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PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

AVISO DE RETIFICAÇÃO

O pregoeiro deste Município, na forma da Lei
Federal nº 8.666/93 e alterações, vem comunicar a
necessidade de retificar o EDITAL DA LICITAÇÃO
NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N°
0162/2015 – objeto: Contrat ação de empresa p ara
a prest ação de serviço de implant ação de
sistema de ensino p ara o ano letivo de 2016,
destinado ao atendimento da educação infantil
e ensino fundament al da Rede Municip al de
Educação, publicado no Diário Oficial Eletrônico
do Município de Montes Claros, na Imprensa Oficial
do Estado de Minas Gerais e no Jornal Hoje em
Dia, todos do dia 19 de dezembro de 2015 e no
Diário Oficial da União do dia 21 de dezembro de
2015. No Preâmbulo do edital onde se lê
“PROCESSO LICITATÓRIO Nº 400/2015, na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/
2015” leia se: “PROCESSO LICITATÓRIO Nº 399/
2015, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº
162/2015.”

A data do cert ame mantém-se inalterada :
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às
08h00min do dia 06 de janeiro de 2016.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h00min. do
dia 06 de janeiro de 2016.
INÍCIO DA DISPUTA: às 09h00min. do dia 06 de
janeiro de 2016.
O Edital Está disponível nos sít ios
www.montesclaros.mg.gov.br/Central de Compras/
Pregão PMMC e www.licitacoes-e.com.br.

Montes Claros, 29 de dezembro de 2015.
Wagner Tadeu Rodrigues Pitta

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

A Gerência de Compras do Município de Montes
Claros vem comunicar que o processo 0406/2015
pregão eletrônico 0169/2015 cujo objeto é a
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS
PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,  será executado com
a dotação orçamentária do exercício financeiro de
2016 tendo em vista não haver tempo hábil para a
execução no exercício financeiro de 2015.

Montes Claros, 29 de dezembro de 2015.
Wagner Tadeu Rodrigues Pitta

Gerência de Compras

PREFEITURA DE MONTES CLAROS
COORDENAÇÃO DE REGISTRO DE

PREÇOS
AVISO DE CANCELAMENT O DE PREÇO

REGISTRADO

O Gestor de Registro de Preços deste Município,
na forma do Decreto nº 2.691 de 11 de fevereiro
de 2010 obedecendo ao que determina seu artigo
12º parágrafo terceiro tópico I, vem comunicar a
liberação da empresa STARMED ARTIGOS
MÉDICOS E HOSPITALARES L TDA de fornecer
os itens constantes dos lotes 25, 26, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 do
processo 0506/2014 – pregão eletrônico 0254/
2014 cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-
HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA
DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS .
Portanto, fica cancelado o registro do preço dos
itens constante dos lotes 25, 26, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 do
pregão eletrônico 0254/2014.

Montes Claros, 29 de dezembro de 2015.
Wagner Tadeu Rodrigues Pitta
Gestor de Registro de Preços

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

-EXTRATO DE CONTRATO-

PROCESSO LICITATÓRIO Nº091/2015 –
CONCORRÊNCIA Nº01/2015 - OBJET O:
Construção da 2ª etapa danova sede da Câmara
Municipal de Montes Claros/MG e adapt ação do
prédio existente. Partes: CÂMARAMUNICIP AL
DE MONTES CLAROS X ÉBANO
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOSLTDA-EPP – Valor tot al do
contrato: R$1.398.372,16. (um milhão, trezentos
e novent a e oito mil, trezentos esetent a e dois
reais e dezesseis cent avos ).Prazo de Vigência:
De 22/12/2015 a 21/05/2016 – Dot ação
O r ç a m e n t á r i a :
010101.031.0001.1001.344905100000.

- EXTRATO DE TERMO ADITIVO -

PROCESSO Nº 055/2015 – PREGÃO
PRESENCIAL N°1 1/2015 – OBJETO: Aquisição
de móveis p ara aCâmara Municip al de Montes
Claros – MG. Partes: CÂMARA  MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS X MAIA ELOPES COMÉRCIO
DE MÓVEIS LTDA - EPP. Valor do aditivo:
R$10.310,00 (dez mil, trezentos e dez
reais). Prazo de vigência: de 23/12/2015 a 31/12/
2015. Dot ação orçamentária:
010101.122.0001.2007.3339030000000.

CÂMARA MUNICIPAL

Município de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

Port aria nº 75, de 22 de dezembro de 2015

ALTERA O ART. 1º DA PORTARIA 25, DE 25
DE MAIO DE 2.015

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições
legais, nos termos do artigo 71, inciso VI, artigo
99, inciso II, alínea “b” da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º - O Art. 1º da Portaria 25, de 25 de maio de
2.015,  passa a vigorar com a seguinte redação:

 “ Art. 1°  - O Art. 3º da Portaria 30, de 15 de maio
de 2.014,  passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3° –  Ficam nomeados p ara comporem a
Comissão de que trata esta portaria os servidores:

I - Eloyda Rodrigues da Silveira Pimenta;
II - Elza Diniz Burger Alemida;
III - Beatriz Isabel Silva Rodrigues;
IV - Wagner de Paulo Santiago;
V - Cláudia Mendes Campos Versiane;
VI - Fernando Borborema Caires;
VII - Valter Nunes Peixoto;
VIII - Marly Almeida Oliveira Gomes.”

Art. 2°  - Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, revogando as disposições em
contrário em especial a Portaria nº 60, de 19 de
novembro de 2015.

Município de Montes Claros, 19 de novembro de
2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros

Município de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

Decreto nº 3.369, 29 de dezembro de 2015

CANCELA  DESPESA INSCRITA EM RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS, EMPENHADA
NO EXERCÍCIO DE 2014, NA FORMA QUE
ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Montes Claros (MG),
no uso de suas atribuições termos do disposto
no art. 71, inc. VI, combinado com o art. 99, inciso
I, alínea “i” da Lei Orgânica Municipal e fulcrado
no que dispõe a legislação vigente aplicável à
espécie, especialmente o art. 36, em combinação
com o parágrafo único do art. 92, da Lei Federal
nº 4.320, de 17/03/64, considerando não haver
ocorrido o implemento de condição na sua
totalidade e a impossibilidade de sua realização,

DECRETA:

Art. 1º – Ficam, por força deste decreto,
cancelados os créditos empenhados no exercício
de 2014, inscritos em Restos a Pagar – Não
Processados, nos balanços gerais do Município
de Montes Claros, conforme relação extraída do
sistema contábil.

Parágrafo Único –  Os créditos cancelados
citados neste artigo, não processados e não
liquidados, bem como ainda não enquadrado nas
disposições do artigo 36, da Lei Federal nº 4.320/
64, são anulados por ausência dos implementos
de condições e por impossibilidade de suas
realizações, decorrentes de culpas unilaterais dos
credores titulares dos mesmos. Não podendo ser
utilizados como recursos para abertura de créditos
adicionais, devendo, tão somente, serem
formalizadas as suas baixas legais no passivo dos
balanços dos exercícios, não se admitindo a sua
restauração, em nenhuma hipótese, pela
impossibilidade de seu processamento em virtude
da não implementação de condições por parte dos
credores.

Art. 2º – Compete ao Diretor de Contabilidade ou
responsável equivalente conciliar os saldos
contábeis com os levantamentos do sistema
contábil, promovendo os respectivos ajustes e,
ainda, a conciliação e ajustes das demais contas
patrimoniais existentes ao final do exercício, de
acordo com o princípio contábil da oportunidade,
objetivando a fidedignidade e consistência das
informações sobre o patrimônio do órgão ou
entidade.

Art. 3º – Revogadas as disposições em contrário,
este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Município de Montes Claros, 29 de dezembro de
2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

Av. Cula Mangabeira, 211 – Montes Claros – MG
- CEP 39.401-002

LEI Nº 4.854, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015.
Denomina Ginásio Municipal.

A Câmara Municipal de Montes Claros – MG
aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome,
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º  – O Ginásio Municipal localizado na Rua:
Sete de Setembro, no bairro Alterosa, nesta cidade
de Montes Claros – MG, sem denominação oficial,
passa a denominar-se oficialmente “Ginásio
Sebastião Alves Pereira – T ião Alterosa”.

Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

Montes Claros, 22 de dezembro de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

Av. Cula Mangabeira, 211 – Montes Claros – MG
- CEP 39.401-002

LEI Nº 4.859, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.
AUTORIZA A REPASSAR RECURSOS
FINANCEIROS E FIRMAR CONVÊNIO COM O
CONSELHO DE DESENVOL VIMENTO
COMUNITÁRIO DO BAIRRO ALTEROSA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O povo do Município de Montes Claros/MG, por
seus representantes na Câmara Municipal, aprovou
e o Prefeito Municipal, em seu nome e no uso de
suas atribuições, sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º -  Fica o Poder Executivo Municipal, através
da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e
Cultura, autorizado a repassar recursos financeiros
na importância de R$ 24.990,00 (vinte e quatro mil,
novecentos e noventa reais), e firmar convênio com
o Conselho de Desenvolvimento Comunitário do
Bairro Alterosa.

Parágrafo único –  O repasse em espécie de que
trata o caput deste artigo será feito em parcela
única.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei
correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:

Dotação:  02.05.02 – 27.812.0038.4.015 – 335041
– fonte 100

Art. 3º  - O Município suplementará, se necessário,
a dotação orçamentária constante do art. 2º desta
Lei, nos termos do inciso V, do artigo 4º, da Lei nº
4.741, de 29 de dezembro de 2014.

.
Art. 4º –  Conselho de Desenvolvimento
Comunitário do Bairro Alterosa deverá apresentar
a prestação de contas da aplicação dos recursos
orçamentários cedidos pelo município.

Art. 5º -  Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Montes Claros, 29 de dezembro de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

Av. Cula Mangabeira, 211 – Montes Claros – MG
- CEP 39.401-002

LEI Nº 4.861, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.
Concede Título Declaratório de Utilidade

Pública .

