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DIÁRIO DO MUNICÍPIO
Secretaria Municipal de Administração
Secretário: Milton Romero da Rocha Sousa

Expediente
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2020 – Atualização de Registro de Preços - O
Município de Patos de Minas torna público que os preços das Atas de Registro de
Preços nº 039/2020, 040/2020 e 041/2020 referente ao pregão eletrônico nº 007/2020
cujo objeto é o registro de preços para aquisição parcelada de gêneros alimentícios
perecíveis (polpa de fruta, queijo muçarela, leite e iogurte) foram verificados e
encontram se compatíveis com a dinâmica do mercado. Demais informações
encontram-se
no
site
oficial
do
município:
www.transparencia.patosdeminas.mg.gov.br/licitacoes Patos de Minas, 27 de agosto de
2020. Ronaldo Gonçalves de Deus Junior – Presidente da Comissão
Gerenciamento/Atualização Atas de Registros de Preços.
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 014/2020 – Atualização de Registro de Preços - O
Município de Patos de Minas torna público que os preços da Ata de Registro de Preços
nº 038/2020 referente ao pregão eletrônico nº 014/2020 cujo objeto é o registro de
preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de aluguel de
sonorização e iluminação na realização de eventos celebrados pela prefeitura municipal
na cidade de Patos de Minas foram verificados e encontram se compatíveis com a
dinâmica do mercado. Demais informações encontram-se no site oficial do município:
www.transparencia.patosdeminas.mg.gov.br/licitacoes Patos de Minas, 27 de agosto de
2020. Ronaldo Gonçalves de Deus Junior – Presidente da Comissão
Gerenciamento/Atualização Atas de Registros de Preços.
AVISO DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 113/2020 – Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA O FORNECIMENTO DE
SISTEMA INFORMATIZADO DE PROCESSOS DIGITAIS, PELO PERÍODO DE 48
(QUARENTA E OITO) MESES, COM FINALIDADE DE ELIMINAR O PAPEL EM
FLUXOS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS E DIGITALIZAR SERVIÇOS
VOLTADOS AO CIDADÃO, tipo menor preço por lote. Acolhimento das Propostas:
Dia 28/08/2020 às 13:00 (treze horas) até Dia 11/09/2020 às 13:00 (treze horas);
Abertura das Propostas de Preços: Dia 11/09/2020 às 13:05 (treze horas e cinco
minutos); Início da Sessão de Disputa de Preços: Dia 11/09/2020 às 14:00 (quatorze
horas). Local: www.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado
o horário de Brasília (DF). O Edital completo encontra-se disponível nos sites:
http://187.72.229.145:8444/governa-transparenciaweb/paginas/publico/lei12527/licitacoes/consultarLicitacao.xhtml
e
www.licitanet.com.br. Maiores informações, junto à Prefeitura Municipal de Patos de
Minas, situada na Rua Dr. José Olympio de Melo, 151 – Bairro Eldorado. Fones: (34)
3822-9642 / 9607.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Secretário: Eurípedes Donizete de Oliveira

