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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 retif icar o EDITAL DA
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL N° 0069/2015 – objeto: Registro
de preços p ara futura e eventual contrat ação
de empresa especializada p ara prest ação de
serviços continuados de manutenção de
veículos e máquinas, por demanda, com
fornecimento de peças e acessórios originais
para atender a demanda dos veículos da
Prefeitura Municip al de Montes Claros,
publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município
de Montes Claros, no Diário Oficial da União e no
Jornal Hoje em Dia, todos do dia 15 de julho de
2015. “Face a necessidade de se promover
alterações no anexo I – T ermo de Referência
do Edit al, o Município de Montes Claros,
observando os princípios da isonomia e da
ampla concorrência, resolve pela
RETIFICAÇÃO do anexo I – T ermo de
Referência do Edit al.

A data do cert ame mantém-se inalterada:
Dia da Licitação: 30/07/2015 - Horário:
09h00min
Local: Sala de Reunião nº 01 da CPLJ situada
à Av. Cula Mangabeira, 211- B. Centro /
Montes Claros-MG.  O Edit al está disponível
na Gerência de Compras e no site
www.montesclaros.mg.gov.br

Montes Claros, 17 de julho de 2015.

Wagner Tadeu Rodrigues Pitta
Pregoeiro

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° 0077/2015 –
objeto: Registro de Preços p ara futura e
eventual aquisição de bombas submersas
e painéis de controle p ara bombas
submersas p ara atender a demanda do
município de Montes Claros, publicado no
Diário Oficial Eletrônico do Município de
Montes Claros, no Diário Oficial da União e
no Jornal Hoje em Dia, todos do dia 08 de
julho de 2015. Na descrição do lote 03 no
Anexo I – Termo de Referência do edital onde
se lê “motor bomba centrífuga, 40MCA,
15.000L/H”  le ia se:  “motor bomba
centr í fuga,  40MCA, 15.000L/H,
monofásica, 220V ”; na descrição do lote 13
no Anexo I – Termo de Referência do edital
onde se lê “motor bomba centrífuga, 220V ,
10CV, 200MCA, vazão 5,400L/H”  leia se:
“motor bomba centrífuga, 220V , 10CV,
200MCA, vazão 5,400L/H, monofásica ”; No
item 5.2 do Anexo I – Termo de Referência
acrescenta-se a expressão “No prazo não
super ior  a 10 (dez) d ias após o
recebimento da ordem de compra.”

Altera-se a dat a obedecendo aos prazos
legais de publicação p ara :
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às
13h30min do dia 31 de julho de 2015.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às
13h30min. do dia 31 de julho de 2015.
INÍCIO DA DISPUTA: às 14h30min. do dia 31
de julho de 2015.

Montes Claros, 17 de julho de 2015.

Wagner Tadeu Rodrigues Pitta
Pregoeiro

 PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 081/2015 – TERMO DE
ADITAMENTO

A Comissão Permanente de Licit ação e
Julgamento torna público o T ermo de
Adit amento referente ao Processo abaixo
relacionados:

TERMO DE ADITAMENTO

Contrato nº P010514 – Processo nº 0105/2014
– Dispensa 0034/2014  - Contratação de empresa
para concluir a obra do UPA 03 (Unidade de
Pronto Atendimento) do bairro Chiquinho
Guimarães. Recurso oriundo do Governo Federal
sob nº de contrato 035-07-09-UPA MG e do
Tesouro Municipal. Contrat ada:  ESURB -
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS, OBRAS
E URBANIZAÇÃO. Segundo T ermo de
Adit amento . CLÁUSULA  SEGUNDA - DAS
ALTERAÇÕES:  A vigência do contrato e o prazo
para a prestação de serviço, previstos na Cláusula
Terceira do Contrato original, ficam prorrogados
por mais 06 (seis) meses,  contados a partir de
08.04.2015 à 07.10.2015. Fica aditado o valor de
R$39.030.29 (trint a e nove mil, trint a reais e
vinte e nove cent avos) , que corresponde a
1,23264577704245% do valor do contrato.
CLÁUSULA  QUARTA – DAS DEMAIS
CLÁUSULAS: As demais cláusulas e condições
do contrato mencionado na Cláusula Primeira
deste instrumento permanecem inalteradas no
seu teor, permanecendo em vigor. Firmado em
07 de abril de 2015.

