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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,
JOSÉ HENRIQUE CARDOSO LIMA, do cargo de
provimento em comissão de Chefe de Unidade de
Saúde do Pronto Atendimento Alpheu de Quadros,
da Secretaria Municipal de Saúde , a partir de 01/
06/2015.
exonera, nos termo do art. 6º, §1º , Lei nº 3175/03,
AURORA ALMEIDA MURTA, do cargo de
provimento em comissão de Gerente de Gestão
de Pessoal, da Secretaria Municipal de Saúde , a
partir de 01/06/2015.
exonera, nos termo do art. 6º, §1º , Lei nº 3175/03,
KAROLINE PEREIRA RODRIGUES, no cargo de
provimento em comissão de Assessor Estratégico
de Convênios e Parcerias, da Secretaria Municipal
de Planejamento e Gestão, a partir de 15/06/2015.
exonera, nos termo do art. 6º, §1º , Lei nº 3175/03,
SHIRLEY FERREIRA DE SOUZA, do cargo de
provimento em comissão de Assessora Especial,
da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão,
a partir de  15/06/2015.

TOS DE NOMEAÇÃO DE CARGO
COMISSIONADO ASSINADO PELO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL

nomeia, nos termo do art. 6º, §1º , Lei nº 3175/03,
JOSÉ HENRIQUE CARDOSO LIMA, no cargo de
provimento em comissão de Gerente de Redes,
Materiais e Serviços , da Secretaria de Saúde, a
partir de 02/06/2015.
nomeia, nos termo do art. 6º, §1º , Lei nº 3175/03,
VALTER DE ANDRADE MARTUSCELLI, no cargo
de provimento em comissão de Assessor
Estratégico de Convênios e Parcerias, da
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, a
partir de 17/06/2015.
nomeia, nos termo do art. 6º, §1º , Lei nº 3175/03,
IZAEL OLIVEIRA SANTOS, do cargo de provimento
em comissão de Assessora Especial, da Secretaria

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

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

LEI Nº 4.779, DE 16 DE JUNHO DE 2015.

ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 109, DA LEI
1.091 DE 23 DE JULHO DE 1.976
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. O art. 109 da Lei Municipal nº 1.091, de
23 de julho de 1.976, passa a vigorar acrescido
dos §§ 1º e 2º com a seguinte redação:
“Art. 109 - …
I - …
II - …
III - …
§ 1º É permitida a criação em viveiros adequados
de Pombos-Correio, para fins recreativos e
esportivos, praticada por criadores filiados à
quaisquer Associações Columbófilas.
§ 2º São considerados viveiros adequados
aqueles totalmente abertos, semiabertos ou
fechados, construídos em madeira ou alvenaria,
com dimensões de acordo com o tamanho do
criadouro e que atendam as seguintes exigências:
I – estar limpo, seco e exposto ao sol;
II – instalações livres de parasitas;
III – protegidos de animais daninhos.”
Art. 2º – Revogam-se as disposições em
contrário.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Montes Claros, 16 de junho de 2015.
Ruy Adriano Borges Muniz

Prefeito de Montes Claros

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS

AVISO DE NOTIFICAÇÃO

O município de Montes Claros através da Gerência
de Contratos, informa a tentativa de notificação da
empresa TRINCA ESPORTES LTDA - ME, CNPJ
02.902.969/0001-83 através de correspondência
enviada pelos Correios em 29/05/2015 no endereço
constante dos autos do Processo 0241/2014,
Pregão Eletrônico 0124/2014, sendo a mesma
devolvida pelo motivo “mudou-se”. Isto posto, nos
termos do artigo 77 e seguintes da Lei 8.666/93,
fica a sociedade empresarial TRINCA ESPORTES
LTDA - ME, notificada para que proceda à entrega
dos produtos, em conformidade com os
quantitativos estabelecidos na Ordem de Compra
nº. 1381/2015 devidamente recebida pela
Notificada, no prazo improrrogável de 5 (cinco)
dias , a contar da data da publicação desta
notificação no Diário Oficial Eletrônico do Município
de Montes Claros, sob pena de rescisão contratual,
bem como aplicação das penalidades
administrativas previstas no Edital, cumulada com
a sanção prevista no artigo 7º da Lei 10.520/02, ou
seja, impedimento de licit ar e contrat ar com a
Administração Pública por um período de até
05 (cinco) anos.

Montes Claros, 17 de junho de 2015
Wagner Tadeu Rodrigues Pitt a

Gerencia de Contratos

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 27/
2015
A Pregoeira Municip al na forma da Lei Federal 
n.º 8.666/93 e alterações torna  público  os
Result ados Finais dos Processos Licit atórios
abaixo identificados:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº:
0025/2015 –CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA  FORNECIMENTO DE TAPETES DE
GRAMAS E MUDAS PARA ORNAMENTAÇÃO
DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE MONTES
CLAROS, SECRETARIA ADJUNTA DE MEIO
AMBIENTE, processo homologado em 02/06/2015.
Contratados:
SERGIO FUNKE -ME..................... R$ 28.745,00
VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA –
EPP.................................................. R$ 86.066,00
CERTAMA LTDA – EPP.................. R$ 64.000,00
RAFAEL FERREIRA DE SOUZA – ME.............
...........................................................R$ 6.914,00
Vigência: Imediata.

Montes Claros (MG), 17 de Junho de 2015.
Pregoeiro Municipal

Municipal de Planejamento e Gestão, a partir de
16/05/2015.
ATOS DE EXONERAÇÃO DE CARGOS
EFETIVOS ASSINADOS PELO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL

exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46,
inciso III, Lei nº 3175/03, ADRIANNE CALIXT O
FREIRE DE PAULA , matrícula nº 70.178-5/1, do
cargo de provimento efetivo de Odontólogo, da
Secretaria Municipal de Saúde a contar de 01/04/
2015.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46,
inciso III, Lei nº 3175/03, IVANISE MELO DE
SOUZA , matrícula nº 8400-0/2, do cargo de
provimento efetivo de PEB I, da Secretaria
Municipal de Educação a contar de 05/03/2015.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46,
inciso III, Lei nº 3175/03, JEFFTER LEITE
FERNANDES TAVARES,  matrícula nº 73007-6/
2, do cargo de provimento efetivo de Agente
Comunitário de Saúde, da Secretaria Municipal
de Saúde, a contar de 23/04/2015.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46,
inciso III, Lei nº 3175/03, MATHEUS MENDES
PEREIRA, matrícula nº 76099-4/1, do cargo de
provimento efetivo de Assistente Administrativo,
da Secretaria Municipal de Planejamento e
Gestão, a contar de 13/03/2015.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46,
inciso III, Lei nº 3175/03, MÔNICA NEVES
SOARES, matrícula nº 70141-6/1, do cargo de
provimento efetivo de Psicóloga, da Secretaria
Municipal de Saúde, a contar de 19/03/2015.

ATOS DE VACÂNCIA  POR POSSE EM OUTRO
CARGO INACUMULÁVEL DE CARGOS
EFETIVOS ASSINADOS PELO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL

decreta, a pedido, nos termos do cap. I, art. 45,
inciso V, Lei nº 3175/03, ALFREDO LUIZ
BARBOSA  DO AMARAL , matrícula n° 70.183-1/
1, do cargo de provimento efetivo de Odontólogo
da Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 01/
04/2015.
decreta, a pedido, nos termos do cap. I, art. 45,
inciso V, Lei nº 3175/03, IVANETE ANDRADE
ALMEIDA , matrícula n° 74477-8/1, do cargo de
provimento efetivo de Analista de Sistemas
Educacionais da Secretaria Municipal de
Educação, a contar de 10/02/2015.

PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 063/2015  - TERMO DE
ADITAMENTO.

A Comissão Permanente de Licit ações e
Julgamentos deste Município, na forma da Lei
Federal n.º8.666/93 e alterações, torna público
os Contratos abaixo identificados:

Contrato nº P0016612 – Processo nº 00166/2012

– Dispensa 0023/2012 –  LOCAÇÃO DE IMÓVEL
LOCALIZADO À RUA IMPERATRIZ
LEOPOLIDINA, Nº 447, BAIRRO
INDEPENDÊNCIA, PARA FUNCIONAMENTO DO
CEMEI NOVA SUIÇA. Locador: ANTÔNIO DIAS
DE SOUZA. Terceiro T ermo de Adit amento .
CLÁUSULA  SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES:  O
prazo para a locação, previsto na Cláusula Segunda
do contrato inicial, fica prorrogado por mais 12
(doze) meses , a partir de 21.05.2015 com término
previsto para 20.05.2016. Os valores previstos na
Cláusula Terceira, de acordo com IGP-M datado
de abril/2015, sofrerão reajuste de 3,2158%,
passando o valor global da locação a
R$12.597,15 (doze mil, quinhentos e novent a e
sete reais e quinze cent avos) , e o valor mensal a

R$1.049,76 (um mil, quarenta e nove reais e
setenta e seis centavos). Firmado em 20 de maio
de 2015.

Contrato nº P034814 – Processo nº 00348/2014
– Disnpensa 0109/2014 – CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO CENTRO DE
CONVENÇÕES - TRECHO II DA AVENIDA
SIDNEY CHAVES NO MUNICIPIO DE MONTES
CLAROS. Contrat ada: Empresa Municipal de
Serviços, Obras e Urbanização - ESURB. Primeiro
Termo de Adit amento . CLÁUSULA  SEGUNDA -
DAS ALTERAÇÕES: O prazo para a prestação de
serviços, previsto na Cláusula Terceira do contrato
original, fica prorrogado por mais 06 (seis) meses,
tendo como termo inicial 05.06.2015, e termo final
04.12.2015.. Firmado em 29 de maio de 2015.

Montes Claros (MG), 17 de junho de 2014
Nilma Silva Antunes

Presidente da Comissão Permanente de
Licit ações e Julgamento

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG

CONSELHO DE CONTRIBUINTES

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES DE MONTES CLAROS

Disposição Preliminar

Art. 1º – O Conselho de Contribuintes de Montes
Claros/MG – CCMC – Órgão Único do Contencioso
Administrativo Fiscal, integrante da estrutura
orgânica da Secretaria de Finanças, reger-se-á por
este Regimento Interno.

TÍTULO I
Da Organização e Competência

CAPÍTULO I
Da Composição e Estrutura Orgânica

Art. 2º - O Conselho de Contribuintes terá a
seguinte estrutura orgânica:
I – Conselho Pleno;
II – Secretaria-Geral.
Art. 3º – Os Conselheiros são nomeados pelo
Prefeito Municipal, em número de 10 (dez), para
mandato de 2 (dois) anos, que poderá ser
renovado, observada a representação paritária.
§ 1º – Os Conselheiros representantes dos
Contribuintes e respectivos suplentes são
indicados pelas seguintes entidades:
I – Associação Comercial, Industrial e de Serviços
de Montes Claros;
II – CORDAM – Coordenação das Organizações e
Associações de Moradores de Montes Claros;
III – CDL – Câmara de Dirigentes Logistas de
Montes Claros;
IV – Sociedade Rural de Montes Claros;
V – 11ª Subseção da Ordem dos Advogados do
Brasil em Montes Claros;
§ 2º – Os Conselheiros representantes da
Administração Pública Municipal e respectivos
suplentes são indicados pelo Secretário de
Finanças, dentre  servidores da ativa.
§ 3º Será tida como renúncia tácita no mandato a
falta do comparecimento de qualquer membro do
Conselho a 03 (três) sessões consecutivas ou a
05 (cinco) alternadas, durante 01 (um) ano, sem
causa justificada perante  o Presidente e acolhida
pelos Conselheiros.
§ 4º Perde a qualidade de membro do Conselho
de Contribuintes o representante da Fazenda
Municipal que se licenciar para tratar de interesses
particulares, aposentar-se, exonerar-se ou for
demitido de seu cargo durante o mandato.
§ 5º Perde igualmente a qualidade de membro do
Conselho, o Conselheiro representante de
quaisquer das entidades que manifestar em
público sobre as informações contidas nos
processos administrativos.
Art. 4º – O Presidente e Vice-Presidente do
Conselho de Contribuintes serão escolhidos pelos
próprios Conselheiros titulares, e o mandato será
pelo período de 01 (um) ano, prorrogável por igual
período.
Parágrafo Único. Quando a designação da
Presidência recair em um membro de uma
Representação, a Vice-Presidência será exercida
por Conselheiro da outra.
Art. 5º – O Conselho Pleno é composto pelos seus
10 (dez) membros, sendo 05 (cinco) Conselheiros
representantes dos Contribuintes, e 05 (cinco)

ERRATA:
FICA ANULADA  A PUBLICAÇÃO DA  LEI
MUNICIPAL Nº 4.777, DE 11 JUNHO DE
2.015, OCORRIDA NA PUBLICAÇÃO DO

EDIÇÃO DESTE DIÁRIO OFICIAL
ELETRÔNICO DO DIA 17 DE JUNHO DE

2.015.
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representantes da Administração Pública
Municipal.

CAPÍTULO II
Da Competência dos Órgãos

SEÇÃO I
Do Conselho Pleno

Art. 6º – Compete ao Conselho Pleno:
I – Discutir e deliberar sobre:
a) Alteração de seu regimento interno;
b) Opinar sobre questões atinentes ao sistema
tributário municipal que lhe forem submetidas pelo
Secretário de Finanças ou pelo Chefe do Poder
Executivo Municipal.
II – Julgar recursos interpostos contra decisão do
Secretário de Finanças.

SEÇÃO II
Da Presidência e V ice-Presidência do

Conselho

Art. 7º – Compete ao Presidente do Conselho:
I – Presidir as sessões do Conselho Pleno, manter
a disciplina dos trabalhos, resolver as questões de
ordem e apurar as votações;
II – Proferir, em julgamento, o voto de qualidade,
no caso de empate;
III – Delegar atribuições da administração ao
Secretário-Geral e baixar Portaria;
IV – Assinar as decisões do Conselho Pleno e as
atas das sessões;
V – Propor ao Secretário de Finanças a aplicação
das penalidades aos funcionários que faltarem ao
cumprimento de seus deveres e a sua substituição
no cargo;
VI – Solicitar ao Secretário de Finanças os
servidores destinados aos serviços do Conselho;
VII – Conceder licença aos Conselheiros e
convocar os suplentes, quando houver
requerimento neste sentido;
VIII – Comunicar ao Secretário a perda de
mandado de Conselheiro nos casos dos §§ 3º, 4º
e 5º do artigo 3º, bem como a falta de
comparecimento do Advogado designado pela
Fazenda Pública a 03 (três) sessões consecutivas,
sem causa justificativa;
IX – Representar o Conselho nos atos oficiais,
podendo delegar essa atribuição a um ou mais
Conselheiros ou ao Secretário-Geral.

