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CADERNO 1 - DIÁRIO DO EXECUTIVO/LEGISLA TIVO
SUMÁRIO

Prefeitura Municip al de Montes Claros

PORTARIA N° 39/2015 -  CG -  COR
A Controladoria Geral de Montes Claros -  MG, na pessoa
do controlador geral, no uso de suas atribuições,
principalmente no que condiz com o Decreto n° 2.987/
2013, art. 2°, bem como a Lei de n.° 3.175/03 (Est atuto
do Servidor), considerando o memorando n. 104/2015/
PROGE  da Procuradoria Geral do Município de Montes
Claros, solicitando providências diante de suposta
irregularidade cometida pelo servidor Wellington
Mendes de  Oliveira , matrícula 86150/1.
RESOLVE:
Art. 1º Determinar a INSTAURAÇÃO do Processo
Administrativo Disciplinar n.08/2015, para apuração de
possível violação do artigo 146, inciso XII, da Lei nº.
3.175/2003.
Art. 2º Nomear Comissão Julgadora do Processo
Administrativo Disciplinar n.08/15, composta pelos
seguintes servidores: GERALDO ANTONIO DIAS
GUIMARÃES, Corregedor Municipal, matrícula 76510-
4/1, MARIA TEREZINHA SOUZA PEREIRA  assistente
executivo, matrícula 38644/1 e ELOYDA RODRIGUES
DA SILVEIRA PIMENTA, assistente executivo, matrícula
5029/1, sob a presidência do primeiro, destinada a
apurar as irregularidades no processo em epígrafe, bem
como, apurar os fatos, ações e omissões que porventura
venham a surgir no curso de seus trabalhos.
Art. 3º  Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias
para a conclusão dos trabalhos, admitidas prorrogações
conforme determinação legal.

Montes Claros, 31 de março de 2015
RAIMUNDO RODRIGUES AVELAR

Controlador Geral

EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT O,
GESTÃO E EDUCAÇÃO EM TRÂNSIT O E

TRANSPORTES DE MONTES CLAROS - MCTRANS
AVISO DE RETIFICAÇÃO

O pregoeiro desta MCTrans, na forma da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações, vem comunicar a
necessidade de RETIFICAR o EDITAL DA LICITAÇÃO
NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2015
�   ob je to :  AQUISIÇÃO DE MA TERIAIS DE
SINALIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E EQUIP AMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL  �  EPI, PARA SEREM
UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E IMPLANT AÇÃO
DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA CIDADE DE MONTES
CLAROS - MG , publicado no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Montes Claros, no do dia 19 de março de
2015. Ficará acrescido o ANEXO XI neste Edital, onde
identifica o modelo do Item 123 . E assim, fica alterada
a data do certame para o dia: 15/04/2015 - Horário:
08h00min Local: Sala de reuniões da MCTrans, na Praça
Presidente Tancredo Neves, sem número, Terminal
Rodoviário, Bairro Canelas, Montes Claros, MG. O Edital
estará disponível na Diretoria Administrativa e Financeira
ou nos sites www.montesclaros.mg.gov.br e
www.mctransonline.com.br.

Montes Claros, 31 de março de 2015.”FELIPE
PORTO LIMA

PREGOEIRO OFICIAL/CPLJ

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

- EXTRATOS DE TERMO ADITIVO DE
CONTRATO -

Processo nº 005/2013 Processo nº 005/2013
Processo nº 005/2013 Processo nº 005/2013
Processo nº 005/2013 Processo nº 005/2013
Processo nº 005/2013 Processo nº 005/2013
Processo nº 005/2013 Processo nº 005/2013
Processo nº 005/2013 R$ 29.020,38 (vinte e nove
mil, vinte reais e trinta e oito centavos). Prazo de
vigência: de 08/03/2015 a 06/05/2015. Dotação
Orçamentária:
010101.031.0001.2003.3339039000000 /
010101.122.0001.2007.3339039000000.
Processo nº 054/2013 – Pregão Presencial n° 12/
2013 – Objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviço e para gerenciamento de
integrado da frota de veículos, com intermediação
no fornecimento de combustíveis, juntamente com
o sistema eletrônico. Partes: CÂMARA
MUNICIPAL DE MONTES CLAROS X  BIG CARD
ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E
SERVIÇOS LTDA. Valor do contrato: R$ 20.655,00
(vinte mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais).
Prazo de vigência: de 12/03/2015 a 15/04/2015.
Dotação Orçamentária:
010101.122.01.2007.3339039000000 /
010101.031.01.2003.3339039000000.

- RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO -
Em publicação de extrato de termo aditivo de
contrato veiculada no dia 05/03/2015 referente ao
Processo nº 008/2013 – Pregão Presencial 04/
2013 – Objeto: Contratação de empresa para
locação de impressoras com fornecimento de
insumos, para as atividades administrativas e dos
gabinetes dos vereadores – retifica-se o seguinte:
onde se lê “Processo nº 054/2013 – Pregão
Presencial nº 12/2013”, leia-se “Processo nº 008/
2013 – Pregão Presencial nº 04/2013”. Ficam
mantidas as demais informações constantes do
extrato de termo aditivo.

