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Publicações Prefeitura de Mariana
Legislação: Portarias
PORTARIA Nº 01, de 17 de janeiro 2018
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, no uso
de suas atribuições legais, considerando a necessidade de cumprimento do artigo 35 da Lei
Complementar nº 005/2001, que discorre sobre a avaliação de desempenho dos servidores em
estágio probatório e os requisitos a serem apurados e Decreto 6.323 de 25 de Maio de 2012 que
regulamenta o processo, Nomeia Comissão de Avaliação Especial de Desempenho e dá outras
providências.
Art. 1º- Constituir Comissão Especial de Avaliação de Desempenho CEAD com a incumbência de
avaliar a confirmação ou não do servidor (a) nomeado para o cargo de provimento efetivo, mediante
os requisitos estabelecidos nos dispositivos legais supracitados.
Art. 2º - Designa os servidores: Polyana Daher dos Santos Silva Almeida Costa, Técnica em
Administração, matrícula 10574, Hélen Aparecida Barbosa Magalhães,Bioquímica, matrícula
3968,Josiane Jesus Santos Ferreira ,Chefe de Departamento de Controle Pessoal da Educação ,
matrícula 29025, para integrarem a Comissão Especial, sob a presidência da primeira, bem como
em seus impedimentos eventuais e regulamentares, do segundo e terceiro respectivamente.
Art. 3º - As comissões setoriais auxiliarão a Comissão Especial de Desempenho nos trabalhos de
Avaliação Individual dos Servidores em estágio probatório lotados em suas respectivas secretarias.
Art. 4º - Fica delegado ao Presidente desta comissão Especial poderes para nomear outras comissões
setoriais em Secretária Municipal não constante nesta Portaria.
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário;

Publicações SAAE Mariana
Licitações: Pregão Presencial
Pregão presencial
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA/MG - torna público para
conhecimento e participação de todo aquele a quem interessar que fará realizar licitação
EXCLUSIVA PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (Artigo 48, inciso I da Lei Federal
Complementar 123/2006, Lei Complementar Municipal 71/2010), na modalidade de pregão
presencial pelo sistema de registro de preço, do tipo menor preço item, destinada a contratação de
empresa para fornecimento de reagentes e materiais de laboratório, atendendo às necessidades da
Autarquia, em conformidade ao estabelecido no edital 001/2018 e anexos. Pregão PRG 001/2018,
PRC 049/2017 – Data da Realização: 05/02/2018 às 09h15min. Edital completo no setor de licitações
do SAAE (Comissão Permanente de Licitações), localizado na Rodovia Do Contorno, MG129, Nº780,
bairro Galego, CEP.: 35.420-000, Mariana/MG, referência (Hotel Panorama), no horário de 08:00 às
11:30 e de 13:00 às 17:00 horas; no site www.saaemariana.mg.gov.br; ou ainda no site
www.mariana.mg.gov.br no campo “diário oficial”. Comissão Permanente de Licitações.
Informações: tel. (31) 3557-6302.

Arquivos complementares
- Confira o anexo
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