SEÇÃO III
Dos Conselheiros

Art. 8º – As funções de Conselheiro são
consideradas de relevante interesse público e seu
exercício, quando atribuído a Servidor Municipal,
tem prioridade sobre as atividades próprias do
cargo que é ocupante.
Art. 9º – São atribuições do Conselheiro:
I – Relatar e devolver os processos que lhe forem
distribuídos, na forma e prazos deste Regimento;
II – Pedir Esclarecimento, vista ou diligência
necessária e solicitar, quando conveniente,
destaque de processo constante da pauta de
julgamento;
III – Proferir o voto na ordem estabelecida;
IV – Prolatar, se desejar, voto fundamentado,
quando divergir do Relator.
Art. 10 - São deveres principais do Conselheiro:
I – Observar as disposições constantes deste
Regimento e zelar pela fiel aplicação  das normas
nele contidas;
II – Não se ausentar antes de encerrada a sessão,
salvo por motivo relevante, justificado perante o
Presidente;
III – Convocar o Suplente para substituí-lo quando
houver impossibilidade de comparecimento às
sessões;
IV – Declarar-se impedido quando da ocorrência
de causa que o justifique;
V – Manter o sigilo sobre matéria relativa à situação
econômica e financeira do Contribuinte, bem como
de quaisquer outras informações sigilosas
abordadas no Processo Administrativo.
Art. 11 - O Conselheiro será substituído, em sua
ausência, por Suplente da mesma representação.

SEÇÃO IV
Da Secret aria-Geral

Art. 12 – Compete à Secretaria-Geral:
I – Secretariar as sessões do Conselho Pleno;
II – Receber, protocolizar, registrar entradas e
saídas, distribuir os processos e verificar pelo
cumprimento das hipóteses urgentes e prioritárias;
III – Controlar mediante registro os processos em
poder dos Conselheiros, cobrando-os após
expirado o prazo concedido;
IV – Preparar as pautas de julgamento;
V – Anotar os votos fundamentados;
VI – Anotar os resultados dos julgamentos sob a
orientação direta do Presidente;
VII – Providenciar a expedição de certidões e
atestados;
VIII – Lavrar as atas das sessões;
IX – Informar às partes sobre o andamento dos
processos;
X – Intimar as partes para o cumprimento das
exigências regimentais;

XI – Registrar as decisões e deliberações do
Conselho, arquivando-as;
XII – Dar ciência às partes das decisões proferidas
pelo Conselho Pleno, mediante correspondência
ou protocolo em livro próprio;
XIII – Controlar o material permanente e de
consumo do Conselho;
XIV – Praticar outros atos determinados pelo
Presidente e realizar tarefas afins.

TÍTULO II
Dos Atos que Inst auram o Contencioso

Art. 13 – Serão processados para decisão do
Conselho de Contribuintes os seguintes atos
formalizados por Contribuintes ou responsáveis,
que instauram o contencioso administrativo fiscal:
I – Impugnação:
a) De lançamento de crédito tributário, ressalvados
as hipóteses legais excludentes da instauração de
contencioso administrativo fiscal;
b) De indeferimento de pedido de restituição de
tributo ou multa, ou de outras pretensões definidas
em lei ou regulamento.
II – Reclamações:
a) Contra despacho que indeferir o
encaminhamento, ao Conselho de Contribuintes,
de impugnação apresentada pelo sujeito passivo;
b) Contra lavratura de termo de revelia.

TÍTULO III
Do Funcionamento do Conselho

CAPÍTULO I
Da Ordem e Andamento dos Processos

SEÇÃO I
Do Prep aro p ara Julgamentos

Art. 14 – Recebido o processo no setor
administrativo da Secretaria-Geral serão
providenciadas no prazo de 02 (dois) dias:
I – O seu registro, com a denominação
correspondente ao ato que instaurou o Contencioso
Administrativo Fiscal (Impugnação ou
Reclamação), cabendo a cada classe numeração
própria segundo a ordem de entrada dos autos no
Conselho;
II – A verificação da numeração das folhas e
ordenamento no processo;
III – Abertura de vista à Procuradoria Adjunta de
Fazenda, pelo prazo de 03 (três) dias, a fim de
emitir o seu parecer, após, abertura de vista ao
autor, ou seu procurador, no mesmo prazo, para
falar sobre o parecer da Procuradoria.
Art. 15 – Encerrada a fase de Instrução, o processo
será distribuído e concluso ao Relator para exame
e estudo, no prazo de 03 (três) dias, apresentando
o seu parecer.
§ 1º – Devolvidos pelo Relator, o processo será
incluído em pauta de julgamento, de acordo com a
ordem cronológica de entrada na Secretaria-Geral;
§ 2º – A pauta de julgamento será comunicada às
partes com antecedência mínima de 03 (três) dias
da realização da respectiva sessão.
Art. 16 – A intervenção do Contribuinte no processo
far-se-á pessoalmente, ou por intermédio de
preposto ou procurador que seja advogado ou
estagiário, inscrito na Ordem dos Advogados do
Brasil, munido de instrumento de mandado
regularmente outorgado.

SEÇÃO II
Da Distribuição dos Processos ao Relator

Art. 17 – No ato de recebimento de processos, o
Secretário-Geral designará sessão interna
destinada à realização da distribuição através de
sorteio, presenciado por duas testemunhas.
Art. 18 – Dos sorteios seguintes serão excluídos
os Relatores já designados pela distribuição
anterior, até que ocorra a distribuição igualitária
do número de processos por Relator.
Art. 19 – A distribuição será lançada em livro
próprio, no qual constarão o número e classe do
processo, o nome das partes e a assinatura do
Relator.
Art. 20 – Proceder-se-á nova distribuição, fazendo-
se compensação, nos seguintes casos:
I – Impedimento do Relator sorteado;
II – Não renovação de mandato de Conselheiro,
antes de julgado o processo em que for Relator.

SEÇÃO III
Das Execuções das Decisões

Art. 21 – As comunicações das decisões, feitas na
forma do art. 12, inciso XII, serão providenciadas
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da
assinatura da decisão.
Art. 22 – Nos casos de decisão ilíquida, o processo
será remetido à repartição fazendária de origem,
para apuração do valor devido.
§ 1º – Apurado o valor do débito, a repartição fiscal
intimará o contribuinte a recolhê-lo no prazo de 10
(dez) dias.
§ 2º – O Contribuinte poderá discordar dentro do
prazo do parágrafo 1º da liquidação efetuada,
fundamentadamente, indicando os valores que
entender devidos, caso em que o processo será
devolvido diretamente ao Conselho, com os
esclarecimentos da repartição fazendária para
completar o julgamento do feito.

§ 3º – Na liquidação, discutir-se-á apenas a forma
de apuração do débito de acordo com a decisão
que julgou o feito, não se podendo modificar o
julgamento anterior.
§ 4º – Para os efeitos deste artigo, considera-se
ilíquido quando pela decisão proferida, não puder
determinar, por simples cálculo aritmético, o valor
das parcelas componentes do crédito tributário.
Art. 23 – No caso de decisão aprovando exclusão
de multa por falta de pagamento, o Contribuinte
perderá o direito à exclusão se não recolher o valor
devido, na forma e prazo do § 1º do artigo anterior.
Art. 24 – Nenhum Processo Tributário
Administrativo será arquivado ou terá seu
andamento sobrestado no Conselho, salvo em
caso previsto em lei.

CAPÍTULO II
Das Reuniões do Conselho Pleno

Art. 25 – O Conselho Pleno realizará,
ordinariamente, 01 (uma) sessão mensal, em dia
e horário fixados no início de cada período anual
de sessões, por Portaria do Presidente do
Conselho, podendo ainda realizar sessões e
alterado, desde que observadas as disposições
constantes de Decreto específico.
§ 2º – Quando for decretado ponto facultativo nas
repartições municipais, a sessão realizar-se-á no
primeiro dia útil subsequente, independentemente
de qualquer formalidade.
§ 3º – Os Conselheiros deverão comparecer às
reuniões com 15 (quinze) minutos de antecedência,
para atualização dos relatórios, não sendo
permitida nesta fase a presença das partes ou de
seus procuradores na sala e antessala de reuniões.
Art. 26 – Na sala de reuniões haverá lugar
reservado às partes e seus advogados, e ao
público.
Art. 27 – Nas reuniões, o Presidente tomará
assento à cabeceira da mesa de trabalho, ladeado
pelo Procurador da Fazenda e Secretário-Geral; o
Vice-Presidente ocupará a primeira cadeira à
direita, seguido dos demais Conselheiros.
Art. 28 – Por ocasião das férias de Conselheiro,
será convocado o suplente para o período.

CAPÍTULO III
Dos Trabalhos em Sessão

SEÇÃO I
Da Ordem dos T rabalhos

Art. 29 – À hora da sessão, os membros do
Conselho tomarão assento à mesa na ordem
estabelecida.
Art. 30 – Aberta a sessão, observar-se-á a seguinte
ordem dos trabalhos:
I – Verificação do número dos presentes;
II – Leitura, discussão e votação da ata anterior;
III – Leitura e assinatura das decisões;
IV – Indicações e propostas;
V – Relatório, discussão e votação dos processos
constantes na pauta de julgamento.
§ 1º – O Conselho de Contribuintes só deliberará
se presentes, no mínimo, 03 (três) membros de
cada representação.
§ 2º – A ordem dos processos constantes da pauta
poderá ser invertida por motivo relevante e
conveniência do serviço, dando-se prioridade de
julgamento ao feito em que a parte ou seu
advogado esteja presente.
§ 3º – Durante a sessão, a critério do Presidente,
poderão ser tratados quaisquer assuntos de
interesse do Conselho, ainda que não se
relacionem com o julgamento.
Art. 31 – A discussão e a votação dos processos
serão públicas, ressalvados os casos que, por
envolverem apreciação da situação financeira ou
econômica de Contribuinte, exigirem julgamento
secreto, por requerimento do interessado,
permitida a presença deste e de seu representante
legal.
Parágrafo único – Não será permitido acesso às
partes, de seus advogados e do público à mesa
de trabalho.
Art. 32 – Iniciada a sessão, nenhum membro do
Conselho poderá retirar-se do recinto ou
interromper o relatório ou a palavra das partes, sem
licença do Presidente.
Art. 33 – O Presidente da sessão poderá fazer
retirar do recinto quem ali não guardar o
comportamento devido, perturbar a ordem dos
trabalhos, ou usar expressões agressivas que firam
a honra pessoal ou profissional de Conselheiro,
do Procurador da Fazenda, ou de servidor do
Conselho.
Art. 34 – O Conselheiro deverá fazer o relatório
oral de cada processo que lhe foi distribuído, no
prazo de 10 (dez) minutos.
Parágrafo Único – O Relatório deverá ser feito sem
que os Conselheiros debatam entre si, a não ser
que o Presidente, a quem sempre devem ser
dirigidas as intervenções dos Conselheiros,
expressamente o permita.
Art. 35 – As partes terão o prazo de 10 (dez)
minutos, prorrogável excepcionalmente, a critério
do Presidente, por mais 05 (cinco) minutos, para
defesa oral.
Parágrafo Único – Em primeiro lugar, falará o
impugnante ou recorrente.

SEÇÃO II
Do Julgamento

Art. 36 – Anunciado o julgamento de cada processo
por seu número e nome das partes, o Presidente
dará a palavra ao Relator e, terminando o relatório,
poderão falar o Impugnante e o Procurador da
Fazenda, sucessivamente, pelo tempo previsto no
artigo anterior.
Art. 37 – Não estando os autos devidamente
instruídos determinar-se-ão as medidas que forem
julgadas convenientes, convertendo-se o
julgamento em diligência.
§ 1º – Para ministrar os esclarecimentos que lhe
solicitar o Conselho, terá a repartição fazendária o
prazo de 05 (cinco) dias, contados da data em que
receber o pedido.
§ 2º – Ao Contribuinte será dado o prazo certo,
não superior ao do parágrafo anterior, para
cumprimento da decisão interlocutória.
§ 3º – Devolvido o processo pela repartição, sem
os esclarecimentos solicitados, ou findo o prazo, e
verificado o não atendimento do despacho
interlocutório, julgar-se-á a questão de acordo com
os elementos de prova constantes dos autos.
Art. 38 – A questão preliminar ou prejudicial será
suscitada previamente, não se conhecendo do
mérito se incompatível com a decisão daquela.
Art. 39 – Salvo ao Relator, é facultativo a cada
Conselheiro, durante o julgamento, pedir vista
processo pelo prazo de 02 (dois) dias, e ao
Presidente, pelo prazo de 05 (cinco) dias.
Art. 40 – Findos os debates e discutida a questão,
o Presidente indagará dos Conselheiros se estão
habilitados a decidir, e, em caso afirmativo, dará a
palavra ao Relator, para proferir seu voto.
§ 1º – Proferido o voto pelo Relator, seguir-se-á a
votação na ordem da colocação dos Conselheiros
junto à mesa e no sentido inverso do relógio,
observados os seguintes critérios:
I – O Presidente será o último a votar, salvo se for
Relator;
II – O Vice-Presidente será o penúltimo, salvo nos
casos em que for Relator.
Art. 41 – A decisão será vencedora por maioria dos
votos, anunciando-a o Presidente, depois de
anotada.
Parágrafo Único – No caso de empate, o
Presidente proferirá o voto de qualidade que deverá
ser fundamentado.
Art. 42 – Proclamado o resultado da votação, não
mais poderá o julgador modificar seu voto, só se
admitindo retif icação de engano antes da
proclamação.

CAPÍTULO IV
Das Decisões e Deliberações e seus Efeitos

Art. 43 – O Conselho decide, salvo nos casos
abaixo relacionados, em que se deliberará por
simples despacho do Presidente lançado nos
autos:
I – Conversão do julgamento em diligência;
II – Determinação da decisão interlocutória;
III – Pagamento do débito total discutido;
IV – Propositura de ação judicial própria, referente
às questões do Processo Tributário Administrativo;
V – Remissão do débito ou arquivamento do
processo, decorrente de disposição expressa em
Lei, Decreto ou Resolução do Secretário de
Finanças.
VI – Julgamento de liquidação nos termos do § 2º,
do artigo 21.
VII – Não-conhecimento de Pedido de
Reconsideração;
VIII – Homologação de desistência ou renúncia de
Impugnação ou Reclamação.
Parágrafo Único – Põe fim ao Contencioso
Administrativo Fiscal:
I – A decisão do Conselho;
II – O ingresso em juízo, antes de proferida decisão
administrativa.
Art. 44 – As decisões serão redigidas pelo Relator,
com simplicidade, no prazo de 10 (dez) dias,
contados do recebimento dos autos.
§ 1º – O Suplente que proferir voto, como Relator,
lavrará a sentença.
§ 2º – Vencido o Relator, o Presidente designará
um dos conselheiros, cujo voto tenha sido vencedor
para redigir a decisão.
Art. 45 – A decisão terá a data de sessão em que
se concluir o julgamento, e será autenticado com
a assinatura do Presidente e do Relator que tiver
funcionado no feito.
Art. 46 – Redigida e entregue ao setor
Administrativo, a decisão será preparada no prazo
de 03 (três) dias, e lida na sessão que se seguir.
Art. 47 – Intimadas as partes, proceder-se-á na
forma dos artigos 20 à 23 deste Regimento.

TÍTULO IV
Disposições Finais

Art. 48 – Não se incluem na competência do
Conselho:
I – A declaração de inconstitucionalidade ou a
negativa da aplicação de Lei, Decreto, Resolução
ou ato normativo aprovado pelo Secretário de
Finanças;
II – A aplicação de equidade.



