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2º Edital de Citação
A Presidente da Comissão de Sindicância Administrativa, designada pela Portaria 56, de 03 de
agosto de 2020, da Secretaria Municipal de Administração, publicada no Diário Oficial eletrônico do
Município de Mariana, edição, de 05 de agosto de 2020, no uso de suas atribuições legais, com
frulco no art. 168, da Lei complementar 005/2001 e art. 14, § 3º do Decreto 10.605/2021, CITA pelo
presente Edital o senhor Bernardo Frederici Guedes, matrícula 26.632, ocupante do cargo de
médico plantonista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, (á época dos fatos), para que no prazo
de 15 (quinze) dias, a partir da publicação deste, comparecer na Corregedoria geral do Município,
situada a Praça JK, s/n, a fim de apresentar defesa na sindicância Administrativa nº 005/2020, aberta
para apurar suposto pagamento de salários acima do teto constitucional a médicos do município de
Mariana.
Mariana, 18 de novembro de 2021

Mara Lúcia Pereira Carraro
Presidente da Comissão

A Presidente da Comissão de Sindicância Administrativa, designada pela Portaria 56, de 03 de
agosto de 2020, da Secretaria Municipal de Administração, publicada no Diário Oficial eletrônico do
Município de Mariana, edição, de 05 de agosto de 2020, no uso de suas atribuições legais, com
frulco no art, 168, da Lei complementar 005/2001 e art. 14, § 3º do Decreto 10.605/2021, CITA pelo
presente Edital o senhor Hélio José da Silva, Matrícula 27.527, ocupante do cargo de Médico
Diversas Áreas, lotado na Secretaria Municipal de Saúde (á época dos fatos), para que no prazo de
15 (quinze ) dias , a partir da publicação deste , comparecer na Corregedoria geral do Município,
situada a Praça JK, s/n, a fim de apresentar defesa na sindicância Administrativa nº 005/2020,
aberta para apurar suposto pagamento de salários acima do teto constitucional a Médicos do
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Município de Mariana.
Mariana, 18 de novembro de 2021

Mara Lúcia Pereira Carraro
Presidente da Comissão

A Presidente da Comissão de Sindicância Administrativa, designada pela Portaria 56, de 03 de
agosto de 2020, da Secretaria Municipal de Administração, publicada no Diário Oficial eletrônico do
Município de Mariana, edição , de 05 de agosto de 2020, no uso de suas atribuições legais , com
frulco no art, 168, da Lei complementar 005/2001 e art. 14, § 3º do Decreto 10.605/2021 , CITA pelo
presente Edital o senhor Diogo Ruza de Queiroz, matrícula 26.993, ocupante do cargo de médico
plantonista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, (á época dos fatos) , para que no prazo de 15
(quinze ) dias, a partir da publicação deste, comparecer na Corregedoria geral do Município,
situada a Praça JK, s/n, a fim de apresentar defesa na sindicância Administrativa nº 005/2020, aberta
para apurar suposto pagamento de salários acima do Teto Constitucional a médicos do município de
Mariana.
Mariana, 18 de outubro de 2021

Mara Lúcia Pereira Carraro
Presidente da Comissão

A Presidente da Comissão de Sindicância Administrativa, designada pela Portaria 56, de 03 de
agosto de 2020, da Secretaria Municipal de Administração, publicada no Diário Oficial eletrônico do
Município de Mariana, edição, de 05 de agosto de 2020, no uso de suas atribuições legais, com
frulco no art, 168, da Lei complementar 005/2001 e art. 14, § 3º do Decreto 10.605/2021, CITA pelo
presente Edital a senhora Laís Mendes Guimarães, matrícula 14.237, ocupante do cargo de
médica diversas áreas, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, (á época dos fatos), para que no
prazo de 15 (quinze ) dias, a partir da publicação deste , comparecer na Corregedoria geral do
Município, situada a Praça JK, s/n, a fim de apresentar defesa na sindicância Administrativa nº
005/2020, aberta para apurar suposto pagamento de salários acima do teto constitucional a médicos
do município de Mariana.
Mariana, 18 de novembro de 2021

Mara Lúcia Pereira Carraro
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Presidente da Comissão

A Presidente da Comissão de Sindicância Administrativa, designada pela Portaria 56, de 03 de
agosto de 2020, da Secretaria Municipal de Administração, publicada no Diário Oficial eletrônico do
Município de Mariana, edição, de 05 de agosto de 2020, no uso de suas atribuições legais, com
frulco no art, 168, da Lei complementar 005/2001 e art. 14, § 3º do Decreto 10.605/2021, CITA pelo
presente Edital a senhora Diana Gameiro Curado, matrícula 27.528, ocupante do cargo de
médica plantonista, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, (á época dos fatos), para que no prazo
de 15 (quinze ) dias, a partir da publicação deste , comparecer na Corregedoria geral do Município,
situada a Praça JK, s/n, a fim de apresentar defesa na sindicância Administrativa nº 005/2020, aberta
para apurar suposto pagamento de salários acima do Teto Constitucional a médicos do município de
Mariana.
Mariana, 18 de novembro de 2021

Mara Lúcia Pereira Carraro
Presidente da Comissão
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RESOLUÇÃO 02, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021.
O Conselho Municipal de Assistência Social pela Lei Municipal n°. 1.278/97 com suas posteriores
alterações pelas Leis Municipais n° 1.451/ 99 e n° 1.539/01;
Publica resolução única n° 02/2021, aprovado em reunião extraordinária do CMAS - Mariana no dia
16 de novembro de 2021 às 9h14m de forma virtual, pela plataforma virtual – Google Meet, a
Prestação de Contas do Recurso Transferido do Fundo Estadual de Assistência Social referente ao
Piso Mineiro Fixo, para os Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao ano em exercício de
2020.
Foi apresentado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, o Plano de
Serviço de 2021, bem como o Termo Aditivo do ano de 2021, aprovado pela plenária do CMAS no dia
16 de novembro de 2021, .
O Conselho Municipal de Assistência Social, deliberou em plenária que possíveis irregularidades
identificadas na prestação de contas no ano em exercício de 2020 será de total responsabilidade de
tomadas de providências pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania e demais
órgãos responsáveis.
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Letícia Costa de Castro Maia
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Mariana.

Publicações SAAE Mariana
Licitações: Pregão Presencial
Licitações: Pregão Presencial
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA/MG. AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRGE 023/2021 - PRC 041/2021 - Torna público para conhecimento e participação de
todo aquele a quem interessar que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do
Tipo Menor Preço Por Item, destinado à Aquisição de moto bombas centrífuga, submersa e bombas
dosadoras para o Serviço Autônomo de Água de Mariana – MG sob o sistema de registro de preços –
Data da Realização: 30/11/2021 às 08h00min. O Edital completo deverá ser retirado no setor de
licitações do SAAE (Comissão Permanente de Licitações), localizado à Rua José Raimundo
Figueiredo, nº580, Bairro São Cristóvão, CEP: 35.425-059, Mariana/MG, no horário das 07h às
12h00min e das 13h às 16h ou, no endereço eletrônico www.saaemariana.mg.gov.br; ou, através do
e-mail: licitacao@saaemariana.mg.gov.br. Comissão Permanente de Licitações. Informações: tel. (31)
3558-3060.
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