõe sobre a denominação e descrição de logradouros públicos e instituição e delimitação 
de Bairros no Município de Córrego Fundo/MG;CONSIDERANDO que referida lei regularizou a situação de logradouros públicos 
antes existentes apenas de fato; CONSIDERANDO que os logradouros públicos criados anteriormente mediante lei tiveram 
mantidas suas denominações, ficando alteradas apenas suas respectivas descrições; CONSIDERANDO que a população 
necessitará atualizar seu endereço como o nome da rua, número e bairro de acordo com a nova lei, junto a órgãos públicos e 
empresas privadas com as quais mantenham relacionamento; CONSIDERANDO que essa atualização de endereço somente é 
possível mediante apresentação de uma certidão de atualização de endereço emitida pela Prefeitura de Córrego Fundo, a um 
determinado custo financeiro ao solicitante; CONSIDERANDO que essa medida de denominação e descrição de logradouros 
públicos e instituição e delimitação de Bairros no Município de Córrego Fundo/MG por meio da Lei 699/2017 foi tomada em 
virtude da ocupação desordenada ao longo da história de Córrego Fundo por omissão do próprio Poder Público Municipal; 
CONSIDERANDO que se não fosse essa omissão do Poder Público de Córrego Fundo, a população não estaria obrigada a 
atualizar seu endereço e, portanto, não teria que arcar com o ônus da emissão da certidão de atualização de endereço, D E C R 
E T A:Art. 1º - Fica isento do pagamento da certidão de atualização de endereço, toda pessoa residente ou domiciliada em 
Córrego Fundo que a requerer até a data do dia 16 de maio de 2018.PARÁGRAFO ÚNICO - Transcorrido o prazo previsto no 
caput, cessa o direito de isenção. Art. 2º - Esse Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 
30 de novembro de 2017, data de vigência da lei 699/2017. Córrego Fundo/MG, 09 de fevereiro de 2018.ÉRICA MARIA LEÃO 
COSTA Prefeita. 
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