A Câmara Municipal de Montes Claros – MG
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1º  – Fica considerada de Utilidade Pública
Municipal a entidade civil legalmente constituída,
sem fins lucrativos, sob a denominação de
“ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA
ESURB” , inscrita no CNPJ sob o nº 10.954.897/
0001-46, com sede  na rua : José Miguel Costa,
220 – Jardim Alvorada, neste Município de Montes
Claros -  Minas Gerais.

Art. 2º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Montes Claros, 29 de dezembro de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros
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MCTrans  
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA CO NTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA E  EXPANSÃO 

DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA VERTICAL INDICATIVA/TU RÍSTICA, DA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG Nº 048/201 5 
PREGÃO Nº 015/2015 

 
Termo Aditivo que entre si celebram a Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educaçã o em Trânsito e Transportes de Montes Claros - 
MCTrans , inscrita no CNPJ sob o nº 05.097.946/0001-31, Inscrição Estadual nº 433.233.373.00-76, com sede na Praça Presidente Tancredo Neves, sem 
número, Terminal Rodoviário, 2º Andar, Bairro Canelas, Montes Claros, MG, a seguir denominada CONTRATANTE , neste ato representada por sua 
Presidenta, SRA. IVANA COLEN BRANDÃO,  e a sociedade empresária SINETEC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA - EPP , estabelecida na 
Rua Laranjeira n° 90, Bairro Centro, CEP 35.490-000 , na cidade de Entre Rios de Minas - MG, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.198.306/0001-79, neste ato 
representada pelo Sr. Bruno Henrique Resende Morais, CPF n° 061.730.836-55, doravante denominada CONTRATADA , sendo o presente regido pelas 
normas da Lei Federal nº 10.520/02, do Decreto Municipal nº 2.111/05, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e pelas 
cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO VALOR  
 
1.1 – Com fundamento no art. 65, § 1º da Lei 8.666/93 e conforme justificativa do setor técnico fica alterada a cláusula segunda do contrato original, para 
ser acrescido a quantidade de itens solicitada nos itens 01 a 04 do contrato, totalizando um acréscimo de 24,91% do valor do inicial do contrato, conforme 
a seguir especificado. 
  Item     Descrição dos Serviços  Unid  Quant.  Quantidade 

de itens 
acrescidos 

   Marca    Valor Unit.  Valor Total com o 
acréscimo 

    1 Fornecimento e implantação de conjuntos 
de suporte com braço projetado simples, 
engastados, sendo o suporte/diâmetro 4” 
e o braço projetado/diâmetro 3”, em tubos 
sem emendas, de aço carbono SAE 
1010/1020, galvanizados à quente, grau 
C, de seção circular, com costura e 
pontas lisas, conforme norma ABNT-
NBR-8261 ou norma DIN 2440, incluindo 
todos os equipamentos e materiais 
necessários à instalação. 
 

un. 56 23 SINETEC R$ 2.700,00 R$ 213.300,00 

    2 Fornecimento e implantação de placas 
moduladas em chapas de alumínio, 
segundo a norma ASTM liga 5052 - 
tempera H 38, de espessura nominal 
igual a 1,50 mm, nas dimensões de 2,50 
m x 1,20 m, totalmente refletivas, 
incluindo seus dispositivos de fixação. O 
acabamento da face frontal da placa deve 
ser executado com película refletiva, 
sendo o fundo em película refletiva de 
esferas inclusas tipo I-B; e letras, 
números, símbolos, pictogramas, orlas e 
tarjas em película refletiva de esferas 
encapsuladas tipo II, exceto a cor preta 
que deve ser impressa em película não 
refletiva tipo IV-B. As películas devem 
atender a Norma ABNT-NBR-14644 - 
Sinalização Vertical Viária - Películas - 
Requisitos Mínimos.  

un. 78 02 SINETEC R$ 1.500,00 R$ 120.000,00 

    3 Remoção de placas moduladas afixadas 
em braços projetados, incluindo todos os 
equipamentos e materiais necessários à 
execução dos serviços. 

un. 59 14 S/MARC
A 

R$ 200,00 R$ 14.600,00 

    4 Remoção de conjuntos de suporte com 
braço projetado simples, incluindo todos 
os equipamentos e materiais necessários 
à execução dos serviços, bem como a 
recomposição do pavimento. 

un. 37 30 S/MARC
A 

R$ 210,00 R$ 14.070,00 

    5 Recuperação de conjuntos de suporte 
com braço projetado simples com a 
execução de serviços de 
reposicionamento, troca de dispositivos 
de fixação danificados, limpeza e pintura 
em preto fosco, incluindo todos os 
equipamentos e materiais necessários à 
execução dos serviços. 

un. 22 Sem 
acréscimo 

S/MARC
A 

R$ 460,00 R$ 10.120,00 

 
1.2 – Em razão do acréscimo de itens que totalizou o valor de R$ 74.200,00 (setenta e quatro mil e duzentos reais), o valor, previsto na cláusula 
3.1 do Contrato Administrativo fica alterado para o valor global em R$ 372.090,00 (trezentos e noventa e dois mil e noventa reais), conforme respaldado 
na Lei 8.666/93.  
   

29 de dezembro de 2015 
Felipe Porto Lima 

Pregoeiro Oficial/CPLJ 

MCTRANS
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MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

Av. Cula Mangabeira, 211 – Montes Claros – MG - CEP 39.401-002

LEI Nº 4.860, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.
ALTERA O ART. 4º, DA LEI Nº 4.153, DE 23 DE SETEMBRO DE 2009.

O Povo do Município de Montes Claros (MG), por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e
o Prefeito Municipal, em seu nome, e no uso de suas atribuições, sanciona a seguinte lei:

Art. 1º –  O artigo 4º, da Lei nº 4.153, de 23 de setembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 4º – A Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública será calculada mensalmente
sobre o valor da Tarifa de Iluminação Pública vigente, devendo ser adotados, nos intervalos de consumo
indicados, os percentuais correspondentes, conforme tabela a seguir:

Consumo Mensal – Kwh Percentuais da Tarifa de IP
0 a 50 Isento
51 a 100 2,50 %
101 a 200 7,00 %
201 a 300 10,00 %
Acima de 300 12,00 %
”

Art. 2º –  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.

Montes Claros, 29 de dezembro de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

Av. Cula Mangabeira, 211 – Montes Claros – MG
- CEP 39.401-002

LEI Nº 4.862, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.

DESAFETA ÁREAS URBANAS
PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MONTES
CLAROS, COM PRESERVAÇÃO DE ÁREA
VERDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS .

O Povo do Município de Montes Claros – MG, por
seus representantes na Câmara Municipal,
aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome,
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º  –  Ficam desafetadas, mediante permuta
de categorias, a ser feita com a aprovação e
registro do Loteamento Rio do Cedro
Prolongamento, as seguintes áreas:

I – Área de sistema viário, denominada RUA 01,
situada no Residencial Rio do Cedro, com a
seguinte descrição: “Inicia-se a descrição deste
perímetro no vértice   M 0001, de coordenadas N
8.156.465,20 m. e E 620.056,85 m., situado no
limite com  Quadra 07,  deste, segue com  azimute
de 127°14’12" e distância de 2,13 m., até o vértice
M 0002, de coordenadas N 8.156.463,91 m. e E
620.058,54 m.;  deste, segue com  azimute de
106°25’08" e distância de 53,87 m., até o vértice
M 0003, de coordenadas N 8.156.448,69 m. e E
620.110,22 m.;  deste, segue com  azimute de
195°43’06" e distância de 13,87 m., confront ando
neste trecho com   Rua 05, até o vértice   M 0004,
de coordenadas N 8.156.435,34 m. e E 620.106,46
m.;  deste, segue com  azimute de 353°27’14" e
distância de 1,07 m., confrontando neste trecho
com   Quadra 08, até o vértice   M 0005, de
coordenadas N 8.156.436,40 m. e E 620.106,34
m.;  deste, segue com  azimute de 308°55’08" e
distância de 2,30 m., até o vértice   M 0006, de
coordenadas N 8.156.437,85 m. e E 620.104,55
m.;  deste, segue com  azimute de 286°25’08" e
distância de 51,50 m., até o vértice   M 0007, de
coordenadas N 8.156.452,40 m. e E 620.055,15
m;  deste, segue com  azimute de 264°14’59" e
distância de 2,26 m., até o vértice   M 0008, de
coordenadas N 8.156.452,18 m. e E 620.052,90
m.;  deste, segue acompanhando o cul-de-sac e
distância de 47,38 m., confrontando neste trecho
com   Área Verde 01, até o vértice   M 0001, de
coordenadas N 8.156.465,20 m. e E 620.056,85
m.;   ponto inicial da descrição deste perímetro,
perfazendo  uma área de 963,067 m², ficando este
imóvel desafetado da categoria de bem de uso
comum, passando a integrar a categoria de bens
dominicais;

II – Área de sistema viário, denominada RUA 02,
situada no Residencial Rio do Cedro, com a
seguinte descrição: “Inicia-se a descrição deste
perímetro no vértice  M 0001, de coordenadas N
8.156.415,33 m. e E 620.042,15 m., situado no
limite com  Quadra 08,  deste, segue com  azimute
de 127°14’12" e distância de 2,13 m., até o vértice
M 0002, de coordenadas N 8.156.414,03 m. e E
620.043,84 m.;  deste, segue com  azimute de
106°25’08" e distância de 51,50 m., até o vértice
M 0003, de coordenadas N 8.156.399,48 m. e E
620.093,24 m.;  deste, segue com  azimute de
83°55’08" e distância de 2,30 m., até o vértice   M

