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Educacional Alto Médio São Francisco,
prestação de contas do referido convênio.
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 9 de abril de 2021.

Governo do Município

Luís Eduardo Falcão Ferreira
Prefeito Municipal

Leis, Decretos e Portarias

Paulo Henrique Rabelo da Silveira
Procurador-Geral do Município

PORTARIA Nº 4.495, DE 7 DE ABRIL DE 2021.
Altera a Portaria nº 4.479, de 25 de fevereiro de 2021 que “Nomeia Comissão
responsável pela análise dos documentos e propostas referentes aos chamamentos
públicos da Secretaria Municipal de Saúde.”
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere a
alínea “a” do inc. III do art. 30 da Lei Orgânica do Município;
Considerando o disposto no Processo Administrativo Digital nº 15.307, de 25 de
fevereiro de 2021;
R E S O L V E:
Art. 1º Nomear Helen Carla Vieira Caixeta e Juliane Luiz Xavier para compor a
Comissão responsável pela análise dos documentos e propostas referentes aos
chamamentos públicos da Secretaria Municipal de Saúde, nomeada através da Portaria
nº 4.479/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 7 de abril de 2021.

Secretaria Municipal de Administração
Expediente
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 076/2020 – Aviso de Registro de Preços - O Município de
Patos de Minas, torna público que o preço da Ata de Registro de Preços nº 132/2020
referente ao Pregão Eletrônico nº 076/2020 cujo objeto é o registro de preços para
aquisição parcelada de hipoclorito de sódio encontra-se no site oficial do Município:
www.transparencia.patosdeminas.mg.gov.br/licitacoes Patos de Minas 15 de abril de
2021. Ronaldo Gonçalves de Deus Júnior – Presidente da Comissão
Gerenciamento/Atualização Atas de Registros de Preços.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2020 – Aviso de Registro de Preços - O Município de
Patos de Minas, torna público que os preços da Ata de Registro de Preços nº 133/2020
referente ao Pregão Eletrônico nº 081/2020 cujo objeto é o registro de preços para
aquisição
de
jalecos
encontra-se
no
site
oficial
do
Município:
www.transparencia.patosdeminas.mg.gov.br/licitacoes Patos de Minas 15 de abril de
2021. Ronaldo Gonçalves de Deus Júnior – Presidente da Comissão
Gerenciamento/Atualização Atas de Registros de Preços.

Luís Eduardo Falcão Ferreira
Prefeito Municipal

Secretaria Municipal de Planejamento

Paulo Henrique Rabelo da Silveira
Procurador-Geral do Município

Expediente

PORTARIA Nº 4.496, DE 9 DE ABRIL DE 2021.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 04/2021

Designa servidores para promover a tomada de contas especial e dá outras providências.

O Município de Patos de Minas através da Gerência de Fiscalização de Posturas e
Diretoria de Regulação Urbana da Secretaria de Planejamento, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 392 da Lei Complementar nº 379, de 24 de janeiro de 2012,
notifica os contribuintes constantes do anexo, por infringirem o art. 236 da Lei
Complementar nº 379, de 24 de janeiro de 2012, alterada pela Lei Complementar nº
413, de 1º de julho de 2013, considerando que os mesmos não foram encontrados pelos
agentes dos Correios e por se encontrarem em local incerto e não sabido.

O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso de atribuição que lhe confere a
alínea “a” do inciso III do art. 30 da Lei Orgânica Municipal;
Considerando a Instrução Normativa nº 03/2013, do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais que dispõe sobre os procedimentos da tomada de contas especial no
âmbito dos órgãos e entidades das Administrações Diretas e Indiretas, estaduais e
municipais;
Considerando o Convênio nº 17/2019 firmado entre o Município de Patos de Minas e a
Fundação Educacional Alto Médio São Francisco – Administrada judicialmente pela
Pró-Saúde e que teve seu primeiro termo aditivo ao convênio assinado pelo
Administrador Judicial Dr. Sérgio Piau, alterando a vigência para 31/12/2019 tendo a
conveniada 30 dias para a apresentação da prestação de contas;
Considerando do disposto no Processo Administrativo Digital nº 39.567, de 7 de abril
de 2021;
R E S O L V E:
Art. 1° Fica designado os servidores abaixo para promover a tomada de contas especial
a fim de apurar os fatos e quantificar possível dano ao erário em face do gestor do
convênio nº 17/2019, firmado entre o Município de Patos de Minas e a Fundação

