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MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

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

LEI Nº 4.801, DE 07 DE JULHO DE 2015.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  A
REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS E FIRMAR
CONVÊNIO COM A FEDERAÇÃO MINEIRA  DE
VOLEIBOL E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

 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 Esportes, Juventude e Cultura,
autorizado a repassar recursos f inanceiros na
importância de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta
mil reais), e firmar convênio com a Federação Mineira
de Voleibol, objetivando a promoção e o apoio à equipe
de voleibol adulto masculino “Montes Claros Vôlei”,
visando a participação em campeonatos Estaduais,
Nacionais e Internacionais.

Parágrafo único – O repasse em espécie de que trata
o caput deste artigo será feito em 06 (seis) parcelas
mensais e sucessivas, a primeira em novembro de 2.015.

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$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta 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 Federação Mineira de Voleibol deverá
apresentar a prestação de contas da aplicação dos
recursos orçamentários cedidos pelo município, após a
utilização das verbas.

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

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

Montes Claros, 07 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 4.802, DE 07 DE JULHO DE 2015.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A
CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO
AO BANCO DO BRASIL S.A. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

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
L e i :

Art. 1º  Fica o Poder Executivo autorizado a
contratar operação de crédito junto ao Banco do
Brasil S.A., até o valor de R$ 20.000.000,00 (vinte
milhões de reais), observado as disposições
legais e contratuais em vigor para as operações
de crédito do Programa de Modernização da
Administração Tributária e da Gestão dos Setores
Sociais Básicos - PMAT.
Parágrafo Único.  A totalidade dos recursos
provenientes da operação de crédito autorizada
no caput serão obrigatoriamente aplicados na
execução dos empreendimentos previstos no
Programa, vedada a aplicação de tais recursos
em despesas correntes, em consonância com o
§ 1º do art. 35, da Lei Complementar Federal nº
101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º Para pagamento do principal, juros, tarifas
bancárias e outros encargos da operação de
crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a debitar
na conta-corrente mantida em sua agência, a ser
indicada no contrato, onde são efetuados os
créditos dos recursos do Município, os montantes
necessários à amortização e pagamento final da
dívida e das tarifas bancárias, nos prazos
contratualmente estipulados.

§ 1º O valor correspondente às tarifas bancárias
aplicáveis à operação será o vigente à época da
cobrança, constante da Tabela de Tarifas de
Serviços Bancários – Pessoa Jurídica, que se
encontra disponível em qualquer agência do
Banco do Brasil.
§ 2º No caso de os recursos do Município não
serem depositados no Banco do Brasil, fica a
instituição financeira depositária autorizada a
debitar, e posteriormente transferir os recursos a
crédito do Banco do Brasil, nos montantes
necessários à amortização e pagamento final da
dívida, nos prazos contratualmente estipulados,
na forma estabelecida no caput.
§ 3º Fica dispensada a emissão da nota de
empenho para a realização das despesas a que
se refere este artigo, nos termos do §1º, do art.
60, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º  Os recursos provenientes da operação de
crédito objeto do financiamento serão
consignados como receita no orçamento ou em
créditos adicionais.

Art. 4º O orçamento do Município consignará,
anualmente, os recursos   necessários ao
atendimento da parte não financiada do Programa
e das despesas relativas à amortização de
principal, juros, demais encargos e das tarifas
bancárias decorrentes da operação de crédito
autorizada por esta Lei.

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

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Montes Claros, 07 de julho de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros

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

Comissão Permanente de Licit ação e Julgamentos
ATA DE SESSÃO PÚBLICA  PARA ANÁLISE DE DOCUMENT OS REFERENTE AO PROCESSO
LICITATÓRIO N° 0070/15 - CONCORRÊNCIA  PÚBLICA  Nº 04/2015.

TIPO DE LICITAÇÃO: VALOR GLOBAL POR LOTE.

FUNDMENTAÇÃO LEGAL : Nos termos da Lei nº 8.666/93 e demais disposições deste Edital.

