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EXTRATO RESULTADO DE PREGÕES PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2015
O Pregoeiro Municip al na forma da Lei Federal  n.º 8.666/93 e alterações, torna  público  os Result ados Finais dos Processos Licit atórios abaixo
identificados:

PREGÃO PRESENCIAL  PARA REGISTRO DE PREÇOS  Nº:
0073/2015 – REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE CAMINHÕES E TRA TORES SOB O REGIME E HORAS/MÁQUINA
PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS , processo homologado em 19/11/2015.Contratados:
CONTRUTORA E LOCADORA  SÃO MIGUEL. Item 1........................................................................................................................................ R$ 2.433.600,00
LOCTRANS TRANSPORTES L TDA – ME. Item 2.................................................................................................................................................. R$ 114.720,00
SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA. Item 3................................................................................................................................ R$ 103.200,00
Vigência: Será de 12 (doze) meses a partir da assinatura da Ata de Registro de preços. Assinatura da Ata de registro de preços em 19/11/2015.
A íntegra da Ata de Registro de Preços encontra-se Disponível na página da Prefeitura de Montes Claros na Internet no endereço:
www .montesclaros.mg.gov .br

Montes Claros (MG), 30 de Novembro de 2015.
Pregoeiro Municip al

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS – MG

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO Nº192 - A Comissão
Permanente de Licit ação e Julgamento torna
público a Ratificação e  Errat a referente aos
Processos abaixo relacionados:

RATIFICAÇÃO
Processo nº 451/2015 – Inexigibilidade nº 062/2015
– Contratação de show musical de WILSON
SIDERAL, no dia 05 de dezembro de 2015, dentro
da Programação da “25ª Festa Nacional do Pequi
de Montes Claros” a ser realizada na Praça dos
Jatobás. Contratada: FACIL PRODUCOES E
EVENTOS LTDA – ME, com o valor total de R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Ratificado em
27 de novembro de 2015.
ERRATA DE PUBLICAÇÃO realizada no dia 24/
11/2015 no Diário Oficial Eletrônico do Município
de Montes Claros (pagina 01), EXTRATO N°189/
2015, Onde se lê: Processo nº 433/2015, Dispensa
nº 133 – Leia-se: Processo nº 445/2015 – Dispensa
nº 140/2015

Montes Claros (MG), 30 de novembro de 2015.

Nilma Silva Antunes
Presidente da Comissão Permanente de

Licitações e Julgamento

 PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 193/2015 – A Secretaria Municipal
de Planejamento e Gestão torna público a
notificação referente ao Processo:

NOTIFICAÇÃO
Processo nº 417/2015 – Dispensa Licitação nº 128/
2015 – O Município de Montes Claros convoca a
sociedade empresária CODIL ALIMENTOS LTDA,
para assinatura  do contrato no prazo
improrrogável de 48h (quarent a e oito) horas, a
contar do recebimento desta notificação. Decorrido
o prazo estabelecido acima sem manifestação da
Notificada, determina-se, desde já, a sanção
prevista no artigo 87, III da Lei nº 8.666/93, qual
seja, suspensão temporária de p articip ação em
licit ação e impedimento de contrat ar com a
administração pelo prazo de 02 (dois) anos.

Montes Claros (MG), 30 de novembro de 2015.

Wagner de Paulo Santiago
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PREFEITURA DE MONTES CLAROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT O E GESTÃO

1ª RETIFICAÇÃO

EDITAL Nº 008/2015

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO P ARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA  DE PSICÓLOGOS PARA ÁREA DE SAÚDE MENTAL -
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS

A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, torna pública a presente retificação:

No subitem 2.2.1, onde se lê:

CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA INSCRIÇÃO, QUE DEVERÃO SER COMPROVADAS NA  OCASIÃO DA  CONTRATAÇÃO:

2.1.1.Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da Lei (art. 12 e 37, I da CF/88);
2.1.2.Ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade completos até o último dia da data de inscrição;
2.1.3.Estar quite com as obrigações legais e eleitorais;
2.1.4.Estar quite com as obrigações militares, no caso dos homens;
2.1.5.Possuir aptidão física e mental, comprovada em inspeção médica, a ser realizada antes da contração, pela Junta Médica do Setor de Medicina do
Trabalho - Gerência de Recursos Humanos da SEPLAG. O candidato que não for aprovado na inspeção médica, não será contratado pelo Município;
2.1.6.Estar ciente de que deverá possuir, na data da contratação, a escolaridade mínima exigida para o cargo (conforme Anexo I) e a documentação prevista
no item 10.3;
2.1.7.Não ter sido demitido por justa causa pelo município de Montes Claros/ MG;
2.1.8.Não pertencer ao quadro efetivo ou temporário dos servidores da Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG;
2.1.9.Todos os requisitos deverão ser comprovados por cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original, no momento da convocação para
contratação.
2.1.10.Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste edital.

Leia-se:

CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA INSCRIÇÃO, QUE DEVERÃO SER COMPROVADAS NA  OCASIÃO DA  CONTRATAÇÃO:

2.1.1.Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da Lei (art. 12 e 37, I da CF/88);
2.1.2.Ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade completos até o último dia da data de inscrição;
2.1.3.Estar quite com as obrigações legais e eleitorais;
2.1.4.Estar quite com as obrigações militares, no caso dos homens;
2.1.5.Possuir aptidão física e mental, comprovada em inspeção médica, a ser realizada antes da contração, pela Junta Médica do Setor de Medicina do
Trabalho - Gerência de Recursos Humanos da SEPLAG. O candidato que não for aprovado na inspeção médica, não será contratado pelo Município;
2.1.6.Estar ciente de que deverá possuir, na data da contratação, a escolaridade mínima exigida para o cargo (conforme Anexo I) e a documentação prevista
no item 10.3;
2.1.7.Não ter sido demitido por justa causa pelo município de Montes Claros/ MG;
2.1.8.Todos os requisitos deverão ser comprovados por cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original, no momento da convocação para
contratação.
2.1.9.Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste edital.

No subitem 2.2.1, onde se lê:

As inscrições serão realizadas em formulário próprio disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Montes Claros, no endereço
www.montesclaros.mg.gov.br, no período de 23/11/2015 a 27/11/2015.

Leia-se:

As inscrições serão realizadas em formulário próprio disponibilizado no site oficial da Prefeitura Municipal de Montes Claros, no endereço
www.montesclaros.mg.gov.br, no período de 23/11/2015 a 07/12/2015.

No subitem 2.3.2, onde se lê:

Os portadores de necessidades especiais deverão preencher o formulário de requerimento de inscrição, via internet e  entregar o  laudo médico(original ou
cópia autenticada em cartório),  a partir do dia 23/11/2015 até o dia 27/11/2015 na Coordenação de Saúde Mental, situada na Avenida Donato Quintino, 341,
Cidade Nova – Montes Claros (MG), das 8 horas às 11horas e das 14 horas às 17 horas.

Leia-se:

Os portadores de necessidades especiais deverão preencher o formulário de requerimento de inscrição, via internet e  entregar o  laudo médico(original ou
cópia autenticada em cartório),  a partir do dia 23/11/2015 até o dia 07/12/2015 na Coordenação de Saúde Mental, situada na Avenida Donato Quintino, 341,
Cidade Nova – Montes Claros (MG), das 8 horas às 11horas e das 14 horas às 17 horas.

No subitem 5.6.1, onde se lê:

As provas serão aplicadas no dia 06/12/2015, no horário indicado para cada cargo no Anexo III deste Edital.

Leia-se:

As provas serão aplicadas no dia 13/12/2015, no horário indicado para cada cargo no Anexo III deste Edital.



No subitem 5.6.4, onde se lê:

O endereço do local que o candidato fará suas provas constará  no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br, a partir do dia 01 de dezembro de 2015.
Caberá ao candidato se informar sobre o local de suas provas.

Leia-se:

O endereço do local que o candidato fará suas provas constará  no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br, a partir do dia 08 de dezembro de 2015.
Caberá ao candidato se informar sobre o local de suas provas.

No subitem 6.2, onde se lê:

A lista dos candidatos que participarão da Prova de Títulos será divulgada até o dia 11/12/2015, no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br e nos quadros
de avisos da Sede da Prefeitura Municipal de Montes Claros.