Montes Claros (MG), 17 de julho de 2015.

Nilma Silva Antunes
Presidente da Comissão Permanente de

Licit ações e Julgamento

 PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 082/2015 – TERMO DE
REPACTUAÇÃO

A Comissão Permanente de Licit ação e
Julgamento torna público o T ermo de
Repactuação referente ao Processo abaixo
relacionado:

TERMO DE REPACTUAÇÃO

Contrato nº P023914 – Processo nº 0239/2014 –
Dispensa 0081/2014  - Contratação de empresa
para prestação de serviços na rede de iluminação
pública de vias, praças, canteiros, quadras, campos
de futebol e demais locais de uso público
administrados pela Prefeitura de Montes Claros.
Contrat ada:  ESURB - EMPRESA MUNICIPAL DE
SERVIÇOS, OBRAS E URBANIZAÇÃO. Primeiro
Termo de Rep actuação . CLÁUSULA  SEGUNDA
- DAS ALTERAÇÕES:  fica alterado no seguinte
teor e condições: Repactua-se a planilha de
quantitativo e preço de materiais acostada aos
autos, não havendo alterações de valor.
CLÁUSULA  QUARTA – DAS DEMAIS
CLÁUSULAS: As demais cláusulas e condições do
contrato mencionado na Cláusula Primeira deste
instrumento permanecem inalteradas no seu teor,
permanecendo em vigor. Firmado em 29 de junho
de 2015.

Montes Claros (MG), 17 de julho de 2015.

Nilma Silva Antunes
Presidente da Comissão Permanente de

Licit ações e Julgamento

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRET O Nº
3322, DE 15 DE JULHO DE 2015

Fica retificada a publicação do Decreto n. 3.322,
de 15 de julho de 2.015, ocorrida na edição deste
Diário Oficial Eletrônico do dia 17 de julho de 2.015,
para constar o nome correto da Diretora de
Assistência Social, qual seja: SIMONE TORRES
GUSMÃO SANTOS. As demais disposições do
referido Decreto permanecem inalteradas.

Município  de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

Decreto nº 3.323, 16 de julho de 2015

Declara de utilidade pública, p ara fins de
desapropriação o imóvel urbano que especifica
e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Montes Claros – Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e nos
termos do art. 71, inciso VI e do art. 99, inciso I,
letra “e” da Lei Orgânica Municipal, c/c art. 2º, do
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,

DECRETA:

Art. 1º –  Fica declarado de utilidade pública, para
fins de desapropriação, por via amigável o imóvel
com área total de 321,19 m² (trezentos e vinte e
um metros e dezenove centímetros quadrados),
situado no local denominado “Fazenda Bois”, nesta
cidade, com os seguintes limites e descrições: “Pela
frente, limita com a Rua Pedro Narciso, numa
distância de 10,05 metros; pelo fundo, limita com a
Rua Evandro Gonçalves de Oliveira, numa
distância de 10,42 metros; pelo lado esquerdo,
limita com o terreno de Geraldo Amador, numa
distância de 30,16 metros; pelo lado direito, limita
com área de Sebastião Gonçalves de Oliveira,
numa distância de 34,08 metros, perfazendo uma
área de 321,19 m²”.

Art. 2º – O imóvel descrito no artigo anterior, de
propriedade presumida de GERALDO AMADOR,
CPF nº 159.604.046-72, destina-se à abertura de
via pública, ficando declarada a urgência da
desapropriação.

Art. 3º –  Fica a Procuradoria Geral do Município
autorizada a proceder, por via amigável, mediante
prévia avaliação, a desapropriação prevista neste
Decreto.