Expediente
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS. Ata de nº. 215 –
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, realizada no dia seis
de agosto de dois mil e vinte, via aplicativo Google Meet às 14:00h. A reunião teve a
seguinte pauta: 1. Indicação de dois Conselheiros para participarem de Capacitação de
atualização sobre Gestão Financeira e Orçamentária no âmbito do SUAS; 2. Referendo
da Resolução nº 06/2020 (Ad Referendum); 3. Oficio APAE (CNEAS pendente, pois a
Vigilância Socioassistencial considerou que a Assistência Social não é preponderante e
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pediu nova análise pelo Conselho). A reunião foi presidida pela Vice-Presidente Flávia
da Silva Bontempo que iniciou a mesma cumprimentando a todos e fazendo a leitura da
pauta. Logo após, passou ao item 1 da pauta e foram indicados para representar o
Conselho para a Capacitação os seguintes Conselheiros: Márcia Ávila Morais e Gislene
Martins Correa e Silva, ambas representantes dos Trabalhadores do SUAS no CMAS.
Em seguida, Flávia passou ao item 2 da pauta e fez a leitura da Resolução nº 06/2020
que dispôs sobre a destinação de R$100.000,00 (cem mil reais), advindos de Emenda
Parlamentar (Número da Programação: 314800420200002) encaminhada pelo Deputado
Federal Franco Cartafina, através do Ministério da Cidadania, para o Lar Vicentino
Padre Alaor. Após a leitura, a referida Resolução foi referendada pelo Conselho e
aprovada por unanimidade. Prosseguindo, Flávia passou ao item 3 da pauta e fez a
leitura do oficio nº 19/2020 encaminhado pela APAE. Finalizada a leitura, Juanita
Godinho Pimenta, Assistente Social e Consultora da Federação das APAEs em Minas
Gerais, relatou que a entidade entrou em contato e durante o assessoramento, ela não
verificou incompatibilidade para o recebimento da emenda pela APAE de Patos de
Minas. Segundo Juanita, o que implica a inscrição da APAE é: a) são pessoas jurídicas
de direitos privados; b) aplica suas rendas no município, conforme Estatuto; c) Plano de
Ação e Relatório de Atividades demonstram que a entidade trabalha com crianças e
adolescentes com deficiência; d) faz as demonstrações contábeis, aqui ela ressaltou que
não cabe análise das mesmas pelo Conselho. Ela ponderou que a APAE estava regular
nos quesitos citados anteriormente e lembrou que uma entidade passa por três etapas
para ser considerada Entidade Beneficente de Assistência Social: 1. Realizar a inscrição
no CMAS; 2. Inscrição no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social –
CNEAS, realizado pela Gestão e neste a entidade está regular, apresentando apenas
duplicidade de ofertas cadastradas; 3. Inscrição no CEBAS. Segundo Juanita, a APAE
percorreu todo o caminho e enfatizou que se o Gestor tiver alguma dúvida, pode ir à
entidade e, se necessário, esta fará as adequações. Ela disse que a entidade busca
captações porque o serviço é oneroso e solicitou esclarecimentos da representante da
Vigilância Socioassistencial, Stefania Glória Maria. Neste momento, Stefania relatou
que não conseguiu acompanhar todas as falas pois estava participando de outra reunião
online, mas fez questionamento a entidade sobre a questão da preponderância da
mesma, na Assistência Social e não observou as questões contábeis. Ela disse que sabe
que a despesa com o Centro dia não é maior que a despesa com outros serviços e em
2019 o NUMEP (Núcleo Municipal de Educação Permanente do SUAS) fez capacitação
na APAE e que isso foi discutido. Stefania ressaltou que o serviço da APAE deve ser
referenciado no CREAS que deve realizar os encaminhamentos e não a Saúde como
ocorre atualmente, desconsiderando assim, o público da Assistência Social. Stefania
citou a Resolução do CNAS nº 34/2011 em seu artigo 4º, que segundo ela, é clara sobre
a adequação do serviço para atendimento ao público da Assistência Social. Ela
ponderou que mediante a dúvida, oficiou o Conselho em janeiro, sendo que, devido à
pandemia e Resolução do CNAS, as entidades tiveram o prazo para apresentação do
Plano de Trabalho 2020 e Relatorio de Atividades 2019 estendido até setembro/2020,
por isso, estava aguardando. Stefania informou que foi notificada pelo Ministério da
Cidadania em 2019 sobre as inscrições no Conselho e aguarda posicionamento do
CMAS. Segundo ela, foi realizada reunião entre a entidade e o CREAS para
alinhamento do serviço, o que não ocorreu, e questionou sobre a preponderância da
Assistência Social em relação aos demais serviços. Juanita então disse que os oficios
encaminhados pela Vigilância e pelo Conselho não traziam tais informações e enfatizou
que a preponderância dos serviços deve ser analisada pelo Governo Federal, que o
CNPJ da entidade estava de acordo com a inscrição da APAE na Assistência Social e
não identificou irregularidade. Quanto ao referenciamento no CREAS, segundo ela, há
um vazio no SUAS, que a rede faz parte do sistema e que ao Governo cabe o
referenciamento da sociedade civil. Portanto, os gestores têm que estabelecer os fluxos e
a Coordenação os protocolos e que a APAE está à disposição. Juanita lembrou que a
APAE participa da Rede de Proteção Especial referenciada ao CREAS, porém, a
