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  RECURSOS HUMANOS 

PORTARIA N° 168/2021 Dispõe sobre a nomeação de   servidor público em cargo comissionado. O Prefeito do 
Município de Córrego Fundo – MG, usando da sua atribuição que lhe confere a Lei Orgânica do Munícipio, em 
seu artigo 91, inciso II, letra a, RESOLVE: Art. 1° - NOMEAR, Josiane Soares Barbosa Borges portadora do RG n° 
MG-11.385.650, inscrita no CPF sob o n° 038.076.566-77, para exercer em comissão, as funções do cargo 
Encarregado do Setor de Programas Assistenciais, a partir do dia 14 ( quatorze ) de junho de 2021. Art. 2° - 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Córrego 
Fundo,14 de junho de 2021.  Danilo Oliveira Campos Prefeito Municipal. 

 

PORTARIA Nº 170 / 2021 Dispõe sobre a concessão de Licença Prêmio a Servidor Público.  O Prefeito 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, a Servidora Ana Maria 
da Silva portadora do RG nº M-7.518.274, inscrita no CPF sob o nº 985.849.106-97, efetiva no cargo de 
Cantineira, com remuneração do cargo efetivo, de acordo com o artigo 106 da Lei Complementar 022/2.010, 
no período de 16 de junho de 2021 a 15 de julho de 2021. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
Publicação. REGISTRE -SE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Córrego Fundo, 14 de junho de 2.021. Danilo Oliveira 
Campos Prefeito Municipal. 

 

PORTARIA Nº 171 / 2021 DESIGNA PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO AOS TRABALHOS DO PREGÃO NO 
MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO/MG E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS: O prefeito do Município de Córrego 
Fundo/MG, no uso das atribuições que lhe confere a lei Orgânica do Município, Lei 10.520/02, Lei Federal 
8.666/93 e Decretos Municipais 1.125/08 e 1.126/2008, RESOLVE: Art. 1º - Fica designada a servidora Luis 
Henrique Rodrigues, inscrito no CPF sob o nº 114.094.326-02, para desempenhar a função de PREGOEIRO do 
município de Córrego Fundo/MG. Art. 2º - A Equipe de Apoio será composta pelos servidores: a) Franciely 
Maria de Faria, inscrita no CPF sob o nº 081.196.136-27  b) Jair Camara Rodrigues, inscrito no CPF sob o nº 
091.939.716-64 c) Marli do Carmo de Faria, inscrita no CPF sob o n° 930.394.416-04 Art. 3º - O Pregoeiro, em 
suas faltas e impedimentos eventuais, será substituído pelo servidor Tamiris Eduarda de Castro, inscrita no CPF 
sob nº 119.453.326-46 o qual terá as mesmas atribuições do Pregoeiro titular. Art. 4º - A atribuição do 
pregoeiro e da equipe de apoio, inclui dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua 
aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto dos certames ao licitante 
vencedor. Art. 5º - A equipe de apoio será dispensada no todo ou em parte sempre que o objeto do certame 
assim permitir. Art. 6º - Revogadas em disposições em contrário, em especial a Portaria 127/2021, esta 
Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 07 de junho de 2021. 
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Córrego Fundo/MG, 14 de junho de 2021. Danilo Oliveira Campos 
Prefeito Municipal. 
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PORTARIA Nº 172 / 2021 DESIGNA PRESIDENTE E MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CÓRREGO FUNDO/MG E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS: O Prefeito do Município de Córrego Fundo/MG, no uso 
das atribuições que lhe confere a lei Orgânica do Município e Lei Federal n. 8.666/93, RESOLVE: Art. 1º - Fica 
instituída a Comissão Permanente de Licitação no âmbito do Município de Córrego Fundo/MG, cujas 
atribuições e funcionamento são regulamentadas nesta portaria, a saber: 