0004, de coordenadas N 8.156.399,72 m. e E
620.095,53 m.;  deste, segue com  azimute de
38°55’08" e distância de 2,22 m., até o vértice   M
0005, de coordenadas N 8.156.401,45 m. e E
620.096,92 m.;  deste, segue com  azimute de
195°52’13" e distância de 17,93 m., confront ando
neste trecho com   Rua 05, até o vértice   M 0006,
de coordenadas N 8.156.384,20 m. e E 620.092,02
m.;  deste, segue com  azimute de 287°02’07" e
distância de 0,14 m., até o vértice   M 0007, de
coordenadas N 8.156.384,24 m. e E 620.091,88
m.;  deste, segue com  azimute de 353°55’08" e
distância de 2,30 m., confrontando neste trecho
com   Quadra 09, até o vértice   M 0008, de
coordenadas N 8.156.386,52 m. e E 620.091,64
m.;  deste, segue com  azimute de 308°55’08" e
distância de 2,30 m., até o vértice   M 0009, de
coordenadas N 8.156.387,97 m. e E 620.089,85
m.;  deste, segue com  azimute de 286°25’08" e
distância de 51,50 m., até o vértice   M 0010, de
coordenadas N 8.156.402,52 m. e E 620.040,45
m.;  deste, segue com  azimute de 264°14’59" e
distância de 2,26 m., até o vértice   M 0011, de
coordenadas N 8.156.402,30 m. e E 620.038,20
m.;  deste, segue acompanhando o cul-de-sac e
distância de 47,38 m., confrontando neste trecho
com   Área Verde 01, até o vértice   M 0001, de
coordenadas N 8.156.415,33 m. e E 620.042,15
m.;   ponto inicial da descrição deste perímetro,
perfazendo uma área de 973.684 m²”, ficando este
imóvel desafetado da categoria de bem de uso
comum, passando a integrar a categoria de bens
dominicais;

III –  Área de sistema viário, denominada RUA 03,
situada no Residencial Rio do Cedro, com a
seguinte descrição: “Inicia-se a descrição deste
perímetro no vértice   M 0001, de coordenadas N
8.156.365,87 m. e E 620.027,23 m., situado no
limite com  Quadra 09,  deste, segue com  azimute
de 131°46’54" e distância de 2,57 m., até o vértice
M 0002, de coordenadas N 8.156.364,16 m. e E
620.029,15 m.;  deste, segue com  azimute de
106°25’08" e distância de 51,50 m., até o vértice
M 0003, de coordenadas N 8.156.349,60 m. e E
620.078,55 m.;  deste, segue com  azimute de
83°55’08" e distância de 2,30 m., até o vértice   M
0004, de coordenadas N 8.156.349,84 m. e E
620.080,83 m.;  deste, segue com  azimute de
38°55’08" e distância de 2,30 m., até o vértice   M
0005, de coordenadas N 8.156.351,63 m. e E
620.082,27 m.;  deste, segue com  azimute de
105°47’52" e distância de 0,56 m., confront ando
neste trecho com   Rua 05, até o vértice   M 0006,
de coordenadas N 8.156.351,47 m. e E 620.082,81
m.;  deste, segue com  azimute de 195°32’02" e
distância de 18,00 m., até o vértice   M 0007, de
coordenadas N 8.156.334,13 m. e E 620.077,99
m.;  deste, segue com  azimute de 285°45’26" e
distância de 0,84 m., até o vértice   M 0008, de
coordenadas N 8.156.334,36 m. e E 620.077,18
m.;  deste, segue com  azimute de 353°55’08" e
distância de 2,30 m., confrontando neste trecho
com   Quadra 10, até o vértice   M 0009, de
coordenadas N 8.156.336,65 m. e E 620.076,94
m.;  deste, segue com  azimute de 308°55’08" e
distância de 2,30 m., até o vértice   M 0010, de
coordenadas N 8.156.338,09 m. e E 620.075,15
m.;  deste, segue com  azimute de 286°25’08" e
distância de 51,50 m., até o vértice   M 0011, de
coordenadas N 8.156.352,64 m. e E 620.025,75
m.;  deste, segue com  azimute de 264°14’59" e
distância de 2,26 m., até o vértice   M 0012, de

coordenadas N 8.156.352,42 m. e E 620.023,50
m.;  deste, segue acompanhando o cul-de-sac e
distância de 47,38 m., confrontando neste trecho
com   Área Verde 01, até o vértice   M 0001, de
coordenadas N 8.156.365,87 m. e E 620.027,23
m.; ponto inicial da descrição deste perímetro,
perfazendo uma área de 985,215 m²”, ficando este
imóvel desafetado da categoria de bem de uso
comum, passando a integrar a categoria de bens
dominicais;

IV – Área de sistema viário, denominada AVENIDA
3, situada no Residencial Rio do Cedro  –
Prolongamento, com a seguinte descrição: “Inicia-
se a descrição deste perímetro no vértice   M 0001,
de coordenadas N 8.156.498,30 m. e E 620.095,24
m., situado no limite com  , Antônio Evangelista
Cunha,  deste, segue acompanhando o cul-de-sac
e distância de 31,10 m., até o vértice   M 0002, de
coordenadas N 8.156.474,64 m. e E 620.096,26
m.;  deste, segue com  azimute de 239°13’23" e
distância de 1,68 m., confrontando neste trecho
com   Quadra 07A, até o vértice   M 0003, de
coordenadas N 8.156.473,79 m. e E 620.094,82
m.;  deste, segue com  azimute de 210°41’12" e
distância de 1,68 m., até o vértice   M 0004, de
coordenadas N 8.156.472,35 m. e E 620.093,97
m.;  deste, segue com  azimute de 196°25’06" e
distância de 171,10 m., até o vértice   M 0005, de
coordenadas N 8.156.308,22 m. e E 620.045,61
m.;  deste, segue com  azimute de 173°55’06" e
distância de 2,30 m., até o vértice   M 0006, de
coordenadas N 8.156.305,94 m. e E 620.045,85
m.;  deste, segue com  azimute de 128°55’06" e
distância de 2,30 m., até o vértice   M 0007, de
coordenadas N 8.156.304,50 m. e E 620.047,64
m.;  deste, segue com  azimute de 286°27’33" e
distância de 18,00 m., confrontando neste trecho
com   Rua 04, até o vértice   M 0008, de
coordenadas N 8.156.309,60 m. e E 620.030,37
m.;  deste, segue com  azimute de 83°55’06" e
distância de 2,30 m., confrontando neste trecho
com   Quadra 08A até o vértice   M 0009, de
coordenadas N 8.156.309,84 m. e E 620.032,66
m.;  deste, segue com  azimute de 38°55’06" e
distância de 2,30 m., até o vértice   M 0010, de
coordenadas N 8.156.311,63 m. e E 620.034,10
m.;  deste, segue com  azimute de 16°25’06" e
distância de 172,91 m., até o vértice   M 0011, de
coordenadas N 8.156.477,49 m. e E 620.082,97
m.;  deste, segue com  azimute de 9°19’34" e
distância de 1,00 m., até o vértice   M 0012, de
coordenadas N 8.156.478,47 m. e E 620.083,13
m.;  deste, segue com  azimute de 286°15’36" e
distância de 1,52 m., até o vértice   M 0013, de
coordenadas N 8.156.478,90 m. e E 620.081,67
m.;  deste, segue acompanhando o cul-de-sac e
distância de 31,10 m., confrontando neste trecho
com   Antônio Evangelista Cunha, até o vértice   M
0001, de coordenadas N 8.156.498,30 m. e E
620.095,24 m.; ponto inicial da descrição deste
perímetro, perfazendo uma área de 2.592,517 m²”,
ficando este imóvel afetado como bem de uso
comum do povo, em substituição aos imóveis
desafetados nos incisos I, II e II.

Art. 2º – Fica desafetada da categoria de área
verde o seguinte imóvel pertencente ao Município
de Montes Claros:
I – Área Verde 01, situada no Residencial Rio do
Cedro, com a seguinte descrição: Inicia-se a
descrição deste perímetro no vértice -M-0001, de
coordenadas N 8.156.493,689m e E
620.027,556m; ponto este localizado na divisa dos
terrenos de Área Verde 01 do Residencial Rio do
Cedro. Daí, segue confrontando “Linha Divisa” com
terrenos de Antônio Evangelista Cunha, deste
segue, com azimute 106°05’43" e distância de
35,140m até o vértice  -M-0002, de coordenadas
N 8.156.483,947m e E 620.061,318m, fim da
confrontação. Deste ponto segue acompanhando
linha divisa confrontando com os terrenos de
Residencial Rio Do Cedro;  deste segue , com
azimute 196°25’08" e distância de 18,285m até o
vértice -M-0003, de coordenadas N
8.156.466,408m e E 620.056,150m; deste segue ,
com azimute 304°35’57" e distância de 7,296m até
o vértice  -M-0004, de coordenadas N
8.156.470,550m e E 620.050,144m; deste segue ,
com azimute 240°01’45" e distância de 13,684m
até o vértice  -M-0005, de coordenadas N
8.156.463,714m e E 620.038,290m; deste segue ,
com azimute 152°57’15" e distância de 13,868m
até o vértice  -M-0006, de coordenadas N
8.156.451,363m e E 620.044,596m; deste segue ,
com azimute 87°56’54" e distância de 7,202m até
o vértice  -M-0007, de coordenadas N
8.156.451,621m e E 620.051,793m; deste segue ,
com azimute 196°25’08" e distância de 36,584m
até o vértice -M-0008, de coordenadas N
8.156.416,528m e E 620.041,452m; deste segue ,
com azimute 300°43’39" e distância de 8,537m até
o vértice  -M-0009, de coordenadas N
8.156.420,890m e E 620.034,114m; deste segue ,
com azimute 227°43’49" e distância de 14,800m
até o vértice  -M-0010, de coordenadas N
8.156.410,935m e E 620.023,162m; deste segue ,
com azimute 142°15’25" e distância de 12,242m
até o vértice  -M-0011, de coordenadas N
8.156.401,254m e E 620.030,656m, situado;  deste