entidade não pode deixar de atender às demandas e quando o fluxo for estabelecido, a
APAE fará o contra-referenciamento. Ela ressaltou que o usuário é encaminhado pela
Saúde porque talvez esteja funcioando nos moldes. Segundo Juanita, a Saúde realiza
avaliação multidimensional e uma delas é feita por Assistente Social e se necessário, o
usuário é encaminhado ao Centro Dia. Entretanto, o público da APAE é da Assistência
Social, pois a deficiência carrega por si mesma processo de carência e exclusão social,
deixando esse público exposto a potenciais danos. Desta forma, se não tiver o apoio
necessário, o deficiente entra em risco. Ponderou que pessoas com deficiência
intelectual e múltipla estão em situação de fragilidade e questionou se nos
CRAS/CREAS há participação em igualdades de condições com as outras pessoas, pois
os portadores de deficiência dependem de cuidados de terceiros e isso os coloca em
vulnerabilidade social. Ela mencionou situações em que as pessoas com deficiência
estão expostos à vulnerabilidade social: depender de cuidados e não tê-los, cuidadores
sem condições de oferecer os devidos cuidados, obrigar que cuidadores ofertem
cuidados continuados. Após o exposto, Juanita ressaltou que o público da APAE é da
Assistência Social. Quanto à Resolução nº 34 já citada, ela disse que compete à
Vigilância Socioassistencial: identificar onde estão essas pessoas, situações de risco e
capacidade de atendimento. Segundo Juanita, a APAE oferta serviços e programas para
pessoas com deficiência. Quanto à preponderância, caberia uma reflexão mais ampla,
mas a APAE enquanto representante da sociedade civil chega onde o município não
chega e precisa de apoio para se estruturar à luz da parametrização. Segundo Juanita, a
entidade não pode ser penalizada se Saúde e Educação repassam mais recursos que a
Assistência Social. Ela mencionou que a APAE não recebe recursos do SUAS, e que
através da inscrição no CEBAS alguns tributos deixam de ser cobrados; contudo, se não
há financiamento para a Assistência Social, a entidade não pode ser penalizada. Neste
momento, Cleide, Presidente da Esperança Azul em Patos de Minas, tomou a palavra e
agradeceu Juanita pela fala. Segundo ela, a inscrição da entidade no CMAS foi
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cancelada no fim de 2019 e pôde verificar pela fala de Juanita que a entidade não
recebeu o apoio necessário. Cleide relatou que oficiou a Vigilância Socioassistencial
para que a mesma os auxiliasse a “agir correto”, porém, recebeu oficio dizendo que a
Vigilância não poderia determinar o tipo de serviço que a entidade deveria desenvolver.
Entretanto, segundo ela, a Vigilância podia jogar pedra. Cleide questionou sobre qual
seria a parceria, como fazer sem apoio. Segundo ela, a entidade foi cortada do CMAS
porque entenderam que são da Saúde e em conversa com outros municípios eles não têm
essa visão. Ela relatou que há crianças que estão trancadas em casa devido à pandemia,
em situação de desespero e pediu que isso fosse esclarecido por Juanita, porque a
qualquer hora, essas crianças poderiam ser encontradas mortas. Após a fala, Flávia
retomou a pauta e informou que em 2019, todas as entidades passaram por processo de
reordenamento e, após o término, o Conselho oficiou a Vigilância Socioassistencial.
Entretanto, no início de 2020, a Vigilância oficiou o CMAS solicitando reavaliação das
inscrições de algumas entidades. Quanto à inscrição da APAE, Flávia informou que a
inscrição ficou como preponderante na Assistência Social, o que foi questionado.
Entretanto, após oficiar as entidades citadas, o Conselho deu o prazo para que todas
apresentassem a documentação até o mês de setembro/2020, conforme Resolução do
Conselho Nacional de Assistência Social. Destarte, a Vigilância Socioassintencial deixou
as inscrições das entidades citadas, pendentes no CNEAS até que o Conselho se
manifeste. Entretanto, em junho/2020 foi aprovada emenda parlamentar para a APAE,
porém, com o CNEAS pendente, não é possível que a entidade receba a emenda, por
isso, precisa definir se a inscrição será reavaliada. Juanita então novamente tomou a
palavra e disse que as inscrições no CMAS e no CNEAS são coisas distintas. Ela
lembrou que desde o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil –
MROSC, recursos só podem ser repassados às entidades regularmente inscritas no
SUAS. Juanita ponderou que o Conselho não deve analisar a preponderância da entidade
e que o CNEAS da APAE não estava pendente e pediu análise da situação pelos
Conselheiros, pois a entidade precisa. Ela lembrou que devido ao período eleitoral, as
entidades só poderão receber recursos até o dia 15/08/2020 e ressaltou novamente que o
CNEAS não estava pendente. Cleide então disse que o Conselho iria votar a questão da
APAE e que a Esperança Azul também queria a reavaliação da inscrição, por isso queria
a reabertura e Flávia informou que o processo de inscrição no CMAS será retomado em
agosto/setembro. Neste momento, Carolina Assis Cambraia Diniz Campos,
representante da CFV Consultoria & Treinamento que realiza serviços de consultoria
