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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO
ELETRÔNICO 0254/2014 - Processo Nº. 0506/

2014
OBJETO: Registro de preços para aquisição de
material médico-hospitalar para atender a demanda
do município de Montes Claros.
ENCAMINHAMENTO/RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: As propostas deverão ser
encaminhadas, exclusivamente por meio eletrônico
no sítio www.licitacoes-e.com.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às
14h00min do dia 27 de fevereiro de 2015.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 14h00min do
dia 27 de janeiro de 2015.
INÍCIO DA DISPUTA: às 08h00min do dia 02 de
março de 2015.
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, 10 de fevereiro de 2015.
Wagner Tadeu Rodrigues Pitta

Pregoeiro

PREFEITURA DE MONTES CLAROS
Av. Cula Mangabeira, 21 1 – telefone – 0xx-38-

3229-3020 – fax – 0xx-38-3229-3182
CEP -  39.401-002  -  Montes  Claros – MG

EXTRATO - RESULTADOS DE PREGÕES Nº 08/
2015
O Pregoeiro Municipal na forma da Lei Federal  n.º
8.666/93 e alterações torna  público  os Resultados
Finais dos Processos Licitatórios abaixo
identificados:

PREGÃO PRESENCIAL Nº:

0169/2014 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS
ESPECIALIZADAS EM FORNECIMENT O DE
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA
ATENDER A DEMANDA  DA SECRETARIA
MUNICIPAL  DE EDUCAÇÃO.  Termo de
Revogação,  firmado em 14/01/2015.Conforme

solicitação da secretaria solicitante e parecer da
Assessoria Jurídica da Gerência de Compras.

Montes Claros (MG), 10 de fevereiro de 2015.
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA DE MONTES CLAROS
Av. Cula Mangabeira, 21 1 – telefone – 0xx-38-

3229-3080 – fax – 0xx-38-3229-3182
CEP -  39.401-002 -  Montes Claros – MG

EXTRATO Nº 010/2015 - RESULTADOS DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS.
A Comissão Permanente de Licit ações e
Julgamentos deste Município, na forma da Lei
Federal n.º8.666/93 e alterações, torna público
os Termos de Rescisões de Contratos abaixo
identificados:

TERMO DE RESCISÃO

Contratos nº P010714 –  Processo nº 0107/ 2014
– Dispensa nº 036/2014 – Objeto: Contrat ação
de empresa especializada p ara construção do
muro de arrim0 o no terreno destinado p ara a
construção do CEMEI/CRECHE Bairro V ila
Real. TERMO DE RESCISÃO que entre si fazem
o Município de Montes Claros e a Empresa
Municip al de Serviços Obras e Urbanização.
Termo firmado em 02 de fevereiro de 2015.

Contratos nº P020414 –  Processo nº 0204/ 2014
– Dispensa nº 063/2014 – Objeto: Contrat ação
de empresa especializada p ara construção do
muro de arrim0 o no terreno destinado p ara a
construção da quadra Poliesportiva da Escola
Municip al Rot ary São Luiz. TERMO DE
RESCISÃO que entre si fazem o Município de
Montes Claros e a Empresa Municip al de
Serviços Obras e Urbanização. T ermo firmado
em 02 de fevereiro de 2015.

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Errat a de Publicação realizada no dia 06/02/
2015 no Diário Oficial Eletrônico do Município
de Montes Claros (p agina 01) - Contrato
P009814 – Processo 0098/2015– Dispensa de
Licit ação 030/2014 –  Onde se lê: para construção
da UBS do bairro José Carlos de Lima.  - Leia-se:
construção da UBS modelo T2T ,no bairro V ila
Analia .