Art. 4º –  As despesas decorrentes deste decreto
correrão à conta própria, prevista no orçamento
municipal vigente.

Art. 5º –  Revogadas as disposições em contrário,
este decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Município de Montes Claros, 16 de julho de 2015.

 Ruy Adriano Borges Muniz

Prefeito de Montes Claros

Município de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

Decreto nº 3.324, de 16 de julho de 2015

FIXA PREÇOS DE CONTRATAÇÃO PARA
PROCESSO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTES
CLAROS , no uso de suas atribuições legais, nos
termos dos art. 71, inciso VI, da Lei Orgânica
Municipal;

CONSIDERANDO a necessidade de contratação
de empresas para realização de castração
cirúrgica de cães (machos e fêmeas);

CONSIDERANDO  que, em consultas prévias
realizadas pela Secretaria de Saúde, apurou-se
grande variação de preços dos serviços que se
pretende contratar;

CONSIDERANDO  terem sido desertas as
chamadas públicas realizadas anteriormente,
conforme os preços fixados pelo Decreto nº 3.242,
de 29 de dezembro de 2014;

CONSIDERANDO  a necessidade de se
estabelecer novos  parâmetros de preços a fim de
viabilizar o processo de chamamento público;

DECRETA:

Art. 1º.  Ficam fixados os preços dos serviços
públicos abaixo discriminados, de acordo com o
menor valor encontrado nos orçamentos
realizados:

I – Procedimentos de castração cirúrgica de
caninos fêmeas (ovariossalpingohisterectomia),
exclusivamente por meio da “técnica do gancho”:
R$230,00 (duzentos e trinta reais) o valor unitário;

II – Procedimento de castração cirúrgica de
caninos machos (orquiectomia): R$180,00 (cento
e oitenta reais) o valor unitário;

Art. 2º -  Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogando as disposições em
contrário, em especial do Decreto nº 3.242, de 29
de dezembro de 2014.

Município de Montes Claros, 16 de julho de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz

Prefeito de Montes Claros

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,
Alzira Pereira Gomes , do cargo de provimento
em comissão Gerente de Regulação e
Informatização da Saúde ,  da Secret aria
Municip al de Saúd e, a partir de 17/07/2015.

exonera, nos termo do art. 6º, §1º , Lei nº 3175/03,
Bruna Maíra Gonçalves Dias Soare s, do cargo
de provimento em comissão Chefe de Unidade
de Saúde da Policlínica Hélio Sales,  da
Secret aria Municip al de Saúde , a partir de 13/
07/2015.
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Município de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

Decreto nº 3.325, de 16 de julho de 2015

DISPÕE SOBRE O REGIME PARA ACORDO
DIRETO COM CREDORES DE
PRECATÓRIOS DO MUNICÍPIO DE MONTES
CLAROS, ALTERA O DECRETO Nº 2.692, DE
04 DE MARÇO DE 2.010, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

O Prefeito de Montes Claros, no uso de suas
atribuições legais, nos termos dos arts. 71, inciso
VI e 99, inciso I, alínea “i”, da Lei Orgânica
Municipal e de acordo com as disposições legais
pertinentes,

DECRETA:

Art. 1º Fica o Município autorizado, com
fundamento no §8º, inciso III, do art. 97, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, a
firmar acordo direto com credores de precatórios
comuns ou alimentares emitidos pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais e devidos por
sua Administração Direita ou Indireta,
independentemente da ordem cronológica de
apresentação dos precatórios.

Art. 2º Os acordos serão celebrados mediante
disponibilidade financeira, respeitado o percentual
de 50% destinados ao pagamento de precatórios
por ordem cronológica, nos termos do art. 2º, do
Decreto nº 2.692, de 04 de março de 2010.

Art. 3º Poderão se habilitar ao acordo todos os
credores de precatórios expedidos pelo Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais em face do
Município de Montes Claros.