 

a) Tamiris Eduarda de Castro, inscrita no CPF sob o nº 119.453.326-46 - Presidente  

b) Franciely Maria de Faria, inscrita no CPF sob o nº 081.196.136-27 – Membro 

c) Jair Camara Rodrigues, inscrito no CPF sob o nº 091.939.716-64 - Membro 

d) Marli do Carmo de Faria, inscrita no CPF sob o nº 930.394.416-04 - Membro 

 

 Parágrafo Único - A investidura dos membros da Comissão Permanente de Licitação será de 01 (um) ano 
vedada a recondução da totalidade de seus membros para período subsequente nos termos do que dispõe o 
art. 51, § 4º da Lei 8.666/93. Art. 2º - A Comissão reunir-se-á em sessão ordinária, quando convocada pelo 
Presidente, para apreciação de processos, abertura de propostas e habilitação em Licitações. Art. 3º - Compete 
a Comissão permanente de Licitação: 

 

a) Deliberar sobre pedidos de inscrição no registro cadastral, recebendo, analisando e solicitando informações 
aos interessados, bem como de alterações ou cancelamentos, mantendo-o sempre atualizado. 

b) Autorizar a expedição de certificado ou atestados requeridos por empresas inscritas no registro cadastral. 

c) Estabelecer as condições gerais dos atos convocatórios, revendo-os antes de sua publicação, ouvindo os 
órgãos interessados para fins de emenda ou ratificação expressa antes de sua expedição. 

d) Processar e julgar licitações. 

e) Opinar previamente sobre os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, após ouvida a assessoria 
jurídica. 

f) Propor a aplicação de sanções administrativas a licitantes no curso da Licitação 

Parágrafo Único - Em qualquer fase do certame poderá a Comissão suspendê-lo para promover diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento 
ou informação que deveria constar obrigatoriamente da habilitação ou da proposta, segundo especificado no 
ato convocatório. Art. 4º - Cabe ao presidente da Comissão Permanente de Licitação, ou a quem substituí-lo 
em seus impedimentos ou faltas: 

 

a) Promover medidas necessárias ao processamento e julgamento de licitações. 

b) Submeter ao Ordenador da Despesa relatórios conclusivos sobre licitações realizadas, recurso e 
impugnações. 

c) Supervisionar o funcionamento da Comissão. 

d) Informar os recursos interpostos contra atos da Comissão. 

e) Promover o encaminhamento do mapa mensal das licitações realizadas, onde constem a modalidade, o 
tipo, o numero e a data do certame. 
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f) Dar ciência ao órgão requisitante da Licitação, em 24 horas após a assinatura da respectiva ata, do resultado  
do julgamento. 

g) Cuidar para que a Comissão promova a organização do processo formal de seus atos, com registro autuado 
de todas as peças e procedimentos.§ 1º - Ao presidente incumbe, ainda, zelar pela observância dos princípios 
da Constituição Federal relativo à Administração Pública, das normas gerais da legislação federal especificada 
e das que forem estipuladas no ato convocatório quando, da condução dos processos de Licitação. § 2º - 
Poderá o Presidente convocar elemento técnico para emitir parecer especializado acerca do objeto da 
licitação. Art. 5º - Fica nomeado como membro suplente a Presidente da comissão o servidor, Luis Henrique 
Rodrigues, inscrito no CPF sob o nº 114.094.326-02, que deverá substituí-la em seu impedimento. Art. 6º - 
Revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria 128/2021, esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 07 de junho de 2021. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 
Córrego Fundo/MG, 14 de junho de 2021. Danilo Oliveira Campos Prefeito Municipal. 

 

PORTARIA Nº 174 / 2021 Dispõe sobre a renovação da concessão da redução de jornada de trabalho a 
Servidor Público. O Prefeito 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 - Renovar, por mais 06 (seis) meses, 
a redução em 50% da jornada de trabalho diária, concedida a Servidora Liliane Cristina Bernardes, efetiva no 
cargo de Auxiliar de compras, portadora do RG nº MG-14.738.582, inscrita no CPF sob o nº 087.367.416-20, de 
acordo com o art. 1º da Lei Municipal nº 678/2017, no período de 23 de junho de 2021 a 22 de dezembro de 
2021. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação. REGISTRE -SE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-
SE. Córrego Fundo, 22 de junho de 2021. Danilo Oliveira Campos Prefeito Municipal. 