Em conformidade com o disposto § 3º do art. 392 da Lei Complementar nº 379, de 24
de janeiro de 2012, o contribuinte terá o prazo de 10 (dez) dias contados da data da
publicação deste Edital para sanar a irregularidade, estando sujeito às penalidades
previstas no § 6º do art. 236 da referida Lei Complementar.
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 15 de abril de 2021
GUILHERME DUARTE
GERENTE DE POSTURAS
RODRIGO MOREIRA ALVES
DIRETOR DE REGULAÇÃO URBANA
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Nome

Endereço da
Infração

Inscrição Cadastral

N da
notificação

Data da
Notificação

MARCIO
ANTONIO DA
SILVA

R. VEREADOR
ANTONIO
TOLENTINO
CAIXETA

18.014.0015.000.000

CA0131/2021

11/02/2021

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 05/2021
O Município de Patos de Minas através da Gerência de Fiscalização de Posturas e
Diretoria de Regulação Urbana da Secretaria de Planejamento, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 392 da Lei Complementar nº 379, de 24 de janeiro de 2012,
notifica os contribuintes constantes do anexo, por infringirem o Art. 18 da lei
Complementar nº 379, de 24 de janeiro de 2012, alterada pela Lei Complementar nº
413, de 1º de julho de 2013, considerando que os mesmos não foram encontrados pelos
agentes dos Correios e por se encontrarem em local incerto e não sabido.
Em conformidade com o disposto § 3º do art. 392 da Lei Complementar nº 379, de 24 de
janeiro de 2012, o contribuinte terá o prazo de 10 (dez) dias contados da data da
publicação deste Edital para sanar a irregularidade, estando sujeito às penalidades
previstas no § 6º do art. 236 da referida Lei Complementar.
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 15 de abril de 2021
GUILHERME DUARTE
GERENTE DE POSTURAS
RODRIGO MOREIRA ALVES
DIRETOR DE REGULAÇÃO URBANA
Nome