PORTARIA Nº 083/2015
O Presidente da Câmara Municipal de Montes
Claros – MG, no uso de suas atribuições legais e,
objetivando conceder aos funcionários deste
Legislativo maior período para que possam
participar das comemorações da “Semana Santa”;
RESOLVE:
Art. 1º . Fica decretado PONTO FACULTATIVO,
no dia 02 (quinta-feira) de abril de 2015, aos
funcionários deste Legislativo, em virtude do
feriado de  “SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO”.
Art. 2º . Os servidores deste Legislativo deverão
retornar às suas atividades normais no dia 06
(segunda-feira) de abril de 2.015.
Art. 3º - A presente portaria entrará em vigor na
data de sua publicação, no lugar de costume.
PUBLIQUE–SE E CUMPRA–SE
Câmara Municipal de Montes Claros – MG, 31 de
março de 2.015.
VEREADOR – JOSÉ MARCOS MARTINS DE

FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA  MUNICIPAL DE

MONTES CLAROS-MG .

MCTrans

CÂMARA MUNICIPAL

Município  de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

Decreto nº 3.267, de 27 de março de 2015
DETERMINA PONTO FACULTATIVO NAS
REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIP AIS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Montes Claros - MG., no uso de
suas atribuições legais e nos termos do artigo 71, inciso
VI, combinado com o artigo 99, inciso II, letra “c”, da Lei
Orgânica do Município de Montes Claros, e,
considerando as comemorações e tradições religiosas
dos dias que antecedem a Sexta-feira Santa e Paixão
de Cristo,
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica decretado PONTO FACULTATIVO nas
repartições públicas do Município de Montes Claros, no
dia 02 de abril de 2015 (quinta-feira), para os servidores
municipais.
Art. 2º  – Aos serviços essenciais prestados pela
Prefeitura, bem como aos Setores responsáveis pela
Execução de Obras e Limpeza Pública não se aplicam
as regras deste artigo, devendo o expediente ter o seu
transcurso normal.
Art. 3º -  Revogadas as disposições em contrário, este
Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Município de Montes Claros, 27 de março de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 084/2015
Disciplina o uso de veículos terceirizados/locados por p arte dos V ereadores,

institui termos de compromisso a serem firmados e revoga a Port aria 38/2012.

O Presidente da CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS, no uso de suas atribuições, RESOLVE
regulamentar as normas para o uso de veículos terceirizados:

Art. 1º  – Os veículos terceirizados/locados são considerados bens públicos e somente poderão ser
utilizados a serviço e em atividades de interesse parlamentar.

Art. 2º  – O vereador poderá utilizar o veículo em quaisquer dias ou horários que necessitar, ficando o uso
condicionado à assinatura de Termo de Compromisso (Anexo I )(pág 2 ), sendo o Vereador o único
responsável pelo veículo, mesmo que conduzido por terceiros na forma do parágrafo terceiro do presente
artigo;
§ 1º – O veículo não poderá pernoitar fora das dependências da Câmara Municipal, devendo ser devolvido
no estacionamento localizado na rua Urbino Viana, 600, Vila Guilhermina, salvo em caso de viagem
previamente informada à Gerência da Câmara Municipal;
I – Caso o veículo não seja devolvido, conforme previsto no inciso I, o fato deverá ser imediatamente
comunicado à Gerência da Câmara Municipal e o veículo deverá ser recolhido até que o Vereador apresente
justificativa. Em caso de reincidência, o veículo será recolhido e não mais será restituído ao Vereador.
§ 2º – Ao retirar o veículo será preenchido um formulário de controle (Anexo II)(pág 3) , a ser expedido
pelo Coordenadoria de Almoxarifado, Patrimônio e Frotas, que deverá conter, dentre outras informações,
horário de saída do veículo, condutor, assinatura do condutor, quilometragem, se está adesivado com
adesivo constando os dizeres “A serviço da Câmara Municipal de Montes Claros/MG.”, horário de devolução,
condutor, quilometragem, se está adesivado com o adesivo com o qual deixou as dependências da Câmara,
assinatura do condutor a existência de danos e/ou avarias de fácil detecção, campo para observações;
I – Caso o veículo seja devolvido sem o adesivo, tal fato deverá ser informado ao Controle de Frotas e o
Vereador apresentar justificativa para a ausência do adesivo, bem como, o veículo não poderá deixar as
dependências da Câmara, em hipótese alguma, sem que tenha sido novamente adesivado.
II – Caso o veículo apresente algum dano/avaria de fácil detecção, o fato deverá ser comunicado
imediatamente à Gerência para a adoção das providências necessárias, sendo que o veículo ficará recolhido
até a solução da questão, não podendo transitar;
III – A não detecção do dano/avaria por parte da Câmara Municipal no ato da devolução não isenta o
Vereador de sua responsabilidade, caso seja percebido posteriormente, tendo em vista que a
responsabilidade pela utilização do veículo é única e exclusiva do Vereador, não podendo tal fato ser
arguido para isentar o Vereador de responsabilidades futuras;
IV – Os abastecimentos feitos durante a retirada do veículo do estacionamento da Câmara deverão ser
comprovados com a entrega do(s) cupom(ns) fiscal(is) de abastecimento, contendo todas as informações
necessárias (Nome da Câmara, CNPJ da Câmara, Kilometragem do veículo no ato do abastecimento,
placa do veículo, modelo, nome do motorista, etc) no ato da devolução do veículo ao final do dia, para que
sejam anexados ao relatório Autorização para Circulação de Veículos;
a – Caso o cupom não seja entregue quando da devolução do veículo, tal fato será relatado no  formulário
de controle – Anexo II, e não poderá ser entregue mais, sendo que o valor do abastecimento será
descontado dos subsídios do Vereador;
V – No caso de abastecimentos durante viagens, a entrega do cupom fiscal para juntado ao relatório de
Autorização para Circulação de Veículos poderá ser feito através de cópia do cupom fiscal, uma vez que
o documento original deverá ser anexado ao relatório de prestação de contas de viagem, seguindo os
mesmos preceitos do inciso IV e alínea “a” do parágrafo 2º do artigo 2º da presente Portaria.
§ 3º - O Vereador poderá credenciar servidor(es) da Câmara Municipal de Montes Claros/MG para conduzir
o veículo através de formulário próprio a ser expedido pela Coordenadoria de Almoxarifado, Patrimônio e
Frotas, entretanto, continuará a ser o único responsável pela utilização do veículo;