§1º Para se habilitar os credores interessados
deverão protocolar petição, conforme regulamento,
na qual deverá constar, obrigatoriamente, a
qualif icação do credor, dados relativos ao
precatório e a proposta de deságio oferecida pelo
credor.
§2º Para concorrer ao processo de habilitação dos
acordos direito com o Município, o credor deve
apresentar em seu pedido de habilitação proposta
com percentual mínimo de deságio, no valor de
25% (vinte e cinco por cento), e, máximo, no valor
40% (quarenta por cento), sobre o seu crédito.
§3º O mesmo percentual de deságio considerado
na proposta de acordo, sobre o valor de face do
precatório, incidirá sobre o crédito bruto do
precatório atualizado, quando de seu efetivo
pagamento.
§4º Não será admitido acordo relativo a parte do
valor devido a um mesmo credor em determinado
precatório, devendo o pedido abranger a totalidade
do respectivo crédito.
§5º Havendo litisconsortes ativos na ação originária
do precatório, cada credor será considerado
individualmente para fins do acordo direto.

Art. 4 º. A substituição do credor originário do
precatório, em razão de morte ou de ato praticado
entre vivos, não confere aos sucessores o direito
de participação individual nos acordos diretos.

§1º O sucessor do credor originário somente
poderá participar dos acordos diretos com os
demais sucessores, de modo que o acordo abranja
a totalidade do crédito do beneficiário originário.
§2º Na hipótese de falecimento do credor originário,
o montante a ele devido será repassado aos
herdeiros na pessoa do inventariante devidamente
constituído, que praticará os atos em nome do
espólio.
§3º Caso não haja inventariante regularmente
investido pelo Juízo de Sucessões o montante
devido será remetido ao Juízo universal de
sucessões, ou na falta deste, para o Juízo originário
da ação que gerou o precatório.
§4º Caso o inventário tenha sido realizado
mediante escritura pública, o pagamento aos
credores será feito na forma definida pelos
herdeiros no instrumento público de sucessão.

Art. 5 º. Na habilitação e ordem de precedência dos
credores e na elaboração da pauta de audiências
serão levados em conta os percentuais dos
deságios oferecidos, primeiramente nos
precatórios de natureza alimentar e, em segundo
lugar, nos precários de natureza comum, iniciando-
se do maior deságio e seguindo-se, em ordem
decrescente, ate o menor.

Parágrafo único . Dentro da classe da natureza
do crédito, e respeitado o percentual de deságio
oferecido, terá precedência na pauta,
sucessivamente, o pedido:

I - do credor portador de doença grave;

II - do credor que contar com 60 anos de idade ou
mais na data do requerimento de habilitação nos
acordos diretos;

III - havendo empate entre os credores portadores
de doença grave ou que contarem com 60 anos
de idade ou mais na data do requerimento de
habilitação nos acordos diretos, terá preferência
aquele credor cujo precatório seja mais antigo na
ordem de precedência cronológica.

Art. 6º . O § 2º, do art. 1º, do Decreto 2.692, de 04
de março de 2.010, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art.1º - …

§ 1º - ...

§ 2º - Anualmente, o Município depositará, em
conta especial aberta junto ao Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais, valor correspondente
ao saldo total dos precatórios devidos, acrescido
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo Especial - IPCA-E, e de juros simples no
mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupança para fins de compensação
da mora, excluída a incidência de juros
compensatórios, diminuído das amortizações e
dividido pelo número de anos restantes no regime
especial de pagamento.”

Art. 7º . O art. 1º do Decreto 2.692, de 04 de março
de 2.010,  passa a vigorar acrescido do § 3º, com
a seguinte redação:

“Art.1º - …

§ 1º - ...

…

§ 3º - O depósito será feito mensalmente, todo dia
30 (trinta), ou no primeiro dia útil subsequente
quando o dia 30 (trinta) recair em dia não útil, no
valor correspondente a 1/12 (um doze avos) do
valor apurado no parágrafo segundo deste artigo.”

Art. 8º . Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

Município de Montes Claros, 16 de julho 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 4.803, DE 15 DE JULHO DE 2015.