Art. 49 – Os prazos previstos neste Regimento
serão contínuos, excluindo-se na contagem o dia
do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo Único – Os prazos só se iniciam ou
vencem em dia de expediente normal.
Art. 50 – A inobservância dos prazos destinados à
instrução, movimentação e julgamento de
processos, responsabilizará disciplinarmente o
servidor culpado mas não acarretará a nulidade
do Processo Fiscal.
Art. 51 – Até o dia 31 (trinta e um) de janeiro de
cada ano será encaminhado ao Secretário
Finanças relatório circunstanciado das atividades
do Conselho no exercício anterior.
Art. 52 – Mediante representação fundamentada
do Presidente do Conselho, aprovada em sessão,
poderá ser proposta ao Secretário de Finanças a
atribuição de eficácia normativa das decisões do
Conselho, interativamente tomadas, com relação
a casos idênticos.
Art. 53 – Os casos omissos neste Regimento serão
resolvidos em Portaria do Presidente do Conselho,
aprovada em sessão plenária.
Art. 54 – Qualquer alteração no presente
Regimento só vigorará depois de discutida e
aprovada no Conselho Pleno, homologada pelo
Secretário de Finanças e ratificada por Decreto do
Poder Executivo.

Montes Claros, 25 de novembro de 2013.

Represent antes da Administração Pública:

Rodrigo Alexandre da Silva
Luiz Hernani de Oliveira Azevedo
Marcos Paulo Peixoto de Oliveira

Heloísa Cássia Veloso Reis
Arley Lizias Rocha

Represent ante da ACI – Associação
Comercial, Industrial e de Serviços

Aloysio Afonso Rocha VieiraRepresent ante da
CDL – Câmara de Dirigentes Logist as

Gilberto Eleutério dos SantosRepresent ante da
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil

Fernanda Fagundes Veloso LanaRepresent ante
da Sociedade Rural de Montes Claros

Avelino Ramalho Murta
Represent ante da CORDAM/MG –
Coordenação das Organizações e

Associações de Moradores de Montes Claros/
MG

Verlane Morais
Lorenna Neves Reis Araújo e Silva

Secretária-Geral
Ana Lúcia Ribeiro Mól

Procuradora da Fazenda
Marilda Marlei Barbosa Oliveira e Silva

Procuradora Geral
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CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

 RESOLUÇÃO Nº 07, de 11 de junho de 2.015.
Concede Título de Cidadão Benemérito.

A Câmara Municipal de Montes Claros – MG
aprovou e por seu Presidente promulga a seguinte
Resolução:
Art.1º-  Fica outorgado ao Senhor Joaquim
Tarcísio de Souza Lopes - Padre João Batist a
,o Título de Cidadão Benemérito de Montes
Claros , traduzindo todo o reconhecimento deste
Legislativo pelos seus relevantes serviços
prestados à nossa cidade e região, contribuindo
sobremaneira para o seu progresso e
desenvolvimento.
Art.2º - Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
Câmara Municipal de Montes Claros, 12 de junho
de 2.015.

Vereador – José Marcos Martins de Freit as
Presidente da Câmara

 Vereador – Cláudio Ribeiro Prates

  1ºSecretário

ESURB

Nova dat a abertura Licit ação

Aviso de Licit ação – Modalidade Pregão
Presencial N.º 0019/2015

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
DE abertura de licitação na modalidade
Pregão Presencial nº 019/2015. Objeto -
Contratação de empresa especializada para
fornecimento de extintores de incêndio para
uso na frota da Esurb. Demais especificações
está disposto no Anexo I deste edital, EM
RAZÃO DE TER SIDO DESERTO A OUTRA
SESSÃO. Credenciamento, entrega das
propostas e documentação dia 06/07/2015 a
partir das 8:30hs.O edital na íntegra encontra-
se à disposição na sede da ESURB e no site
www.montesclaros.mg.gov.br .

Montes Claros/MG, 16 de junho de 2015
Sarah Capuchinho

Pregoeira

MCTRANS

CÂMARA MUNICIPAL

EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT O, GESTÃO E EDUCAÇÃO EM TRÂNSIT O E
TRANSPORTES DE MONTES CLAROS - MCTRANS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL  Nº 016/15 - Processo Nº 044/15

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, p ara serem utilizados pelos Agentes de Operação e
Fiscalização de T ransporte e T rânsito e pelos funcionários das seções de Sinalização Horizont al e
Vertical, de Sinalização Semafórica, de Oficina de T rânsito, de V igias e de Limpeza .

Dia da Licit ação:  30/06/2015 - Horário:  09:00 horas

Local:  Sala de reuniões da MCTrans, na Praça Presidente Tancredo Neves, sem número, Terminal
Rodoviário, Bairro Canelas, Montes Claros, MG.
O Edital estará disponível na Diretoria Administrativa e Financeira ou nos sites www.montesclaros.mg.gov.br
e www.mctransonline.com.br.

Montes Claros - MG, 17 de junho de 2015.
FELIPE PORTO LIMA

PREGOEIRO OFICIAL/CPLJ

MCTRANS

Município de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

 Decreto nº 3.298, de 29 de maio de 2015.
ALTERA O ART. 6º DO DECRETO Nº 2.280, DE

25 DE SETEMBRO DE 2.006.
O Prefeito Municipal de Montes Claros, no uso de
suas atribuições legais, e nos termos dos arts. 71,
inciso VI, e 99, inciso I da Lei Orgânica Municipal
e demais disposições legais;
DECRETA:
Art. 1º – O art. 6º do Decreto nº 2.280, de 25 de
setembro de 2.006, passa a vigorar acrescido do
inciso III, com a seguinte redação:
“Art. 6º. …
I - (…)
II - (...)
III – No caso de usuários credenciados que
realizem o tratamento contínuo de hemodiálise, o
agendamento poderá ser marcado em um único
momento, prevendo a programação para um
período de até 06 (seis) meses.”
Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogando as disposições em
contrário e produzindo seus efeitos a partir 01 de
junho de 2015.

Município de Montes Claros, 29 de maio de
2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito Municipal

Município  de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

  Decreto nº 3.302, de 02 de junho de 2015
AUTORIZA ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO

NOS TERMOS DO DECRETO N. 2.839/11
O Prefeito de Montes Claros, no uso de suas
atribuições legais, nos termos dos arts. 71, inciso
VI e 99, inciso I, da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º – Fica concedido adiantamento de
numerário no valor mensal de R$ 1.000,00 (um
mil reais), a ser liberado ao Diretor Administrativo
da Secretaria Municipal Planejamento e Gestão,
objetivando o custeio de pequenas despesas na
Gerência de Transportes.
Art. 2º  – O adiantamento de numerário autorizado
pelo presente decreto deverá obedecer as regras
e procedimentos constantes no Decreto n. 2.839
de 26 de agosto de 2.011.
Art. 3º – O presente Decreto entra em vigor na
data de sua publicação, revogando as disposições
em contrário.

Município de Montes Claros, 02 de junho de
2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito Municipal
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MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Procuradoria Geral

Av. Cula Mangabeira, 21 1 – Montes Claros –
MG - CEP 39.401-002

 DECRETO Nº 3.295, DE 29 DE MAIO DE 2015.

DISPÕE SOBRE O REGIMENTO DA UNIDADE
DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DONA

EUNICE ROCHA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Montes Claros, Estado de
Minas Gerais, no uso das atribuições legais, nos
termos dos artigos 71, inciso VI e 99, inciso I, alínea
c da Lei Orgânica Municipal, e demais disposições
legais pertinentes;

DECRETA:
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º  - A Unidade de Acolhimento Institucional
Dona Eunice Rocha é órgão da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social, de acordo
com o art. 34, II.3, do Decreto nº. 1.889/B, de 04
de junho de 2001 e, Lei Complementar nº 40, de
28 de dezembro 2012, reger-se-á pelas normas
deste Decreto, que institui seu Regimento Interno.

CAPÍTULO II
NATUREZA E FINALIDADE

Art. 2º  - A Unidade de Acolhimento Dona Eunice
Rocha é órgão do Município de Montes Claros,
integrante da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, que tem como objetivo
atender adolescentes do sexo feminino com idade
entre 12 a 17 anos e 11 meses, afastadas do
convívio familiar por meio de medida protetiva de
acolhimento institucional (artigo 101, inciso VII do
Estatuto da Criança e do Adolescente).
Parágrafo único.  A Unidade de Acolhimento
Institucional Dona Eunice Rocha está inserida na
Proteção Social Especial de Alta Complexidade.
Art. 3º  - A Unidade de Acolhimento Institucional
Dona Eunice Rocha tem como finalidades:
I – Oferecer proteção e moradia provisória, dentro
de um clima residencial à adolescentes em
situação de riscos sociais, nos termos do art. 2º
deste decreto;
II – Fortalecimento dos vínculos familiares e
promoção da reintegração familiar;
III – Proporcionar a integração em família
substituta, quando esgotados os recursos de
manutenção na família natural ou extensa;
IV – Atendimento personalizado e em pequenos
grupos, proporcionando ou subsidiando
acompanhamento psicossocial;
V – Defender os direitos, interesses e aspirações
dos acolhidos, conforme os artigos 92 e 70 do ECA;
VI – Zelar pela estrita observância da ética e
cidadania no acolhimento dos adolescentes;
VII – Articular com a rede socioassistencial e
intersetorial zelando para que os adolescentes
permaneçam o menor tempo possível na
instituição.

CAPÍTULO III
DA ATUAÇÃO NA  PROTEÇÃO DAS

ADOLESCENTES
Art. 4º  – Atuar na proteção das adolescentes
acolhidas no Serviço de Acolhimento Institucional
Dona Eunice Rocha:
I – Poder Judiciário;
II – Ministério Público;
III – Conselho Tutelar;
IV – Município de Montes Claros através da; a)
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
b) Diretoria de Assistência Social; c) Coordenação
da Proteção Social Especial da Alta Complexidade;
d) Coordenação do Serviço de Acolhimento Dona
Eunice Rocha.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 5º  - No que se refere à unidade, são deveres
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social:
I – Zelar para que sejam acatados os atos
normativos do Município de Montes Claros;
II – Zelar para que as determinações do Judiciário
e Ministério Público sejam acatadas;
III – Providenciar a aquisição de recursos materiais
para a unidade;
IV – Providenciar a elaboração da previsão
orçamentária para o exercício seguinte.
Art. 6º  – No que se refere à unidade, são deveres
da Diretoria de Assistência Social;
I – Participar de reuniões técnicas/administrativas
e repassar as instruções à Coordenação da
Proteção Especial de Alta Complexidade para que
sejam tomadas as providências cabíveis;
I I – Levar ao conhecimento dos órgãos
competentes a ocorrência de quaisquer
irregularidades;
III – Propor as alterações do Regimento Interno e
as levar ao conhecimento do Prefeito e Secretaria
de Desenvolvimento Social;
IV – Analisar e apresentar propostas em conjunto
com a Equipe Técnica de Supervisão da Alta
Complexidade da Gerência de Gestão do SUAS a
serem implantadas na unidade;
V – Promover capacitação continuada dos
servidores.
Art. 7º  – No que se refere à unidade, são
atribuições da Coordenação da Proteção Social

Especial de Alta Complexidade;
I – Solicitar a Secretaria de Desenvolvimento Social
a aquisição de recursos materiais;
II – Oferecer suporte administrativo para a
Coordenação da Unidade;
III – Supervisionar as ações realizadas no âmbito
da Unidade;
IV – Monitorar a distribuição dos materiais
destinados a Unidade (com exceção dos gêneros
alimentícios que ficam sob responsabilidade da
Segurança Alimentar);
V – Participar de discussões no que se refere à
implantação de projetos na Unidade;
VI – Participar das alterações do Regimento
Interno.
Art. 8º  – Cabe a Coordenação da Unidade de
Acolhimento Institucional Dona Eunice Rocha:
I – Zelar pela integridade física, psíquica e social
das acolhidas;
II – Organizar a elaboração, em conjunto com a
equipe técnica e demais colaboradores, do projeto
político-pedagógico do serviço;
III – Zelar pela organização da casa e pelo respeito
entre as adolescentes acolhidas, entre os
servidores, e entre estes e aqueles;
IV – Acompanhar a realização do trabalho da
equipe técnica e dos demais servidores;
V – Inserir as adolescentes acolhidas em atividades
externas, incentivando o convívio social;
VI – Levantar mensalmente a quantidade de
alimentos, utensílios domésticos, material de
limpeza e demais itens que estejam em falta e
solicitar compras à Coordenação da Proteção
Social Especial de Alta Complexidade da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
VII – Encaminhar mensalmente à Coordenação da
Proteção Social Especial de Alta Complexidade
informações relativas ao consumo de bens dentro
da unidade;
VIII – Organizar a escala de horários, folgas e férias
da equipe de servidores e encaminhar estas
informações para a Coordenação da Proteção
Social Especial de Alta Complexidade;
IX – Comunicar a Coordenação da Proteção Social
Especial de Alta Complexidade da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social qualquer
incidente ocorrido na unidade;
XI – Planejar juntamente com a equipe técnica o
menor tempo possível de permanência das
adolescentes acolhidas na unidade;
XII – Estar disponível na unidade para atender
situações de emergência;
XIII – Estimular o constante desenvolvimento do
PIA (Plano Individual de Atendimento) das
adolescentes acolhidas;
XIV – Buscar junto a Vara da Infância e Juventude
informações sobre a tramitação dos processos de
acolhimento de cada adolescente acolhida, sempre
que for necessário.
Parágrafo único -  O (A) Coordenador (a) da
Unidade de Acolhimento Dona Eunice Rocha é
equiparado ao guardião, para todos os efeitos de
direito e deve representar e assistir as
adolescentes acolhidas, judicial e
extrajudicialmente, conforme o art. 92, parágrafo
único do ECA.
Art. 9º - Todo servidor deverá ser orientado pelo
(a) Coordenador (a) sobre normas e procedimentos
para com sua função e o bem estar da unidade, de
acordo com este Regimento.
Art. 10  - Observada a legislação municipal que
trata do estatuto dos servidores públicos e o devido
processo legal são passíveis de demissão os
servidores que:
I – Deixarem de cumprir com as determinações
deste Regimento Interno e do Estatuto da Criança
e do Adolescente;
II – Agirem em desacordo com os fins e atribuições
da unidade.