Endereço da
Infração

MARCIO
ANTONIO DA
SILVA

R. VEREADOR
ANTONIO
TOLENTINO
CAIXETA

Inscrição Cadastral

N da
notificação

18.014.0015.000.000 CA0132/2021

Data da
Notificação
11/02/2021

Secretaria Municipal de Saúde
Expediente
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 110/2020 – Atualização de Registro de Preços - O
Município de Patos de Minas torna público que os preços das Atas de Registro de Preços
nº 337/2020, 338/2020, 339/2020, 340/2020, 341/2020, 342/2020, 343/2020, 344/2020,
345/2020, 346/2020, 348/2020, 349/2020, 350/2020 e 351/2020 referente ao pregão
eletrônico nº 110/2020 cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição
de materiais médico0-hospitalares para diversos setores da Secretaria Municipal de
Saúde-SMS, foram atualizados e verificados com o preço da dinâmica de mercado.
Demais
informações
encontram-se
no
site
oficial
do
município:www.transparencia.patosdeminas.mg.gov.br/licitacoes. Patos de Minas 15 de
abril 2021. Marília Therezinha Ferreira – Presidente da Comissão
Gerenciamento/Atualização Atas de Registros de Preços da SMS.
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 116/2020 – Atualização de Registro de Preços - O
Município de Patos de Minas torna público que os preços das Atas de Registro de Preços
nº 328/2020, 329/2020, 330/2020, 331/2020, 332/2020, 333/2020, 334/2020, 335/2020,
e 336/2020 referente ao pregão eletrônico nº 116/2020 cujo objeto é o registro de preços
para futura e eventual aquisição de medicamentos para cumprimento de mandados
judiciais e câmara técnica, foram atualizados e verificados com o preço da dinâmica de
mercado. Demais informações encontram-se no site oficial do município:
www.transparencia.patosdeminas.mg.gov.br/licitacoes. Patos de Minas 15 de abril 2021.
Marília Therezinha Ferreira – Presidente da Comissão Gerenciamento/Atualização Atas
de Registros de Preços da SMS.
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 120/2020 – Atualização de Registro de Preços - O
Município de Patos de Minas torna público que os preços das Atas de Registro de Preços
nº 269/2020 e 270/2020 referente ao pregão eletrônico nº 120/2020 cujo objeto é o
registro de preços para futura e eventual aquisição de inseticidas utilizado no Programa
Municipal de Combate à Dengue, foram atualizados e verificados com o preço da
dinâmica de mercado. Demais informações encontram-se no site oficial do
município:www.transparencia.patosdeminas.mg.gov.br/licitacoes. Patos de Minas 15 de
abril 2021. Marília Therezinha Ferreira – Presidente da Comissão
Gerenciamento/Atualização Atas de Registros de Preços da SMS.
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 129/2020 – Atualização de Registro de Preços - O
Município de Patos de Minas torna público que os preços das Atas de Registro de
Preços nº 268/2020 referente ao pregão eletrônico nº 129/2020 cujo objeto é o
registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para
utilização nos atendimentos do Programa Melhor em Casa, foram atualizados e
verificados com o preço da dinâmica de mercado. Demais informações
encontram-se
no
site
oficial
do
município:
www.transparencia.patosdeminas.mg.gov.br/licitacoes. Patos de Minas 15 de abril
2021.
Marília
Therezinha
Ferreira
–
Presidente
da
Comissão
Gerenciamento/Atualização Atas de Registros de Preços da SMS.
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 134/2020 – Atualização de Registro de Preços - O
Município de Patos de Minas torna público que os preços das Atas de Registro de
Preços nº 290/2020, 291/2020, 292/2020 e 293/2020 referente ao pregão
eletrônico nº 134/2020 cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual
aquisição de materiais médico-hospitalar para utilização nos diversos setores da
SMS, foram atualizados e verificados com o preço da dinâmica de mercado.
Demais
informações
encontram-se
no
site
oficial
do
município:www.transparencia.patosdeminas.mg.gov.br/licitacoes. Patos de Minas
15 de abril 2021. Marília Therezinha Ferreira – Presidente da Comissão
Gerenciamento/Atualização Atas de Registros de Preços da SMS.
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 141/2020 – Atualização de Registro de Preços - O
Município de Patos de Minas torna público que os preços das Atas de Registro de
Preços nº 363/2020, 364/2020, 365/2020, 366/2020 e 367/2020 referente ao
pregão eletrônico nº 141/2020 cujo objeto é o registro de preços para futura e
eventual aquisição de materiais médico-hospitalar para diversos setores da
Secretaria Municipal de Saúde-SMS, foram atualizados e verificados com o preço
da dinâmica de mercado. Demais informações encontram-se no site oficial do
município:www.transparencia.patosdeminas.mg.gov.br/licitacoes. Patos de Minas
15 de abril 2021. Marília Therezinha Ferreira – Presidente da Comissão
Gerenciamento/Atualização Atas de Registros de Preços da SMS.
AVISO DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 039/2021 – PROC. 057/2021
– Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais
odontológicos para os diversos setores da secretaria municipal de saúde, tipo
menor preço por lote/item. Limite de acolhimento das Propostas: Dia 30/04/2021
às 12:59 (doze horas e cinquenta e nove minutos); Início da Sessão de Disputa de
Preços: Dia 30/04/2021 às 13:00 (treze 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://www.transparencia.patosdeminas.mg.gov.br/paginas/publico/lei12527/licita
coes/consultarLicitacao.xhtml?tipo=int
e
www.licitanet.com.br.
Maiores
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas à Rua
Alzino Martelo, 710, Nova Floresta, Patos de Minas - MG. Fone 34 3822 9801.
AVISO DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 044/2021 – PROC. 062/2021
– Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DO ANTÍGENO NS1
PARA O VÍRUS DA DENGUE, tipo menor preço por lote/item. Limite de
acolhimento das Propostas: Dia 29/04/2021 às 07:59 (sete horas e cinquenta e
nove minutos); Início da Sessão de Disputa de Preços: Dia 29/04/2021 às 08:00
(oito 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://www.transparencia.patosdeminas.mg.gov.br/paginas/publico/lei12527/licita
coes/consultarLicitacao.xhtml?tipo=int
e
www.licitanet.com.br.
Maiores
informações, junto à Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas à Rua
Alzino Martelo, 710, Nova Floresta, Patos de Minas - MG. Fone 34 3822 9801.