segue , com azimute 85°34’44" e distância de
6,461m até o vértice    -M-0012, de coordenadas N
8.156.401,753m e E 620.037,098m; deste segue ,
com azimute 196°25’08" e distância de 36,596m
até o vértice -M-0013, de coordenadas N
8.156.366,649m e E 620.026,754m; deste segue ,
com azimute 302°47’08" e distância de 7,882m até
o vértice -M-0014, de coordenadas N
8.156.370,917m e E 620.020,127m; deste segue ,
com azimute 229°47’17" e distância de 15,273m
até o vértice  -M-0015, de coordenadas N
8.156.361,056m e E 620.008,464m; deste segue ,
com azimute 139°51’46" e distância de 12,892m
até o vértice  -M-0016, de coordenadas N
8.156.351,200m e E 620.016,774m; deste segue ,
com azimute 83°17’04" e distância de 5,661m até
o vértice -M-0017, de coordenadas N
8.156.351,862m e E 620.022,396m; deste segue ,
com azimute 196°25’08" e distância de 38,300m
até o vértice -M-0018, de coordenadas N
8.156.315,124m e E 620.011,571m; deste segue ,
com azimute 286°25’08" e distância de 2,084m até
o vértice  -M-0019, de coordenadas N
8.156.315,713m e E 620.009,572m; deste segue ,
com azimute 264°01’54" e distância de 2,285m até
o vértice -M-0020, de coordenadas N
8.156.315,475m e E 620.007,299m; deste segue ,
com azimute 241°38’40" e distância de 30,931m
até o vértice  -M-0021, de coordenadas N
8.156.300,785m e E 619.980,080m, fim da
confrontação. Deste ponto segue acompanhando
linha divisa confrontando com os terrenos de
Antônio Evangelista Cunha; deste segue, com
azimute 286°18’04" e distância de 7,464m até o
vértice -M-0022, de coordenadas N
8.156.302,880m e E 619.972,916m,  situado;  deste
segue , com azimute 15°58’47" e distância de
198,478m até o vértice -M-0001, ponto inicial da
descrição deste, fechando assim o perímetro do
polígono acima descrito com uma área superficial
de  5.667,899  m², ficando este imóvel desafetado
da categoria de área verde.

Art. 3º – Em substituição à área verde desafetada
no artigo 2º desta Lei, ficam afetados como áreas
verdes do Município os seguintes imóveis:

I – Área Verde 01, situada no Residencial Rio do
Cedro  – Prolongamento,  com a seguinte
descrição: “Inicia-se a descrição deste perímetro
no vértice   M 0001, de coordenadas N
8.156.500,43 m. e E 620.035,34 m., situado no
limite com  , Antônio Evangelista Cunha,  deste,
segue com  azimute de 105°14’40" e distância de
43,68 m., até o vértice   M 0002, de coordenadas
N 8.156.488,95 m. e E 620.077,49 m.;  deste, segue
com  azimute de 171°46’1 1" e distância de 9,32
m., confrontando neste trecho com   Avenida 03,
até o vértice   M 0003, de coordenadas N
8.156.479,72 m. e E 620.078,82 m.;  deste, segue
com  azimute de 286°17’44" e distância de 15,39
m., confrontando neste trecho com   Quadra 08A,
até o vértice   M 0004, de coordenadas N
8.156.484,04 m. e E 620.064,05 m.;  deste, segue
com  azimute de 196°25’06" e distância de 176,85
m., até o vértice   M 0005, de coordenadas N
8.156.314,40 m. e E 620.014,07 m.;  deste, segue
com  azimute de 286°25’06" e distância de 1,84
m., confrontando neste trecho com   Rua 04, até o
vértice   M 0006, de coordenadas N 8.156.314,92
m. e E 620.012,30 m.;  deste, segue com  azimute
de 285°58’31" e distância de 3,10 m., até o vértice
M 0007, de coordenadas N 8.156.315,78 m. e E
620.009,32 m.;  deste, segue com  azimute de
261°33’54" e distância de 2,04 m., até o vértice   M
0008, de coordenadas N 8.156.315,48 m. e E
620.007,30 m.;  deste, segue com  azimute de
241°38’38" e distância de 32,58 m., até o vértice
M 0009, de coordenadas N 8.156.300,00 m. e E
619.978,63 m.;  deste, segue com  azimute de
285°58’50" e distância de 0,66 m., confront ando
neste trecho com   Antônio Evangelista Cunha, até
o vértice   M 0010, de coordenadas N 8.156.300,18
m. e E 619.978,00 m.;  deste, segue com  azimute
de 15°58’47" e distância de 208,30 m., até o vértice
M 0001, de coordenadas N 8.156.500,43 m. e E
620.035,34 m.; ponto inicial da descrição deste
perímetro, perfazendo uma área de 6.227,982 m²,
passando o imóvel a integrar a categoria de área
verde do Município;

II – Área Verde 1A, situada no Residencial Rio do
Cedro  – Prolongamento,  com a seguinte
descrição: “Inicia-se a descrição deste perímetro
no vértice   M 0001, de coordenadas N
8.156.468,51 m. e E 620.113,68 m., situado no
limite com  Antônio Evangelista Cunha,  deste,
segue com  azimute de 106°17’44" e distância de
1,39 m., até o vértice   M 0002, de coordenadas N
8.156.468,12 m. e E 620.115,01 m.;  deste, segue
com  azimute de 192°58’59" e distância de 13,42
m., confrontando neste trecho com   Luiz Alvimar
Araújo, até o vértice   M 0003, de coordenadas N
8.156.455,04 m. e E 620.112,00 m.;  deste, segue
com  azimute de 195°43’06" e distância de 48,87
m., até o vértice   M 0004, de coordenadas N
8.156.408,01 m. e E 620.098,76 m.;  deste, segue
com  azimute de 195°43’08" e distância de 15,94
m., até o vértice   M 0005, de coordenadas N
8.156.392,66 m. e E 620.094,44 m.;  deste, segue
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com  azimute de 196°01’39" e distância de 21,99
m., até o vértice   M 0006, de coordenadas N
8.156.371,53 m. e E 620.088,37 m.;  deste, segue
com  azimute de 195°30’22" e distância de 29,14
m., até o vértice   M 0007, de coordenadas N
8.156.343,45 m. e E 620.080,58 m.;  deste, segue
com  azimute de 195°29’23" e distância de 6,70
m., até o vértice   M 0008, de coordenadas N
8.156.337,00 m. e E 620.078,79 m.;  deste, segue
com  azimute de 286°25’06" e distância de 0,29
m., confrontando neste trecho com   Quadra 07A,
até o vértice   M 0009, de coordenadas N
8.156.337,08 m. e E 620.078,51 m.;  deste, segue
com  azimute de 286°25’06" e distância de 3,42
m., até o vértice   M 0010, de coordenadas N
8.156.338,04 m. e E 620.075,24 m.;  deste, segue
com  azimute de 16°25’06" e distância de 136,01
m., até o vértice   M 0001, de coordenadas N
8.156.468,51 m. e E 620.113,68 m.;   ponto inicial
da descrição deste perímetro, perfazendo uma área
de 381,290m²”, passando o imóvel a integrar a
categoria de área verde do Município.

Art. 4º –  Fica o Município de Montes Claros
autorizado, mediante requerimento da parte
interessada, a promover o remanejamento das
áreas particulares existentes no local para a
adequação das mesmas conforme as
desafetações e afetações produzidas nesta Lei.

Art. 5º –  Fica o Município de Montes Claros
igualmente autorizado a promover a doação ao
loteador do Residencial Rio do Cedro
Prolongamento, das áreas desafetadas nos incisos
I, II e III do art. 1º e inciso I do art. 2º da presente
Lei, para que o loteador proceda ao registro do
referido loteamento, ficando condicionada a
realização das permutas de categorias citadas no
art. 1º, na qual caberá ao Município de Montes
Claros em compensação: a área afetada como de
uso comum do povo - constante do inciso IV, do
art. 1º; e; como áreas verdes afetadas - as áreas
constantes no art. 3°.

Art. 6º –  Para atender ao disposto nesta Lei, fica o
Município de Montes Claros autorizado, ainda, a
solicitar todas as providências necessárias à
regularização dos imóveis descritos nos arts. 1º a
3º desta Lei, de acordo com as categorias
estabelecidas, podendo requerer abertura ou
desmembramentos matrículas, registros e
averbações perante o registro imobil iário
competente.

Art. 7º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 8º  - Revogam-se as disposições em contrário.

Montes Claros, 29 de dezembro de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

Av. Cula Mangabeira, 211 – Montes Claros – MG
- CEP 39.401-002

LEI Nº 4.863, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.
DESAFETA ÁREAS URBANAS
PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE MONTES
CLAROS, COM PRESERVAÇÃO DE ÁREA
VERDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS .

O Povo do Município de Montes Claros – MG, por
seus representantes na Câmara Municipal,
aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome,
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º  –  Fica desafetada, mediante permuta de
categorias, parte da área integrante de sistema
viário, localizada na Rua 03 de Julho, no
Loteamento Vila Real, com área de 790,42m²
(setecentos e noventa e metros e quarenta e dois
centímetros quadrados), com seguinte descrição:
Partindo do cruzamento da Avenida da Liberdade
com Rua Belize, segue no alinhamento da Rua
Belize, na distância de 41,00m até a Rua 03 de
Julho, no ponto inicial desta descrição. Deste,
deflete à esquerda e segue limitando com a Área
Institucional, na distância de 82,00m até a Rua
Guatemala; daí deflete à direita e segue limitando
com a Rua Guatemala, na distância de 5,59m até
o remanescente da Rua 03 de Julho; daí deflete à
direita e segue limitando com o remanescente da
Rua 03 de Julho, na distância de 30,20m; daí
deflete à esquerda e segue, com o mesmo limitante,
na distância de 6,41m até a Área Verde; daí deflete
à direita e segue limitando com a Área Verde, na
distância de 51,80m até a Rua Belize; daí deflete
à direita e segue limitando com a Rua Belize, na
distância de 12,00m até o ponto inicial desta
descrição, perfazendo uma área de 790,42m² ,
ficando este imóvel desafetado da categoria de
bem de uso comum, passando a integrar a
categoria de bens institucionais.