Montes Claros (MG), 09 de fevereiro de 2015
Nilma Silva Antunes

Presidente da Comissão Permanente de
Licit ações e Julgamento

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG
Processo Administrativo: 45.666/2014

Nos termos do artigo 21 da Lei de Concessão (nº
8.987/1995), do artigo 31 da lei nº 9.074/95, bem
como da Lei de PPPs (11.079/2004), que
autorizam a realização de estudos, investigações,
levantamentos e projetos, que tenham alguma
utilidade para eventual procedimento licitatório,
sejam realizados ou autorizados pelo Poder
Concedente, sem impedir que os autores dos
referidos estudos participem da futura licitação;
bem como de acordo com o Parecer da
Procuradoria Geral do Município, no sentido de
viabilidade da realização dos estudos ambiental,
econômico e financeiro, voltados a solução
ambientalmente correta e sustentável dos pontos
de vista econômico e f inanceiro para
universalização da prestação de serviço de
abastecimento público de água, coleta,
afastamento, tratamento e disposição final do
esgoto sanitário do Município de Montes Claros/
MG, autorizo a realização dos estudos,
investigações, levantamentos e projetos, pela
empresa ZETTA AMBIENTAL, nos termos do
pedido de autorização, constante no processo
administrativo supra mencionado, por tratar-se de
assunto inequivocamente relevante para este
Município.
Insta salientar, que nos termos das leis
supramencionadas, esta autorização é concedida
pessoal e intransferivelmente à ZETTA
AMBIENTAL, sem caráter de exclusividade, não

gerando a empresa direito de preferência, nem
impedindo que esta venha a participar de eventual
procedimento licitatório que possa decorrer desses
estudos.
O Município, ao receber os estudos, não está
obrigado a dar abertura a qualquer procedimento
licitatório, nem sequer a ressarcir a ZETTA
AMBIENTAL, f icando claro que eventual
ressarcimento dos valores envolvidos na
elaboração desses estudos dependerá da sua
utilização em futura licitação, na qual ficarão
consignados os custos incorridos e o eventual dever
de o futuro vencedor do certame de ressarci-los à
ZETTA AMBIENTAL como condição precedente à
assinatura do contrato de PPP.  Por fim, o Município
não assume, em nenhuma hipótese, qualquer
responsabilidade perante terceiros ou perante a
própria ZETTA AMBIENTAL.
Validade: 120 (cento e vinte) dias a partir da
publicação, podendo ser prorrogado, por igual
período, desde que, a pedido do interessado e após
o deferimento do Município.
Publicidade: Autoriza-se às pessoas físicas e
jurídicas interessadas em aderirem a essa
autorização e apresentarem referidos estudos,
levantamentos e projetos, mediante requerimento
à Procuradoria Geral, no prazo de 15 (quinze) dias
contados da publicação, ato, contendo no mínimo:
A. Qualif icação completa (nome,
identificação, cargo, profissão ou ramo de atividade,
endereço físico e eletrônico, números de telefone,
fax e CPF/CNPJ);
B. Demonstração de experiência do
interessado na realização de projetos, estudos,
levantamentos similares aos solicitados;
C. Detalhamento das atividades que
pretendem realizar, considerando, no mínimo, o
escopo dos projetos, estudos, levantamentos
definidos na solicitação ora deferido, inclusive com
a apresentação de cronograma que indique as
datas de conclusão de cada etapa e a data final
para a entrega dos trabalhos.
Publique-se o extrato da presente autorização no
Diário Oficial do Município de Montes Claros, dando
ciência à requerente e aos demais interessados.

Montes Claros, 06 de fevereiro de 2015.
Ruy Adriano Borges Muniz

Prefeito Municipal

Município de Montes Claros - MG

Processo Administrativo Disciplinar nº 018/
2014

DECISÃO

Aprovamos o parecer da Procuradoria Geral do
Município de Montes Claros, adotando-o como
razões de decidir, motivo pelo qual conheço do
recurso e lhe nego provimento, mantendo a decisão
proferida em todos os seus termos, determinando
o seu imediato cumprimento.
Notifiquem-se as partes Interessadas.
Publique-se a presente Decisão e o extrato do
parecer da Procuradoria Geral no Diário Oficial do
Município de Montes Claros.