Leia-se:

A lista dos candidatos que participarão da Prova de Títulos será divulgada até o dia 21/12/2015, no sítio eletrônico www.montesclaros.mg.gov.br e nos quadros
de avisos da Sede da Prefeitura Municipal de Montes Claros.

No subitem 6.3, onde se lê:

A entrega da documentação para a Prova de Títulos – A documentação deverá ser entregue, mediante protocolo, nos dias 14/12/2015 e 15/12/2015 na
Coordenação de Saúde Mental, situada na Avenida Donato Quintino, 341, Cidade Nova – Montes Claros (MG), das 8 horas às 11horas e das 14 horas às 17
horas.

Leia-se:

A entrega da documentação para a Prova de Títulos – A documentação deverá ser entregue, mediante protocolo, nos dias 22/12/2015 e 23/12/2015 na
Coordenação de Saúde Mental, situada na Avenida Donato Quintino, 341, Cidade Nova – Montes Claros (MG), das 8 horas às 11horas e das 14 horas às 17
horas.

No subitem 8.2, onde se lê:

Contra qualquer questão das Provas de Múltipla Escolha, na ocorrência de erros no enunciado das questões ou erros e omissões no gabarito: dias  08 e 09 de
dezembro de 2015, das 8 horas às 11 horas e das 14 horas às 17 horas, na Coordenação Municipal de Saúde Mental de Montes Claros.

Leia-se:

Contra qualquer questão das Provas de Múltipla Escolha, na ocorrência de erros no enunciado das questões ou erros e omissões no gabarito: dias  15 e 16 de
dezembro de 2015, das 8 horas às 11 horas e das 14 horas às 17 horas, na Coordenação Municipal de Saúde Mental de Montes Claros.

No subitem 8.3, onde se lê:

O candidato que se sentir lesado na análise da documentação e no resultado final poderá recorrer, desde que devidamente fundamentado,  nos dias 18 e 21 de
dezembro de 2015, das 8 horas às 11 horas  e das 14 horas às 17 horas, na Coordenação Municipal de Saúde Mental de Montes Claros.

Leia-se:

O candidato que se sentir lesado na análise da documentação e no resultado final poderá recorrer, desde que devidamente fundamentado,  nos dias 06 e 07 de
Janeiro de 2016, das 8 horas às 11 horas  e das 14 horas às 17 horas, na Coordenação Municipal de Saúde Mental de Montes Claros.

No subitem 9.1, onde se lê:

Publicação do resultado final deste Processo Seletivo Público Simplificado: Previsão para o dia 17/12/2015, no Hall de entrada da Prefeitura  e no endereço
eletrônico: http://www.montesclaros.mg.gov.br/.

Leia-se:

Publicação do resultado final deste Processo Seletivo Público Simplificado: Previsão para o dia 05/01/2016, no Hall de entrada da Prefeitura  e no endereço
eletrônico: http://www.montesclaros.mg.gov.br/.

No subitem 9.2, onde se lê:

O resultado definitivo deste Processo Seletivo Público Simplificado, observado o prazo legal para interposição de recursos, será publicado no site referido neste
edital e  no Hall de entrada da Prefeitura  até o dia: 23/12/2015.

Leia-se:

O resultado definitivo deste Processo Seletivo Público Simplificado, observado o prazo legal para interposição de recursos, será publicado no site referido neste
edital e  no Hall de entrada da Prefeitura  até o dia: 12/01/2016.

No anexo IV, onde se lê:

ITEM TÍTULOS  Comprovação/ descrição  Pontuação por título  
 
 
1 

Especialização nas modalidades  
Residência em Saúde da Família e/ou  
Saúde Mental; em Saúde Mental e  
Atenção Psicossocial, Álcool e Outras  
Drogas e/ou Saúde Coletiva e/ou Atenção  
Primária à Saúde 

 

Certificado de conclusão de 
Residência, 
reconhecido 
pelo Ministério da Educação 
ou Órgão de Classe 

 
 

12 

Leia-se:

ITEM TÍTULOS  Comprovação/ descrição  Pontuação por título  
 
 

1 

Especialização Lato Sensu ou  
especialização na modalidade 
Residência, em:  
Saúde da Família e/ou Saúde Mental; em 
Saúde Mental e Atenção Psicossocial, 
Álcool e Outras 
Drogas e/ou Saúde Coletiva e/ou Atenção  
Primária à Saúde. 