ao Amparo Maternal, cumprimentou Juanita e ponderou que sempre aprende com ela.
Segundo Carolina, a situação do Amparo Maternal é a mesma, que recebeu oficio com o
mesmo direcionamento, porém, o CNEAS não estava pendente, apenas a
movimentação do Gestor que fez alteração em 26/05/2020, estava pendente. Segundo
Carolina, a entidade enviou oficio ao CMAS, mas não foi atendida. Ela disse que o que
poderia ter sido feito, seria a entidade elaborar plano, mas no caso, estavam como
atividade preponderante e ficou sem entender e a resposta não foi considerada. Carolina
ressaltou que não é função do CMAS analisar a preponderância e que o Amparo
maternal é uma entidade de Assistência Social e a alteração foi realizada sem ouvir as
entidades. Ela relatou que o processo de renovação do CEBAS vai impactar consulta e
que receberão diligências. Carolina questionou qual foi a base para a Vigilância realizar
a alteração do CNEAS do Amparo Maternal e por que isso foi feito sem ouvir a plenária
do Conselho. Flávia então solicitou que as entidades enviem oficio ao Conselho
solicitando reavaliação e questionou Stefania sobre a questão da APAE, pois a inscrição
no CNEAS estava pendente. Juanita então interveio e pediu para que o Conselho votasse
sobre a questão, pois o CNEAS não possuía pendências de Gestor, de tipo, de oferta e
nem de visitação. Segundo ela, todas as fases foram concluídas e pediu que fosse
votado, pois a entidade não poderia ser penalizada, sendo que, estava conforme a
Tipificação. Neste momento, Stefania se pronunciou e relatou que não pôde ouvir tudo,
devido a sua participação na reunião do PPCAM e solicitou que lhe seja enviado oficio,
caso alguma entidade tenha alguma dúvida. Segundo ela, está sendo muito cobrada
quanto ao CNEAS porque a gestão não conseguiu identificar o trabalho e devido à
Pandemia, não conseguiu fazer ofício, mas ponderou que as entidades precisam
descobrir quem elas querem ser. Stefania disse que percebeu que as entidades tiveram
desvio de função, mas que conforme capacitação da APAE, o fluxo da Saúde precisa ser
cancelado. Quanto à análise da preponderância pelo Conselho, ela ressaltou que é papel
do mesmo fazê-lo, caso contrário, inscreveria apenas entidades e não
serviços/programas/benefícios. Stefania questionou sobre os recursos utilizados em cada
área e quanto ao fluxo da Assistência Social, ela esclareceu que foi realizada capacitação
para a entidade. Quanto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ela
mencionou que o município tem deficiência, que realizou visita a entidades e que a
Gestão precisa se adequar. Stefania disse que, assim que o Conselho oficiar a Gestão,
será realizada nova visita e se houver necessidade de adequação por parte da Gestão,
isso será feito. Ela questionou se os usuários da Assistência Social na APAE foram
encaminhados pelo CREAS ou pela Saúde e disse que talvez os representantes do
CREAS no Conselho quisessem se pronunciar. Neste momento, Flávia questionou
Stefania o motivo da alteração nos CNEAS das entidades, se foi acordado que as
mesmas teriam até setembro/2020 para apresentarem a documentação. Stefania então
informou que atualizou as mesmas com base na análise das pastas das entidades, as
quais foram solicitadas na Secretaria Executiva, sendo feito inclusive protocolo. Ela
disse que deixou o CNEAS pendente porque ficou em dúvida quanto à inscrição das
entidades e que se o CMAS considerar que a atuação dela foi irregular, que podem
oficiar a Gestão. Porém, Juanita ressaltou que o CNEAS da APAE não estava pendente,
que a entidade estava inscrita como preponderante e a inscrição concluída, o que a
liberava para receber recursos de parcerias públicas e privadas. Flávia então ponderou
que o caminho era a análise pelas Comissões de Inscrição e de Monitoramento, o que
não havia tempo de ser feito. Questionei então o que o Conselho deveria votar, pois
segundo Juanita, a inscrição no CNEAS não apresentava pendências e Joana D’arc
também questionou o que deveria ser feito, se não havia pendência. Juanita relatou que a
Gestão precisava atualizar o CNEAS da APAE porque não estava preponderante e
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voltou a explicar os passos para que a entidade conseguisse o documento, as quais
segundo ela foram concluídas corretamente. Flávia então disse que passaria a
pasta da entidade para as Comissões analisarem e depois para o órgão Gestor e
agendaria reunião para finalizar a questão. Contudo, Juanita disse que o Conselho
deveria comunicar à Gestão que a APAE estava regular, não sendo necessário o
repasse da pasta às Comissões. Após os esclarecimentos, ficou definido que o
Conselho oficializará a Gestão sobre a regularidade da entidade e Flávia
agradeceu a todos pela participação. Sem mais para o momento, encerrou a
reunião, e redigi esta ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim, Maria
Aparecida Maciel, Secretária Executiva e por Flávia da Silva Bontempo, VicePresidente do Conselho Municipal da Assistência Social, sendo em seguida
anexada a lista de presença dos participantes na Videoconferência.
FLÁVIA DA SILVA BONTEMPO
Vice-Presidente do CMAS