Montes Claros, 05 de fevereiro de 2015.
Ruy Adriano Borges Muniz

Prefeito Municipal
Montes Claros/MG

Município de Montes Claros

Processo Administrativo nº 13227/2014
DECISÃO

Aprovamos o parecer da Procuradoria Geral do
Município de Montes Claros, adotando-o como
razões de decidir, motivo pelo qual conheço do
recurso e lhe nego provimento, mantendo a decisão
proferida pelo CODEMA, em todos os seus termos.
Notifique-se o Recorrente.
Publique-se a presente Decisão e o inteiro teor do
parecer exarado pela Procuradoria Geral no Diário
Oficial do Município de Montes Claros.

Montes Claros, 09 de fevereiro de 2015.
Ruy Adriano Borges Muniz

Prefeito Municipal
Montes Claros/MG

Município de Montes Claros – MG
Procuradoria Geral

PARECER

Cuida-se o presente, de Recurso Administrativo
interposto pelo Posto São Judas Derivados de
Petróleo L TDA-ME, contra decisão proferida
pelo CODEMA, nos autos do processo
administrativo  nº 13227/2014, cujo objeto é a
Autorização Ambient al  de Funcionamento AAF,
a qual foi indeferida com fundamento no artigo
5º,  às alíneas “a”, “c”, “d”, e “l” 1da Lei
Municip al 3.575/2006, bem como no disposto
nos art. 9º2 e 10 da mesma Lei.
Aduz o recorrente em suas razões recursais
sobre a regularidade da construção e a não
aplicação da Lei 3.575/2006 tendo em vist a que
a autorização p ara construção do referido posto
é anterior a dat a da vigência da Lei e que est a
não poderia retroagir p ara prejudicar o
Recorrente.
Sustent a ainda que o terreno e as inst alações
estão em consonância com os p adrões do
projeto aprovado e execut ado ao teor de sua
validação. Que existe ato jurídico perfeito  e
direito adquirido que não podem ser
desconstituídos.
A Secretaria Municip al de Meio Ambiente emitiu
parecer favorável à expedição da Autorização
Ambient al de Funcionamento com as
condicionantes descrit as às fls. 50/63 dos
autos.
Em que pese as alegações const antes do
Recurso Administrativo, a decisão proferida
pelo Conselho Municip al  de Defesa e
Conservação do Meio Ambiente - CODEMA  está
em conformidade com o previsto na Lei.
Vê-se do processado que o Recorrente teve
aprovado o projeto p ara construção do posto
em questão ainda no ano de 2.000, conforme
plant a de aprovação acost ado às fls. 89/90 dos
autos. Referida aprovação se deu com base na
legislação vigente
à época. No ent anto, até o ano de 2.006 a obra
não havia sido concluída e o Posto não havia
iniciado suas atividades. A inst alação dos
tanques e bombas se deu em 2013, na forma
dos documentos de fls. 43/49 dos autos.
Em 02/06/2006 entrou em vigor a Lei  Municip al
3.575 que dispõe sobre as normas p ara a
inst alação, manutenção e funcionamento de
posto revendedor , posto de abastecimento,
inst alação de sistema ret alhist a, e outros
estabelecimentos que exerçam atividades
ligadas à área automotiva, potencialmente
poluidoras, e dá outras providências.
A referida Lei permitiu aos interessados que
tiveram os seus projetos devidamente
aprovados antes de sua vigência que
concluíssem a execução da obra, no prazo de
365 (trezentos e sessent a e cinco) dias, sob
pena de ser exigida nova aprovação nos termos
da Lei Municip al 3.575/2006.
Nesse sentido dispõe o art. 10, § 1º :
Art. 10. Nenhuma licença poderá ser concedida
para a inst alação dos Est abelecimentos já
referidos, sem que o pretendente faça prova  de
est ar legalmente constituído, com ato
constitutivo da sociedade, devidamente
arquivado na Junt a Comercial do Est ado de
Minas Gerais:
§1º.Os projetos aprovados em dat a anterior à
publicação dest a Lei, e ainda não concluídos
terão 365 (trezentos e sessent a e cinco) dias
para concluir a execução da obra, sob pena de
exigir-se nova aprovação, a qual submeterá as
novas condições estabelecidas nesta lei.
No caso em tela a obra  não foi concluída no
prazo estipulado pelo diploma legal, ou seja,
365 (trezentos e sessent a e cinco) dias. T ambém
não ficou demonstrado  que o Recorrente tenha
apresent ado novo projeto atendendo as
exigências const antes da referida lei.
O art. 11 da referida Lei Municip al determina que
o projeto de Posto Revendedor alcançados
pelos dispositivos dest a Lei, mas ainda sem a
efetiva operação, ou que não mantiverem
operação normal e ininterrupt a até dat a da
promulgação dest a Lei, terão o prazo de 180
dias p ara se adequar a presente norma. Em
hipótese negativa, deveriam submeter-se às
condições est abelecidas nest a Lei, através de
novo pedido administrativo de aprovação e
funcionamento, podendo, inclusive, sofrer as
penalidades administrativas.
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Considerando que o projeto foi aprovado
anteriormente a Lei Municip al, teria o
empreendimento o prazo de um ano p ara
conclusão da obra, se est a estivesse concluída,
o prazo de 180 dias p ara adequação à norma.
Na Administração Pública qualquer ato
somente terá validade se resp aldado em lei, em
sua acepção ampla, nesse sentido Hely Lopes
Meirelles define: “A legalidade, como principio
de administração (CF , art. 37, caput), significa
que o administrador público está, em toda a sua
atividade funcional, sujeito aos mandamentos
da lei e às exigências do bem comum, e deles
não se pode afast ar ou desviar , sob pena de
praticar ato inválido e expor-se a
responsabilidade disciplinar , civil e criminal,
conforme o caso”.
Não há nos autos nenhum documento que
comprove que o Recorrente cumpriu o disposto
no art. 5º, inciso a, c, d e l da Lei Municip al nº
3575/2006.
Isto posto, opinamos pelo não acolhimento das
razões recursais est amp adas no recurso
administrativo de fls. 64/90, mantendo incólume
a decisão proferida pelo CODEMA.