Art. 3º  – O vereador será responsável pela conferência e verificação dos níveis de água, óleo, fluido de
freio e calibragem de pneus, bem como pela limpeza, estacionamento e guarda do veículo (enquanto fora
das dependências do estacionamento localizado na rua Urbino Viana, 600, Vila Guilhermina, Montes
Claros/MG), além de obediência à Legislação de Trânsito, devendo comunicar imediatamente qualquer
falha mecânica, avaria, incidente ou acidente ao Controle de Frotas para as devidas providências.
§ 1º – Os fatos e ocorrências não comunicados no prazo de 72 (setenta e duas) horas serão de inteira
responsabilidade do Vereador, inclusive quanto às despesas decorrentes.
§ 2º – Em caso de avarias, danos ou acidentes desde que comprovada a culpa, através de processo
administrativo, o valor do ressarcimento imputado ao Vereador limitar-se-á ao valor da franquia do seguro
do veículo, desde que tenha comunicado o fato imediatamente ao Setor de Frotas.
I – Caso o dano causado ao veículo não seja coberto pelo seguro, o Vereador será o responsável pelo
pagamento do dano.
II – Durante o transcorrer do processo administrativo, o veículo deverá ficar recolhido nas dependências
da Câmara, salvo se recolhido pela empresa proprietária ou pela seguradora, sendo que, neste caso,
antes de sua saída, deverá ser feita uma vistoria, com a presença do vereador ou pessoa por ele indicada,
com relatório dos danos, avarias e/ou defeitos, com  fotografias, assinados por representante da
Coordenadoria de Almoxarifado, Patrimônio e Frotas e pelo Vereador ou seu representante.

Art. 4º  – Ao utilizar o veículo terceirizado, o Vereador declara ter pleno conhecimento das normas e lhe
compete, em obediência aos preceitos constitucionais, ao decoro parlamentar, zelo e probidade, zelar
pelo patrimônio público.

Art. 5º  – As denúncias de irregularidade devidamente comprovadas serão avaliadas por Comissão
composta por 03 (três) vereadores indicados pela Presidência da Câmara e comunicadas ao Vereador
para as devidas providências.

Art. 6º  – As infrações de trânsito eventualmente autuadas e nas quais não seja identificado o condutor
serão de responsabilidade do Vereador, que deverá indicar o nome do condutor do veículo na ocasião
da(s) multa(s), no prazo de 05 (cinco) dias úteis para a transferência dos pontos concernentes para sua
Carteira Nacional de Habilitação - CNH. A partir do 5º dia útil, no caso de não indicação do nome do
condutor, presumir-se-á como responsável o próprio Vereador e se este não for habilitado, o responsável
devidamente habilitado e por ele indicado para conduzir o veículo.

§ 1º – Em qualquer hipótese, o pagamento da multa de trânsito será de total responsabilidade do Vereador
e, desde já, fica autorizado o desconto no subsídio devido pela Câmara Municipal, caso não ocorra o
pagamento espontâneo.

Art. 7º  – As situações não previstas nesta Portaria deverão ser comunicadas pelo Vereador à Coordenadoria
de Almoxarifado, Patrimônio e Frotas, que tomará as providências e prestará as orientações pertinentes
a cada caso.

Art. 8º  – A presente Portaria entre em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do
dia 06 de abril, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria 38/2012.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Câmara Municipal de Montes Claros, 31 de março de 2015.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
Presidente da Câmara Municip al de Montes Claros
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