RESOLUÇÃO Nº 007/2020
Dispõe sobre as deliberações da reunião do Conselho Municipal de Assistência
Social, conforme Reunião Ordinária realizada no dia 06/08/20 às 14:00 horas por
Videoconferência pelo aplicativo Google Meet.
O Conselho Municipal de Assistência Social no uso de suas atribuições legais
através da Lei de criação nº 4078 de 11 de dezembro de 1995, alterada pela Lei nº.
7.565 de 7 de dezembro de 2017; e Regimento interno.
RESOLVE:
Art. 1º - Referendar a Resolução nº 06/2020 (Ad Referendum) que dispôs sobre
sobre a destinação de R$100.000,00 (cem mil reais), advindos de Emenda
Parlamentar (Número da Programação: 314800420200002) encaminhada pelo
Deputado Federal Franco Cartafina, através do Ministério da Cidadania, para o
Lar Vicentino Padre Alaor.
Art. 2º - Definir que representarão o Conselho na Capacitação de Atualização
sobre Gestão Financeira e Orçamentária no âmbito do SUAS os seguintes
Conselheiros: Márcia Ávila Morais e Gislene Martins Correa e Silva.
Art. 3º - Oficiar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social sobre a
regularidade da inscrição da APAE no Conselho.
Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Patos de Minas, 11 de agosto de 2020.
FLÁVIA DA SILVA BONTEMPO
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Secretária: Marisa da Silva Peres