Junto com este p arecer segue a at a do CODEMA
do dia 13/1 1/2014.

S.M.J., é o nosso parecer.

Atenciosamente,

Marilda Marlei Barbosa Oliveira e Silva
Procuradora Geral

1  Art. 5º A partir da Publicação desta Lei,
somente será concedido  Alvará para a construção
e instalação de Posto Revendedor, os projetos que
satisfaçam, além das exigências da legislação
sobre construções, as seguintes condições: a)
terreno com área mínima de 800 metros
quadrados; b) terreno com testada principal de
30metros lineares ,no mínimo; c) distância mínima
de 250 metros, dos l imites de qualquer
estabelecimento que tenha a propensão para
aglomeração de pessoas tais como: escolas,
creches, igrejas, shoppings centers,
supermercados, hipermercados, quartéis, asilos,
hospitais, casas de saúde e similares; d) distância
mínima de 100 metros de viadutos, pontes, túneis
e cruzamentos de vias férreas com autovias, e de
200 metros de mananciais, cursos d’água, lagos,
lagoas, e reservas ecológicas; l) os tanques para
armazenamentos de combustíveis, bem como as
bombas abastecedoras, deverão ter afastamento
mínimo de 5(cinco) metros do alinhamento de
qualquer via pública e das demais instalações do
projeto;
2  Art. 9º Além das exigências já contidas
nesta lei, os projetos para Postos Revendedores
devem atender as seguintes condições: a)
Construção e manutenção permanente passeios
públicos nos l imites do terreno uti l izado,
permitindo-se o seu rebaixamento conforme a
legislação pertinente; b) A testada principal da
cobertura sobre as bombas abastecedoras não
poderá exceder 60% da testada principal do
terreno.

Município de Montes Claros – MG
Procuradoria Geral

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
Nº 18/2014

EMENTA: ADMINISTRATIVO – SERVIÇO
PÚBLICO MUNICIPAL – GRATIFICAÇÕES
FRAUDULENTAS – SUSPENSÃO DE
SERVIDORES – RECURSO ADMINISTRATIVO
– DESPROVIMENTO.