Art. 2º – Fica desafetada da categoria de área
verde o seguinte imóvel pertencente ao Município
de Montes Claros:

I – Parte da área Verde situada entre as Ruas 03
de Julho, Guatemala, Belize e Padre Marinho,
situada no Loteamento Vila Real, com área de
880,60m² (oitocentos e sessenta metros e sessenta
centímetros quadrados), com a seguinte descrição:
Pela frente limita com a Rua Belize, na distância
de 17,00m; pelo fundo limita com a Área Verde
Remanescente, na distância de 17,00m; pela
lateral direita limita com a Rua 03 de Julho, na
distância de 51,80m; pela lateral esquerda limita
com a Área Verde Remanescente, na distância de
51,80m, perfazendo uma área de 880,60m², ficando
este imóvel desafetado da categoria de área verde
e passando a integrar a categoria de bens
institucionais.

Art. 3º – Em substituição à área verde desafetada
no artigo 2º desta Lei, ficam afetados como áreas
verdes do Município os seguintes imóveis:

I – Parte da área institucional situada entre a
avenida da Liberdade, rua Belize, rua Guatemala
e rua 03 de Julho, situada no Loteamento Vila Real,
com área de 808,15m² (oitocentos e oito metros e
quinze centímetros quadrados), com a seguinte
descrição: “Pela frente l imita com a Rua
Guatemala, na distância de 26,90m; pelo fundo
limita com a Área Institucional remanescente, na
distância de 26,62m; pela lateral esquerda limita
com a Avenida da Liberdade, na distância de
30,20m; pela lateral direita limita com a Área
Institucional remanescente, na distância de
30,199m, perfazendo uma área de 808,15m²,
passando o imóvel a integrar a categoria de área
verde do Município;

II – Parte da área integrante de sistema viário,
localizada na Rua 03 de Julho, no Loteamento Vila
Real, com área de 193,582m² (cento e noventa e
três metros e quinhentos e oitenta e dois
centímetros quadrados, com a seguinte descrição:
“Pela frente limita com a Rua Guatemala, na
distância de 6,41m; pelo fundo limita com o
remanescente da Rua 03 de Julho, na distância
de 6,41m; pela lateral esquerda limita com o
remanescente da Rua 03 de Julho, na distância
de 30,2m; pela lateral direita limita com parte da
Área Verde, na distância de 30,20m, perfazendo
uma área de 193,582m²”, passando o imóvel a
integrar a categoria de área verde do Município.

Art. 4º –  Para atender ao disposto nesta Lei, fica o
Município de Montes Claros autorizado, ainda, a
solicitar todas as providências necessárias à
regularização dos imóveis descritos nos arts. 1º a
3º desta Lei, de acordo com as categorias
estabelecidas, podendo requerer abertura ou
desmembramentos matrículas, registros e
averbações perante o registro imobil iário
competente.

Art. 5º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6º  - Revogam-se as disposições em contrário.

Montes Claros, 29 de dezembro de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

Av. Cula Mangabeira, 211 – Montes Claros – MG
- CEP 39.401-002

LEI Nº 4.864, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.

AUTORIZA A DESAFETAÇÃO E PERMUTA DE
ÁREA DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O povo do Município de Montes Claros-MG, por
seus representantes na Câmara Municipal,
aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome e no
uso de suas atribuições, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica desafetada da categoria de bens de
uso Institucional e incorporada na dos bens
dominicais, um terreno com área total de
17.000,00m² (dezessete mil metros quadrados),
localizado no loteamento Pampulha Tênis
Residence, nesta cidade, avaliado em R$
2.325.072,00 (dois milhões, trezentos e vinte e
cinco mil e setenta e dois reais), com a seguinte
descrição:
“Partindo do cruzamento da da Avenida Perimetral
com Avenida 02, no ponto F02; segue limitando
com a Avenida Perimetral nos seguintes pontos:
do F02 ao F03, na distância de 6,61m; do F03 ao
F04, na distância de 18,08m; do F04 ao F05, na
distância de 14,33; do F05 ao F06, na distância de

13,26; do F06 ao F07, na distância de 16,89; daí
deflete à direita e segue limitando com a Área
Institucional 02, na distância de 83,55m; daí deflete
à esquerda e segue, com o mesmo limitante, na
distância de 20,36m até a Rua 18; daí deflete à
direita e segue limitando com a Rua 18, na distância
de 47,56m até o ponto F15; daí segue com o
mesmo limitante, na distância de 58,63m até o
ponto F16; daí segue, ainda com o mesmo
limitante, na distância de 30,16m até a Área
Institucional 01; daí deflete à direita e segue
limitando com a Área Institucional 01, na distância
de 88,41m até a Avenida 02; daí deflete à direita e
segue limitando com a Avenida 02, na distância
de 210,14m até o ponto inicial desta descrição.”

Art. 2°  - Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a permutar, pela forma hábil e mediante
avaliação anexa, o imóvel descrito no artigo
anterior com a empresa A.R.
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n° 19.669.159/0001-21,
pelos lotes de terreno constantes nos incisos do
presente artigo, localizados no Bairro Alcides
Rabello, nesta cidade, avaliados em R$
2.325.072,00 (dois milhões, trezentos e vinte e
cinco mil e setenta e dois reais)

I – Lotes de números 01 a 13, da quadra 36, do
Loteamento Alcides Rabello, com área total de
4.756,00m² (quatro mil, setecentos e cinquenta e
seis metros quadrados);

II – Lotes de números 04 a 21, da quadra 38,
do Loteamento Alcides Rabello, com área
tot al de 6.882,50m² (seis mil, oitocentos e
oitent a e dois metros e cinquent a decímetros
quadrados);

III – Lotes de números 01 a 17 e 26 a 39, todos
da quadra 41, do Loteamento Alcides Rabello,
com área tot al de 9.808,50 m² (nove mil
oitocentos e oito metros e cinquent a
decímetros quadrados);

IV – Lotes de números 01 a 1 1, da quadra 42,
do Loteamento Alcides Rabello, com área
tot al de 3.089,00 m2 (três mil e oitent a e nove
metros quadrados);

V – Lotes de números 01 a 14, da quadra 43, do
Loteamento Alcides Rabello, com área total de
4.527,40 m2 (quatro mil, quinhentos e vinte e sete
metros e quarenta decímetros quadrados).

Art. 3° - Todas as despesas e encargos quanto à
regularização da permuta autorizada por esta Lei,
inclusive tributos, taxas e emolumentos devidos,
correrão às expensas a cada uma das partes
permutantes, ao que lhe couberem, também a
adoção das providências quanto à lavratura e
registro da respectiva escritura.

Art. 4º  –  Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 5º  – Ficam revogadas as disposições em
contrário.

Montes Claros, 29 de dezembro de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

Av. Cula Mangabeira, 211 – Montes Claros – MG
- CEP 39.401-002

LEI Nº 4.865, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.

AUTORIZA DOAÇÃO DE ÁREA  INSTITUCIONAL
DO MUNICÍPIO À EMPRESA VGX CONTACT
CENTER NORTE MG LTDA.

O povo do Município de Montes Claros-MG, por
seus representantes na Câmara Municipal,
aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome e no
uso de suas atribuições legais, sanciona a seguinte
Lei:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a desafetar da categoria de bens de uso
Institucional e incorporar na dos bens dominicais
e, posteriormente, efetuar a doação do imóvel com
área total de 3.000,00 m2 (três mil metros
quadrados), situado no Loteamento Pampulha
Tênis Residence, com os seguintes limites e
confrontações: “partindo do cruzamento da Avenida
Perimetral com Rua 18, segue no alinhamento
dessa última, na distância de 67,11m até o ponto
F14; daí segue, com o mesmo limitante, na
distância de 8,33m até o ponto F14.1; daí deflete à
direita e segue limitando com Área Institucional,
na distância de 20,36m; daí deflete à direita e
segue, com o mesmo limitante, na distância de
83,55m até o ponto F07; daí deflete à direita e
segue limitando com a Avenida Perimetral nos

seguintes pontes e distâncias: do F07 ao F08, na
distância de 20,23m; do F08 ao F09, na distância
de 10,07; do ponto F09 ao F10, na distância de
6,39m; do ponto F10 ao F11, na distância de 8,20;
do ponto F11 ao F12, na distância de 2,96; do ponto
ao ponto inicial desta descrição, na distância de
8,12m.”, à empresa VGX CONTACT CENTER
NORTE MG LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
17.475.108/0001-33, destinando-se o referido
imóvel à edificação de suas instalações, com todas
as suas dependências e acessórios, voltados ao
desenvolvimento de suas atividades.

Art. 2º –  As edificações a serem feitas no imóvel,
pela donatária, deverão ser iniciadas até 31 de
maio de 2016, e deverão ser concluídas até 31 de
dezembro de 2017.
§ 1º – Até 31 de maio de 2.016, a donatária deverá
ter todos os projetos referentes às edificações que
serão feitas no imóvel, aprovados pelo Município,
cuja elaboração e execução deverá observar o
mínimo de 50% (cinquenta por cento) da área total
doada para edificações.
§ 2º – O Município poderá estabelecer, através de
convênios e/ou atos e termos adequados, outros
requisitos e condições para efetivação e
manutenção da doação autorizada por esta lei, bem
como desde logo imitir a donatária na posse do
imóvel.
§ 3º – O não cumprimento do disposto no presente
artigo, bem como de outros requisitos e condições
que vierem a ser estabelecidos pelo Município, ou
ainda a utilização do imóvel para finalidade diversa
do previsto, salvo ampliação e/ou modificação
expressamente autorizadas pelo doador, implicará
em automática reversão do imóvel ao patrimônio
do Município, independente de qualquer
indenização ou reembolso de dispêndios feitos pela
donatária, inclusive por benfeitorias eventualmente
realizadas, as quais se incorporarão ao imóvel e,
em caso de reversão, passarão ao domínio do
Município.
§ 4º – O Município poderá, a seu critério e por
motivo justificado, alterar os prazos estabelecidos
neste artigo.