Expediente
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Delegação de Atribuição – Lei n°11.250, de 27 de dezembro de 2005 – EC
n°42/2003 MUNICÍPIO – PATOS DE MINAS – MG
EDITAL DE TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO N° 00001, de 04 de
agosto de 2020.
Intima o(s) sujeito(s) que menciona para comparecimento no local citado para
tratar de assunto do seu interesse.
O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR,
nos termos do artigo 23, § 1°, inciso II, do Decreto n° 70.235/72, com redação
dada pelas Leis n° 11.941/2009 e n° 11.196/2005, e comparecer[em], em dia útil,
no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste
município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Constatação e Intimação Fiscal
[ITR] a seguir identificado[s].
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Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal,
considerar-se-à feita a intimação no 15° [décimo quinto] dia após a publicação deste
Edital.
Sujeito(s) Passivo(s)
Nome Completo / Razão Social
MARCOS JOSE DO
NASCIMENTO
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Atos Oficiais – IPREM
Superintendente: Marco Túlio Rocha Porto

Expediente
CPF/CNPJ
675.922.876-68

Termo de Constatação e
Intimação (ITR)
4959/00019/2020

Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR
Nome: MARISA DA SILVA PERES
Matrícula: 00006657
Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Data de afixação: 17/08/2020
Data de desafixação: 01/09/2020

Secretaria Municipal de Governo
Secretário: Edno Oliveira Brito

Expediente
Termo de Fomento nº 14/2020, Organização da Sociedade Civil: Associação De Pais,
Amigos E Profissionais Dos Autistas De Patos De Minas. Objeto: decorrente de
inexigibilidade de Chamamento Público tem por objeto o repasse de recursos financeiros
(Subvenções) para cobrir despesas com a manutenção da entidade conforme detalhado
no Plano de Trabalho. Valor: R$ 28.020,00 (vinte e oito mil e vinte reais). Assinatura:
26/08/2020; Vigência:26/08/2020 a 31/12/2020. Patos de Minas, 27 de agosto de 2020.
José Eustáquio Rodrigues Alves. Prefeito Municipal. Fone: (34) 3822-9645

Termo de Fomento nº 16/2020, Organização da Sociedade Civil: Amparo Eurípedes
Novelino. Objeto: decorrente de inexigibilidade de Chamamento Público tem por objeto
o repasse de recursos financeiros (Subvenções) para cobrir despesas com a manutenção
da entidade conforme detalhado no Plano de Trabalho. Valor: R$33.207,20 (trinta e três
mil, duzentos e sete reais e vinte centavos) Assinatura: 26/08/2020; Vigência:
26/08/2020 a 31/12/2020. Patos de Minas, 27 de agosto de 2020. José Eustáquio
Rodrigues Alves. Prefeito Municipal. Fone: (34) 3822-9645

