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Secretaria Municipal de Administração 
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA – MG. AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. 
Dispensa nº 069/2022. Em concordância com o art. 75. §3º da Lei nº 14.133/21, o Município de 
Galiléia vem manifestar o interesse da Administração em obter propostas adicionais de 
eventuais interessados, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, sendo a especificação do 
objeto Aquisição de Material Gráfico, Placas e Quadros de Informação e Identificação para as 
Secretarias do Município de Galiléia/MG. E-mail: licitacao@galileia.mg.gov.br, 
https://www.galileia.mg.gov.br/diarioeletronico/ e 
https://transparencia.galileia.mg.gov.br/licitacoes/ tel.: (33) 32441309 /32441381. Galiléia / MG, 
02/06/2022 – Gabriela da Silva Ramos Nicacio - Agente de Contratação. 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILÉIA – MG. AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. 
Dispensa nº 068/2022. Em concordância com o art. 75. §3º da Lei nº 14.133/21, o Município de 
Galiléia vem manifestar o interesse da Administração em obter propostas adicionais de 
eventuais interessados, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, sendo a especificação do 
objeto Contratação de Empresa para Preparação do Estatuto dos Servidores em Geral e 
Magistério, acompanhando a legislação atual e sem alterar os direitos adquiridos; em seguida 
os Planos de Cargos e Salário, todos em projeto de lei e aplicação da Avaliação de 
Desempenho através de decreto municipal atendendo a solicitação de Secretaria Municipal de 
Administração e Governo do Município de Galiléia/MG. E-mail: licitacao@galileia.mg.gov.br, 
https://www.galileia.mg.gov.br/diarioeletronico/ e 
https://transparencia.galileia.mg.gov.br/licitacoes/ tel.: (33) 32441309 /32441381. Galiléia / MG, 
02/06/2022 – Gabriela da Silva Ramos Nicacio - Agente de Contratação. 
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PORTARIA Nº 28 DE 01 DE JUNHO DE 2022. 

“NOMEIA A COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  

O Prefeito Municipal de Galileia, no uso de suas atribuições legais e, especialmente, das 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Galileia,  

Considerando os princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência previstos no art. 37 
da Constituição da República;  

Considerando o princípio do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5° da 
Constituição da República;  

Considerando a necessidade de especialização da atividade de correição em toda a 
administração pública municipal de forma a dar celeridade aos procedimentos administrativos. 

Considerando as prerrogativas legais elencadas pela Lei Complementar N° 08, de 03 de maio 
de 1.995, que instituiu o regime jurídico único, plano de carreira, estrutura administrativa e 
define o sistema de vencimentos dos servidores da prefeitura de Galileia, estabelecendo 
também regras estatutárias e disciplinares. 

RESOLVE:  

Art. 1º - Fica instalada a Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar.  

Art. 2º Ficam designados os seguintes servidores públicos municipais, a ocuparem os 
seguintes cargos investidos pela Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar 
conforme segue:  

a) GILZIELA JOSÉ RIBEIRO DE AQUINO - Matrícula: 00136; 

b) AURÉLIO MARTINS COELHO - Matrícula: 003355;  

c) NILMAR ROBERTO NOGUEIRA - Matrícula: 003356;  

d) RONALDO ADRIANO DE SOUZA - Matrícula: 003437;  

e) ELIOMAR DA ROCHA SILVA - Matrícula: 003361;  

f) ANDERSON MURILO GONÇALVES - Matrícula: 003364;  

Art. 3º Para cada processo administrativo levado a efeito pela administração será nomeada 
uma comissão composta por 03 (três) membros, dentre os elencados no art. 2º desta portaria. 

§1º Para cada fato a ser apurado, a administração elaborará uma portaria de instauração onde 
serão nomeados 03 (três) membros, designando-se também o seu presidente e o relator. 
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§2º A comissão deverá instruir o processo, garantindo-se o contraditório e ampla defesa e, ao 
final dos trabalhos, elaborará relatório com o resultado da apuração e a conclusão a que 
chegar acerca da autoria e materialidade. 

§3º Após a conclusão da apuração, os autos deverão ser encaminhados, via ofício, à 
autoridade convocante para solução.  

Art. 4º A comissão deverá, no desenvolvimento dos trabalhos, observar o regramento previsto 
na Lei Municipal 08/95 e legislação federal aplicável aos processos administrativos em geral. 

 Art. 5º Os componentes da presente comissão farão jus a uma gratificação de 20% (vinte por 
cento) por acúmulo de função, durante o período de participação na presente comissão. 

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria n° 10 de 23 de 
março de 2022. 

 

REGISTRE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.  

Prefeitura Municipal de Galiléia/MG, 01 de junho de 2022. 

 

 

JUAREZ DA SILVA LIMA 
Prefeito 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Certidão de Publicação 
 

Certifico para os devidos fins nos termos da Lei 
Orgânica Municipal, que o presente Decreto foi 
publicado no Diário Oficial Eletrônico do município e 
no quadro de Avisos da Prefeitura em 02/06/2022. 

 

Paulo Ribeiro de Aquino 
Sec. de Administração 
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DECRETO Nº 22, DE 02 DE JUNHO DE 2.022 
 

AUTORIZA A COLOCAÇÃO DE POSTE PARA CABEAMENTO DE INTERNET NO 
PERÍMETRO URBANO DE GALILEIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GALILEIA, ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso de suas 
atribuições legais,  

CONSIDERANDO que o Ato Administrativo nº 29.430, de 20 de setembro de 2002, da Agência 
Nacional de Telecomunicações – ANATEL, que autoriza a empresa WKVE – ASSESSORIA EM 
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, A EXPLORAR o serviço de 
comunicação multimídia, por prazo indeterminado em todo o território nacional. 

CONSIDERANDO que a empresa WKVE – ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 
E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, está presente no município de Galileia prestando serviços de 
provedor de internet; 

CONSIDERANDO que parecer emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente favorável à 
instalação de 01 (um) poste para passagem de cabo de fibra ótica para a travessia via aérea 
do Rio Doce e que tal instalação não trará nenhum impacto negativo para o meio ambiente; 

CONSIDERANDO que os serviços de internet exigem cada dia maior qualidade de seus 
prestadores e que a proposta da empresa vem de encontro aos anseios de nossa comunidade 
no sentido de melhorar a qualidade de seus produtos; 

R E S O L V E:  
 
Art.1º. Fica a empresa WKVE – ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E 
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.989.304./0001-23, com inscrição 
estadual nº 277.086.433/0053, autorizada a colocar 02 (dois) postes no final da Rua Dorival 
Machado, próximo às margens do Rio Doce. 

Parágrafo único – O poste deve ser instalado na localidade indicada pelas coordenadas: 
Latitudes -19.006620º / Longitude -41.542544 e não pode conter os suportes de sustentação 
conhecidos como rabicho que dificultes ou coloque em risco o trânsito de pedestres.  

Art. 2º. A colocação de 01 (um) poste se destina à passagem de cabo de fibra ótica para a 
travessia aérea do Rio Doce em direção à sede do município. 

Art.3º. Revogadas as disposições em contrário, este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Prefeitura Municipal de Galiléia/MG, 02 de junho de 2022. 

 
JUAREZ DA SILVA LIMA 

Prefeito  
 

Certidão de Publicação 
Certifico para os devidos fins nos termos 
da Lei Orgânica Municipal, que o presente 
Decreto foi publicado no Diário oficial do 
município, do dia 02 de junho de 2022. 

 
Juarez da Silva Lima 

Prefeito 
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