OBJETO DA LICITAÇÃO:  Contratação de empresa para construção do Centro de Referência Especializado
em Assistência Social (CREAS) e para a População em situação de Rua (Centro POP), conforme
especificações constantes dos projetos básicos, memoriais descritivos e planilhas de quantitativos e
custos, partes integrantes do edital.
Aos 07 (sete) dias do mês de julho do ano de 2015, na sala Central de Licitações, com sede á Av. Cula
Mangabeira, nº 211, Centro, nesta cidade de Montes Claros-MG, às 14h45min, reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitações e Julgamentos, nomeada pela Portaria nº 3.273 de 13 de abril de 2015. A
Senhora Presidente em exercício da Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos, Nilma Silva
Antunes, adotou os seguintes procedimentos: Compôs a mesa, a qual passou a contar com as seguintes
pessoas: Nilma Silva Antunes - Presidente da C.P.L.J, Karen Daniela Magalhães de Castro- Secretária
da C.P.L.J e Diosmar Soares da Silva - membro da C.P.L.J. Dando início ao certame, a Presidente da
Comissão Permanente de Licitação e Julgamento apresentou toda documentação das seguintes empresas:
CONSTRURENER EIRELI – ME e LÍNEA  EMPREENDIMENTOS LTDA ME. Todos os documentos
foram analisados pela Comissão Permanente de Licitação e Julgamento, pelo setor de engenharia civil e
controle interno. Após detalhada análise apurou-se o seguinte resultado: a empresa CONSTRURENER
EIRELI – ME não apresentou realmente os atestados de capacidade técnica em nome da empresa licitante,
bem como deixou de apresentar o atestado do profissional competente aos itens 13.4.2.11- instalações
elétricas, 13.4.2.12- SPDA e telefonia, exigidos no edital, ficando assim inabilit ada. A empresa LÍNEA
EMPREENDIMENTOS LTDA ME atendeu todas as exigências do edital ficando assim habilit ada para a
próxima fase. Com referência ao apontamento da empresa CONSTRURENER EIRELI – ME quanto à
falta de assinatura no Anexo V- Declaração de equipe técnica e na declaração do profissional engenheiro
eletricista Marcos Antonio Wernesbach da empresa LÍNEA EMPREENDIMENTOS LTDA ME, a Comissão
de Licitação e Julgamento verificou que as referidas declarações apesar de não constar a assinatura do
engenheiro eletricista Marcos Antonio Wernesbach, a Comissão Permanente de Licitação e Julgamento
concluiu que as declarações foram assinadas pelo Sr. Felippe Sala Ferreira- engenheiro técnico e também
sócio/administrador da empresa, não sendo, portanto fato para inabilitação. Fica determinado um prazo
de 05 (cinco) dias úteis para recurso conforme determina o art. 109, inciso I, “a” da Lei nº7 8.666/93. Os
envelopes contendo as Propostas de Preços das empresas participantes do certame ficarão sob a guarda
da Comissão Permanente de Licitação e Julgamentos. A presente ata será publicada na íntegra no Diário
Oficial Eletrônico do Município. Nada mais havendo a tratar, eu Diosmar Soares da Silva,  lavrei a presente
ata que após lida e aprovada será assinada por todos. Prefeitura de Montes Claros, aos 07 (sete) dias do
mês de julho do ano de 2015.

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

                                      _____________________________
Diosmar Soares da Silva

Membro C.P.L.J

NOVA DATA
Aviso de Licit ação – Modalidade Pregão

Presencial  N.º 024/2015

A ESURB – Empresa Municipal de Serviços, Obras
e Urbanização, com endereço na Av. Norival
Guilherme Vieira, nº 165 – Bairro Ibituruna, cidade
de Montes Claros/MG, inscrita no CNPJ sob o nº
21.022.694/0001-38, por sua Pregoeira torna
público que fará NOVA DATA abertura de licitação
na modalidade Pregão Presencial nº 024/2015
Objeto - Contrat ação de empresa p ara
fornecimento de Granitina p ara piso industrial

