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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2020

HOMOLOGAÇÃO

Objeto: registro de preços para contratação de leiloeiro público oficial para a 
realização, incluindo a preparação, organização e condução, de leilões públicos de 
bens móveis, pertencentes ao patrimônio do município de rio doce, considerados 
ociosos, antieconômicos, irrecuperáveis, sucatas e outros. A Prefeitura Municipal de 
Rio Doce faz tornar público ato de homologação promovido em favor do licitante 
vencedor Lucas Rafael Antunes Moreira inscrito no CPF sob o nº 014.721.886-16 que 
apresentou proposta no valor de R$ 100,00. O termo de homologação e maiores 
informações, poderão ser obtidas junto à CPL da Prefeitura Municipal de Rio Doce na 
Rua Antônio da Conceição Saraiva, N.º 19, Centro, Rio Doce/MG, tel: 31-3883-5242. Rio 
Doce, 16 de Outubro de 2020.
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Decretos e Portarias

DECRETO Nº 1938, DE 6 DE OUTUBRO DE 2020.

Abre crédito suplementar no valor de R$ 163.749,78 para reforço de dotações 
constantes da Lei Orçamentária vigente.
O Prefeito Municipal de Rio Doce no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal e tendo em vista a autorização
contida na Lei nº 1042, de 29 de outubro de 2019,
DECRETA:

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Rio Doce, aos 6 de outubro de 2020.

MUNICÍPIO DE RIO DOCE-MG

 Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320200313005547011.

SILVERIO JOAQUIM APARECIDO DA LUZ
Prefeito Municipal

Decreto n° 1.941, de 16 de outubro de 2020.

Dispõe sobre a suspensão imediata dos efeitos do Decreto n° 1.504, de 22 de janeiro de 
2018 e do Decreto n° 1.721, de 06 de fevereiro de 2020, no que diz respeito a servidora 
Maria Luiza de Freitas Santos Muniz e dá outras providências;
O Prefeito Municipal de Rio Doce, no exercício das atribuições que lhe confere a Lei 
Orgânica Municipal;
Considerando a Lei Complementar n° 23, de 26 de novembro de 2010, que institui e 
estrutura a carreira dos Profissionais do Magistério do Município de Rio Doce MG e dá 
outras providências;
Considerando a Lei Complementar n° 68, de 23 de março de 2020, que dispõe sobre a 
alteração de vencimentos, criação de vagas e inclusão do cargo de Professor de Inglês, 
criado pela Lei Complementar n° 20/2010, na estrutura de carreiras dos Profissionais do 
Magistério de Rio Doce, e dá outras providências;
Considerando que o Parecer Jurídico n° 22/2020 da Procuradoria Jurídica do Município 
de Rio Doce, noticiou indícios de irregularidades no tocante a pagamentos e 
enquadramento no nível de carreira da servidora Maria Luiza de Freitas Santos Muniz, 
tendo em vista que a servidora auferia benesses da Lei Complementar n° 23, de 26 de 
novembro de 2010, sem estar inclusa no referido plano até 01 de março de 2020;
Considerando o Decreto n° 1504, de 22 de janeiro de 2018, que convalida os Níveis e 
Graus das carreiras dos Profissionais do Magistério do Município de Rio Doce, nos termos 
da Lei Complementar Municipal n° 23, de 26 de novembro de 2010 e incluiu a Servidora 
e Maria Luiza de Freitas Santos Muniz.
Considerando que o Decreto n° 1.721, de 06 de fevereiro de 2019, que concedeu 
Progressão aos Profissionais do Magistério do Município de Rio Doce MG e incluiu a 
Servidora e Maria Luiza de Freitas Santos Muniz.
Considerando a decisão administrativa do Departamento Pessoal que determinou a 
abertura do processo administrativo, bem como indicou a necessidade de suspensão dos 
decretos nº 1504/ 2018 e nº 1.721/2019 quanto a servidora Maria Luiza de Freitas Santos 
Muniz, para correção do pagamento à Servidora, enquadrando-a no nível correto, a partir 
da inclusão no plano de carreira em 01/03/2020;
Considerando o Poder de Autotutela conferido à Administração Pública, revestindo 
verdadeiro controle de legalidade na prática dos seus próprios atos, permitindo a revisão 
ex officio do ato administrativo, e no tocante ao presente caso, há indícios suficientes da 
ocorrência de concessão de direitos nos decretos carente de previsão legal; 
DECRETA:
Art. 1º. Ficam imediatamente suspensos todos os efeitos os Decreto n° 1.504, de 22 de 
janeiro de 2018 e o Decreto 1.721, de 06 de fevereiro de 2019, relativamente à servidora 
Maria Luiza de Freitas Santos Muniz, enquanto perdurar a apuração do procedimento 
administrativo concernente às possíveis irregularidades cometidas no pagamento à 
servidora.
Art. 2º. Fica autorizado o Departamento Pessoal da Prefeitura Municipal de Rio Doce, a 
realizar o enquadramento da servidora, nos termos da Lei Complementar n° 68, de 23 de 
março de 2020.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se, cumpra-se.
Rio Doce, 16 de outubro de 2020.
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