Os autos do presente procedimento retornam a
esta Procuradoria Geral para parecer sobre
recursos administrativos apresentados pelos
servidores Hugo Mendes Rocha  e Lucas
Pinheiro Gomes , contra a decisão administrativa
que determinou, nos termos do art. 144 da Lei
3.175/2003, a suspensão de ambos, decisão esta
que levou em consideração, dentre outros
aspectos, a falta de ressarcimento ao erário dos
valores percebidos indevidamente pelos ditos
servidores.
Desde já, esclarece-se que os recursos
apresentados são idênticos em sua forma e
conteúdo, razão pela qual serão os mesmos
enfrentados neste mesmo parecer.
Os recursos apresentados fundamentam-se, em
síntese, no fato de que, aos recorrentes,
supostamente não haveria sido oportunizada a
possibilidade de ressarcimento dos valores por
eles percebidos, embora tivessem solicitado
expressamente a possibilidade de o fazê-lo, caso
restasse confirmada a i legalidade das
gratificações, afirmando que em momento algum
teriam se negado a restituir os valores.
Sustentam que não teriam ciência das
irregularidades dos atos de concessão das
gratificações, já que teriam sido supostamente
induzidos em erro.

Finalizam os recursos pleiteando a atribuição de
efeito suspensivo, com a declaração de sua volta
às atividades até o julgamento do recurso, com o
pagamento integral do salário relativo ao mês de
janeiro, anulando-se a decisão proferida pelo
Secretário ou, alternativamente, aplicando-se
TCAF (Termo de Compromisso de Adequação
Funcional), nos mesmos moldes da servidora
Maria Helena Carvalho Santos, colocando-se, ao
final, à disposição para restituir os valores
percebidos.
É o que cabia relatar.

II
Em preliminar, esta Procuradoria Geral opina pelo
conhecimento do recurso, já que presentes os seus
pressupostos de admissibilidade.
No que toca ao pedido de efeito suspensivo ao
recurso, não se vislumbram presentes nestes autos
os motivos que autorizariam o seu deferimento,
além do que, na verdade, tem-se notícia de que a
decisão já produziu seus efeitos, com a efetiva da
aplicação das penalidades impostas aos
recorrentes.

III
Desde já, é necessário esclarecer que não há falar-
se, nestes autos, em qualquer violação aos
princípios do devido processo legal, ampla defesa,
contraditório ou até mesmo isonomia entre as
partes.
Conforme se infere de todo o procedimento
administrativo,  as partes envolvidas foram prévia
e devidamente comunicadas sobre todos os atos
e fatos praticados, quando tiveram a oportunidade
de se manifestar sobre as matérias de fato e de
direito, trazer documentos e formular alegações,
além de impugnar aquelas existentes nos autos.
Todas as teses defensivas relevantes para a
apreciação da questão foram objeto de detida
análise e apreciação pela Corregedoria, que sobre
elas se manifestou fundamentadamente.
Houve, portanto, observância do devido processo
em sentido formal e, sobretudo, substancial.
Desta forma, mostram-se absurdas e impertinentes
as afirmações dos recorrentes no sentido de que
teriam, ao longo do processo, recebido tratamento
desigual, trazendo, em analogia, a situação da
servidora Maria Helena Carvalho Santos, a quem
teria sido deferida apenas a celebração de TCAF.
A respeito, faz-se mister observar que, não
obstante tenham os recorrentes e a Sra. Maria
Helena Carvalho Santos respondido nestes autos
pelos mesmos fatos, não se tratam de situações
absolutamente idênticas, o que justifica e legitima
a penalidade diversa aplicada àquela servidora.
Neste tocante, é fundamental ressaltar que, no
caso específico da Sra. Maria Helena Carvalho
Santos, houve, por iniciativa da servidora, a
imediata e espontânea devolução / ressarcimento
dos valores percebidos indevidamente,
independentemente do eventual resultado do
processo, providência esta que não foi determinada
ou autorizada pela Administração, mas partiu da
própria servidora, que, deste modo, reconhecendo
o seu erro, fez surgir uma circunstância atenuante
no momento da aplicação da penalidade.
Por isso é que, quisessem realmente os
recorrentes, com intuito de demonstrar a sua
alegada boa-fé , realmente promover as restituição
dos valores percebidos, poderiam ter feito a
qualquer tempo durante o processo,
independentemente de qualquer autorização, ato
ou anuência do Corregedor, o que não fizeram.
Ao contrário, em sua peça de defesa, mesmo
tendo pleno conhecimento e acesso aos
fortíssimos elementos que indicavam a
existência de fraude na concessão das
gratificações, apenas sinalizaram  sobre a
possibilidade de restituição dos valores
recebidos indevidamente, o que seria se – e
desde que – as irregularidades fossem
realmente confirmadas.
Portanto, não podem os recorrentes pleitear para
si a mesma penalidade aplicada contra a Sra. Maria
Helena Carvalho Santos, na medida em que,
embora tenham incorrido em fatos idênticos
(gratificação fraudulenta), tiveram condutas
processuais distintas, tendo esta últ ima
efetivamente ressarcido o erário
espontaneamente.
Da mesma forma, levando-se em consideração
todos os fatos apurados ao longo do feito, em
extensa e detalhada fase probatória, a outra
conclusão não se pode chegar senão a de que os
recorrentes, a todo o tempo, tinham ciência das
irregularidades, pelas quais foram direta e
indevidamente beneficiados, devendo, assim,
suportar as consequências dos atos praticados,
aqui entendidas como a própria suspensão que
lhes fora imposta.