Aviso de Licit ação – Modalidade Pregão
Presencial nº 018/2015

A ESURB – Empresa Municipal de Serviços, Obras
e Urbanização, com endereço na Av. Norival
Guilherme Vieira, nº 165 – Bairro Ibituruna, cidade
de Montes Claros/MG, inscrita no CNPJ sob o nº
21.022.694/0001-38, por sua Pregoeira torna
público que será aberto licitação Pregão Presencial
nº 018/2015, cujo objeto é a Contratação de
empresa para fornecimento de material Elétrico e
ferramentas, para uso nos serviços de extensão
de rede e iluminação pública no município de
Montes Claros/MG e fornecimento de uniformes
para uso dos empregados da área operacional do
setor de elétrica da ESURB, para entrega parcelada
ao longo da vigência do contrato, período de 12
(doze) meses, especificações completa disposto no
anexo I deste edital. O Credenciamento, data de
entrega da documentação e propostas de preços
dia 05/08/2015 a partir das 08h30m. O edital na
íntegra encontra-se à disposição na sede da
ESURB na Avenida Norival Guilherme Vieira, 165
- Bairro Ibituruna, Montes Claros/MG e no site http:/
/www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/
paginas/pregao_esurb.htm.

Montes Claros, 08 de julho de 2015

Sarah Capuchinho
Pregoeira

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº134/2015

O Presidente da Câmara Municipal de Montes
Claros (MG), no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o  disposto nas  Leis nº3.906/08
4.014/08, 4.304/11, 4.461/11 deste Legislativo e
demais legislações em vigor , RESOLVE:

Artigo 1º - Nomear, a partir do dia 02 (dois) de
julho de 2015 para exercer, em comissão, cargo
de recrutamento amplo, Coordenador de Arquivo
Corrente e Intermediário, a senhora Jovelina
Batist a Lopes .

Artigo 2º  -  Por se tratar de cargo comissionado,
cuja exoneração se dá “ad nutum”, a servidora ora
nomeada será exonerada tão logo expire o
mandato do vereador Presidente ou a qualquer
tempo, por ato da Presidência deste Legislativo.

Artigo 3º - 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 – MG, 08 de
julho de 2.015.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
Presidente da Câmara

ESURB

CÂMARA MUNICIPAL

e junt a de dilat ação em PVC, p ara aplicação na
reforma do Mercado Municip al de Montes
Claros/MG, Período de vigência contrato 06
(seis) meses. Demais especificações está
disposto no Anexo I deste edit al. O
Credenciamento, entrega das propostas e
documentação dia 04/08/2015 a partir das 8:30
horas. O edital na íntegra encontra-se à disposição
na sede da ESURB e no site
www.montesclaros.mg.gov.br

Montes Claros/MG, 08 de julho de 2015
Sarah Capuchinho

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT O E

GESTÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E

JULGAMENT O

A Comissão Permanente de Licitação e Julgamento
torna pública a Nota de Esclarecimento do edit al
concorrência 017/2014 . NOTA DE
ESCLARECIMENTO. Processo 0155/2015 – Edit al
de Concorrência Pública 017/2015 –  Onde se lê: 06
(seis) meses, - Leia-se: : 05 (cinco) meses.

Montes Claros (MG), 08 de julho de 2015.
Nilma Silva Antunes

Presidente da Comissão Permanente de
Licit ações e Julgamento
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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 48, DE 07 DE JULHO DE 2015.  

 
ALTERA A LEI COMPLEMENTAR N.º 40, DE 28 DE DEZEMBRO  DE 2.012, QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO E  ESTRUTURA DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS -MG 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 inciso I, do art. 7º, da Lei Complementar 40, de 28 de dezembro de 2.012, passa a vigorar com a seguinte redação: 
  
“Art. 7º – ... 
I – Secretarias Municipais de: 
a) Administração Regional e Articulação Política; 
b) Desenvolvimento Social; 
c) Defesa Social; 
d) Educação; 
e) Esporte, Juventude e Cultura; 
f) Finanças; 
g) Infraestrutura e Planejamento Urbano; 
h) Serviços Urbanos; 
i) Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente; 
j) Planejamento e Gestão; 
k) Saúde. 
II – … 
...” 
 