 

Certificado de conclusão da 
Especialização ou  de 
conclusão da Residência,  
reconhecido 
pelo Ministério da Educação 
ou Órgão de Classe. 

 
 

12 

Montes Claros, 27 de novembro de 2015
Wagner de Paulo Santiago

Secretário Municip al de Planejamento e Gestão
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Prefeitura Municip al de Montes Claros
  Secret aria de Planejamento e Gestão

Comissão Permanente de Licit ação e Julgamentos

ATA DE RESULTADO FINAL  REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 0352/15 - CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 038/2015.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE, com maior desconto linear na planilha.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos da Lei nº 8.666/93 e demais disposições deste Edital.
OBJETO DA LICITAÇÃO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE ARTE
ESPECIAL – PONTE DA RUA MONTE PLANO – BAIRRO SANTA RITA.
Aos 30 (trinta) dias do mês de novembro do ano de 2015, na sala Central de Licitações, com sede á Av. Cula
Mangabeira, nº 211, Centro, nesta cidade de Montes Claros-MG, às 10h30min, reuniu-se a Comissão Permanente
de Licitações e Julgamentos, nomeada pela Portaria nº 3.273 de 13 de abril de 2015, composta das seguintes
pessoas Nilma Silva Antunes, Karen Daniela Magalhães de Castro e Diosmar Soares da Silva. Não houve
representante da empresa Construtora Giorgio V asari Lt da-ME. Dando início a reunião, foi aberto o envelope 02
- proposta de preço da única empresa participante Construtora Giorgio V asari Lt da-ME. Foi apurado o seguinte
resultado: a empresa Construtora Giorgio V asari Lt da-ME concedeu um desconto linear na planilha de 18,00%
(dezoito por cento). Diante do desconto acima citado, fica a empresa Construtora Giorgio V asari Lt da-ME declarada
como vencedora com o desconto de 18,00% (dezoito por cento), no valor de R$ 212.760,55 (duzentos doze mil
setecentos sessenta reais e cinquenta cinco centavos). A Sra. Presidente determinou um prazo de 05 (cinco) dias
úteis para eventual recurso, conforme determina o art. 109, inciso I, “b” da Lei nº 8.666/93. A presente ata será
publicada na íntegra no Diário Oficial Eletrônico do Município. Nada mais havendo a tratar, eu Karen Daniela Magalhães
de Castro, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos. Prefeitura de Montes Claros, aos
30 (trinta) dias do mês de novembro do ano de 2015.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:

_____________________                                                            ____________________________
Nilma Silva Antunes                                                                      Karen Daniela Magalhães de Castro
Presidente – CPLJ                                                                                      Secretária - CPLJ

______________________________
Diosmar Soares da Silva

Membro C.P.L.J
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Prefeitura Municip al de Montes Claros
  Secret aria de Planejamento e Gestão

Comissão Permanente de Licit ação e Julgamentos

ATA DE RESULTADO FINAL  REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 0306/2015 - CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 030/2015.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE, com maior desconto linear na planilha.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : Nos termos da Lei nº 8.666/93 e demais disposições deste Edital.
OBJETO DA LICITAÇÃO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA GERAL E
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SIMONE SOARES.
Aos 30 (trinta) dias do mês de novembro do ano de 2015, na sala Central de Licitações, com sede á Av. Cula
Mangabeira, nº 211, Centro, nesta cidade de Montes Claros-MG, às 14h30min, reuniu-se a Comissão Permanente
de Licitações e Julgamentos, nomeada pela Portaria nº 3.273 de 13 de abril de 2015, composta das seguintes
pessoas Nilma Silva Antunes, Karen Daniela Magalhães de Castro e Diosmar Soares da Silva. Dando início a reunião,
a Presidente da Comissão de Licitação apresentou as propostas de preços das empresas Konquist a Construtora
Ltda-ME, Construtora Giorgio V asari Lt da-ME e Construrener Eirele-ME . Foi apurado o seguinte resultado: a
empresa Construrener Eirele-ME  concedeu um desconto linear na planilha de 9,23% (nove vírgula vinte e três por
cento), a empresa Konquist a Construtora Lt da-ME concedeu um desconto linear de 10,50% (dez vírgula cinquenta
por cento) e a empresa Construtora Giorgio V asari Lt da-ME concedeu um desconto linear de 16,56% (dezesseis
vírgula cinquenta e seis por cento). Diante dos descontos acima citados, fica classificada em primeiro lugar  a
empresa Construtora Giorgio V asari Lt da-ME com o desconto de 16,56% (dezesseis vírgula cinquenta e seis por
cento), no valor de R$ 419.556,24 (quatrocentos e dezenove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro
centavos). A Sra. Presidente determinou um prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventual recurso, conforme determina
o art. 109, inciso I, “b” da Lei nº 8.666/93. A presente ata será publicada na íntegra no Diário Oficial Eletrônico do
Município e encaminhada via e-mail para as empresas acima citadas. Nada mais havendo a tratar, eu Karen Daniela
Magalhães de Castro, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos. Prefeitura de Montes
Claros, aos 30 (trinta) dias do mês de novembro do ano de 2015.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
_____________________                                                            ____________________
Nilma Silva Antunes                                                              Karen Daniela Magalhães de Castro
Presidente – CPLJ                                                                                 Secretária - CPLJ