Atos Oficiais – CONSELHOS MUNICIPAIS
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Ata nº 45 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa, realizada no dia três (03) de março de 2021, às 14(quatorze) horas, por
videoconferência pela plataforma Google Meet. A reunião teve a seguinte pauta: 1.
Apreciação da ata da reunião do dia 16.12.2020; 2. Posse de Sílvia Helena de
Meneses Pessoa, representante do Lar Vicentino Padre Alaor; 3. Posse de
Claudionice Aparecida Tolentino Ferreira (Titular) e Maria Luísa Teixeira Ramos
(Suplente), representantes da SMS; 4. Eleição da Vice-Presidente (Área
Governamental); 5. Eleição da Secretária (Área Governamental); 6.
Recomposição da Comissão de Monitoramento, Avaliação e Fiscalização; 7.
Prestação de contas do Fundo dos meses de Dezembro/2020 e Janeiro/2021. A
Presidente Norma de Fátima Moreira agradeceu a todos os Conselheiros
participação na reunião. Apresentou a Secretária de Desenvolvimento Social
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Jorgiane Suelen de Sousa, que foi convidada para participar da nossa reunião, à qual
passou a palavra. Jorgiane agradeceu o convite a falou da preocupação com os conselhos
municipais e a grande preocupação com a questão da pandemia, tanto pelos pacientes
como pelos acompanhantes, pediu que cada Conselheiro se apresentasse e em seguida se
colocou à disposição para auxiliar no que fosse possível. Disse ainda que a Elizete pode
nos auxiliar levando as demandas à Secretaria, foi feita a leitura da ata nº 44 por Magda
e como não houve nenhuma manifestação, a mesma foi aprovada. Em seguida, Norma
ratificou que o recibo eletrônico já está em pleno funcionamento, o que facilita a
captação de doações. Com relação ao pedido de registro do Conviver, o assunto será
levado para análise do Setor Jurídico da Prefeitura, sendo que Elizete se prontificou a
fazer isso. Norma perguntou à Magda sobre o andamento dos projetos do Chamamento
Público 01/2020, que esclareceu que o Setor de Convênios fez uma pré análise e
algumas exigências, sendo que quase todas já estão sanadas, exceção feita à necessidade
da dotação orçamentária que depende da votação na Câmara dos Vereadores em dois
turnos, sendo que já foi aprovada em primeiro turno, e em razão da pandemia as
reuniões só estão acontecendo a cada quinze dias, ficando prevista a segunda votação
para dia onze de março. Logo após, Norma empossou os Conselheiros Sílvia Helena de
Meneses Pessoa (Suplente), representante do Lar Vicentino Padre Alaor, Claudionice
Aparecida Tolentino Ferreira (Titular) e Maria Luísa Teixeira Ramos(Suplente),
representantes da Secretaria Municipal de Saúde. Norma deu as boas vindas e agradeceu
a todas pela participação. Elas agradeceram e se colocaram à disposição. Prosseguindo,
a Presidente informou que precisava eleger o Vice-Presidente e que tem que ser uma
pessoa da Área Governamental, pois Simone saiu do Conselho, tendo sido convidada
Maria de Fátima Ferreira Souza que aceitou. Em seguida Norma disse que precisamos
eleger também a Secretária do Conselho, e que esta pode ser da área governamental ou
da área civil, pedindo que alguém se oferecesse. Como isso não aconteceu, Norma
convidou alguns dos Conselheiros presentes, mas todos recusaram. Norma disse então
que ligaria para outros Conselheiros Titulares e Suplentes, e que o assunto será resolvido
na próxima reunião plenária. Depois, Magda passou para a prestação de Contas do
Fundo dos meses de Dezembro/2020, Janeiro e Fevereiro/2021, sendo em
Dezembro/2020: saldo anterior de R$ 248.728,51, entrada de R$ 130.975,00,
rendimento da aplicação de R$ 33,01 e saldo atual de R$ 379.736,52. Janeiro/2021:
saldo anterior de R$ 379.736,52, sem entradas, rendimento da aplicação de R$ 33,19 e
saldo atual de R$ 379.769,71. Fevereiro/2021 saldo anterior de R$ 379.769,71, sem
entradas, rendimento da aplicação de R$ 31,92 e saldo atual de R$ 379.801,63. Após a
explanação, a prestação de contas dos meses foi aprovada por todos os presentes. Magda
aproveitou e sugeriu que a comissão de divulgação buscasse uma forma de captar
doadores, podendo ser através de divulgação nas mídias, e indo até o Sindicato dos
Contabilistas, o que ficou de ser providenciado, sendo que Cida vai criar um grupo da
comissão no whatsapp. Cida informou que pediu à Ascom para divulgar na página da
Prefeitura e lembrou que no próximo dia nove de março haverá uma palestra sobre
destinação do IRPF para os Fundos da Criança e do Adolescente e para o Fundo do
Idoso, sendo importante nossa participação. Norma disse que as reuniões voltarão a ser
mensais na primeira quarta feira, sendo a próxima marcada para dia sete de abril, às 14
horas. Norma agradeceu a todos e deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo a
tratar, lavrei esta ata que após lida e aprovada será assinada por mim, Magda Inhauser
Riceti Magalhães, Conselheira designada para o registro, e pela Presidente Norma de
Fátima Moreira, sendo em seguida, anexada a lista de presença.
NORMA DE FÁTIMA MOREIRA
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