Art. 2º –  O §1º, do art. 19, da Lei Complementar 40, de 28 de dezembro de 2.012, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 19 – ... 
I – … 
... 
§ 1º – A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão terá em sua estrutura: 
uma Secretaria Adjunta de Administração; 
uma Secretaria Adjunta de Ciência, Tecnologia e Energia; 
uma assessoria jurídica. 
§ 2º – ...” 
 
Art. 3º –  O art. 21 da Lei Complementar 40, de 28 de dezembro de 2.012, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 21 – Compete à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano: 
I – planejar, coordenar, controlar, executar e fiscalizar programas e atividades de infraestrutura; 
II – planejar, coordenar, controlar e executar as atividades relacionadas com o Plano de Obras Públicas Municipais; 
III – articular com os governos federal, estadual e municipais, para realização de obras públicas de interesse municipal e regional; 
IV – planejar, coordenar, controlar e executar as atividades referentes à realização e fiscalização de estudos técnico-econômicos e projetos de 
engenharia de obras públicas e particulares no município; 
V – elaborar e executar planos e programas de conservação, restauração e melhoramento nas vias urbanas do município; 
Parágrafo único – A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano terá, em sua estrutura uma Assessoria Jurídica.” 

 
Art. 4º –  A Lei Complementar 40, de 28 de dezembro de 2.012, passa a vigorar acrescida do art. 21-A, com a seguinte redação: 
 
“Art. 21-A – Compete à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos: 
I – planejar, coordenar, controlar, executar e fiscalizar a prestação de serviços públicos de natureza urbanística; 
II – manter, atualizar e desenvolver sistema de informações pertinente às atividades e serviços urbanos, inclusive visando garantir articulação das ações 
municipais com projetos e iniciativas regionais, estaduais, federais e internacionais; 
III – administrar os cemitérios; 
IV – executar a conservação de parques e jardins, a coleta de lixo domiciliar e a limpeza dos logradouros públicos no Município; 
V – desempenhar outras atividades correlatas no âmbito da administração pública municipal; 
VI – executar a manutenção e conservação dos bens imóveis do município e outros sob sua responsabilidade, no que couber; 
Parágrafo único: A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos terá em sua estrutura uma Assessoria Jurídica.”  

 
Art. 5º –  O art. 24 da Lei Complementar 40, de 28 de dezembro de 2.012, passa a vigorar acrescido do inciso XXV, com a seguinte redação: 
 
“Art. 24 – ... 
I – … 
… 
XXV - elaborar e executar planos e programas de conservação, restauração e melhoramento nas vias rurais do município; 
Parágrafo Único. ...” 
 
Art. 6º –  O art. 25 da Lei Complementar 40, de 28 de dezembro de 2.012, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 25 – Compete à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social: 
I – articular, planejar, controlar e implementar as políticas sociais de habitação popular, assistência social, trabalho, renda, segurança alimentar e 
promoção da cidadania, de forma integrada, intersetorial e regionalizada, visando à redução das desigualdades sociais e regionais; 
II – planejar, coordenar, controlar e executar programas e atividades de promoção nas áreas de trabalho e geração de renda e de desenvolvimento 
comunitário; 
III – planejar, coordenar, controlar e executar programas e atividades de assistência social básica e especial; 
IV – planejar, coordenar, controlar e executar programas, projetos e atividades de apoio à infância, à adolescência, aos idosos e aos portadores de 
necessidades especiais, visando a sua plena integração na sociedade; 
V – coordenar e supervisionar as atividades do Sistema Único de Assistência Social – SUAS no âmbito do município; 
VI – administrar e gerir o Fundo Municipal de Assistência Social; 
VII – prestar suporte técnico e administrativo aos Conselhos vinculados à sua área de atuação. 
Parágrafo único – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social terá em sua estrutura uma Assessoria Jurídica.” 
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Art.  7º – A Lei Complementar 40, de 28 de dezembro de 2.012, passa a vigorar acrescida do art. 25-A, com a seguinte redação: 
 