______________________________
Diosmar Soares da Silva

Membro C.P.L.J

Prefeitura Municip al de Montes Claros
  Secret aria de Planejamento e Gestão

Comissão Permanente de Licit ação e Julgamentos

ATA DE ABERTURA  DOS ENVELOPES 02- PROPOSTAS DE PREÇOS REFERENTES AO PROCESSO
LICITATÓRIO N° 0306/15 - CONCORRÊNCIA  PÚBLICA Nº 030/2015.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO, sob o regime de execução direta por preço global.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos da Lei nº 8.666/93 e demais disposições deste Edital.
OBJETO DA LICITAÇÃO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO
DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SIMONE SOARES.
Aos 30 (trinta) dias do mês de novembro do ano de 2015, na sala Central de Licitações, com sede á Av. Cula
Mangabeira, nº 211, Centro, nesta cidade de Montes Claros-MG, às 09h00min, reuniu-se a Comissão Permanente
de Licitações e Julgamentos, nomeada pela Portaria nº 3.273 de 13 de abril de 2015. A Senhora Presidente em
exercício da Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos, Nilma Silva Antunes, adotou os seguintes
procedimentos: Compôs a mesa, a qual passou a contar com as seguintes pessoas: Nilma Silva Antunes - Presidente
da C.P.L.J, Karen Daniela Magalhães de Castro - Secretária da C.P.L.J, Diosmar Soares da Silva - Membro da
C.P.L.J. Iniciados os atos com o credenciamento da empresa: Construrener Eireli-ME , tendo como representante
legal a senhora Iris Evangelista de Souza, CPF 078.341.836-13. As empresas Konquist a Construtora Lt da-ME e
Construtora Giorgio V asari Lt da não houve representantes presentes para credenciamento. Dando prosseguimento
aos trabalhos foram apresentados os envelopes 02- Propostas de Preços devidamente lacrados das seguintes
empresas habilitadas Konquist a Construtora Lt da-ME, Construrener Eireli-ME  e Construtora Giorgio V asari
Ltda. Ato contínuo foram abertos os envelopes de propostas de preços das empresas acima citadas, e solicitado a
Comissão de Licitação e a representante da única empresa credenciada que rubricassem os mesmos. A Sra.
Presidente suspendeu a sessão, para uma análise mais detalhada das documentações que compõem as propostas
de preços. Posteriormente será publicado o resultado da análise no Diário Oficial Eletrônico do Município e
encaminhado a todos os licitantes via e-mail.  A presente ata será publicada na íntegra no Diário Oficial Eletrônico do
Município Nada mais havendo a tratar, eu Karen Daniela Magalhães de Castro, lavrei a presente ata que após lida
e aprovada será assinada por todos. Prefeitura de Montes Claros, aos 30 (trinta) dias do mês de novembro do ano
de 2015.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO:
_____________________                                                                  ____________________
Nilma Silva Antunes                                                                  Karen Daniela Magalhães de Castro
Presidente – CPLJ                                                                                    Secretária - CPLJ

______________________________
Diosmar Soares da Silva

Membro C.P.L.J

LICITANTE:
______________________________________
Construrener Eireli-ME
Iris Evangelista de Souza
CPF 078.341.836-13