RESOLUÇÃO Nº 001/2021.
Dispõe sobre as deliberações da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos
da Pessoa Idosa realizada no dia 03/03/21 às 14:00 horas através de Videoconferência
pelo Aplicativo Google Meet.
O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI de Patos de Minas, no
exercício das suas atribuições previstas na Lei Municipal n.º 6.639, de 18 de dezembro
de 2012,
R E S O L V E:
Art. 1º - Aprovar a ata da reunião nº 44 de 16/12/2020.
Art. 2º - Empossar Sílvia Helena de Meneses Pessoa, representante do Lar Vicentino
Padre Alaor; Claudionice Aparecida Tolentino Ferreira (Titular) e Maria Luísa Teixeira
Ramos (Suplente), representantes da SMS.
Art. 3º - Eleger para Vice-Presidente a Conselheira Maria de Fátima Ferreira Souza.
Art. 4º - Aprovar as prestações de contas do Fundo dos meses de dezembro/2020 a
fevereiro/2021: Dezembro/2020 - saldo anterior de R$ 248.728,51, entrada de R$
130.975,00, rendimento da aplicação de R$ 33,01 e saldo atual de R$ 379.736,52;
Janeiro/2021- saldo anterior de R$ 379.736,52, sem entradas, rendimento da aplicação
de R$ 33,19 e saldo atual de R$ 379.769,71; Fevereiro/2021 saldo anterior de R$
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379.769,71, sem entradas, rendimento da aplicação de R$ 31,92 e saldo atual de
R$ 379.801,63.
Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Patos de Minas, 04 de março de 2021.
NORMA DE FÁTIMA MOREIRA
Presidente do CMDPI de Patos de Minas

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.
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