
 
 

Lei nº 673 de 14 de Fevereiro de 2017 

RECURSO HUMANO  
PORTARIA Nº 130/2018 Dispõe sobre a exoneração de servidor público de cargo comissionado.A Prefeita de Córrego 
Fundo - MG, usando da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 91, inciso II, letra a, 
RESOLVE:Art. 1º - EXONERAR, Rafael Junior Silva portador do RG nº MG-16.806.920, inscrito no CPF sob o nº 
130.298.036-00, das funções do cargo em comissão de Supervisor de Departamento de Agricultura, a partir do dia 18 de 
agosto de 2018. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.REGISTRE–SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.Córrego Fundo, 17 de agosto de 2018.Érica Maria Leão Costa. Prefeita. 

 

PORTARIA Nº 131/2018Dispõe sobre a nomeação de servidor público em cargo comissionado para fins de substituição.A 
Prefeita de Córrego Fundo - MG, usando da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 91, 
inciso II, letra a, RESOLVE:Art. 1º - NOMEAR, interinamente, Karen Cristina de Oliveira portadora do RG nº MG-
13.532.557, inscrita no CPF sob o nº 063.249.976-18, para exercer em comissão, as funções do cargo de Supervisora de 
Departamento de Manutenção de Merenda Escolar, a partir do dia 21 de agosto de 2018, em virtude do afastamento da 
servidora Cintia Mara dos Anjos. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.REGISTRE–SE, 
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.Córrego Fundo, 21 de agosto de 2018.Érica Maria Leão Costa  Prefeita. 

 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional Interesse Público nº 
057/2018 Contratante: Município de Córrego Fundo Contratada: Michelly Cunha da Silva Objeto: Constitui objeto do 
presente Contrato Administrativo a prestação temporária de serviços de excepcional interesse público pela 
CONTRATADA, na função de Monitora de educação infantil, tendo em vista a necessidade da continuidade da prestação 
do serviço público. Valor: R$ 971,01 (novecentos e setenta e um reais e um centavo) mensalmente. Integra o valor do 
Contrato a gratificação de atividade em creche conforme a Lei Municipal nº 628/2015. Vigência:04 (quatro) meses e 2 
(dois) dias, no período de 17 de agosto de 2.018 a 18 de dezembro de 2.018, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) 
horas. Córrego Fundo, 17 de agosto de 2018.Érica Maria Leão Costa Prefeita. 

Extrato de Contrato Administrativo de Prestação Temporária de Serviços de Excepcional Interesse Público nº 
058/2018 Contratante: Município de Córrego Fundo Contratada: Renata Oliveira e Silva Prado Objeto: Constitui 
objeto do presente Contrato Administrativo a prestação temporária de serviços de excepcional interesse público pela 
CONTRATADA, na função de Dentista de Saúde da Família, tendo em vista, o afastamento do servidor titular do cargo, 
Samuel Leal Pinto, em virtude de licença para tratar de interesse particulares e a necessidade da continuidade da 
prestação do serviço público.Valor: R$ 2.830,54 (dois mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos) 
mensalmente. Integra o valor do Contrato o adicional de insalubridade em grau médio.Vigência:01 (um) ano, no período 
de 17 agosto de 2.018 a 16 de agosto de 2.019, com uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas. Córrego Fundo, 17 de 
agosto de 2018.Érica Maria Leão Costa Prefeita. 

 

EXTRATO DE RESCISÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇAO TEMPORARIA DE SERVIÇOS DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO Nº 038/2013 Contratante:  Município de Córrego FundoContratado: Messias 
Gonçalves da FonsecaObjeto:  Rescindir, a partir do dia 16 de agosto de 2018, o Contrato Administrativo de Prestação 
Temporária de Serviços de Excepcional Interesse Público nº 038/2013, o qual foi firmado em 16 de julho de 2013, cujo 
objeto é a prestação de serviços na função de Capineiro, sem que isso importe em ônus para quaisquer das partes. 
Publique-seCórrego Fundo, 15 de agosto de 2018. Érica Maria Leão Costa Prefeita. 
 

SAAE 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO FUNDO – MG. Extrato da Ata de Registro de Preços nº 

010/2018 referente ao Processo Licitatório nº 097/2018, Pregão Presencial para registro de Preços nº 006/2018. Objeto: 

registro de preços para a futura e eventual aquisição de material elétrico para manutenção do prédio do SAAE, poços 

artesianos, painéis de comando dos poços, painéis de comando do centro de tratamento de água e da estação elevatória 



 
 
de esgoto da ETE. Contratante: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo. Licitantes vencedoras: Elétrica 

Córrego Fundo Ltda ME e Organizações MSL Eireli EPP. Valor unitário: conforme mapa de apuração.  Valor total: R$ 

65.175,13 (sessenta e cinco mil cento e setenta e cinco reais e treze centavos) (conforme tabela anexa).  Prazo de vigência: 

A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura. Publique-se. Córrego fundo, 21 de 

agosto de 2018. Olavo Roberto Pinto. Diretor do SAAE. 
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