Município  de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

Decreto n.º 3.357, de 30 de novembro de 2015

Dispõe sobre o encerramento do Exercício Financeiro de 2015 nos órgãos e entidades da
Administração Pública Municip al.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS , no uso de suas atribuições legais, nos termos dos
incisos VII e XII, do art. 92 da Lei Orgânica do Município, considerando o disposto na Lei Complementar
n° 101, de 04 de maio de 2000 e considerando a Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964;

DECRETA:

Art. 1º - Para encerramento do exercício financeiro de 2015, os órgãos que compõem a Administração
Direta e Indireta, bem como as Diretorias de Compras, Contabilidade ou unidades equivalentes, no âmbito
das respectivas competências, devem adotar as normas legais e regulamentares aplicáveis e os
procedimentos preparatórios estabelecidos neste Decreto de acordo com as seguintes datas limites:
I - até o dia 11 de dezembro de 2015 para emissão e envio das solicitações de Notas de Empenho – NE
à Diretoria de Contabilidade;
II - até o dia 18 de dezembro de 2015 para recebimento de mercadorias nos almoxarifados do Município;
III - até o dia 21 de dezembro de 2015 para protocolo das respectivas prestações de contas dos
adiantamentos recebidos na Secretaria Municipal de Finanças, inclusive diárias de viagem;
IV - até o dia 30 de dezembro de 2015 para o pagamento de despesas orçamentárias e extraorçamentárias;
V - até o dia 30 de dezembro de 2015 o setor de patrimônio encaminhará a contabilidade a relação por
item e valores dos bens moveis e imóveis adquiridos, baixados ou alienados no exercício 2015;
VI - até o dia 22 de janeiro de 2016 para encaminhar à Controladoria Geral do Município relatório com as
metas fiscais realizadas em relação às fixadas na Lei Orçamentária Anual - LOA, Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO e Plano Plurianual - PPA, em cumprimento ao art. 12 da Instrução Normativa 12/
2011, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG.
Art. 2º - Os agentes e as unidades mencionados no art. 1º deste Decreto, para fins de encerramento do
exercício financeiro de 2015, devem adotar os procedimentos típicos de análise, conciliação e ajuste das
contas que afetam os resultados financeiro, econômico e patrimonial do Município, bem como daquelas
cujos saldos serão transferidos para o exercício subsequente.
§1º As contas movimentadas em instituição bancária devem ter seus saldos devidamente conciliados
pela unidade gestora responsável pelas respectivas movimentações e as conciliações revisadas pelo
gestor ou responsável que as manterá a disposição dos órgãos de controle interno e externo.
§2º As conciliações de todas as contas correntes bancárias devem ser realizadas, diariamente, inclusive
durante o mês de dezembro, devendo ser adotadas medidas efetivas para investigação e regularização
de eventuais pendências.
§3º Compete ao Diretor Contabilidade ou responsável equivalente, a obrigatoriedade de dentro do exercício,
promover a conciliação e ajustes das contas patrimoniais de acordo com o princípio contábil da
oportunidade, objetivando a fidedignidade e consistência das informações sobre o patrimônio do órgão
ou entidade.
§4º Compete ainda ao Diretor Contabilidade ou responsável equivalente, a conferência dos dados enviados
ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE-MG, confrontando-os com os registros do Sistema
Informatizado utilizado pelo Município de Montes Claros.
§5º As diferenças porventura apuradas deverão ser objeto de medidas administrativas a serem adotadas
pelos dirigentes dos órgãos e entidades para sua regularização, bem como de notas explicativas, que
deverão ser encaminhadas a Controladoria Geral do Município, no prazo de 10 (dez) dias úteis, para
serem anexadas ao processo de prestação de contas anual.
Art. 3º -  Excetuam-se do disposto no art. 1º deste Decreto, os empenhos referentes a despesas com
pessoal, dívida pública, bem como a despesas consideradas urgentes e inadiáveis, e aquelas destinadas
ao cumprimento dos gastos constitucionais com educação e saúde, desde que autorizadas expressamente
pela Comitê de Execução Orçamentária – CEOR.