“Art. 25-A – Compete à Secretaria Municipal de Defesa Social: 
I – planejar, coordenar, controlar e executar: 
a) as atividades garantidoras do pleno exercício da cidadania e do respeito aos direitos do cidadão; 
b) as atividades de proteção e defesa do consumidor; 
c) a proteção dos bens, serviços e instalações do Município;  
d) executar supervisão, acompanhamento e controle das atividades de disciplina, normatização e educação no trânsito urbano e transportes do 
município, bem como gerir o Fundo de Transporte e Transito - FTT. 
II – coordenar as ações de segurança, no âmbito municipal, em parceria com os órgãos de segurança Estadual e Federal.” 

 
Art. 8º –  O art. 36 da Lei Complementar 40, de 28 de dezembro de 2.012, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 36 – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, no orçamento vigente, a abrir créditos especiais com objetivo de adequar os projetos/atividades 
da nova estrutura administrativa, bem como criar e remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação para outra, das dotações ou 
saldos orçamentários de um órgão ou de uma unidade orçamentária para outra, especialmente de unidades ou órgãos extintos, modificados e/ou 
transformados em decorrência desta Lei cujos valores não serão considerados para fins de limite de suplementação, nos termos da Lei Federal nº 
4.320, de 17 de março de 1964.” 
 
Art. 9º –  Ficam criados 02 (dois) cargos de Assessor de Gestão, que serão acrescidos aos constantes no Anexo I-B da Lei Complementar n.º 40, de 28 
de dezembro de 2.012. 
 
Art. 10 –  Ficam criados 10 (dez) cargos de Coordenador, que serão acrescidos aos constantes no Anexo I-D da Lei Complementar n.º 40, de 28 de 
dezembro de 2.012. 
 
Art. 11 – Ficam criados 02 (dois) cargos de Coordenador de Apoio Administrativo, que serão acrescidos aos constantes no Anexo I-D da Lei 
Complementar n.º 40, de 28 de dezembro de 2.012. 
 
Art. 12 – O Cargo de Coordenador da Casa do Adolescente Trabalhador, constante no Anexo I-D da Lei Complementar n.º 40, de 28 de dezembro de 
2.012, passa a denominar-se Coordenador da Residência Inclusiva. 
 
Art. 13 – Fica criado 01 (um) cargo de Coordenador da Biblioteca Pública, que será acrescido aos constantes no Anexo I-D da Lei Complementar n.º 40, 
de 28 de dezembro de 2.012. 
 
Art. 14 – Ficam criados 11 (onze) cargos de Diretor, que serão acrescidos aos constantes no Anexo I-E da Lei Complementar n.º 40, de 28 de 
dezembro de 2.012. 
 
Art. 15 – Ficam criados 10 (dez) cargos de Gerente, que serão acrescidos aos constantes no Anexo I-E da Lei Complementar n.º 40, de 28 de 
dezembro de 2.012. 
 
Art. 16 – Ficam criados 30 (trinta) cargos de Encarregado de Serviços Gerais, que serão acrescidos aos constantes no Anexo I-F da Lei Complementar 
n.º 40, de 28 de dezembro de 2.012. 
 
Art. 17 –  Ficam criados 30 (trinta) cargos de Encarregado de Setor, que serão acrescidos aos constantes no Anexo I-F da Lei Complementar n.º 40, de 
28 de dezembro de 2.012. 
 
Art. 18 – Ficam criados 03 (três) cargos de Médico Auditor, que serão acrescidos aos constantes no Anexo I-G da Lei Complementar n.º 40, de 28 de 
dezembro de 2.012. 
 
Art. 19 – Ficam criados 04 (quatro) cargos de Médico Revisor, que serão acrescidos aos constantes no Anexo I-G da Lei Complementar n.º 40, de 28 
de dezembro de 2.012. 
 