CAPÍTULO V
DOS DEMAIS CARGOS DA UNIDADE E SUAS

RESPECTIVAS FUNÇÕES
Art. 11 – De acordo com Resolução Conjunta nº
01 de 18 de junho de 2009, deverão compor a
equipe mínima da unidade, os seguintes
servidores:
I – 01 (um) assistente administrativo;
II – 01 (um) educador/cuidador para até 10 (dez)
acolhidos por turno;
III - 01 (um) auxiliar de educador/cuidador para até
10 (dez) acolhidos por turno;
IV - 02 (dois) cozinheiros;
V - 02 (dois) serviços gerais;
VI - 01 (um) pedagogo;
VII - 01 (uma) equipe técnica – com formação
superior - composta por 01 Assistente Social e 01
Psicólogo.
Parágrafo Único -  A quantidade de profissionais
deverá ser aumentada quando houver usuárias que
demandem atenção específica (com deficiência,
com necessidades específicas de saúde ou idade
inferior a 01 (um) ano, de acordo com o que
determina a Resolução Conjunta nº 01 de 18 de
junho de 2009, da seguinte maneira:
a) 01 (um) cuidador para cada 08 (oito) usuárias
quando houver (01) uma acolhida com demandas
específicas;
b) 01 (um) cuidador para cada 06 (seis) usuárias,
quando houver (02) duas ou mais acolhidas com
demandas específicas;

Art. 12  - São funções do (a) Assistente
Administrativo (a) da Unidade de Acolhimento
Institucional Dona Eunice Rocha:
I – Auxiliar o (a) Coordenador (a) na apresentação
da prestação de contas e manutenção do depósito
de alimentos;
II – Controlar a entrada e saída dos materiais da
casa;
III – Organizar arquivos e demais documentos
referentes à unidade;
IV – Auxiliar no atendimento telefônico;
V – Realizar demais atividades de cunho
administrativo pertinentes à Unidade, tais como,
buscar e entregar documentos e transmitir recados,
entre outras,
VI – Zelar pelo bom andamento da unidade como
um todo.
Art. 13 - São funções dos Educadores/Cuidadores:
I – Cuidar da alimentação, higiene e proteção das
adolescentes acolhidas e comprometer-se com o
processo de desenvolvimento dos mesmos em
todas as fases;
II – Acompanhar, encaminhar, monitorar, as
acolhidas nas atividades internas e externas,
estimulando o relacionamento e o contato com a
comunidade;
III – Desenvolver em conformidade com a proposta
pedagógica da unidade de acolhimento, atividades
lúdicas, pedagógicas, sociais, culturais de rotina
diárias que visam o fortalecimento da auto-estima,
tais como: alimentação, higiene pessoal e
ambiental, que contribuam para o desenvolvimento
de competências do ser e conviver;
IV – Acompanhar as atividades das adolescentes
acolhidas, propostas pela unidade, interna e
externamente, de forma que sejam desenvolvidas
com segurança, incluídos serviços como de saúde,
escola e outros;
V – Conferir sinais vitais e prestar primeiros
socorros em situação de emergência;
VI – Atuar em equipe cumprindo suas funções e
colaborando com os demais, garantindo o
ambiente seguro, protetor e educativo da unidade;
VII – Integrar-se com equipes intersetoriais e
interdisciplinares;
VIII – Atuar em projetos educativos, adaptando-o
a cada pessoa ou grupo com o qual se trabalha;
IX – Organizar arquivos de fotografia e registros
individuais sobre o desenvolvimento de cada
adolescente de modo a preservar sua história de
vida;
X – Auxiliar na preparação das adolescentes
acolhidas para o desligamento, supervisionado por
um profissional de ensino superior;
XI  – Cumprir a jornada de trabalho em
conformidade com a demanda do serviço (plantões
ou outras jornadas de rotina) bem como atender
as normas de higiene e segurança do trabalho;
XII – Executar outras atividades correlatas.
XIII – O servidor deverá respeitar o sigilo das
informações a que tenha conhecimento em razão
da atividade desempenhada dentro da Unidade de
Acolhimento, como endereço, telefone, situação
das adolescentes, das famílias, entre outras.
Art. 14 - São funções dos Auxil iares de
Educadores/Cuidadores:
I – Apoio às funções do Educador/Cuidador;
II – Cuidados com a moradia (organização e
limpeza do ambiente e higienização dos utensílios
e preparação dos alimentos, dentre outros);
III – Preparar alimentos e auxiliar os serviços de
nutrição no que lhe couber;
IV – Realizar os primeiros cuidados de alimentação
e higiene, na acolhida, e outros necessários;
V – Cumprir a jornada de trabalho em conformidade
com a demanda do serviço (plantões ou outras
jornadas de rotina) bem como atender as normas
de higiene e segurança do trabalho;
VI – Executar outras atividades correlatas.
VII – O servidor deverá respeitar o sigilo das
informações a que tenha conhecimento em razão
da atividade desempenhada dentro da Unidade de
Acolhimento, como endereço, telefone, situação
das adolescentes, das famílias, entre outras.
Art. 15 - São funções do (a) COZINHEIRO(A):
I – Limpar e higienizar todos os alimentos a serem
consumidos;
II – Limpar e higienizar todos os utensílios usados
na cozinha;
III – Verificar o estado e validade dos alimentos;
IV – Preparar refeições seguindo horários
estabelecidos, cardápio elaborado pela
nutricionista e receita;
V – Separar os alimentos em pequenas
quantidades conforme serão utilizados em cada
refeição e estocar e congelar o restante;
VI – Zelar pela limpeza da cozinha;
VII – Comunicar à coordenação falta de alimentos
e de outros utensílios utilizados na cozinha;
VIII – Obedecer rigorosamente medidas e
quantidades (inclusive de temperos) ao preparar
os alimentos;
IX – Manter a geladeira limpa a cada troca de
verduras e carnes;
X – Desligar e limpar a geladeira 1 (uma) vez por
mês;
XI  – Cumprir a jornada de trabalho em
conformidade com a demanda do serviço (plantões
ou outras jornadas de rotina) bem como atender
as normas de higiene e segurança do trabalho;

XII – Executar outras atividades correlatas.
XIII – O servidor deverá respeitar o sigilo das
informações a que tenha conhecimento em razão
da atividade desempenhada dentro da Unidade de
Acolhimento, como endereço, telefone, situação
das adolescentes, das famílias, entre outras.
Parágrafo Único -  Na ausência deste servidor, as
funções supramencionadas serão exercidas pelo
auxiliar de educador/cuidador ou na falta deste,
pelo educador/cuidador.
Art. 16  - São funções dos SERVIÇOS GERAIS:
I – Limpar e manter a limpeza de todas as
dependências da Unidade de Acolhimento;
II – Cuidar do equipamento e produtos de limpeza
para que não hajam desperdícios;
III – Verificar e higienizar os banheiros pela manhã,
após os horários de banho dos usuários e sempre
que for necessário;
IV – Lavar e passar as roupas das adolescentes,
roupas de cama, tênis, sandálias, etc;
V – Lavar e alvejar os panos de prato e de chão
separadamente;
VI – Solicitar ao Coordenador os produtos de
limpeza e demais utensílios sempre que faltar;
VII – Verificar a validade dos produtos utilizados;
VIII  – Cumprir a jornada de trabalho em
conformidade com a demanda do serviço (plantões
ou outras jornadas de rotina) bem como atender
as normas de higiene e segurança do trabalho;
IX – Executar outras atividades correlatas;
X – O servidor deverá respeitar o sigilo das
informações a que tenha conhecimento em razão
da atividade desempenhada dentro da Unidade de
Acolhimento, como endereço, telefone, situação
das adolescentes, das famílias, entre outras.
Parágrafo Único -  Na ausência deste servidor, as
funções supramencionadas serão exercidas pelo
auxiliar de educador/cuidador ou na falta deste,
pelo educador/cuidador.
Art. 17  - São funções do (a) PEDAGOGO (A):
I – Acompanhar a vida escolar das adolescentes
acolhidas;
II – Planejar e executar, junto com a equipe técnica,
o projeto político pedagógico da unidade;
III – Auxiliar nas tarefas, reforços e trabalhos
escolares;
IV  – Supervisionar o material escolar das
adolescentes;
V – Solicitar à coordenação da unidade material
escolar, quando necessário;
VI – Planejar e acompanhar passeios, atividades
culturais, aniversários, datas comemorativas,
dentre outros eventos que envolvam as acolhidas;
VII - Proporcionar juntamente com a Equipe de
Supervisão Técnica das Unidades de Acolhimento,
da Secretaria de Desenvolvimento Social,
treinamentos e demais orientações à equipe de
servidores;
VIII – Auxiliar e participar da construção do Plano
Individual de Atendimento (PIA) das acolhidas.
IX – O servidor deverá respeitar o sigilo das
informações a que tenha conhecimento em razão
da atividade desempenhada dentro da Unidade de
Acolhimento, como endereço, telefone, situação
das adolescentes, das famílias, entre outras.
Parágrafo Único -  Na ausência do (a)
Coordenador (a) da Unidade, as funções descritas
no artigo 8º serão exercidas por este servidor.
Art. 18  - São funções do(a) PSICÓLOGO(A):
I – Escuta, acompanhamento e orientação das
acolhidas de forma individual e grupal;
II - Visitar e avaliar as condições das famílias das
adolescentes acolhidas na unidade;
III – Elaborar e participar da implantação de
projetos, estudos e discussões a respeito do
Regimento da unidade;
IV – Fornecer relatórios ao Juiz da Vara da Infância
e Juventude, ao Ministério Público e demais
órgãos, dentro do prazo, quando solicitado;
V – Auxiliar o coordenador na orientação e
avaliação de propostas destinadas a unidade;
VI – Avaliar e encaminhar as adolescentes que
necessitem de acompanhamentos psicológicos;
VII – Proporcionar juntamente com o/a Assistente
Social e a Equipe de Supervisão Técnica das
Unidades de Acolhimento, da Secretaria de
Desenvolvimento Social, treinamentos e demais
orientações à equipe de servidores;
VIII – Encaminhar as adolescentes acolhidas aos
programas sociais e manter permanente
articulação com a rede para atendimento nas
esferas educacional, de saúde, entre outras;
IX – Estimular e participar dos processos de
reintegração às famílias de origem,extensa, ou na
impossibilidade, família substituta, das crianças
acolhidas;
X – Participar dos processos de desligamento dos
acolhidos e de reintegração à família de origem,
acompanhando a adolescente pelo prazo de 06
(seis) meses após o desligamento;
XI – Auxiliar e participar da construção do Plano
Individual de Atendimento (PIA) doas adolescentes
acolhidas.
XII – O servidor deverá respeitar o sigilo das
informações a que tenha conhecimento em razão
da atividade desempenhada dentro da Unidade de
Acolhimento, como endereço, telefone, situação
das adolescentes, das famílias, entre outras.
Parágrafo Único -  Na ausência do (a)
Coordenador (a) da Unidade, as funções descritas
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no artigo 8º serão exercidas por este servidor.
Art. 19  - São funções do (a) ASSISTENTE
SOCIAL:
I – Escuta, acompanhamento e orientação das
acolhidas de forma individual e grupal;
II - Avaliar e proporcionar o fortalecimento dos
vínculos sociais e comunitários das adolescentes
acolhidas;
III – Elaborar relatórios com parecer técnico a
serem remetidos ao Juiz da Infância e Juventude,
Ministério Público e demais órgãos, dentro do
prazo, quando for solicitado;
IV – Encaminhar as adolescentes acolhidas aos
programas sociais e manter permanente
articulação com a rede para atendimento nas
esferas educacional, de saúde, entre outras;
V – Proporcionar juntamente com o (a) Psicólogo
(a) e Equipe de Supervisão Técnica da Alta
Complexidade da Gerencia de Gestão do SUAS,
treinamentos e demais orientações à equipe de
servidores;
VI – Visitar e identificar as condições das famílias
das adolescentes acolhidas na unidade;
VII – Elaborar e participar da implantação de
projetos, estudos, e discussões a respeito do
Regimento da unidade;
VIII – Estimular e participar dos processos de
reintegração às famílias de origem, extensa, ou na
sua impossibilidade, família substituta, das
adolescentes acolhidas;
IX – Participar dos processos de desligamento das
acolhidas e de reintegração à família de origem,
acompanhando o adolescente pelo prazo de 06
(seis) meses depois do desligamento;
X – Auxiliar e participar da construção do Plano
Individual de Atendimento (PIA) das acolhidas.
XI – O servidor deverá respeitar o sigilo das
informações a que tenha conhecimento em razão
da atividade desempenhada dentro da Unidade de
Acolhimento, como endereço, telefone, situação
das adolescentes, das famílias, entre outras.
Parágrafo Único -  Na ausência do (a)
Coordenador (a) da Unidade, as funções descritas
no artigo 8º serão exercidas por este servidor.

CAPÍTULO VI
DA PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA

Art. 20  - O indivíduo da comunidade que desejar
desenvolver atividades com as adolescentes
acolhidas, deverá ter autorização da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social e do(a)
Coordenador(a) da Unidade de Acolhimento
Institucional Dona Eunice Rocha para exercer
qualquer tipo de trabalho dentro da unidade,
observada a legislação pertinente.
Art. 21  - É de responsabilidade da coordenação
da Unidade de Acolhimento Institucional Dona
Eunice Rocha o acompanhamento das atividades
realizadas por parceiros e esclarecimentos sobre
o Regimento e funcionamento da unidade,
ressaltado o sigilo.

CAPÍTULO VII
DAS DECISÕES A RESPEITO DA UNIDADE
DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DONA

EUNICE ROCHA
Art. 22  - Fica estabelecido que o (a) Coordenador(
a) da Unidade de Acolhimento Institucional Dona
Eunice Rocha responderá administrativamente
pela unidade, nos termos da lei.
Art. 23  - Compete à Coordenação da Proteção
Social Especial de Alta Complexidade juntamente
com a coordenação da unidade, estudar e propor
normas de funcionamento da Unidade de
Acolhimento Institucional Dona Eunice Rocha,
tendo em vista o previsto no Estatuto da Criança e
do Adolescente e legislações correlatadas,
observada a iniciativa legislativa do Prefeito.
Art. 24 - O (A) Coordenador (a) da Unidade de
Acolhimento Institucional Dona Eunice Rocha, a
equipe técnica, e a Equipe de Supervisão Técnica
da Alta Complexidade da Gerência de Gestão do
SUAS, deverão reunir-se quinzenalmente para
traçarem estratégias de ações junto aos acolhidos
e seus familiares.
Art. 25  - Sempre que o (a) Coordenador (a) se
ausentar da unidade, a equipe técnica zelará pelo
bom andamento e disciplina da unidade.
Art. 26 -  Ao sair de férias ou licença, o (a)
Coordenador (a) deverá repassar todas as
informações e instruções necessárias para a
equipe técnica da unidade para que eles estejam
aptos a responder pela Unidade durante a sua
ausência.
Art. 27 - A Coordenação e a equipe de servidores
responderão pessoalmente pelas obrigações que
contraírem, sem a observância das normas legais,
em nome da Unidade e assumem a
responsabilidade pelo prejuízo que causarem,
dolosa ou culposamente, principalmente as que se
referirem ao Estatuto da Criança e do Adolescente,
ou ao presente regimento.
Art. 28  - A responsabilidade administrativa, civil e
penal dos servidores será apurada na forma da
lei.