Art. 4º -  As unidades gestoras terão até o dia 28 de dezembro de 2015, para tornarem disponíveis os
saldos de empenhos passíveis de cancelamento.
§ 1º. A Secretaria Municipal Finanças diligenciará no sentido de que todas as anulações de empenho ou
de saldo de empenhos estejam finalizadas até o dia 30 de dezembro de 2015.
§ 2º. As Notas de Empenho com saldos remanescentes relativos às naturezas e ou elementos de despesas
com códigos de classificação 3.3.90.30 - Material de Consumo; 3.3.90.36 – Serviço Pessoa Física; 3.3.90.39
Serviço Pessoa Jurídica; 4.4.90.51 - Obras e Instalações e 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
deverão ser devidamente justificados pelas unidades gestoras até o dia 28 de dezembro de 2015, caso
contrário, serão anulados automaticamente.
Art. 5º -  As despesas a serem inscritas em Restos a Pagar deverão estar em estrita observância à
legislação.
Art. 6º - A Secretaria de Finanças deverá manter classificada, rigorosa e diariamente, a receita arrecadada.
Art. 7º -  A Gerência do Tesouro Municipal deverá encaminhar à Diretoria de Contabilidade o último
movimento de pagamentos realizados no mês de dezembro de 2015, até o dia 08 de janeiro de 2016.
Art. 8º -  A Procuradoria Adjunta de Finanças deverá encaminhar à Secretaria Municipal de Finanças o
relatório de saldos existentes em dívida ativa no final do exercício de 2015, até o dia 08 de janeiro de
2016.
Art. 9º - A Procuradoria Geral do Município deverá encaminhar à Diretoria Geral de Contabilidade a
relação de precatórios que aguardam a inclusão em orçamento, existentes ao final do exercício, até o dia
08 de janeiro de 2016.
Art. 10 -  Em virtude dos prazos para publicação do Relatório Resumido de Gestão Orçamentaria, referente
ao sexto bimestre e do Relatório de Gestão Fiscal, referente ao terceiro quadrimestre, previstos na LC
101/00 a  Câmara Municipal de Montes Claros e a PREVMOC deverão encaminhar à Secretaria de
Finanças, até o dia 15 de janeiro de 2016, o Balancete Mensal, o Demonstrativo da Execução da Despesa
referente ao mês de dezembro de 2015, o inventário dos bens patrimoniais e a relação dos bens adquiridos
no exercício, para consolidação.
Art. 11 - Compete à Controladoria Geral do Município a elaboração do relatório de controle interno
concernente à avaliação da execução da Lei Orçamentária Anual, em cumprimento ao disposto no art. 42
da Lei Complementar Estadual nº 102, de 17 de janeiro de 2008.
Parágrafo único.  Ficam os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta responsáveis pelo
pronto atendimento às solicitações da Controladoria Geral do Município, para o cumprimento do disposto
no caput deste artigo, bem como pelo acompanhamento da execução das demais disposições deste
Decreto.
Art. 12 -  A partir da publicação deste Decreto até a prestação de contas anual do Município são consideradas
urgentes e prioritárias as atividades vinculadas à Contabilidade e à Apuração Orçamentária, em todos os
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.
Art. 13 -  Os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal ficam, no prazo máximo de 10 (dez)
dias úteis, contados a partir da disponibilização dos relatórios e demonstrações contábeis de encerramento
de exercício, obrigados a prestar informações à Controladoria Geral do Município, contendo notas
explicativas relativas aos fatos que possam influir na interpretação dos resultados do exercício, bem
como às incorreções de processamento que possam ocorrer nos balanços, anexos e demonstrativos de
encerramento de exercício.
Parágrafo único.  A não manifestação, no prazo estabelecido no caput deste artigo, implicará validação
dos resultados processados automaticamente pelo Sistema Informatizados e na responsabilização do
Gestor no caso de inconsistências.
Art. 14 -  O não cumprimento dos prazos estabelecidos neste Decreto implicará responsabilidade do
Servidor, do Gestor, do responsável pela Contabilidade ou unidade equivalente e dos demais responsáveis
no âmbito de suas áreas de competência, ensejando apuração de ordem funcional, nos termos da legislação
vigente.
Art. 15 -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Município de Montes Claros, 30 de novembro de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros


		2015-11-30T18:54:03-0200