Art. 20 –  O Anexo I-H fica acrescido ao ANEXO I da Lei Complementar n.º 40, de 28 de dezembro de 2.012, com a criação dos seguintes cargos: 

 
ANEXO I-H 

C A R G O S Nº. DE CARGOS 

Diretor do Hospital Alfeu de Quadros 02 

Enfermeiro Regulador 10 

TOTAL 12 

 
Art. 21 – A Lei Complementar n.º 40, de 28 de dezembro de 2.012 passa a vigorar acrescida do ANEXO II e do ANEXO III, nos termos dos anexos 
constantes na presente lei. 
 
Art. 22  – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder às alterações necessárias no PPA 2.014-2.017 e nas LDO's dos exercícios 2.015 e 
2.016, para atender ao disposto na presente Lei. 
 
Art. 23  – Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 
Art. 24  – Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Montes Claros (MG), 07 de julho de 2015.  
 

Ruy Adriano Borges Muniz  
Prefeito de Montes Claros 
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ANEXO II 

DESCRITIVO DO CARGO COMISSIONADO DE ENFERMEIRO REGU LADOR CONSTANTE DO ANEXO I-H  
(Parte integrante do Projeto de Lei Complementar nº . ___, de ___ de _________ de 2015, que “Dispõe sob re a Organização  e Estrutura da 

Administração Pública do Município de Montes Claros)  
 
Atribuições:  
- Fiscalizar a qualidade assistencial prestada ao paciente do SUS; 
- Facilitar o processo de transferência Interna e Externa de pacientes; 
- Realizar vistoria dos leitos disponíveis para o SUS e sua real ocupação; 
- Acompanhar a execução dos procedimentos conforme pactuação com a Secretaria Municipal de Saúde; 
- Atender às rotinas de regulação estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde; -  - Monitorar a taxa de ocupação/ dias dos leitos habilitados para o 
SUS – Quantidade de leitos X nº de pacientes; 
- Acompanhar a média permanência dos pacientes internados no P.S - data de entrada X data de transferência interna, externa ou óbito; 
- Acompanhar a escala de funcionários e plantões diários, bem como: 
- Quantidade de pacientes triados por classificação; 
- Quantidade de pacientes aguardando internação; 
- Quantidade de pacientes em observação; 
- Quantidade de pacientes transferidos; 
- Qual transporte foi utilizado na transferência. 
Padrão de Vencimento:  
- O Enfermeiros Reguladores serão incluídos no Grupo de Execução – EX, e terão como vencimento básico a importância inicial de R$ 1.700,00 (um mil 
e setecentos reais) 
 
 
 
 
 

ANEXO III 

DA CARGA HORÁRIA DOS CARGOS DE REGULAÇÃO CONSTANTES  DO ANEXO I-H  
 
- Os Cargos de Médico Auditor, Médico Revisor, Odontólogo Auditor e Enfermeiro Regulador, constantes do Anexo I-G, possuem carga horária básica 
de 40 horas semanais, entretanto a nomeação para os aludidos cargos, poderá ocorrer com jornadas de 20, 30 ou 40 horas semanais, respeitando-se 
em cada nomeação a proporção entre o vencimento do servidor comissionado e a jornada estipulada em sua nomeação. 
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ESURB – EMPRESA MUNICIPAL  DE SERVIÇOS, OBRAS E URBANIZAÇÃO 
CNPJ 21.022.694/0001-38 

Empresa pública municipal, dotada de personalidade jurídica de direito privado, vinculada à 
Prefeitura Municipal de Montes Claros. Criada pela Lei nº1.521 de 20 de fevereiro de 1985. 

  

BBAALL AANNÇÇOOSS  PPAATTRRII MM OONNII AAII SS  EEMM   3311  DDEE  DDEEZZEEMM BBRROO  DDEE  22001144  EE  22001133  

�����������������������������������Fabiano de Freitas Amaral�������������������������������������Fabiano de Freitas Amaral
 �

Cristiano Dias Junior 
                                                           Diretor Presidente 

                                                         CPF-850.098.906-82��������������������������������� �
� � � � ��."*�.��."�� "�*"��������������������������������������������������������������������
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��������������José Geraldo Ramos 
              Contador CRC/MG 56.300/O-3 

                                                          CPF-500.392.376-72 
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