ALTERA O ARTIGO 1º DA LEI Nº 2.642, DE 19
DE OUTUBRO DE 1.998.

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 –  Altera a redação do art. 1º da Lei Municipal
nº 2.642, de 19 de outubro de 1.998, que passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – As ruas H, Hum, Dois, Três, Seis e Doze,
localizadas no Conjunto Habitacional Joaquim
Costa, nesta Cidade, passam a denominar-se,
respectivamente, Rua Geralda Bicalho, Rua
Solange Rocha, Rua Tereza Francisca Soares, Rua
Mário de Jesus Vieira, Rua Eugênio da Costa Zuba
e Rua da Conquista .”

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

Montes Claros, 15 de julho 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

Montes Claros (MG), 15 de julho de 2015.

Exmo. Sr .
Vereador José Marcos Martins de Freit as
(Marcos Nem)
DD. Presidente da Câmara Municip al de Montes
Claros.
Ofício nº GP-302/2015
Assunto: encaminhamento de projeto de lei
complement ar

Senhor Presidente,

Com o presente, encaminhamos a Vossa
Excelência, para apreciação da douta Câmara
Municipal, o incluso Projeto de Lei Complementar,
que “AL TERA O ARTIGO 81 DA  LEI
COMPLEMENTAR Nº 08, DE 11 DE ABRIL  DE
2006, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
COMPLEMENTAR Nº 17, DE 23 DE MARÇO DE
2.009, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ” .

O presente projeto, que visa alterar a redação do
art. 81 da Lei Complementar nº 08, foi elaborado
em conformidade com a Avaliação Atuarial 2014,
que estabeleceu parâmetros e normas para a
organização do regime de previdência  dos
servidores municipais, com o objetivo de garantir
um sistema transparente, técnico, equilibrado e
planejado, capaz de garantir o alcance dos
benefícios previdenciários de forma sustentável.

A utilização da mencionada avaliação atuarial foi
devidamente recomendada pelo Conselho
Municipal de Previdência, em sede de reunião
realizada em 20/05/2015, ocasião em que se
recomendou ao Presidente do PREVMOC que
solicitasse do Poder Executivo municipal a edição
de Projeto de Lei com o objetivo de elevar a
alíquota da parte patronal para 16% (dezesseis por
cento), o que justifica o presente projeto.

Recentemente, o Poder Executivo concedeu aos
servidores municipais um reajuste salarial no
percentual de 10% (dez por cento) como forma de
recompor os seus respectivos vencimentos,
compensando o antigo abono de 3% (três por
cento) que beneficiava os servidores efetivos,
percentual esse que será destinado a cobrir
parcialmente as despesas decorrentes do aumento
da alíquota proposto neste projeto.

Logo, a mencionada alteração é fruto de uma
estratégia que vem sendo adotada pela atual
administração no sentido de equilibrar as receitas
e despesas do Município e, também, garantir o
equilíbrio financeiro do regime de previdência dos
servidores municipais, tornando-o
economicamente viável.

Contando com a compreensão e o elevado espírito
público de Vossa Excelência e dos demais
Excelentíssimos integrantes dessa Casa
Legislativa, reiteramos os protestos de elevada
estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº ____
DE 15 DE JULHO DE 2015.

ALTERA O ARTIGO 81 DA LEI COMPLEMENTAR
Nº  08, DE 11 DE ABRIL  DE 2006, COM
REDAÇÃO DADA  PELA LEI COMPLEMENTAR
Nº 17, DE 23 DE MARÇO DE 2.009, 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. 81 da Lei Complementar nº 08, de
11 de abril de 2.006, com redação dada pela Lei
Complementar 17, de 23 de março de 2.009, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 81 – A alíquota de contribuição do Município,
de suas autarquias e fundações, será de 16,00%
(dezesseis por cento), incidente sobre a
remuneração de contribuição dos segurados
ativos, nos moldes estabelecidos no art. 76.”