Termo de Fomento nº 17/2020, Organização da Sociedade Civil: Posto de Assistência
Chico Xavier. Objeto: decorrente de inexigibilidade de Chamamento Público tem por
objeto o repasse de recursos financeiros (Subvenções) para cobrir despesas com a
manutenção da entidade conforme detalhado no Plano de Trabalho. Valor: R$ 39.999,37
(trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos).
Assinatura: 26/08/2020; Vigência: 26/08/2020 a 31/12/2020. Patos de Minas, 26 de
agosto de 2020. José Eustáquio Rodrigues Alves. Prefeito Municipal. Fone: (34) 38229645

Termo de Fomento nº 18/2020, Organização da Sociedade Civil: Lar Paulo E Estevão.
Objeto: decorrente de inexigibilidade de Chamamento Público tem por objeto o repasse
de recursos financeiros (Subvenções) para cobrir despesas com a manutenção da
entidade conforme detalhado no Plano de Trabalho. Valor: R$12.000,00 (doze mil reais).
Assinatura: 26/08/2020; Vigência: 26/08/2020 a 31/12/2020. Patos de Minas, 27 de
agosto de 2020. José Eustáquio Rodrigues Alves. Prefeito Municipal. Fone: (34) 38229645

Retificação do objeto da Justificativa nº 23/2020, processo 8.483/2020, Organização da
Sociedade Civil: Conselho Central De Patos De Minas Da Sociedade De São Vicente De
Paulo. O Município de Patos de Minas diante das considerações e base jurídica entendese inexigibilidade de chamamento público para celebração da parceria com o Conselho
Central De Patos De Minas Da Sociedade De São Vicente De Paulo para cobrir despesas
com a entidade. Objeto: repasse de recursos financeiros na ordem de R$ 32.862,00
(trinta e dois mil e oitocentos e sessenta e dois reais) conforme detalhado no Plano de
Trabalho. Patos de Minas, 27 de agosto de 2020. José Eustáquio Rodrigues Alves.
Prefeito Municipal. Fone: (34) 3822-9645.

Decreto de 28/08/2020.
CONCEDE APOSENTADORIA À VERANI MOREIRA PEREIRA.
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso de suas atribuições que lhe
confere o art. 30 da Lei Orgânica Municipal datada de 24/05/1990, conforme
Processo nº 134 de 22/07/2020, CONCEDE:
Art. 1º - Aposentadoria por Tempo de Contribuição com proventos integrais, nos
termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, à servidora VERANI
MOREIRA PEREIRA, matrícula 1246, CPF 572.268.816-91, no cargo efetivo de
Professor II da Prefeitura, a partir de 02 de agosto de 2020, através do Instituto de
Previdência Municipal de Patos de Minas – IPREM.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 28 de agosto de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal
MARCO TÚLIO ROCHA PORTO
Superintendente do IPREM

Decreto de 28/08/2020.
CONCEDE APOSENTADORIA À LUCIA HELENA FERNANDES ALVES.
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso de suas atribuições que lhe
confere o art. 30 da Lei Orgânica Municipal datada de 24/05/1990, conforme
Processo nº 141 de 29/07/2020, CONCEDE:
Art. 1º - Aposentadoria por Tempo de Contribuição com proventos integrais, nos
termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41 c/c art. 40, § 5º da Constituição
Federal de 1988, à servidora LUCIA HELENA FERNANDES ALVES, matrícula
4932, CPF 777.156.166-72, no cargo efetivo de Professor de Educação Básica da
Prefeitura, a partir de 03 de agosto de 2020, através do Instituto de Previdência
Municipal de Patos de Minas – IPREM.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 28 de agosto de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal
MARCO TÚLIO ROCHA PORTO
Superintendente do IPREM

