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RECURSOS HUMANOS 

PORTARIA Nº 175 / 2020 Dispõe sobre a troca de servidores para a realização de limpeza e coleta de lixo de instalações 
sanitárias das Escolas do Município, nos termos do § único do art. 1º do Decreto Municipal nº 2.934/17. A Prefeita do 
Município de Córrego Fundo - MG, usando da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 91, 
inciso II, letra a e § único do art. 1º do Decreto Municipal nº 2.934/17. RESOLVE: Art. 1º – A tarefa de realizar a limpeza e 
coleta de lixo de instalações sanitárias da Escola Municipal Tereza Maria de Faria Vaz, conforme determinação do artigo 
1º do Decreto Municipal 2.934/2017, ficará a cargo, privativamente, das seguintes servidoras: a) Claudina Maria Vieira 
Oliveira Carvalho; b)Floreni Costa e Silva; c) Maria Gorete de Faria; d)Maria Zeli da Silva; e)Rosimar Maria de Souza 
Macedo. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
REGISTRE–SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.Córrego Fundo, 30 de outubro de 2020.Érica Maria Leão Costa Prefeita   
___________________________________________________________________________________________________   

PORTARIA Nº 176 / 2020 Dispõe sobre a nomeação interina de servidor público para fins de substituição. A Prefeita do 
Município 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, sem ônus para o Município, a Secretária Municipal Raiane 
Franciny Leal portadora do RG nº MG-17.087.589, inscrita no CPF sob o nº 105.024.336-63, para exercer também, as 
funções do cargo de Secretária Municipal de Administração, Contabilidade e Fazenda, no período de 03 de novembro de 
2020 a 12 de novembro de 2020, em virtude do gozo de férias regulamentares da Secretária titular do cargo. Art. 2º - Esta 
Portaria entra em vigor na data de sua publicação. REGISTRE–SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.Córrego Fundo, 03 de 
novembro de 2020.Érica Maria Leão Costa Prefeita  
___________________________________________________________________________________________________   

PORTARIA Nº 178 / 2020 Dispõe sobre a exoneração de servidor público em cargo comissionado. A Prefeita do Município 
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, Carlos Daniel Silva Vieira portador do RG nº MG-22.444.070, inscrito no CPF 
sob o nº 141.363.626-84, das funções do cargo em comissão de Encarregado do Setor de Controle de Endemias, a partir 
do dia 10 de novembro de 2020. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. REGISTRE–SE, 
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.Córrego Fundo, 10 de novembro de 2020.Érica Maria Leão Costa Prefeita  
___________________________________________________________________________________________________   

PORTARIA Nº 177 / 2020 Dispõe sobre a concessão de Licença Prêmio a Servidor Público. A Prefeita do Município 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 - Conceder 01 (um) mês de Licença Prêmio, ao Servidor Jose Caetano de Faria, efetivo no cargo de 
Coletor de lixo, portador do RG nº MG-15.304.346, inscrito no CPF sob o nº 315.609.386-68, com remuneração do cargo 
efetivo, de acordo com o artigo 96 da Lei Complementar 021/2.010, no período de 03 de novembro de  2020 a 02 de 
dezembro de 2020. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação. REGISTRE -SE PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE. Córrego Fundo, 03 de novembro de 2.020. Érica Maria Leão Costa Prefeita  
___________________________________________________________________________________________________   

SAAE 

ATA DE REUNIÃO n° 031/2020 O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Córrego Fundo – MG, Autarquia Municipal, 
inscrita no CNPJ sob o n° 09.166.603/0001-32, localizado à Praça Vigário João Ivo, 62, Centro, em Córrego Fundo (MG), 
neste ato representado pelo Pregoeiro Municipal o Sr. Rodrigo José da Silva e sua equipe de apoio abaixo identificados e 
designados conforme Portaria nº. 009 de 22 de setembro de 2020, considerando o julgamento do Processo Licitatório nº. 
0172/2020, Pregão Presencial para Registro de Preços 013/2020 - cujo objeto desta licitação é o registro de preços para 
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, 
conforme especificações e quantidades descritas no edital, publicado no Diário Oficial do Município de Córrego Fundo, no 
quadro de avisos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto e no sítio eletrônico www.saaecorregofundo.com.br, para 
abertura dia 10 de novembro de 2020, às 09:00 horas; justificando que não compareceu nenhum licitante interessado em 
participar do certame, ficando assim impossível de dar prosseguimento ao presente, resolve-se julgar esta Licitação 
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Deserta. Para que surtem os efeitos legais, assinamos e passamos para assinatura dos presentes: Córrego Fundo, 10 de 
novembro de 2020. Rodrigo José da Silva Pregoeiro Sebastião Ricardo Leal Membro Luis Henrique Rodrigues Membro 
___________________________________________________________________________________________________        

 


		2020-11-10T16:06:27-0300
	ANA CRISTINA LEAO CARVALHO:05243899690