Art. 3º –  As providências para a lavratura e registro
de escritura pública de doação e outras medidas
pertinentes, que deverão ser adotadas no prazo
de até 180 (cento e oitenta) dias, f icarão
exclusivamente a cargo da donatária.

Parágrafo único -  Todas as despesas com a
regularização da doação autorizada por esta lei,
inclusive emolumentos, certidões e registros serão
de exclusiva responsabilidade da donatária.

Art. 4º –  Ficam revogadas as disposições em
contrário.

Art. 5º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Montes Claros, 29 de dezembro de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

Av. Cula Mangabeira, 211 – Montes Claros – MG
- CEP 39.401-002

LEI Nº 4.866, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.

AUTORIZA DOAÇÃO DE ÁREA  DO MUNICÍPIO
AO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL CONEXÃO JUVENTUDE –
IDSCJ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O povo do Município de Montes Claros-MG, por
seus representantes na Câmara Municipal,
aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome e no
uso de suas atribuições legais, sanciona a seguinte
Lei:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado desafetar da categoria de bens de uso
institucional e incorporar na dos bens dominicais
e, posteriormente, efetuar a doação de terreno com
área de 900,00 m² (novecentos metros quadrados),
parte da área institucional situada na Rua “G”, da
quadra 25, do Loteamento Canelas –
Prolongamento, com os seguintes l imites:
“Partindo do cruzamento da Rua “D” com a Rua
“G”, segue no alinhamento desta última na distância
de 30,00m, daí deflete à direita e segue limitando
com o terreno da AMIME (Associação dos
Membros da Igreja Mananciais do Espírito), daí
deflete à direita e segue com o mesmo limitante na
distância de 30,00m, daí deflete à direita e segue
limitando com a Rua “D” na distância de 30,00m
até o ponto inicial desta descrição”, ao INSTITUTO
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
CONEXÃO JUVENTUDE – IDSCJ , entidade civil
sem fins lucrativos, sediada nesta cidade de
Montes Claros (MG), destinando-se o referido
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imóvel à edificação de sua sede, com todas as
instalações, dependências e acessórios.

Art. 2º –  As edificações a serem feitas no imóvel,
pela donatária, deverão ser iniciadas até 31 de
maio de 2.016 e deverão ser concluídas até 31 de
dezembro de 2017.

§ 1º – Até 31 de maio de 2.016 a donatária deverá
ter todos os projetos referentes às edificações que
serão feitas no imóvel aprovados pelo Município,
cuja elaboração e execução deverá observar o
mínimo de 50% (cinquenta por cento) da área total
doada para edificações.

§ 2º – O Município poderá estabelecer, através de
convênios e/ou atos e termos adequados, outros
requisitos e condições para efetivação e
manutenção da doação autorizada por esta lei, bem
como desde logo imitir a donatária na posse do
imóvel.

§ 3º – O não cumprimento do disposto no presente
artigo, bem como de outros requisitos e condições
que vierem a ser estabelecidos pelo Município, ou
ainda a utilização do imóvel para finalidade diversa
do previsto, salvo ampliação e/ou modificação
expressamente autorizadas pelo doador, implicará
em automática reversão do imóvel ao patrimônio
do Município, independente de qualquer
indenização ou reembolso de dispêndios feitos pela
donatária, inclusive por benfeitorias eventualmente
realizadas, as quais se incorporarão ao imóvel e,
em caso de reversão, passarão ao domínio do
Município.

§ 4º – O Município poderá, a seu critério e por
motivo justificado, alterar os prazos estabelecidos
neste artigo.

Art. 3º –  As providências para a lavratura e registro
de escritura pública de doação e outras medidas
pertinentes, que deverão ser concluídas em até
180 (cento e oitenta) dias, ficarão exclusivamente
a cargo da donatária.

Parágrafo único -  Todas as despesas com a
regularização da doação autorizada por esta lei,
inclusive emolumentos, certidões e registros serão
de exclusiva responsabilidade da donatária.

Art. 4º –  Ficam revogadas as disposições em
contrário.

Art. 5º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Montes Claros, 29 de dezembro de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

Av. Cula Mangabeira, 211 – Montes Claros – MG
- CEP 39.401-002

LEI Nº 4.867, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.

AUTORIZA DOAÇÃO DE ÁREA  DO MUNICÍPIO
À ASSOCIAÇÃO DE APOIO, PROTEÇÃO E
AMPARO A CRIANÇA DA ARQUIDIOCESE DE
MONTES CLAROS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O povo do Município de Montes Claros-MG, por
seus representantes na Câmara Municipal, aprovou
e o Prefeito Municipal, em seu nome e no uso de
suas atribuições legais, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado desafetar da categoria de bens de uso
institucional e incorporar na dos bens dominicais
e, posteriormente, efetuar a doação de terreno com
área de 900,00 m² (novecentos metros quadrados),
localizada no Loteamento Bairro João Botelho, com
os seguintes limites: “Partindo do cruzamento da
Rua “D” com Rua Guaporé, segue no alinhamento
dessa última, na distância de 63,30m até o ponto
inicial desta descrição. Deste, deflete à direita e
segue limitando com o terreno do Estado de Minas
Gerais, na distância de 36,00m, até o
Remanescente da Área Verde e Institucional
(Parque); daí deflete à esquerda e segue limitando
com o Remanescente da Área Verde e Institucional
(Parque), na distância de 25,00m; daí, deflete à
esquerda e segue com o mesmo limitante, na
distância de 36,00m até a Rua Guaporé; daí, deflete
à esquerda e segue limitando com a Rua Guaporé,
na distância de 25,00m até o ponto inicial desta
descrição.” , à  ASSOCIAÇÃO DE APOIO,
PROTEÇÃO E AMPARO A CRIANÇA  DA

ARQUIDIOCESE DE MONTES CLAROS ,
entidade civil sem fins lucrativos, sediada nesta
cidade de Montes Claros (MG), destinando-se o
referido imóvel exclusivamente à edificação de um
Centro Comunitário com todas as instalações,
dependências e acessórios.

Art. 2º –  As edificações a serem feitas no imóvel,
pela donatária, deverão ser iniciadas até 31 de
maio de 2.016 e deverão ser concluídas até 31 de
dezembro de 2017.

§ 1º – Até 31 de maio de 2.016 a donatária deverá
ter todos os projetos referentes às edificações que
serão feitas no imóvel aprovados pelo Município,
cuja elaboração e execução deverá observar o
mínimo de 50% (cinquenta por cento) da área total
doada para edificações.

§ 2º – O Município poderá estabelecer, através de
convênios e/ou atos e termos adequados, outros
requisitos e condições para efetivação e
manutenção da doação autorizada por esta lei, bem
como desde logo imitir a donatária na posse do
imóvel.

§ 3º – O não cumprimento do disposto no presente
artigo, bem como de outros requisitos e condições
que vierem a ser estabelecidos pelo Município, ou
ainda a utilização do imóvel para finalidade diversa
do previsto, salvo ampliação e/ou modificação
expressamente autorizadas pelo doador, implicará
em automática reversão do imóvel ao patrimônio
do Município, independente de qualquer
indenização ou reembolso de dispêndios feitos pela
donatária, inclusive por benfeitorias eventualmente
realizadas, as quais se incorporarão ao imóvel e,
em caso de reversão, passarão ao domínio do
Município.

§ 4º – O Município poderá, a seu critério e por
motivo justificado, alterar os prazos estabelecidos
neste artigo.

Art. 3º –  As providências para a lavratura e registro
de escritura pública de doação e outras medidas
pertinentes, que deverão ser concluídas em até
180 (cento e oitenta) dias, ficarão exclusivamente
a cargo da donatária.

Parágrafo único -  Todas as despesas com a
regularização da doação autorizada por esta lei,
inclusive emolumentos, certidões e registros serão
de exclusiva responsabilidade da donatária.

Art. 4º –  Ficam revogadas as disposições em
contrário.

Art. 5º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Montes Claros, 29 de dezembro de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

Av. Cula Mangabeira, 211 – Montes Claros – MG
- CEP 39.401-002

LEI Nº 4.868, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.
AUTORIZA DOAÇÃO DE ÁREA  DO MUNICÍPIO
À ASSOCIAÇÃO ESPOR TIVA E CULTURAL
SPORT BRASIL, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O povo do Município de Montes Claros-MG, por
seus representantes na Câmara Municipal,
aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome e no
uso de suas atribuições legais, sanciona a seguinte
Lei:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado desafetar da categoria de bens de uso
institucional e incorporar na dos bens dominicais
e, posteriormente, efetuar a doação de terreno com
área de 300,00 m² (trezentos metros quadrados),
parte da área institucional situada na Rua
Marquesa dos Santos, do Loteamento Bairro
Independência, com os seguintes limites: “Partindo
do cruzamento da Rua Portugal com Rua
Marquesa de Santos, segue no alinhamento dessa
última na distância de 29,03m até o ponto inicial
desta descrição.  Deste, deflete à direita e segue
limitando com a Área Institucional Remanescente,
na distância de 30,00m; daí deflete à esquerda e
segue na distância de 10,00m; daí deflete à
esquerda e segue, ainda limitando com a Área
Institucional Remanescente, na distância de
30,00m até a Rua Marquesa de Santos; daí deflete
à esquerda e segue limitando com a Rua Marquesa
de Santos, na distância de 10,00m até o ponto
inicial desta descrição”, à ASSOCIAÇÃO

ESPORTIVA E CULTURAL  SPORT BRASIL ,
entidade civil sem fins lucrativos, sediada nesta
cidade de Montes Claros (MG), destinando-se o
referido imóvel à edificação de sua sede, com todas
as instalações, dependências e acessórios.