CAPÍTULO VIII
DOS DIREITOS E DEVERES DAS

ADOLESCENTES ACOLHIDAS

Art. 29  - São direitos das adolescentes acolhidas,
de acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente:
I – Estar devidamente matriculada e frequentar a
escola;
II – Ter acompanhamento médico, odontológico e
psicológico, disponibilizado pela rede pública de
saúde;
III – Participar de atividades culturais, sociais, de
lazer e comunitárias internas e externas à unidade;
IV – Liberdade de culto religioso e frequência em
qualquer instituição religiosa;
V – Manter os vínculos familiares, desde que não
haja risco a adolescente ou objeções determinadas
pelo Juiz da Infância e Juventude;
VI – Ter documentos, tais como registro de
nascimento e ou identidade, carteira de trabalho,
cadastro de pessoa física - CPF, cartão de vacina
e qualquer outro que lhe for de direito;
VII – Ter registro de suas atividades internas e
externas, situação escolar e histórico médico e
odontológico registrado em seu PIA (Plano
Individual de Atendimento);
VIII – Ter condições adequadas de moradia,
alimentação, saúde e proteção, dentro da unidade;
IX – Receber, por si ou por seu representante legal,
originais de seus documentos ao desligar-se da
unidade.
Parágrafo único -  Os direitos e garantias
expressos neste Regimento Interno não excluem
outros decorrentes da Constituição Federal e dos
princípios por ela adotados, ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do
Brasil seja parte.
Art. 30  – São deveres das adolescentes acolhidas:
I – Frequentar a escola e dedicar-se aos estudos;
II – Zelar pela organização da Unidade de
Acolhimento;
III – Zelar pelos móveis, objetos e infra estrutura
da Unidade de Acolhimento Institucional;
IV – Tratar os servidores e demais adolescentes
com cortesia e respeito;
V – Obedecer às normas e horários
estabelecimentos pela coordenação e pelo
Regimento Interno;
VI – Guardar e zelar pelos seus objetos pessoais
após utilizá-los;
VII – Zelar pela estrutura da Unidade e todos os
seus pertences;
VIII – Ter disciplina e bom comportamento em todas
as atividades internas e externas que participar;
IX  – Obedecer às instruções dadas pelos
educadores/cuidadores, auxiliares de educadores/
cuidadores, equipe técnica, coordenação da
Unidade e demais servidores.

CAPÍTULO IX
DA ENTRADA

Art. 31  – A Unidade de Acolhimento Institucional
Dona Eunice Rocha estará aberta para receber
adolescente de sexo feminino, com faixa etária de
12 a 18 (dezoito) anos de idade incompletos,
afastadas do convívio familiar por meio de medida
protetiva de acolhimento institucional (artigo 101,
inciso VII, do Estatuto da Criança e do
Adolescente), quando houver vaga disponível.
§ 1º - A Unidade de Acolhimento Institucional Dona
Eunice Rocha é estruturada para atender ao
número máximo de 20 (vinte) adolescentes.
Art. 32  – As adolescentes somente serão recebidas
através de determinação emanada do Juízo da
Vara da Infância e Juventude, devidamente
acompanhada da guia de acolhimento, prevista no
artigo 101, §3º da Lei 8.069/90.
§1º - O acolhimento institucional somente é cabível
quando não for possível a aplicação de outra
medida protetiva distinta do acolhimento;
§2º - Em casos excepcionais e de urgência, o
acolhimento poderá ser realizado pelo Conselho
tutelar desde que:
a) seja comprovada a comunicação ao Ministério
Público do fato que justifica o afastamento da
adolescente do convívio familiar, de acordo com o
parágrafo único do artigo 136 do ECA; E
b) demonstrado que não é possível a aplicação de
nenhuma outra medida protetiva prevista no ECA,
conforme princípio do artigo 100 daquele Estatuto.
§ 3º - Nos casos de acolhimento pelo Conselho
Tutelar, desde que observadas as condições do
§2º deste artigo, deverá ser comunicada ao Poder
Judiciário, pelo Coordenador, no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, conforme previsto no art. 93 da
legislação supra.
§ 4º - Sempre que uma adolescente der entrada
na Unidade de Acolhimento Institucional Dona
Eunice Rocha, o agente encaminhador deverá
preencher a “Ficha de Entrada”, disponível na
unidade.
Art. 33  – Caso o acolhimento ocorra fora do horário
de expediente, o servidor de plantão deverá
observar as condições mencionadas acima bem
como comunicar, imediatamente, ao Coordenador
sobre a apresentação da adolescente para o
acolhimento.
§1º - O Coordenador verificará as informações e
autorizará o acolhimento, desde que seja
necessário.
§ 2º -  Se o Conselho Tutelar solicitar que o
acolhimento ocorra por uma noite, para o fim de
no dia seguinte o trabalho de inserção na família
ocorrer, deverá haver a autorização expressa do

Coordenador da Unidade.
§ 3º - Ocorrido o acolhimento, a equipe técnica
deverá proceder à elaboração do Plano Individual
de Acolhimento - PIA, que deverá contar também
com a oitiva da adolescente e de seus pais ou
responsáveis.

CAPÍTULO X
DA SAÚDE

Art. 34  – A unidade deverá oferecer um cardápio
alimentar compatível com as necessidades das
adolescentes acolhidas, sob orientação de um
profissional especializado em alimentação.
Art. 35  – Deverá ser afixado em local de fácil
acesso das adolescentes acolhidas um cartaz
discriminando o cardápio da semana.
Art. 36  – O (a) Coordenador (a) deverá designar
um servidor da Unidade para acompanhar
periodicamente a validade de produtos alimentícios
ofertados.
Art. 37  – Toda adolescente acolhida deverá ter:
I – Acompanhamento médico de rotina, ou sempre
que necessitar, sendo os resultados anexados aos
seus Planos Individuais de Atendimento;
II – Acompanhamento odontológico preventivo ou
sempre que necessitar, sendo os resultados
anexados aos seus Planos Individuais de
Atendimento;
III – Cartão de vacina em dia.
Parágrafo único -  Se entender necessário, o
Coordenador da Unidade poderá solicitar ao
Conselho Tutelar a aplicação das medidas
previstas nos incisos V e VI do artigo 101, quando
a adolescente demandar atendimento médico,
psicológico, psiquiátrico, bem como inclusão em
programas oficiais ou comunitários de auxílio,
orientação e tratamento a alcoólatras ou
toxicômanos.
Art. 38  – Os Educadores/Cuidadores deverão
acompanhar a higiene pessoal de cada
adolescente acolhida, seguindo orientações da
equipe técnica.
Art. 39 – O Educador/Cuidador juntamente com o
Auxiliar de Educador/Cuidador do período noturno,
deve relatar no livro próprio as ocorrências neste
período.

CAPÍTULO XI
DO ENSINO

Art. 40  – Todas as adolescentes acolhidas de
acordo com a sua faixa etária deverão,
preferencialmente, estar matriculadas e
frequentando uma escola, próxima à Unidade de
Acolhimento.
Art. 41  – O pedagogo deverá fazer
acompanhamento escolar, sempre que necessário,
junto às escolas e professores das adolescentes
acolhidas. Deverão ser anexadas aos Planos
Individuais de Atendimento de cada adolescente
acolhida as informações importantes sobre seu
desempenho e desenvolvimento escolar.
Parágrafo Único -  Caso a equipe técnica da
Unidade entenda ser mais adequado ao Princípio
do Melhor Interesse do Adolescente, esta última
poderá ser matriculada em escola próxima a
residência família de origem.
Art. 42  - Deverá ser feito trabalho de reforço
escolar com as adolescentes acolhidas que tiverem
necessidades.
Art. 43  – As adolescentes acolhidas deverão ter
horários específicos para estudos, fazer a lição de
casa e trabalhos escolares.
Art. 44  – Temas de interesse das adolescentes e
outros relacionados ao seu bem estar
biopsicossocial, serão tratados por profissionais da
unidade com as adolescentes acolhidas.

CAPÍTULO XII
DO TRABALHO DAS ADOLESCENTES

ACOLHIDAS
Art. 45  – Todas as adolescentes acolhidas, ao
completarem 14 anos, poderão frequentar uma
escola profissionalizante ou realizar um trabalho
compatível com a sua idade, observada a
legislação referente ao trabalho do menor,
especialmente o artigo 7º, inciso XXXIII, da
Constituição Federal.
Parágrafo único  – No caso de não existirem
escolas ou convênios que forneçam ensino
profissionalizante, o Município poderá oferecer
cursos e oficinas relacionadas aos trabalhos e
afazeres da Unidade de Acolhimento.
Art. 46  – A Unidade de Acolhimento Dona Eunice
Rocha orientará a adolescente acolhida sobre as
vantagens de depositar em caderneta de poupança
de salário recebido em função de qualquer trabalho
realizado e o auxiliará no que for necessário para
que se efetive.
Art. 47  – O trabalho profissional não poderá
prejudicar o ensino das adolescentes acolhidas.
Art. 48  – As adolescentes acolhidas poderão
desempenhar trabalhos, de caráter educativo e
formador, dentro da unidade, sendo divididos em
2 (dois) grupos:
I - Grupo 1: de 14 a 16 anos incompletos.
II - Grupo 2: de 16 a 17 anos.

CAPÍTULO XIII
DA VIDA EM COMUNIDADE

Art. 49  – Os passeios, comemorações e atividades
que as adolescentes acolhidas tiverem interesse
ou necessidade de participar devem ser
programados com antecedência. O cronograma
com datas e horários deve ser afixado em mural

exposto em local visível.
Parágrafo único  – As adolescentes acolhidas
poderão participar de atividades externas, grupos
sociais e demais programas realizados pela
comunidade, sendo livres para exercer práticas
religiosas dentro e fora da unidade.

CAPÍTULO XIV
DAS VISITAS

Art. 50  – As visitas serão realizadas no horário de
8 horas às 18 horas, durante toda a semana, desde
que previamente agendado com a Coordenação
da Unidade.
Art. 51  – As pessoas que desejarem visitar a
Unidade de Acolhimento Institucional Dona Eunice
Rocha fora do horário de visitas só poderão fazê-
lo com autorização do (a) Coordenador  (a)
responsável havendo relevante justificativa.
Art. 52  – Todo visitante deverá apresentar
documento de identificação ao servidor da Unidade
e assinar o livro de visitas.
Art. 53  – Toda visita deverá constar no relatório do
profissional de plantão.
Parágrafo único -  O Coordenador poderá solicitar
do Conselho Tutelar auxílio para o estímulo do
contato da adolescente com os pais ou
responsáveis, com base no §4º do artigo 92 do
ECA.

CAPÍTULO XV
DAS NORMAS DISCIPLINARES E CONDUT AS

NAS EVASÕES
Art. 54  – As normas institucionais serão regidas
pelo presente regimento interno da Unidade, o qual
somente poderá ser alterado por comissão
interdisciplinar formada por profissionais de
psicologia, pedagogia, direito e assistência social
em conjunto com a coordenação da unidade de
acolhimento, seguindo o rito disposto no art. 90 e
parágrafo único do Estatuto da Criança e
Adolescente.
Art. 55  – As normas disciplinares têm por função
indicar, claramente, limites à conduta individual,
buscando o bem-estar coletivo através do
estabelecimento de regras de convivência que
serão formuladas pela coordenação, em conjunto
com as acolhidas, levando-se em consideração o
perfi l  e histórico individual, registrado em
documento assinado por ambos.
Art. 56  – O não cumprimento das regras de
convivência acarretará em sanções cabíveis,
descritas no documento a ser elaborado pela
equipe multidisciplinar da Unidade, podendo ser,
por ela, alterado quando houver a necessidade;
Art. 57  – As normas que impõem as regras de
convivência e suas sanções deverão ser fixadas
em local visível e de fácil acesso as acolhidas, bem
como poderão ser revistas de forma periódica em
conjunto entre coordenação, equipe técnica e as
acolhidas;
Art. 58  – Poderão figurar como normas
disciplinares institucionais da Unidade de
Acolhimento, dentre outros relacionados, os
seguintes itens:
a) Horários para entrada, saída, refeições, higiene
pessoal, lazer e rotina escolar;
b)  Escalas para utilização dos equipamentos
esportivos e de lazer, bem como os demais de uso
comum;
c)  Escalas para realização de atividades
colaborativas na casa;
d)  Mecanismos de punição educativa e
disciplinares previstos no Estatuto da Criança e
do Adolescente, assim como nas legislações
correlatas.
Art. 59  - No caso de evasão da adolescente caberá
ao Coordenador da Unidade, na condição de
guardião, registrar boletim de ocorrência e
comunicar o fato imediatamente à Vara da Infância
e Juventude da comarca, utilizando, se necessário,
o contato telefônico, sem prejuízo da formalização,
até o primeiro dia útil seguinte, por meio de ofício,
relatando as circunstâncias da evasão e as
medidas adotadas
§1º - Após o esforço da equipe da Unidade
objetivando o retorno da acolhida, caso isto não
ocorra, o Coordenador poderá solicitar, após 30
(tr inta) dias do registro da Ocorrência, o
desligamento da adolescente.
§2º - O Coordenador, por ser Guardião e não poder
exercer esta função à distância, bem como
embasado nos termos deste artigo, encaminhará
relatório ao Juízo da Vara da Infância e Juventude,
apresentando a argumentação de que a
adolescente não se encontra mais na Unidade, por
ter evadido, logo, não sendo possível a realização
do trabalho para que haja o seu encaminhamento
à família de origem, extensa e/ou substituta, o que
justifica o desligamento.
§3º - Superado o prazo previsto no parágrafo
primeiro e após a comunicação disposta no
parágrafo segundo, caso a adolescente seja
encaminhado à Unidade, o órgão encaminhador
deverá obedecer às regras de entrada previstas
neste regimento.

CAPÍTULO XVI
DOS VEÍCULOS DISPONÍVEIS À UNIDADE DE

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DONA
EUNICE ROCHA

Art. 60  – Em caso de necessidade de
deslocamento de mais de 01 (um) veículo para o
transporte das adolescentes f ica sob
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responsabilidade do (a) Coordenador (a) da
unidade o agendamento prévio à Coordenação da
Proteção Social Especial de Alta Complexidade.
Art. 61  – Caso seja necessário, cabe também ao
(a) Coordenador (a)   da unidade solicitar vale-
transporte à Secretaria de Desenvolvimento Social,
que tomará as providências cabíveis.

CAPÍTULO XVII
DA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DONA
EUNICE ROCHA

Art. 62  – Deverá ser afixado na sala da
Coordenação a data da última e da próxima
limpeza da caixa d’água.
Art. 63  – Deverá ser afixada na sala da
Coordenação a data de vencimento dos extintores
de incêndio.
Art. 64  – Deverá ser afixada na sala da
Coordenação a data da últ ima e próxima
dedetização.

CAPÍTULO XVIII
DAS DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS

Art. 65  – Caberá a Coordenação da Unidade,
solicitar da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, na pessoa de seu
representante, toda e qualquer manutenção
referente à Unidade (incluídos pequenos reparos
e demais questões estruturais).
Art. 66  – As receitas da unidade serão constituídas
por:
I – Tesouro municipal;
II – Recurso de Co-financiamento governamental,
quando houver.
Parágrafo Único  – Em caso de doações, estas
deverão ser comunicadas e sujeitas à análise da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,
através da sua Assessoria Jurídica.
Art. 67  – O patrimônio e despesas da unidade
serão constituídos por:
I – Roupas e pequenos utensílios para as
adolescentes;
II – Alimentação;
III – Material escolar;
IV – Remédios e material de higiene pessoal para
as adolescentes;
V -  Aluguel de casa;
VI – Luz, água, gás, telefone e internet;
VII – Material de limpeza, de escritório, cultural e
esportivo;
VIII – Transportes das crianças, acompanhantes e
equipe técnica;
IX – Demais utensílios para casa;
X – Pequenas reparações na infraestrutura.
Parágrafo Único  – A unidade não poderá, sob
hipótese nenhuma, fornecer seus recursos a
terceiros, sob a forma de doação, donativos ou
empréstimos, sendo-lhe vedado posicionar-se
como caucionante de obrigações alheias.
Art. 68  – Observar-se-ão, em qualquer situação,
as normas financeiras vigentes.
Art. 69  – As adolescentes acolhidas não
respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas
obrigações ou demais responsabilidade que a
Coordenação contrair em nome da unidade.