V
Assim, e como já amplamente demonstrado,
notadamente no relatório da Comissão, cujos
fundamentos os recursos apresentados não
conseguiram afastar, opina-se pelo não provimento
do recurso.
Diante do exposto, opina-se pelo conhecimento e
desprovimento dos recursos administrativos.
É o parecer.

Montes Claros (MG), 09 de fevereiro de 2015.
Marilda Marlei Barbosa Oliveira e Silva

Procuradora Geral

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS

PORTARIA Nº 044/ 2015
O Presidente da Câmara Municipal de Montes
Claros -  MG, no uso de suas atribuições legais
e nos termos do artigo 38, Inciso VI, da Lei
Orgânica do Município de Montes Claros,
RESOLVE:

Art. 1º  - Fica decretado PONTO
FACULTATIVO, nos dias 16 (segunda-feira) e
18 (Quarta-Feira de Cinzas) de fevereiro de
2.015, em virtude das festividades
carnavalesca; devendo os funcionários deste
Legislativo retornarem as suas atividades
normais no dia 19 (quinta-feira) de fevereiro
de 2.015.
Art. 2º - Revogadas as disposições em
contrário, esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Câmara Municipal de Montes Claros -  MG,
10 de fevereiro de 2015.

VEREADOR  - JOSÉ MARCOS MARTINS
DE FREITAS

PRESIDENTE DA CÂMARA  MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS-MG.

PORTARIA Nº 045/2015
O Presidente da Câmara Municipal de Montes
Claros (MG), no uso de suas atribuições legais
e tendo em vista o disposto nas Resoluções
nº 15 de 31 de agosto/99, nº 24 de 18 de abril
de 2002, nº 125 de 12 de dezembro de 2006,
Leis nº 3002/02, 3.074/02 e 3.191/04, 3.382/

Atos do Prefeito

ATOS DE EXONERAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS  ASSINADOS PELO SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL

exonera, nos termo do art. 6º, §1º , Lei nº 3175/03, ALEXANDER LUIZ DURÃES, do cargo de provimento
em comissão INTERINO de Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de
Montes Claros – PREVMOC, a partir de 09/02/2015.

exonera, nos termo do art. 6º, §1º , Lei nº 3175/03, LUCIANO GUIMARÃES PEREIRA, do cargo de
provimento em comissão de Secretário Adjunto de Desenvolvimento Social na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, a partir de 09/02/2015.

exonera, nos termo do art. 6º, §1º , Lei nº 3175/03, EVERALDO DE OLIVEIRA RAMOS, do cargo de
provimento em comissão de Diretor de Articulação Política, na Secretaria Municipal de Articulação Política
e Administração Regional, a partir de 10/02/2015.