Decreto de 28/08/2020.
CONCEDE APOSENTADORIA A SEBASTIÃO JOSÉ CASSIANO.
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso de suas atribuições que lhe
confere o art. 30 da Lei Orgânica Municipal datada de 24/05/1990, conforme
Processo nº 143 de 31/07/2020, CONCEDE:
Art. 1º - Aposentadoria por Idade com proventos proporcionais, nos termos do art.
40, §1º, inciso III, alínea “b” da CF de 1988 com redação dada pela EC nº
41/2003, ao servidor SEBASTIÃO JOSÉ CASSIANO, matrícula 2996, CPF
394.913.156-68, no cargo efetivo de Oficial I/Pedreiro da Prefeitura, a partir de 03
de agosto de 2020, através do Instituto de Previdência Municipal de Patos de
Minas – IPREM.
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Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
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Art. 1º - Aposentadoria por Tempo de Contribuição com proventos integrais, nos
termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, ao servidor ANTONIO DE
OLIVEIRA REZENDE, matrícula 0405, CPF 431.439.706-34, no cargo efetivo de
Oficial I/Pedreiro da Prefeitura, a partir de 28 de agosto de 2020, através do
Instituto de Previdência Municipal de Patos de Minas – IPREM.

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 28 de agosto de 2020.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

MARCO TÚLIO ROCHA PORTO
Superintendente do IPREM

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 28 de agosto de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

Decreto de 28/08/2020.
MARCO TÚLIO ROCHA PORTO
Superintendente do IPREM
CONCEDE APOSENTADORIA À MARCIA REGINA VIEIRA DE CARVALHO.
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso de suas atribuições que lhe confere o
art. 30 da Lei Orgânica Municipal datada de 24/05/1990, conforme Processo nº 144 de
03/08/2020, CONCEDE:
Art. 1º - Aposentadoria por Tempo de Contribuição com proventos integrais, nos termos
do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41 c/c art. 40, § 5º da Constituição Federal de
1988, à servidora MARCIA REGINA VIEIRA DE CARVALHO, matrícula 5458, CPF
793.921.566-34, no cargo efetivo de Professor de Educação Básica da Prefeitura, a partir
de 03 de agosto de 2020, através do Instituto de Previdência Municipal de Patos de
Minas – IPREM.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CONTEÚDO
O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade de seus emissores: Órgãos
Públicos, Entidades e, demais interessados. Qualquer dúvida ou solicitação de errata
deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor. Para informações sobre como
contatar o órgão emissor, telefone: (034) 3822-9680 – Diretoria de Comunicação
Social.

DIÁRIO OFICIAL DE
PATOS DE MINAS

JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

Endereço: Rua Doutor José
Olympio de Mello, 151 –
Bairro Eldorado – Patos de
Minas/MG.
Telefone: (34) 3822-9680.

EDNO OLIVEIRA BRITO
Secretário Municipal de Governo

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 28 de agosto de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal
MARCO TÚLIO ROCHA PORTO
Superintendente do IPREM

Decreto de 28/08/2020.
CONCEDE APOSENTADORIA À IRAÍDES GERALDO SILVA.
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso de suas atribuições que lhe confere o
art. 30 da Lei Orgânica Municipal datada de 24/05/1990, conforme Processo nº 128 de
03/07/2020, CONCEDE:
Art. 1º - Aposentadoria por Tempo de Contribuição com proventos integrais, nos termos
do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, ao servidor IRAÍDES GERALDO SILVA,
matrícula 2382, CPF 458.030.566-34, no cargo efetivo de Jardineiro da Prefeitura, a
partir de 24 de agosto de 2020, através do Instituto de Previdência Municipal de Patos de
Minas – IPREM.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 28 de agosto de 2020.
JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal
MARCO TÚLIO ROCHA PORTO
Superintendente do IPREM

Decreto de 28/08/2020.
CONCEDE APOSENTADORIA À ANTONIO DE OLIVEIRA REZENDE.
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso de suas atribuições que lhe confere o
art. 30 da Lei Orgânica Municipal datada de 24/05/1990, conforme Processo nº 118 de
22/06/2020, CONCEDE:

CAROLINA FILARDI TAFURI
MÁRCIA CHRISTINA DE S. O. CAIXETA
Diagramação
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