CAPÍTULO XIX
DO DESLIGAMENTO DA UNIDADE DE

ACOLHIMENTO

Art. 70  – O desligamento da adolescente acolhida
dar-se-á prioritariamente mediante reintegração à
família de origem, extensa ou colocação em família
substituta, atendendo ao Princípio do Melhor
Interesse da adolescente, mediante determinação
expressa do Juiz da Vara da Infância e Juventude.
§1º - Ao desligar-se da Unidade de Acolhimento
Institucional Dona Eunice Rocha, serão
encaminhados ao responsável pela adolescente
acolhida os originais dos seus principais
documentos pessoais, ficando na Unidade as
fotocópias.
§2º - após o desligamento, a equipe técnica da
Unidade irá acompanhar a acolhida por um período
de seis meses.

CAPÍTULO XX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 71  – A Coordenação da unidade deverá
apresentar ao Poder Judiciário e ao Ministério
Público relatório da situação de cada adolescente
acolhida, elaborado pela equipe técnica, dentro do
prazo requerido, sempre que lhe for solicitado.
Art. 72  – O endereço da Unidade de Acolhimento
Dona Eunice Rocha é sigiloso e só poderá ser
fornecido após verificação junto à Coordenação da
Alta Complexidade.
Art. 73  – É terminantemente proibido a qualquer
servidor e adolescente acolhida fumar nas
dependências da unidade.
Art. 74  – Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogando as disposições em
contrário.

Montes Claros/MG, 29 de maio de 2015.
Ruy Adriano Borges Muniz

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Procuradoria Geral

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

DECRETO Nº 3.296, DE 29 DE MAIO DE 2015.

DISPÕE SOB O REGIMENTO INTERNO DA
UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

BETÂNIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Montes Claros, Estado de
Minas Gerais, no uso das atribuições legais, nos
termos dos artigos 71, inciso VI e 99, inciso I, alínea
c da Lei Orgânica Municipal, e demais disposições
legais pertinentes;

DECRETA:
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º  – A Unidade de Acolhimento Institucional
Betânia é órgão integrante da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social, de acordo com o art.
34. II. 2, do decreto nº. 1886/B, de 04 de junho de
2001 e, Lei complementar nº. 40, de 28 de
dezembro de 2012, reger-se a pelas normas deste
decreto, que institui seu regimento interno.

CAPÍTULO II
NATUREZA E FINALIDADE

Art. 2º  – A Unidade de Acolhimento Institucional
Betânia é um serviço do Município de Montes
Claros, integrante da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, que oferece acolhimento
provisório para adolescentes de 12 a 17 anos e 11
meses, do sexo masculino, afastados do convívio
famil iar por meio de medida protetiva de
acolhimento institucional (artigo 101, inciso VII do
Estatuto da Criança e do Adolescente).
§1º – Poderá ser aberta uma segunda Unidade,
nos moldes do caput desse artigo, a ser
denominada Betânia II, caso o número de acolhidos
seja superior ao previsto no artigo 47, §1º deste
Regimento.
§2º – O Serviço de Acolhimento Institucional
Betânia está inserido na Proteção Social Especial
de Alta Complexidade.
Art. 3º  -  A Unidade de Acolhimento Betânia tem
como finalidade:
I – Oferecer proteção e moradia provisória, dentro
de um ambiente residencial aos adolescentes
acolhidos, nos termos do artigo 2º deste decreto;
II – Fortalecimento dos vínculos familiares e
promoção da reintegração familiar;
III – Proporcionar a integração em família
substituta, quando esgotados os recursos de
manutenção na família natural ou extensa;
IV – Atendimento personalizado e em pequenos
grupos, proporcionando ou subsidiando
acompanhamento psicossocial;
V – Defender os direitos, interesses e aspirações
dos acolhidos, conforme os artigos 92 e 70 do ECA;
VI – Zelar pela estrita observância da ética e
cidadania no acolhimento dos adolescentes;
VII – Articular com a rede socioassistencial e
intersetorial zelando para que os adolescentes
permaneçam o menor tempo possível na
instituição.

CAPÍTULO III
DA ATUAÇÃO NA  PROTEÇÃO DOS

ADOLESCENTES
Art. 4º  – Atuam na proteção dos adolescentes
acolhidos no Serviço de Acolhimento Institucional
Betânia:
I – Poder Judiciário;
II – Ministério Público;
III – Conselho Tutelar;
IV – Município de Montes Claros através da; a)
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
b) Diretoria de Assistência Social; c) Coordenação
da Proteção Social Especial da Alta Complexidade;
d) Coordenação do Serviço de Acolhimento
Betânia.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 5º  - No que se refere à unidade, são deveres
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social:

I – Zelar para que sejam acatados os atos
normativos do Município de Montes Claros;
II – Zelar para que as determinações do Judiciário
e Ministério Público sejam acatadas;
III – Providenciar a aquisição de recursos materiais
para a unidade;
IV – Providenciar a elaboração da previsão
orçamentária para o exercício seguinte.
Art. 6º  – No que se refere à unidade, são deveres
da Diretoria de Assistência Social;
I – Participar de reuniões técnicas/administrativas
e repassar as instruções à Coordenação da
Proteção Especial de Alta Complexidade para que
sejam tomadas as providências cabíveis;
I I – Levar ao conhecimento dos órgãos
competentes a ocorrência de quaisquer
irregularidades;
III – Propor as alterações do Regimento Interno e
as levar ao conhecimento do Prefeito Municipal e
Secretaria de Desenvolvimento Social;
IV – Analisar e apresentar propostas em conjunto
com a Equipe Técnica de Supervisão da Alta
Complexidade da Gerencia de Gestão do SUAS a
serem implantadas na unidade;

V – Promover capacitação continuada dos
servidores.
Art. 7º  – No que se refere à unidade, são
atribuições da Coordenação da Proteção Social
Especial de Alta Complexidade;
I – Solicitar a Secretaria de Desenvolvimento Social
a aquisição de recursos materiais;
II – Oferecer suporte administrativo para a
Coordenação da Unidade;
III – Supervisionar as ações realizadas no âmbito
da Unidade;
IV – Monitorar a distribuição dos materiais
destinados a Unidade (com exceção dos gêneros
alimentícios que ficam sob responsabilidade da
Segurança Alimentar);
V – Participar de discussões no que se refere à
implantação de projetos na Unidade;
VI – Participar das alterações do Regimento
Interno.
Art. 8º  – Cabe a Coordenação da Unidade de
Acolhimento Institucional Betânia:
I – Zelar pela integridade física, psíquica e social
dos acolhidos;
II – Organizar a elaboração, em conjunto com a
equipe técnica e demais colaboradores, do projeto
político-pedagógico do serviço;
III – Zelar pela organização da casa e pelo respeito
entre os acolhidos, entre os servidores, e entre
estes e aqueles;
IV – Acompanhar a realização do trabalho da
equipe técnica e dos demais servidores;
V – Inserir os adolescentes acolhidos em atividades
externas, incentivando o convívio social;
VI – Levantar mensalmente a quantidade de
alimentos, utensílios domésticos, material de
limpeza e demais itens que estejam em falta e
solicitar compras à Coordenação da Proteção
Social Especial de Alta Complexidade da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
VII – Encaminhar mensalmente à Coordenação da
Proteção Social Especial de Alta Complexidade
informações relativas ao consumo de bens dentro
da unidade;
VIII – Organizar a escala de horários, folgas e férias
da equipe de servidores e encaminhar estas
informações para a Coordenação da Proteção
Social Especial de Alta Complexidade;
IX – Comunicar a Coordenação da Proteção Social
Especial de Alta Complexidade da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social qualquer
incidente ocorrido na unidade;
X – Planejar juntamente com a equipe técnica o
menor tempo possível de permanência dos
acolhidos na unidade;
XI – Estar disponível na unidade para atender
situações de emergência;
XII – Estimular o constante desenvolvimento do
PIA (Plano Individual de Atendimento) dos
acolhidos;
XIII – Buscar junto a Vara da Infância e Juventude
informações sobre a tramitação dos processos de
acolhimento de cada adolescente acolhido, sempre
que for necessário.
Parágrafo único  - O (A) Coordenador (a) da
Unidade de Acolhimento Betânia é equiparado ao
guardião, para todos os efeitos de direito e deve
representar e assistir os adolescentes acolhidos,
judicial e extrajudicialmente, conforme o art. 92,
parágrafo único do ECA.
Art. 9º - Todo servidor deverá ser orientado pelo
(a) Coordenador (a) sobre normas e procedimentos
para com sua função e o bem estar da unidade, de
acordo com este Regimento.
Art. 10 - Observada a legislação municipal que
trata do estatuto dos servidores públicos e o devido
processo legal são passíveis de demissão os
servidores que:
I – Deixarem de cumprir com as determinações
deste Regimento Interno e do Estatuto da Criança
e do Adolescente;
II – Agirem em desacordo com os fins e atribuições
da unidade.

CAPÍTULO V
DOS DEMAIS CARGOS DA UNIDADE E SUAS

RESPECTIVAS FUNÇÕES
Art. 11 – De acordo com Resolução Conjunta nº
01 de 18 de junho de 2009, deverão compor a
equipe mínima da unidade, os seguintes
servidores:
I – 01 (um) assistente administrativo;
II – 01 (um) educador/cuidador para até 10 (dez)
acolhidos por turno;
III – 01 (um) auxiliar de educador/cuidador para
até 10 (dez) acolhidos por turno;
IV – 02 (dois) cozinheiros;
V – 02 (dois) serviços gerais;
VI – 01 (um) pedagogo;
VII – 01 (uma) equipe técnica – com formação
superior - composta por:
a) 01 (um) Assistente Social;
b)  01 Psicólogo
Parágrafo Único  - A quantidade de profissionais
deverá ser aumentada quando houver usuários que
demandem atenção específica (com deficiência,
com necessidades específicas de saúde ou idade
inferior a 01 (um) ano, de acordo com o que
determina a Resolução Conjunta nº 01 de 18 de
junho de 2009, da seguinte maneira:
a) 01 (um) cuidador para cada 08 (oito) usuários
quando houver (01) um acolhido com demandas
específicas;