 Art. 2º – A alteração da alíquota constante do art.
1º da presente Lei será implementada a partir da
competência do mês de agosto do corrente ano.

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

Art. 4º –  Esta Lei Complementar entra em vigor
na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos
a 01 de agosto de 2.015.

Montes Claros, 15 de julho 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 4.804, DE 15 DE JULHO DE 2015.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
A REPASSAR RECURSOS FINANCEIRO E
FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO
ESPORTIVA DO GRANDE SANTOS REIS E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS.

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

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

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

LEI Nº 4.805, DE 15 DE JULHO DE 2015.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
A REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS E
FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS
TERNOS DE FOLIA DE REIS E PASTORINHAS
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 de Montes Claros, 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 Esporte, Juventude e
Cultura, autorizado a repassar recursos financeiros
na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e
firmar convênio com a Associação dos Ternos de
Folia de Reis e Pastorinhas de Montes Claros.

Parágrafo único –  O repasse em espécie e que
trata o caput deste artigo, será efetuado em parcela
única, após a publicação da presente Lei.

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

Dotação:  02.05.01 – 13.392.0019.4.003 – 335041
– Fonte 100
Valor: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

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 -  A Associação dos Ternos de Folia de Reis
e Pastorinhas de Montes Claros deverá apresentar
a prestação de contas da aplicação dos recursos
orçamentários cedidos pelo município, após a
aplicação dos recursos.

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

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

Montes Claros, 15 de julho de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros

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$ 19.940,00 (dezenove mil,
novecentos e quarenta reais), e firmar convênio
com a Associação Esportiva do Grande Santos
Reis.

Parágrafo único – O repasse em espécie de que
trata o caput deste artigo será feito em parcela
única, após a publicação desta lei.

Art. 2º – As despesas decorrentes desta lei correrão
por conta da seguinte dotação orçamentaria:

Dotação: 02.05.02 – 27.812.0038.4015 – 335041
– Fonte 100
Valor: R$ 19.940,00 (dezenove mil, novecentos e
quarenta reais)

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 –  A Associação Esportiva do Grande Santos
Reis deverá apresentar a prestação de contas da
aplicação dos recursos orçamentários cedidos pelo
município, após a aplicação dos recursos.

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

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

Montes Claros, 15 de julho 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 Nº 4.806, DE 15 DE JULHO DE 2015.
ESTABELE REAJUSTE DE VENCIMENT OS DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
MONTES CLAROS, PARA O BIÊNIO 2015-2016,
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 concedido reajuste de 20,00% (vinte
por cento)  aos servidores públicos do Poder
Executivo do Município de Montes Claros,
integrantes do quadro de cargos de provimento
efetivo e comissionado, na forma dos incisos do
presente artigo.

I – Reajuste de 10,00% (dez por cento), a partir
do mês de competência posterior a publicação da
presente Lei;
II – Reajuste de 10,00% (dez por cento) sobre os
valores resultantes da aplicação do disposto no
inciso I do presente artigo, a partir do mês de
competência de abril de 2.016;

Parágrafo Único: O reajuste previsto neste artigo
incidirá sobre o vencimento base do respectivo
cargo.

Art. 2º  – O reajuste desta Lei não se aplica aos
Agentes Políticos e aos servidores que tenham seu
vencimento vinculado ao salário mínimo.

Art. 3º  – Fica extinto o abono concedido mediante
autorização da Lei Municipal n.º 3.437, de 13 de
setembro de 2.005, no âmbito do Poder Executivo
Municipal.

Art. 4º – As despesas decorrentes desta lei
correrão à conta das dotações orçamentárias
próprias, ficando autorizada a suplementação, se
necessária.