Art. 2º –  As edificações a serem feitas no imóvel,
pela donatária, deverão ser iniciadas até 31 de
maio de 2.016 e deverão ser concluídas até 31 de
dezembro de 2017.

§ 1º – Até 31 de maio de 2.016 a donatária deverá
ter todos os projetos referentes às edificações que
serão feitas no imóvel aprovados pelo Município,
cuja elaboração e execução deverá observar o
mínimo de 50% (cinquenta por cento) da área total
doada para edificações.

§ 2º – O Município poderá estabelecer, através de
convênios e/ou atos e termos adequados, outros
requisitos e condições para efetivação e
manutenção da doação autorizada por esta lei, bem
como desde logo imitir a donatária na posse do
imóvel.

§ 3º – O não cumprimento do disposto no presente
artigo, bem como de outros requisitos e condições
que vierem a ser estabelecidos pelo Município, ou
ainda a utilização do imóvel para finalidade diversa
do previsto, salvo ampliação e/ou modificação
expressamente autorizadas pelo doador, implicará
em automática reversão do imóvel ao patrimônio
do Município, independente de qualquer
indenização ou reembolso de dispêndios feitos pela
donatária, inclusive por benfeitorias eventualmente
realizadas, as quais se incorporarão ao imóvel e,
em caso de reversão, passarão ao domínio do
Município.

§ 4º – O Município poderá, a seu critério e por
motivo justificado, alterar os prazos estabelecidos
neste artigo.

Art. 3º –  As providências para a lavratura e registro
de escritura pública de doação e outras medidas
pertinentes, que deverão ser concluídas em até
180 (cento e oitenta) dias, ficarão exclusivamente
a cargo da donatária.

Parágrafo único -  Todas as despesas com a
regularização da doação autorizada por esta lei,
inclusive emolumentos, certidões e registros serão
de exclusiva responsabilidade da donatária.

Art. 4º –  Ficam revogadas as disposições em
contrário.

Art. 5º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Montes Claros, 29 de dezembro de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

Av. Cula Mangabeira, 211 – Montes Claros – MG
- CEP 39.401-002

LEI Nº 4.869, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.
ALTERA A LEI Nº 4.600, DE 27 DE MAIO DE

2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Povo do Município de Montes Claros (MG), por
seus representantes na Câmara Municipal, aprovou
e o Prefeito Municipal, em seu nome, e no uso de
suas atribuições, sanciona a seguinte lei:

Art. 1º –  O art. 1º da Lei nº 4.600, de 27 de maio de
2013 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º.  Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado desafetar da categoria de bens de uso
institucional e incorporar na dos bens dominicais
e, posteriormente, efetuar a doação do imóvel com
área de 1.812,50m² (um mil oitocentos e doze
metros e cinquenta centímetros quadrados),
situado no Bairro Morada do Parque 2
(Prolongamento), com os seguintes limites e
confrontações: ́ Partindo do cruzamento da Rua 08
com Rua 03, segue no alinhamento dessa última,
na distância de 25,00m até o ponto inicial desta
descrição. Deste, deflete à esquerda e segue
limitando com os lotes 08 ao 01, todos da quadra
15, na distância de 75,00m até a área verde; daí,
deflete à direita e segue limitando com parte da
área verde, na distância de 42,82m até parte da
área institucional; daí, deflete à direita e segue
limitando com parte da área institucional, na
distância de 44,72m até a Rua 03; daí, deflete à
direita e segue limitando com a Rua 03, a distância

de 30,28m até o ponto inicial desta descrição`, à
LOJA MAÇÔNICA ANTÔNIO LAFETÁ REBELLO,
entidade civil sem fins lucrativos, sediada nesta
cidade de Montes Claros (MG), destinando-se o
referido imóvel à edificação da sede própria da
donatária, com todas as suas instalações,
dependências e acessórios, voltados ao
desenvolvimento de suas atividades.”

Art. 2º –  Fica alterado o art. 2º, bem como seu
parágrafo 1º, que passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 2º -  As edificações a serem feitas no imóvel,
pela donatária, deverão iniciar até 31 de julho de
2016 e serem concluídas até 31 de dezembro de
2019.

§ 1º – No prazo descrito no caput deste artigo, a
donatária deverá ter todos os projetos referentes
às edificações que serão feitas no imóvel,
aprovados pelo Município, cuja elaboração e
execução deverá observar o mínimo de 50%
(cinquenta por cento) da área total doada para
edificações.

§ 2º – ...

§ 3º – ...

§ 4º - …”

Art. 3º – Ficam revogadas as disposições em
contrário.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

Montes Claros, 29 de dezembro de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros
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MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS  
Gabinete do Prefeito  

Av. Cula Mangabeira, 211 – Montes Claros – MG - CEP 39.401-002 
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 50, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.  

ALTERA DISPOSITIVOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL,  REGIDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 04, DE 07 DE DEZEM BRO DE 2005, DA 
LEI COMPLEMENTAR Nº 36, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011 E  DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 
O Povo do Município de Montes Claros (MG), por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em  seu nome, e no uso de
suas atribuições, sanciona a seguinte lei:  
 
Art. 1º –  Os artigos 61, 93, 99, 150, 297-D e 299 todos da Lei Complementar nº 04, de 07 de dezembro de 2005, passam a vigorar com as seguintes
alterações e redações: 
“Art. 61 ... 
§1º ... 
§2º... 
I - ... 
II -  a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.04, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 
7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 14.01, 14.03, 14.05, 14.06, 14.10, 17.05 e 17.09 da lista de serviços. 
III - …  
... 
XV - as administradoras de loterias, pelo imposto relativo aos serviços de distribuição e venda de bilhetes de loteria, cartões ou cupons de apostas, 
sorteios ou prêmios e serviços financeiros a elas prestados por casas lotéricas. 
§3º – …  

… ” 

“Art. 93 - …  

I - …  

... 

IV – multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), nos casos de: 

a) …  

…  

V - multa de R$ 300,00 (trezentos reais) a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) nos casos, referentes à Declaração Eletrônica de Serviços das 
Instituições Financeiras – DES-IF: 

a) Módulo de Apuração Mensal do ISSQN: 
a1) não transmissão do Módulo de Apuração Mensal da DES-IF, na forma e nos prazos previstos na legislação tributária municipal: R$ 8.000,00 (oito mil 
reais) por declaração não transmitida para cada filial, agência, posto de atendimento, sucursal, unidade administrativa, escritório de representação ou 
contato situados no Município; 
a2) informação prestada de forma incorreta, indevida ou incompleta de quaisquer dados ou informações exigidas no Módulo de Apuração Mensal da 
DES-IF: R$ 300,00 (trezentos reais) por informação incorreta, indevida ou incompleta transmitida para cada filial, agência, posto de atendimento, 
sucursal, unidade administrativa, escritório de representação ou contato, lim itada a R$ 6.000,00 (seis mil reais) por declaração de cada um dos referidos 
estabelecimentos da pessoa jurídica situados no Município; 
a3) omissão em informar quaisquer dados ou informações exigidos no Módulo de Apuração Mensal da DES-IF: R$ 400,00 (quatrocentos reais) por dado 
ou informação omitida para cada filial, agência, posto de atendimento, sucursal, unidade administrativa, escritório de representação ou contato, limitada 
a R$ 8.000,00 (oito mil reais) por declaração de cada um dos referidos estabelecimentos da pessoa jurídica situados neste Município; 
 
b) Módulo Demonstrativo Contábil: 
b1) falta de transmissão do Módulo Demonstrativo Contábil da DES-IF, na forma e no prazo previstos na legislação tributária municipal: R$ 35.000,00 
(trinta e cinco mil reais) por declaração não transmitida para cada filial, agência, posto de atendimento, sucursal, unidade administrativa, escritório de 
representação ou contato situados no Município; 
b2) informação prestada de forma incorreta, indevida ou incompleta de quaisquer dados ou informações exigidos no Módulo Demonstrativo Contábil da 
DES-IF: R$ 300,00 (trezentos reais) por dado ou informação incorreta, indevida ou incompleta transmitida para cada filial, agência, posto de 
atendimento, sucursal, unidade administrativa, escritório de representação ou contato, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por declaração de cada 
um dos referidos estabelecimentos da pessoa jurídica situados no Município; 
b3) omissão em informar quaisquer dados ou informações exigidas no Módulo Demonstrativo Contábil da DES-IF: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 
reais) por dado ou informação omitida para cada filial, agência, posto de atendimento, sucursal, unidade administrativa, escritório de representação ou 
contato, limitada a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por declaração de cada um dos referidos estabelecimentos da pessoa jurídica situados no 
Município; 
 
c) Módulo de Informações Comuns aos Municípios: 
c1) alta de transmissão do Módulo de Informações Comuns aos Municípios da DES-IF, na forma e no prazo previstos na legislação tributária municipal: 
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por declaração não transmitida para cada filial, agência, posto de atendimento, sucursal, unidade administrativa, 
escritório de representação ou contato situados no Município; 
c2) informação prestada de forma incorreta, indevida ou incompleta de quaisquer dados ou informações exigidas no Módulo de Informações Comuns 
aos Municípios da DES-IF: R$ 300,00 (trezentos reais) por informação incorreta, indevida ou incompleta transmitida para cada filial, agência, posto de 
atendimento, sucursal, unidade administrativa, escritório de representação ou contato, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por declaração de cada 
um dos referidos estabelecimentos da pessoa jurídica situados no Município; 
c3) omissão em informar quaisquer dados ou informações exigidas no Módulo de Informações Comuns aos Municíp ios da DES-IF: R$ 350,00 (trezentos 
e cinquenta reais) por dado ou informação omitida para cada filial, agência, posto de atendimento, sucursal, unidade administrativa, escritório de 
representação ou contato, limitada a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por declaração de cada um dos referidos estabelecimentos da pessoa 
jurídica situados no M unicípio; 
 
d) Módulo Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis: 
d1) falta de apresentação, quando solicitado, na forma e no prazo estabelecidos pela autoridade fiscal, o Módulo Demonstrativo das Partidas dos 
Lançamentos Contábeis da DES-IF: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por declaração não apresentada para cada filial, agência, posto de 
atendimento, sucursal, unidade administrativa, escritório de representação ou contato situados no Município; 
d2) informação prestada de forma incorreta, indevida ou incompleta de quaisquer dados ou informações exigidas no Módulo Demonstrativo das Partidas 
dos Lançamentos Contábeis da DES-IF: R$ 300,00 (trezentos reais) por informação incorreta, indevida ou incompleta apresentada para cada filial, 
agência, posto de atendimento, sucursal, unidade administrativa, escritório de representação ou contato, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por 
declaração de cada um dos referidos estabelecimentos da pessoa jurídica situados neste Município; 
d3) omissão em informar quaisquer dados ou informações exigidas no Módulo Demonstrativo das Partidas dos Lançamentos Contábeis da DES-IF: R$ 
350,00 (trezentos e cinquenta reais) por dado ou informação omitida, para cada filial, agência, posto de atendimento, sucursal, unidade administrativa, 
escritório de representação ou contato, limitada a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por declaração de cada um dos referidos estabelecimentos da 
pessoa jurídica situados neste Município.  
 