b) 01 (um) cuidador para cada 06 (seis) usuários,
quando houver (02) dois ou mais acolhidos com
demandas específicas;
Art. 12  - São funções do(a) Assistente
Administrativo (a) da Unidade de Acolhimento
Institucional Betânia:
I – Auxiliar o(a) Coordenador(a) na apresentação
da prestação de contas e manutenção do depósito
de alimentos;
II – Controlar a entrada e saída dos materiais da
casa;
III – Organizar arquivos e demais documentos
referentes à unidade;
IV – Auxiliar no atendimento telefônico;
V – Realizar demais atividades de cunho
administrativo pertinentes à Unidade, tais como,
buscar e entregar documentos e transmitir recados,
entre outras,
VI – Zelar pelo bom andamento da unidade como
um todo.
Art. 13  -  São funções dos Educadores/Cuidadores:
I – Cuidar da alimentação, higiene e proteção dos
adolescentes acolhidos e comprometer-se com o
processo de desenvolvimento dos mesmos em
todas as fases;
II – Acompanhar, encaminhar, monitorar, os
acolhidos nas atividades internas e externas,
estimulando o relacionamento e o contato com a
comunidade;
III – Desenvolver em conformidade com a proposta
pedagógica da unidade de acolhimento atividades
lúdicas, pedagógicas, sociais, culturais de rotina
diárias que visam o fortalecimento da auto-estima,
tais como: alimentação, higiene pessoal e
ambiental, que contribuam para o desenvolvimento
de competências do ser e conviver;
IV – Acompanhar as atividades dos adolescentes
acolhidos, propostas pela unidade, interna e
externamente, de forma que sejam desenvolvidas
com segurança, incluídos serviços como de saúde,
escola e outros;
V – Conferir sinais vitais e prestar primeiros
socorros em situação de emergência;
VI – Atuar em equipe cumprindo suas funções e
colaborando com os demais, garantindo o
ambiente seguro, protetor e educativo da unidade;
VII – Integrar-se com equipes intersetoriais e
interdisciplinares;
VIII – Atuar em projetos educativos, adaptando-o
a cada pessoa ou grupo com o qual se trabalha;
IX – Organizar arquivos de fotografia e registros
individuais sobre o desenvolvimento de cada
adolescente de modo a preservar sua história de
vida;
X – Auxiliar na preparação dos adolescentes
acolhidas para o desligamento, supervisionado por
um profissional de ensino superior;
XI  – Cumprir a jornada de trabalho em
conformidade com a demanda do serviço (plantões
ou outras jornadas de rotina) bem como atender
as normas de higiene e segurança do trabalho;
XII – Executar outras atividades correlatas.
XIII – O servidor deverá respeitar o sigilo das
informações a que tenha conhecimento em razão
da atividade desempenhada dentro da Unidade de
Acolhimento, como endereço, telefone, situação
dos adolescentes, das famílias, entre outras.
Art. 14 - São funções dos Auxil iares de
Educadores/Cuidadores:
I – Apoio às funções do Educador/Cuidador;
II – Cuidados com a moradia (organização e
limpeza do ambiente e higienização dos utensílios
e preparação dos alimentos, dentre outros);
III – Preparar alimentos e auxiliar os serviços de
nutrição no que lhe couber;
IV – Realizar os primeiros cuidados de alimentação
e higiene, na acolhida, e outros necessários;
V – Cumprir a jornada de trabalho em conformidade
com a demanda do serviço (plantões ou outras
jornadas de rotina) bem como atender as normas
de higiene e segurança do trabalho;
VI – Executar outras atividades correlatas.
VII – O servidor deverá respeitar o sigilo das
informações a que tenha conhecimento em razão
da atividade desempenhada dentro da Unidade de
Acolhimento, como endereço, telefone, situação
das crianças, das famílias, entre outras.
Art. 15 - São funções do(a) COZINHEIRO(A):
I – Limpar e higienizar todos os alimentos a serem
consumidos;
II – Limpar e higienizar todos os utensílios usados
na cozinha;
III – Verificar o estado e validade dos alimentos;
IV – Preparar refeições seguindo horários
estabelecidos, cardápio elaborado pela
nutricionista e receita;
V – Separar os alimentos em pequenas
quantidades conforme serão utilizados em cada
refeição e estocar e congelar o restante;
VI – Zelar pela limpeza da cozinha;
VII – Comunicar à coordenação falta de alimentos
e de outros utensílios utilizados na cozinha;
VIII – Obedecer rigorosamente medidas e
quantidades (inclusive de temperos) ao preparar
os alimentos;
IX – Manter a geladeira limpa a cada troca de
verduras e carnes;
X – Desligar e limpar a geladeira 1 (uma) vez por
mês;
XI – Cumprir a jornada de trabalho em
conformidade com a demanda do serviço (plantões
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ou outras jornadas de rotina) bem como atender
as normas de higiene e segurança do trabalho;
XII – Executar outras atividades correlatas.
XIII – O servidor deverá respeitar o sigilo das
informações a que tenha conhecimento em razão
da atividade desempenhada dentro da Unidade de
Acolhimento, como endereço, telefone, situação
das crianças, das famílias, entre outras.
Parágrafo Único – Na ausência deste servidor,
as funções supramencionadas serão exercidas
pelo auxiliar de educador/cuidador ou na falta
deste, pelo educador/cuidador.
Art. 16 - São funções dos SERVIÇOS GERAIS:
I – Limpar e manter a limpeza de todas as
dependências da Unidade de Acolhimento;
II – Cuidar do equipamento e produtos de limpeza
para que não hajam desperdícios;
III – Verificar e higienizar os banheiros pela manhã,
após os horários de banho dos usuários e sempre
que for necessário;
IV – Lavar e passar as roupas das crianças, roupas
de cama, tênis, sandálias, etc;
V – Lavar e alvejar os panos de prato e de chão
separadamente;
VI – Solicitar ao Coordenador os produtos de
limpeza e demais utensílios sempre que faltar;
VII – Verificar a validade dos produtos utilizados;
VIII  – Cumprir a jornada de trabalho em
conformidade com a demanda do serviço (plantões
ou outras jornadas de rotina) bem como atender
as normas de higiene e segurança do trabalho;
IX – Executar outras atividades correlatas;
X – O servidor deverá respeitar o sigilo das
informações a que tenha conhecimento em razão
da atividade desempenhada dentro da Unidade de
Acolhimento, como endereço, telefone, situação
das crianças, das famílias, entre outras.
Parágrafo Único - Na ausência deste servidor, as
funções supramencionadas serão exercidas pelo
auxiliar de educador/cuidador ou na falta deste,
pelo educador/cuidador.
Art. 17  - São funções do (a) PEDAGOGA (A):
I – Acompanhar a vida escolar dos adolescentes
acolhidos;
II – Planejar e executar, junto com a equipe técnica,
o projeto político pedagógico da unidade;
III – Auxiliar nas tarefas, reforços e trabalhos
escolares;
IV  – Supervisionar o material escolar dos
adolescentes;
V – Solicitar à coordenação da unidade material
escolar, quando necessário;
VI – Planejar e acompanhar passeios, atividades
culturais, aniversários, datas comemorativas,
dentre outros eventos que envolvam os acolhidos;
VII - Proporcionar juntamente com a Equipe de
Supervisão Técnica das Unidades de Acolhimento,
da Secretaria de Desenvolvimento Social,
treinamentos e demais orientações à equipe de
servidores;
VIII – Auxiliar e participar da construção do Plano
Individual de Atendimento (PIA) dos acolhidos.
IX – O servidor deverá respeitar o sigilo das
informações a que tenha conhecimento em razão
da atividade desempenhada dentro da Unidade de
Acolhimento, como endereço, telefone, situação
das crianças, das famílias, entre outras.
Parágrafo Único  - Na ausência do (a)
Coordenador (a) da Unidade, as funções descritas
no artigo 8º serão exercidas por este servidor.
Art. 18  - São funções do(a) PSICÓLOGO(A):
I – Escutar, acompanhar e orientar os acolhidos
de forma individual e grupal;
II – Visitar e avaliar as condições das famílias dos
adolescentes acolhidos na unidade;
III – Elaborar e participar da implantação de
projetos, estudos e discussões a respeito do
Regimento da unidade;
IV – Fornecer relatórios ao Juiz da Vara da Infância
e Juventude, ao Ministério Público e demais
órgãos, dentro do prazo, quando solicitado;
V – Auxiliar o coordenador na orientação e
avaliação de propostas destinadas a unidade;
VI – Avaliar e encaminhar os adolescentes que
necessitem de acompanhamentos psicológicos;
VII – Proporcionar juntamente com o/a Assistente
Social e a Equipe de Supervisão Técnica das
Unidades de Acolhimento, da Secretaria de
Desenvolvimento Social, treinamentos e demais
orientações à equipe de servidores;
VIII – Encaminhar os adolescentes acolhidos aos
programas sociais e manter permanente
articulação com a rede para atendimento nas
esferas educacional, de saúde, entre outras;
IX – Estimular e participar dos processos de
reintegração às famílias de origem,extensa, ou na
impossibilidade, família substituta, das crianças
acolhidas;
X – Participar dos processos de desligamento dos
acolhidos e de reintegração à família de origem,
acompanhando o adolescente pelo prazo de 06
(seis) meses;
XI – Auxiliar e participar da construção do Plano
Individual de Atendimento (PIA) dos adolescentes
acolhidos.
XII – O servidor deverá respeitar o sigilo das
informações a que tenha conhecimento em razão
da atividade desempenhada dentro da Unidade de
Acolhimento, como endereço, telefone, situação
dos adolescentes, das famílias, entre outras.

Parágrafo Único -  Na ausência do (a)
Coordenador (a) da Unidade, as funções descritas
no artigo 8º serão exercidas por este servidor.
Art. 19  - São funções do(a) ASSISTENTE SOCIAL:
I – Escutar, acompanhar e orientar os acolhidos
de forma individual e grupal;
II - Avaliar e proporcionar o fortalecimento dos
vínculos sociais e comunitários dos adolescentes
acolhidos;
III – Elaborar relatórios com parecer técnico a
serem remetidos ao Juiz da Infância e Juventude,
Ministério Público e demais órgãos, dentro do
prazo, quando for solicitado;
IV – Encaminhar os adolescentes acolhidos aos
programas sociais e manter permanente
articulação com a rede para atendimento nas
esferas educacional, de saúde, entre outras;
V – Proporcionar juntamente com o (a) Psicólogo
(a) e Equipe de Supervisão Técnica da Alta
Complexidade da Gerência de Gestão do SUAS,
treinamentos e demais orientações à equipe de
servidores;
VI – Visitar e identificar as condições das famílias
dos adolescentes acolhidos na unidade;
VII – Elaborar e participar da implantação de
projetos, estudos, e discussões a respeito do
Regimento da unidade;
VIII – Estimular e participar dos processos de
reintegração às famílias de origem, extensa, ou na
sua impossibilidade, família substituta, dos
adolescentes acolhidas;
IX – Participar dos processos de desligamento dos
acolhidos e de reintegração à família de origem,
acompanhando o adolescente pelo prazo de 06
(seis) meses depois do desligamento;
X – Auxiliar e participar da construção do Plano
Individual de Atendimento (PIA) dos acolhidos.
XI – O servidor deverá respeitar o sigilo das
informações a que tenha conhecimento em razão
da atividade desempenhada dentro da Unidade de
Acolhimento, como endereço, telefone, situação
dos adolescentes, das famílias, entre outras.
Parágrafo Único -  Na ausência do (a)
Coordenador (a) da Unidade, as funções descritas
no artigo 8º serão exercidas por este servidor.

CAPÍTULO VI
DA PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA

Art. 20  - O indivíduo da comunidade que desejar
desenvolver atividades com os adolescentes
acolhidos, deverá ter autorização da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social e do(a)
Coordenador(a) da Unidade de Acolhimento
Institucional Betânia para exercer qualquer tipo de
trabalho dentro da unidade, observada a legislação
pertinente.
Art. 21  - É de responsabilidade da coordenação
da Unidade de Acolhimento Institucional Betânia o
acompanhamento das atividades realizadas por
parceiros e esclarecimentos sobre o Regimento e
funcionamento da unidade, ressaltado o sigilo.

CAPÍTULO VII
DAS DECISÕES A RESPEITO DA UNIDADE

DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BETÂNIA
Art. 22  - Fica estabelecido que o(a)
Coordenador(a) da Unidade de Acolhimento
Institucional Betânia responder
administrativamente pela unidade, nos termos da
lei.
Art. 23  - Compete à Coordenação da Proteção
Social Especial de Alta Complexidade juntamente
com a coordenação da unidade, estudar e propor
normas de funcionamento da Unidade de
Acolhimento Institucional Betânia, tendo em vista
o previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente
e legislações correlatadas, observada a iniciativa
legislativa do Prefeito.
Art. 24  - O (A) Coordenador (a) da Unidade de
Acolhimento Institucional Betânia, a equipe técnica,
e a Equipe de Supervisão Técnica da Alta
Complexidade da Gerência de Gestão do SUAS,
deverão reunir-se quinzenalmente para traçarem
estratégias de ações junto aos acolhidos e seus
familiares.
Art. 25  - Sempre que o (a) Coordenador (a) se
ausentar da unidade, a equipe técnica zelará pelo
bom andamento e disciplina da unidade.
Art. 26  - Ao sair de férias ou licença, o (a)
Coordenador (a) deverá repassar todas as
informações e instruções necessárias para a
equipe técnica da unidade para que eles estejam
aptos a responder pela Unidade durante a sua
ausência.
Art. 27  - A Coordenação e a equipe de servidores
responderão pessoalmente pelas obrigações que
contraírem, sem a observância das normas legais,
em nome da Unidade e assumem a
responsabilidade pelo prejuízo que causarem,
dolosa ou culposamente, principalmente as que se
referirem ao Estatuto da Criança e do Adolescente,
ou ao presente regimento.
Art. 28  - A responsabilidade administrativa, civil e
penal dos servidores será apurada na forma da
lei.

CAPÍTULO VIII
DOS DIREITOS E DEVERES DAS CRIANÇAS

ACOLHIDAS
Art. 29  - São direitos dos adolescentes acolhidos,
de acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente:
I – Estar devidamente matriculada e frequentar a
escola;

II – Ter acompanhamento médico, odontológico e
psicológico, disponibilizado pela rede pública de
saúde;
III – Participar de atividades culturais, sociais, de
lazer e comunitárias internas e externas à unidade;
IV – Liberdade de culto religioso e frequência em
qualquer instituição religiosa;
V – Manter os vínculos familiares, desde que não
haja risco ao adolescente ou objeções
determinadas pelo Juiz da Infância e Juventude;
VI – Ter documentos, tais como registro de
nascimento e ou identidade, carteira de trabalho,
cadastro de pessoa física - CPF, cartão de vacina
e qualquer outro que lhe for de direito;
VII – Ter registro de suas atividades internas e
externas, situação escolar e histórico médico e
odontológico registrado em seu PIA (Plano
Individual de Atendimento);
VIII – Ter condições adequadas de moradia,
alimentação, saúde e proteção, dentro da unidade;
IX – Receber, por si ou por seu representante legal,
originais de seus documentos ao desligar-se da
unidade.
Parágrafo único  - Os direitos e garantias
expressos neste Regimento Interno não excluem
outros decorrentes da Constituição Federal e dos
princípios por ela adotados, ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do
Brasil seja parte.
Art. 30  – São deveres dos adolescentes acolhidos:
I – Frequentar a escola e dedicar-se aos estudos;
II – Zelar pela organização da Unidade de
Acolhimento Betânia;
III – Zelar pelos móveis, objetos e infra estrutura
da Unidade de Acolhimento Institucional Betânia;
IV – Tratar os servidores e demais adolescentes
com cortesia e respeito;
V – Obedecer às normas e horários
estabelecimentos pela coordenação e pelo
Regimento Interno;
VI – Guardar e zelar pelos seus objetos pessoais
após utilizá-los;
VII – Zelar pela estrutura da Unidade e todos os
seus pertences;
VIII – Ter disciplina e bom comportamento em todas
as atividades internas e externas que participar;
IX – Obedecer às instruções dadas pelos
educadores/cuidadores, auxiliares de educadores/
cuidadores, equipe técnica, coordenação da
Unidade e demais servidores.

CAPÍTULO IX
DA ENTRADA

Art. 31  – A Unidade de Acolhimento Institucional
Betânia estará aberta para receber adolescente de
sexo masculino, com faixa etária de 12 a 18
(dezoito) anos de idade incompletos, afastadas do
convívio familiar por meio de medida protetiva de
acolhimento institucional (artigo 101, inciso VII, do
Estatuto da Criança e do Adolescente), quando
houver vaga disponível.
§ 1º - A Unidade de Acolhimento Institucional
Betânia é estruturada para atender ao número
máximo de 20 (vinte) adolescentes.
Art. 32  – Os adolescentes somente serão
recebidos através de determinação emanada do
Juízo da Vara da Infância e Juventude,
devidamente acompanhada da guia de
acolhimento, prevista no artigo 101, §3º da Lei
8.069/90.
§1º - O acolhimento institucional somente é cabível
quando não for possível a aplicação de outra
medida protetiva distinta do acolhimento;
§2º - Em casos excepcionais e de urgência, o
acolhimento poderá ser realizado pelo Conselho
tutelar desde que:
a) seja comprovada a comunicação ao Ministério
Público do fato que justifica o afastamento do
adolescente do convívio familiar, de acordo com o
parágrafo único do artigo 136 do ECA; e
b) demonstrado que não é possível a aplicação de
nenhuma outra medida protetiva prevista no ECA,
conforme princípio do artigo 100 daquele Estatuto.
§3º - Nos casos de acolhimento pelo Conselho
Tutelar, desde que observadas as condições do
§2º deste artigo, deverá ser comunicada ao Poder
Judiciário, pelo Coordenador, no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, conforme previsto no art. 93 da
legislação supra.
§4º - Sempre que um adolescente der entrada na
Unidade de Acolhimento Institucional Betânia, o
agente encaminhador deverá preencher a “Ficha
de Entrada”, disponível na unidade.
Art. 33  – Caso o acolhimento ocorra fora do horário
de expediente, o servidor de plantão deverá
observar as condições mencionadas acima bem
como comunicar, imediatamente, ao Coordenador
sobre a apresentação do adolescente para o
acolhimento.
§1º - O Coordenador verificará as informações e
autorizará o acolhimento, desde que seja
necessário.
§ 2º - Se o Conselho Tutelar solicitar que o
acolhimento ocorra por uma noite, para o fim de
no dia seguinte o trabalho de inserção na família
ocorrer, deverá haver a autorização expressa do
Coordenador da Unidade.
§3º - Ocorrido o acolhimento, a equipe técnica
deverá proceder à elaboração do Plano Individual
de Acolhimento - PIA, que deverá contar também
com a oitiva do adolescente e de seus pais ou
responsáveis.

CAPÍTULO X
DA SAÚDE

Art. 34  – A unidade deverá oferecer um cardápio
alimentar compatível com as necessidades dos
adolescentes acolhidos, sob orientação de um
profissional especializado em alimentação.
Art. 35  – Deverá ser afixado em local de fácil
acesso dos adolescentes acolhidos um cartaz
discriminando o cardápio da semana.
Art. 36  – O (a) Coordenador (a) deverá designar
um servidor da Unidade para acompanhar
periodicamente a validade de produtos alimentícios
ofertados.
Art. 37  – Todo adolescente acolhido deverá ter:
I – Acompanhamento médico de rotina, ou sempre
que necessitar, sendo os resultados anexados aos
seus Planos Individuais de Atendimento;
II – Acompanhamento odontológico preventivo ou
sempre que necessitar, sendo os resultados
anexados aos seus Planos Individuais de
Atendimento;
III – Cartão de vacina em dia.
Parágrafo único  - Se entender necessário, o
Coordenador da Unidade poderá solicitar ao
Conselho Tutelar a aplicação das medidas
previstas nos incisos V e VI do artigo 101, quando
o adolescente demandar atendimento médico,
psicológico, psiquiátrico, bem como inclusão em
programas oficiais ou comunitários de auxílio,
orientação e tratamento a alcoólatras ou
toxicômanos.
Art. 38  – Os Educadores/Cuidadores deverão
acompanhar a higiene pessoal de cada
adolescente acolhido, seguindo orientações da
equipe técnica.
Art. 39  – O Educador/Cuidador juntamente com o
Auxiliar de Eduador/Cuidador do período noturno,
deve relatar no livro próprio as ocorrências neste
período.