ATOS DE NOMEAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS  ASSINADOS PELO SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL

nomeia, fundado na Lei Complementar nº 040 de 28 de dezembro de 2012 e demais disposições legais,
LUCIANO GUIMARÃES PEREIRA, para exercer o cargo em comissão de Diretor Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores Públicos de Montes Claros – PREVMOC, a partir de 10/02/2015.

nomeia, fundado na Lei Complementar nº 040 de 28 de dezembro de 2012 e demais disposições legais,
ANA MARIA DE RESENDE VIEIRA, para exercer o cargo em comissão de Secretária Adjunto de
Desenvolvimento Social na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a partir de 09/02/2015.

05, 3.520/06, 3.718/07, 3.906/08, 4.461/11 e
Instrução Administrativa nº 01/2015, de 02/02/
2015 deste Legislativo e demais legislação em
vigor, RESOLVE:

Artigo 1º -  Definir, a partir do dia 09 (nove) de
fevereiro do ano de 2015, a estrutura do
gabinete do vereador José Marcos Martins de
Freitas, conforme descrito a seguir: 01 cargo
de Assessor Parlamentar G-97, 106 pontos; 01
cargo de Assessor Parlamentar G-91, 100
pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-
59, 68 pontos; 01 cargo de Assessor
Parlamentar G-41, 50 pontos; 02 cargo de
Assessor Parlamentar G-31, 40 pontos; 02
cargos de Assessor Parlamentar G-28, 37
pontos. Total de pontos: 478.
Artigo 2º  - Nomear, a partir do dia 09 (nove)
de fevereiro de 2015, para exercer, em
comissão, o cargo de Assessor Parlamentar,
ocupando vaga existente no gabinete do
mesmo vereador, o senhor João Carlos Nunes
Peixoto,  nível G-31, 40 pontos.
Artigo 3º  Por se tratar de cargo comissionado,
cuja exoneração se dá “ad nutum”, o servidor
ora nomeado será exonerado tão logo expire
o mandato do vereador que o indicou, ou a
qualquer tempo, por ato da Presidência deste
Legislativo.
Artigo 4º  - A presente portaria entra em vigor
na data de sua publicação no lugar de costume.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Câmara Municipal de Montes Claros, 10 de
fevereiro de 2015.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL
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MCTrans

CONVOCAÇÃO Nº 001/15 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2014 

 
Considerando que o resultado final do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2014 foi homologado pela Presidenta da MCTrans em 26/08/2014, através da 
Portaria DAF 041/2014; 
 
Considerando a necessidade de contratação temporária de pessoal para exercerem suas atividades no Terminal Rodoviário Hildeberto Alves de Freitas 
dos candidatos aprovados e classificados no Processo Seletivo Simplificado; 
 
Considerando que os candidatos foram aprovados para o cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I , em conformidade com o item 4.2 do Edital do 
Processo Seletivo Simplificado. 
 
A Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros - MCTrans, através da Seção de Recursos 
Humanos, torna pública a convocação dos candidatos abaixo relacionados, aprovados e classificados no Processo Seletivo nº 01/2014, para 
apresentação da documentação mínima exigida para o cargo, conforme item 7.3, do respectivo Edital do Processo Seletivo Simplificado: 
 
 CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I 
 

Inscr.  Nome do Candidato  Resultado  Colocação  

037 Geralda Fernandes de Souza CLASSIFICADA 44º 

097 Rejane Pimentel Rocha Santos CLASSIFICADA 45º 

029 Luciene de Brito CLASSIFICADA 46º 

108 Guilherme Tadeu Seixas Pinheiro CLASSIFICADO 47º 

049 Viviane Alves Mendes CLASSIFICADA 48º 
 

Os convocados deverão comparecer à sede da Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros - 
MCTrans, localizada à Praça Presidente Tancredo Neves, S/N - Terminal Rodoviário, Canelas - Montes Claros-MG, a partir da data da Convocação, para 
apresentação da Documentação exigida para o cargo. 

O não comparecimento no local e prazo estipulado pelo Edital implica em desistência do candidato do certame, conforme o item 5.2 do Edital. 

Montes Claros, 10 de fevereiro de 2015. 
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