VI – multa no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) por declaração, nos casos de deixarem as administradoras de cartões de crédito, de 
cartões de débito em conta corrente, as empresas prestadoras de serviços operacionais relacionados àquelas administradoras, bem como todas as  
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demais instituições financeiras congêneres, independentemente do fato de estarem ou não sediadas neste Município, de apresentar às autoridades 
fiscais da Administração Tributária Municipal, observado o disposto no art. 6º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, declaração 
contendo todos os dados, valores, números de contas, códigos e identificação das respectivas agências bancárias, bem como todos os detalhes acerca 
das operações financeiras e de quaisquer outros negócios jurídicos celebrados por prestadores de serviços cujos pagamentos sejam realizados por 
meio de seus sistemas de crédito, débito ou similares, na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento; 

 
VII – multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por informação incorreta, indevida, incompleta ou omitida, limitada a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil 
reais) nos casos de: 
a) declararem incorretamente, indevidamente ou de forma incompleta, as pessoas definidas no inciso VI do caput deste artigo, quaisquer dados, 
valores, números de contas, códigos e identificação das respectivas agências bancárias, bem como todos os detalhes acerca das operações financeiras 
e de quaisquer outros negócios jurídicos celebrados por prestadores de serviços cujos pagamentos sejam realizados por meio de seus sistemas de 
crédito, débito ou similares, na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento; 
b) deixarem, as pessoas definidas no inciso VI do caput deste artigo, de informar quaisquer dados, valores, números de contas, códigos e identificação 
das respectivas agências bancárias, bem como todos os detalhes acerca das operações financeiras e de quaisquer outros negócios jurídicos celebrados 
por prestadores de serviços cujos pagamentos sejam realizados por meio de seus sistemas de crédito, débito ou similares, na forma, no prazo e nas 
condições previstos em regulamento. 
§1º As penalidades constantes dos incisos deste artigo serão aplicadas pela autoridade fiscal em menor ou maior valor, levando-se em conta a 
gravidade da conduta, a reincidência, a capacidade contributiva do sujeito passivo e o prejuízo causado ao Fisco. 
§2º Caracteriza reincidência a prática de nova infração cuja penalidade seja idêntica àquela da infração anterior, pela mesma pessoa, considerando-se 
em conjunto todos os seus estabelecimentos, dentro de cinco anos, contados da data em que houver sido reconhecida a infração anterior pelo sujeito 
passivo. 
§3º Lavrado o auto de infração, com ou sem defesa do autuado, o processo será instruído com relatório fiscal e será encaminhado à autoridade 
fazendária competente para prosseguimento do feito.” 

 
“Art. 99 …  

§1º - …  

§2º - …  

§3º – São isentos da TCR os imóveis beneficiados com a isenção do IPTU nos termos dos incisos I, II, III, IV, VI e VII e §1º do artigo 34 deste código e 
as associações de moradores. 

§4º - … ” 

“Art. 150 - …  

I - …  

... 

III - …  

a) …  

... 

d) o Microempreendedor Individual - MEI, definido na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

IV - ... 

V) quanto à Taxa de Fiscalização Sanitária, o Microempreendedor Individual - MEI, definido na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 
2006.” 

“Art. 297-D …  

Parágrafo único: Fica facultada à Secretaria Municipal de Finanças a obtenção de dados relativos às operações de cartões de crédito ou débito, por 
meio de convênios firmados com a Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais, Receita Federal ou diretamente com os tomadores e prestadores 
de serviços.” 

 
“Art. 299 - Os créditos tributários e não tributários do Município cujo pagamento não for realizado no respectivo vencimento sujeita-se à cobrança 
administrativa e à inscrição em dívida ativa, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis. 

§1º Compete ao Executivo Municipal regulamentar as formas de cobrança administrativa, suas hipóteses de cabimento e o procedimento a ser 
observado; 

§2º. Fica dispensado do ingresso de medida judicial de execução fiscal do crédito tributário acumulado de um mesmo contribuinte inferior a R$ 3.000,00 
(três mil reais), hipótese em que deverão ser utilizados os meios alternativos de cobrança, na forma como estabelecido no caput deste artigo; 

§3º. O previsto neste artigo não impede o ajuizamento de ação de cobrança determinado por ato do Secretário de Finanças ou do Procurador Geral do 
Município.” 

Art. 2º –  O item 13.6 constante do Anexo XIV, da Lei Complementar nº 04, de 07 de dezem bro de 2005, referente à análise de projeto de 
estabelecimento sujeito a controle sanitário, por m2 de área, passa a ter o valor de R$ 1,27 (um real e vinte e sete centavos). 

 
Art. 3º – O Anexo XIV-A da Lei Complementar nº 04, de 07 de dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

Anexo XIV-A 
Artigos 139 E 140 

INSPEÇÃO SANITÁRIA INDUSTRIAL  
 

ESPECIFICAÇÃO  VALOR (R$)  

a) Registro e renovação de estabelecimento industrial ou de transformação  454,72 

b) alteração de razão social – por mudança 114,36 

c) Vistoria prévia de estabelecimento – por laudo 228,72 

d) Registro ou renovação de produto - anual 91,52 

e) Abate de bovinos, búfalos e equinos – por cabeça 4,50 

f) abate de suínos, ovinos e caprinos – por cabeça 1,80 

g) abate de aves, coelhos e outros – por centena de cabeça ou fração 1,23 

h) produtos cárneos salgados ou dessecados – por tonelada ou fração 15,79 

i) produto cárneo de salsicharia embutidos e não embutidos – por tonelada 15,79 
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j) produto cárneo em conserva, semiconserva e outros produtos cárneos – por tonelada ou fração 15,79 

k) toucinho, unto, banha em rama, banha, gordura bovina, gordura ave em rama e outros produtos gordurosos 
comestíveis – por tonelada ou fração 

13,61 

l) farinha, sebo, óleos, graxa branca, peles e outros subprodutos não comestíveis 4,63 

m) peixes e outras espécies aquáticas, em qualquer processo de conservação – por tonelada ou fração 15,79 

n) subprodutos não comestíveis de pescados e derivados – por tonelada ou fração 6,81 

o) leite de consumo pasteurizado ou esterilizado – cada 1.000 litros ou fração 2,86 

p) leite aromatizado, fermentado ou gelificado – cada 1.000 litros ou fração 6,81 

q) leite desidratado em pó industrial – por tonelada ou fração 34,04 

r) leite desidratado concentrado, evaporado, condensado e doce de leite – por tonelada ou fração 45,47 

s) leite desidratado em pó de consumo direto – por tonelada ou fração 22,87 

t) queijo minas, prato e suas variedades, requeijão, ricota e outros queijos – por tonelada ou fração 68,07 

u) manteiga  - por tonelada ou fração 45,47 

v) Creme de mesa  - por tonelada ou fração 45,47 

w) Margarina  - por tonelada ou fração 27,23 

x) Caseína, lactose e leitelho em pó  - por tonelada ou fração 45,47 

y) Ovos de ave – a cada 30 dúzias ou fração 0,27 

z) Mel, cera de abelha e produtos à base de mel de abelha – por centena, quilo ou fração 1,09 

 
Art. 4º – O Anexo XV da Lei Complementar nº 04, de 07 de dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

Anexo XV 
Artigos 141 e 142 

TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
 

ESPECIFICAÇÃO FASE DO LICENCIAMENTO  PÚBLICO ESTIMADO 
(PESSOAS) 

VALOR (RS)  

Aprovação de projeto ambiental   R$ 382,49 

Declaração ambiental   R$ 382,49 

Licenciamento ambiental para shows 
e festas 

 Até 1000 R$ 200,81 

De 1000 a 2000 R$ 301,21 

De 2001 a 5000 R$ 401,61 

De 5001 a 10.000 R$ 602,42 

Acima de 10.001 R$ 803,23 

Licenciamento ambiental para 
instalação de Estação de Rádio Base 
- ERB´S 

Licença Prévia  R$ 5.737,05 

Licença de Operação  R$ 3.824,71 

Licença de Instalação  R$ 4.844,65 

Licença de Operação corretiva  R$ 14.023,91 

Revalidação de licença  R$ 4.685,10 

 
Art. 5º - O artigo 2º da Lei Complementar nº 36, de 22 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 2º - Ficam os laboratórios excluídos do subitem 4.03 da lista de serviços prevista no Anexo IV, do artigo 55 do Código Tributário Municipal – CTM – 
e posicionando esses no subitem 4.09 agora integrado naquela listagem, cuja alíquota passa a ser de 3% (três por cento)” 

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

 
Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário. 
    
Montes Claros (MG), 29 de dezembro de 2015.  
 
 

Ruy Adriano Borges Muniz 
Prefeito de Montes Claros 
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