 

PORTARIA Nº 175 / 2021 Dispõe sobre a concessão da redução de jornada de trabalho a Servidor Público. O 
Prefeito 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 a redução em 50% da jornada de 
trabalho diária, da Servidora Jordana Aparecida Ferreira, efetiva no cargo de Auxiliar de limpeza, portadora do 
RG nº MG-15.009.376, inscrita no CPF sob o nº 079.496.566-03, de acordo com o art. 1º da Lei Municipal nº 
678/2017, no período de 23 de junho de 2021 a 22 de dezembro de 2021. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor 
na data de sua Publicação. REGISTRE -SE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Córrego Fundo, 22 de junho de 2021. 
Danilo Oliveira Campos Prefeito Municipal. 

 

 

PORTARIA Nº 176 / 2021 Dispõe sobre a nomeação de servidor público em cargo comissionado. O Prefeito 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, Maria Gabriela Ribeiro de Faria portadora do RG nº 
MG-18.827.772, inscrita no CPF sob o nº 124.482.546-80, para exercer em comissão, as funções do cargo de 
Encarregado de Setor Administrativo, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, a partir do dia 24 de junho de 
2021. Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. REGISTRE–SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-
SE. Córrego Fundo, 23 de junho de 2021. Danilo Oliveira Campos Prefeito Municipal. 

 
  SAÚDE 

MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO-MG: Extrato do Termo de Colaboração nº 01/SMS/2021. Objeto: Assistência 
médica ambulatorial aos pacientes do Município de Córrego Fundo-MG que estão em tratamento na 
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ACCCOM/Divinópolis, conforme Termo de Colaboração.  

Convenente: Município de Córrego Fundo-MG. Conveniada: ACCCOM – Associação de Combate ao Câncer 
Centro Oeste de Minas. Vigência: a partir de 10 de março de 2021 até 31 de dezembro de 2021. Publique-se. 
Córrego Fundo, 28 de junho de 2021. Danilo Oliveira Campos. Prefeito Municipal. 

 
  PROCURADORIA 

LEI COMPLEMENTAR Nº. 085, DE  11 DE JUNHO DE 2021. 
 
 

Altera o inciso XI do artigo 125 da Lei Complementar n°. 
021/2010, Estatuto Servidores Públicos e inciso XI do artigo 
135 da Lei Complementar n°. 022/2010, Estatuto dos 
Profissionais da Educação e dá outras Providências. 
 

 
O POVO DO MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO, ESTADO DE MINAS GERAIS, POR SEUS 
REPRESENTANTES NA CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU, DANILO OLIVEIRA CAMPOS, 
PREFEITO, SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 
 
Art. 1º O inciso XI do artigo 125 da Lei Complementar n°. 021/2010 passa a vigorar com a seguinte 
alteração: 
 

“XI - participar de gerência ou de administração de sociedade privada, personificada 
ou não personificada, salvo participação nos conselhos de administração e fiscal de 
empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, 
participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar 
serviços a seus membros, e exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, 
cotista ou comanditário e Microempreendedor Individual- MEI; 
 

Art. 2º - O inciso XI do artigo 135 da Lei Complementar 022/2010 passa a vigorar com a seguinte 
alteração: 
 

“XI – participar de gerência ou de administração de sociedade privada, 
personificada ou não personificada, salvo participação nos conselhos de 
administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou 
indiretamente, participação no capital social ou em sociedade cooperativa 
constituída para prestar serviços a seus membros, e exercer o comércio, exceto na 
qualidade de acionista, cotista ou comanditário e Microempreendedor Individual – 
MEI”; 

 
Art.  3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.  

Córrego Fundo/MG, 11 de junho de 2021. 
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DANILO OLIVEIRA CAMPOS 

Prefeito 
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