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

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

Montes Claros, 15 de julho 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 4.809, DE 15 DE JULHO DE 2015.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
A FIRMAR CONVÊNIO E MEDIANTE EDITAL
REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS  ÀS
INSTITUIÇÕES QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O povo do Município de Montes Claros (MG), por
seus representantes na Câmara Municipal,
aprovou e o Prefeito de Montes Claros, no uso de
suas atribuições, sanciona a seguinte lei:
Art.  1º - Fica o Poder Executivo Municipal, através
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social, autorizado a firmar convênio e repassar
recursos financeiros na importância total de até R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), às instituições
abaixo mencionadas:

I – Associação Cristã Banco da Solidariedade;
II – Associação Norte Mineira de Apoio ao Autista;
III – Projeto Casa de Israel Prevenção e
Recuperação a Álcool e outras drogas;
IV  – Associação Raiz de Davi;
V – Associação Artesanal e Social do Norte de
Minas;
VI – Projeto de Apoio à Criança;
VII  – Associação dos Surdos de Montes Claros;
VIII – Associação das Pessoas com Deficiência
de Montes Claros;
IX – Associação de Apoio Javé Nessi;
X – Associação Resgatando Vidas;
XI – Grupo Social Porfírio Francisco de Souza;
XII – Associação Presente de Apoio à Pacientes
com Câncer – Padre Tiãozinho.

§ 1º. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social publicará edital constando as regras e
critérios para apresentação e aprovação dos
projetos pelas instituições acima mencionadas.

§ 2º. Cada instituição poderá concorrer com um
único projeto no valor de até R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) e com período de execução
de até 06 (seis) meses.

§ 3º. As instituições deverão, na data de
inscrição no edital, estar regularmente
registradas no Conselho Municipal de
Assistência Social.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta lei correrão
por conta da seguinte dotação orçamentaria:

Dotação: 02.06.02 – 08.244.0026.4006 – 335041
– Fonte 100
Valor: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

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.

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS 
Gabinete do Prefeito  

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

LEI Nº 4.808, DE 15 DE JULHO DE 2015.  

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDIT O ADICIONAL ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTR AS 
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 o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta 
mil reais) com as seguintes dotações orçamentárias: 
 
 

Projeto/Atividade  Código  Elemento  Valor  Fonte  

 
 
 
 
 
 
Manutenção do Instituto Municipal de Desenvolvimento 
Urbano 

 
 
 
 
 
 
02.26.01 – 04.122.0052.2.278 

319004 10.000,00 100 

319011 150.000,00 100 

319013 25.000,00 100 

319113 5.000,00 100 

339014 4.000,00 100 

339030 10.000,00 100 

339033 3.000,00 100 

339036 7.000,00 100 

339039 10.000,00 100 

339093 1.000,00 100 

Aquisição de equipamento e Material  Permanente 02.26.01 – 04.122.0052.3.124 449052 5.000,00 100 

Total  230.000,00 100 

 
 
Art. 2º -  Como fonte para abertura do referido crédito adicional especial, fica o Poder Executivo autorizado a anular parcialmente, o valor de R$ 
230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) nas seguintes dotações orçamentárias: 
 
 

Projeto/Atividade  Código  Elemento  Valor Fonte  

Manutenção das Atividades de Desenvolvimento de 
Projetos 

02.13.06 –15.451.0052.2.119 319011 190.000,00 100 

339039 40.000,00 100 

Total  230.000,00 100 

 
 

Art. 3º – Fica o Poder Executivo autorizado a incluir nos Anexos da Lei 4.672 de 13/11/2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município 
para o período de 2014 - 2017 e nos anexos da Lei 4.728 de 30/07/2014 que estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício 
Financeiro de 2015, a estrutura orçamentária especificada no artigo 1º desta Lei.  

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

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

 
Montes Claros, 15 de julho de 2015. 

 
Ruy Adriano Borges Muniz 

Prefeito de Montes Claros 

Art. 4º –  As Instituições contempladas com os
recursos autorizados no art. 1º deverão apresentar
a prestação de contas da aplicação dos recursos
orçamentários cedidos pelo município, após a
utilização das verbas.

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

Art. 6º  – Ficam revogadas as disposições em
contrário.

Montes Claros, 15 de julho de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros
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