CAPÍTULO XI
DO ENSINO

Art. 40  - Todos os adolescentes acolhidos de
acordo com a sua faixa etária, deverão,
preferencialmente, estar matriculadas e
frequentando uma escola, próxima à Unidade de
Acolhimento.
Art. 41  – O pedagogo deverá fazer
acompanhamento escolar, sempre que necessário,
junto às escolas e professores dos adolescentes
acolhidos. Deverão ser anexadas aos Planos
Individuais de Atendimento de cada adolescente
acolhido as informações importantes sobre seu
desempenho e desenvolvimento escolar.
Parágrafo Único - Caso a equipe técnica da
Unidade entenda ser mais adequado ao Princípio
do Melhor Interesse do adolescente, esta última
poderá ser matriculada em escola próxima a
residência família de origem.
Art. 42  – Deverá ser feito trabalho de reforço
escolar com os adolescentes acolhidos que tiverem
necessidades.
Art. 43  – Os adolescentes acolhidos deverão ter
horários específicos para estudos, fazer a lição de
casa e trabalhos escolares.
Art. 44  – Temas de interesse dos adolescentes e
outros relacionados ao seu bem estar
biopsicossocial, serão tratados por profissionais da
unidade com os adolescentes acolhidos.

CAPÍTULO XII
DO TRABALHO DOS ADOLESCENTES

ACOLHIDOS
Art. 45  – Todos os adolescentes acolhidos, ao
completarem 14 anos, poderão frequentar uma
escola profissionalizante ou realizar um trabalho
compatível com a sua idade, observada a
legislação referente ao trabalho do menor,
especialmente o artigo 7º, inciso XXXIII, da
Constituição Federal.
Parágrafo único  – No caso de não existirem
escolas ou convênios que forneçam ensino
profissionalizante, o Município poderá oferecer
cursos e oficinas relacionadas aos trabalhos e
afazeres da Unidade de Acolhimento Betânia.
Art. 46  – A Unidade de Acolhimento Betânia
orientará o adolescente acolhido sobre as
vantagens de depositar em caderneta de poupança
de salário recebido em função de qualquer trabalho
realizado e o auxiliará no que for necessário para
que se efetive.
Art. 47  – O trabalho profissional não poderá
prejudicar o ensino dos adolescentes acolhidos.
Art. 48  – Os adolescentes acolhidos poderão
desempenhar trabalhos, de caráter educativo e
formador, dentro da unidade, sendo divididos em
2(dois) grupos:
I - Grupo 1: de 14 a 16 anos incompletos.
II - Grupo 2: de 16 a 17 anos.

CAPÍTULO XIII
DA VIDA EM COMUNIDADE

Art. 49  – Os passeios, comemorações e atividades
que os adolescentes acolhidos tiverem interesse
ou necessidade de participar devem ser
programados com antecedência. O cronograma
com datas e horários deve ser afixado em mural
exposto em local visível.
Parágrafo único  – Os adolescentes acolhidos
poderão participar de atividades externas, grupos
sociais e demais programas realizados pela
comunidade, sendo livres para exercer práticas
religiosas dentro e fora da unidade.

CAPÍTULO XIV
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DAS VISITAS
Art. 50  – As visitas serão realizadas no horário de
8 horas as 18 horas, durante toda a semana, desde
que previamente agendado com a Coordenação
da Unidade.
Art. 51  – As pessoas que desejarem visitar a
Unidade de Acolhimento Institucional Betânia fora
do horário de visitas só poderão fazê-lo com
autorização do (a) Coordenador  (a) responsável
havendo relevante justificativa.
Art. 52  – Todo visitante deverá apresentar
documento de identificação ao servidor da Unidade
e assinar o livro de visitas.
Art. 53  – Toda visita deverá constar no relatório do
profissional de plantão.
Parágrafo único -  O Coordenador poderá solicitar
do Conselho Tutelar auxílio para o estímulo do
contato do adolescente com os pais ou
responsáveis, com base no §4º do artigo 92 do
ECA.

CAPÍTULO XV
DAS NORMAS DISCIPLINARES E CONDUT AS

NAS EVASÕES
Art. 54  – As normas institucionais serão regidas
pelo presente regimento interno da Unidade, o qual
somente poderá ser alterado por comissão
interdisciplinar formada por profissionais de
psicologia, pedagogia, direito e assistência social
em conjunto com a coordenação da unidade de
acolhimento, seguindo o rito disposto no art. 90 e
parágrafo único do Estatuto da Criança e
Adolescente.
Art. 55  – As normas disciplinares tem por função
indicar, claramente, limites à conduta individual,
buscando o bem estar coletivo, através do
estabelecimento de regras de convivência que
serão formuladas pela coordenação em conjunto
com os acolhidos, levando -se em consideração o
perfi l  e histórico individual, registrado em
documento assinado por ambos.
Art. 56  – O não cumprimento das regras de
convivência acarretará em sanções cabíveis,
descritas no documento anteriormente
mencionado;
Art. 57  – As normas que impõem as regras de
convivência e suas sanções deverão ser fixadas
em local visível e de fácil acesso aos acolhidos,
bem como poderão ser revistas de forma periódica
em conjunto entre coordenação, equipe técnica e
os acolhidos;

Art. 58  – Poderão figurar como normas
disciplinares institucionais da Unidade de
Acolhimento, dentre outros relacionados, os
seguintes itens:
a) Horários para entrada, saída, refeições, higiene
pessoal, lazer e rotina escolar;
b)  Escalas para utilização dos equipamentos
esportivos e de lazer, bem como os demais de uso
comum;
c)  Escalas para realização de atividades
colaborativas na casa;
d)  Mecanismos de punição educativa e
disciplinares previstos no Estatuto da Criança e
do Adolescente, assim como nas legislações
correlatas;
Art. 59  - No caso de evasão de adolescente,
caberá ao Coordenador da Unidade, na condição
de guardião, registrar boletim de ocorrência e
comunicar o fato imediatamente à Vara da Infância
e Juventude da comarca, utilizando, se necessário,
o contato telefônico, sem prejuízo da formalização,
até o primeiro dia útil seguinte, por meio de ofício,
relatando as circunstâncias da evasão e as
medidas adotadas.

CAPÍTULO XVI
DOS VEÍCULOS DISPONÍVEIS À UNIDADE DE

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL BETÂNIA
Art. 60  – Em caso de necessidade de
deslocamento de mais de 01 (um) veículo para o
transporte dos adolescentes f ica sob
responsabilidade do (a) Coordenador (a) da
unidade o agendamento prévio à Coordenação da
Proteção Social Especial de Alta Complexidade.
Art. 61  – Caso seja necessário, cabe também ao
(a) Coordenador (a)   da unidade solicitar vale-
transporte à Secretaria de Desenvolvimento Social,
que tomará as providências cabíveis.

CAPÍTULO XVII
DA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE

ACOLHIMENTO BETÂNIA
Art. 62  – Deverá ser afixado na sala da
Coordenação a data da última e da próxima
limpeza da caixa d’água.
Art. 63  – Deverá ser afixada na sala da
Coordenação a data de vencimento dos extintores
de incêndio.
Art. 64  – Deverá ser afixada na sala da
Coordenação a data da últ ima e próxima
dedetização.

CAPÍTULO XVIII
DAS DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS

Art. 65  – Caberá a Coordenação da Unidade
solicitar da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, na pessoa de seu
representante, toda e qualquer manutenção
referente à Unidade (incluídos pequenos reparos
e demais questões estruturais).

Art. 66  – As receitas da unidade serão constituídas
por:
I – Tesouro municipal;
II – Recurso de Co-financiamento governamental,
quando houver.
Parágrafo Único  – Em caso de doações, estas
deverão ser comunicadas e sujeitas à análise da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,
através da sua Assessoria Jurídica.
Art. 67  – O patrimônio e despesas da unidade
serão constituídos por:
I – Roupas e pequenos utensílios para os
adolescentes;
II – Alimentação;
III – Material escolar;
IV – Remédios e material de higiene pessoal para
os adolescentes;
V - Aluguel de casa;
VI – Luz, água, gás, telefone e internet;
VII – Material de limpeza, de escritório, cultural e
esportivo;
VIII – Transportes das crianças, acompanhantes e
equipe técnica;
IX – Demais utensílios para casa;
X – Pequenas reparações na infraestrutura.
Parágrafo Único  – A unidade não poderá, sob
hipótese nenhuma, fornecer seus recursos a
terceiros, sob a forma de doação, donativos ou
empréstimos, sendo-lhe vedado posicionar-se
como caucionante de obrigações alheias.
Art. 68  – Observar-se-ão, em qualquer situação,
as normas financeiras vigentes.
Art. 69  – Os adolescentes acolhidos não
respondem, nem mesmo subsidiariamente, pelas
obrigações ou demais responsabilidade que a
Coordenação contrair em nome da unidade.

CAPÍTULO XIX
DO DESLIGAMENTO DA UNIDADE DE

ACOLHIMENTO
Art. 70  – O desligamento do adolescente acolhido
dar-se-á prioritariamente mediante reintegração à
família de origem, extensa ou colocação em família
substituta, atendendo ao Princípio do Melhor
Interesse da criança, mediante determinação
expressa do Juiz da Vara da Infância e Juventude.
§1º - Ao desligar-se da Unidade de Acolhimento
Institucional Betânia, serão encaminhados ao
responsável pela criança acolhida os originais dos
seus principais documentos pessoais, ficando na
Unidade as fotocópias.
§2º - Parágrafo segundo: após o desligamento, a
equipe técnica da Unidade irá acompanhar o
acolhido por um período de seis meses.

CAPÍTULO XX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 71  – A Coordenação da unidade deverá
apresentar ao Poder Judiciário e ao Ministério
Público relatório da situação de cada adolescente
acolhido, elaborado pela equipe técnica, dentro do
prazo requerido, sempre que lhe for solicitado.
Art. 72  – O endereço da Unidade de Acolhimento
Betânia é sigiloso e só poderá ser fornecido após
verif icação junto à Coordenação da Alta
Complexidade.
Art. 73  – É terminantemente proibido a qualquer
servidor e adolescente acolhido fumar nas
dependências da unidade.
Art. 74  – Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogando as disposições em
contrário.

Montes Claros/MG, 29 de maio de 2015.
Ruy Adriano Borges Muniz

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Procuradoria Geral

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

DECRETO Nº 3.297, DE 29 DE MAIO DE 2015.

DISPÕE SOBRE O REGIMENTO DA UNIDADE
DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DONA

JOANA CAMPOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Montes Claros, Estado de
Minas Gerais, no uso das atribuições legais, nos
termos dos artigos 71, inciso VI e 99, inciso I, alínea
c da Lei Orgânica Municipal, e demais disposições
legais pertinentes;

DECRETA:
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º  - A Unidade de Acolhimento Institucional
Dona Joana Campos é órgão da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social, de acordo
com o art. 34, II.3, do Decreto nº. 1.889/B, de 04
de junho de 2001 e, Lei Complementar nº 40, de
28 de dezembro 2012 e reger-se-á pelas normas
deste Decreto, que institui seu Regimento Interno.

CAPÍTULO II
NATUREZA E FINALIDADE

Art. 2º  - A Unidade de Acolhimento Dona Joana
Campos é um serviço do Município de Montes
Claros, integrante da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, que oferece acolhimento

provisório para crianças de 0 a 12 anos
incompletos, de ambos os sexos, afastados do
convívio familiar por meio de medida protetiva de
acolhimento institucional (artigo 101, inciso VII do
Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº.
8.069, de 13 de julho de 1.990).
§1º – Poderá ser aberta uma segunda Unidade,
nos moldes do caput desse artigo, a ser
denominada Dona Joana Campos II, caso o
número de acolhidos seja superior ao previsto no
artigo 31, §1º deste Regimento.
§2º – O Serviço de Acolhimento Institucional Dona
Joana Campos está inserido na Proteção Social
Especial de Alta Complexidade.
§3°  – O Acolhimento Institucional não implicará
privação de liberdade, conforme consta no artigo
101, §1º do ECA.
Art. 3º  - A Unidade de Acolhimento Dona Joana
Campos tem como finalidades:
I – Oferecer proteção e moradia provisória, dentro
de um ambiente residencial as crianças acolhidas,
nos termos do artigo 2º deste decreto;
II - Fortalecimento dos vínculos familiares e
promoção da reintegração familiar;
III – Proporcionar a integração em família
substituta, quando esgotados os recursos de
manutenção na família natural ou extensa;
IV - Atendimento personalizado e em pequenos
grupos, proporcionando ou subsidiando
acompanhamento psicossocial;
V – Defender os direitos, interesses e aspirações
das crianças acolhidas, conforme os artigos 92 e
70 do ECA;
VI – Zelar pela estrita observância da ética e
cidadania no acolhimento das crianças;
VII – Articular com a rede socioassistencial e
intersetorial zelando para que as crianças
permaneçam o menor tempo possível na
instituição.

CAPÍTULO III
DA ATUAÇÃO NA  PROTEÇÃO DAS

CRIANÇAS
Art. 4º  – Atuam na proteção das crianças acolhidas
no Serviço de Acolhimento Institucional Joana
Campos:

I – Poder Judiciário;
II – Ministério Público;
III – Conselho Tutelar;
IV - Município de Montes Claros através da; a)
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
b) Diretoria de Assistência Social; c) Coordenação
da Proteção Social Especial da Alta Complexidade;
d) Coordenação do Serviço de Acolhimento Joana
Campos.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 5º  - No que se refere à unidade, são deveres
da Secretaria de Desenvolvimento Social:
I – Zelar para que sejam acatados os atos
normativos do Município de Montes Claros;
II – Zelar para que as determinações do Judiciário
e Ministério Público sejam acatadas;
III - Providenciar a aquisição de recursos materiais
para a unidade;
IV – Providenciar a elaboração da previsão
orçamentária para o exercício seguinte.
Art. 6º  - No que se refere à unidade, são deveres
da Diretoria de Assistência Social:
I – Participar de reuniões técnicas/administrativas
e repassar as instruções à Coordenação da
Proteção Especial de Alta Complexidade para que
sejam tomadas as providências cabíveis;
II – Levar ao conhecimento dos órgãos
competentes a ocorrência de quaisquer
irregularidades;
III – Propor as alterações do Regimento Interno e
as levar ao conhecimento do Prefeito e Secretaria
de Desenvolvimento Social;
IV – Analisar e apresentar propostas em conjunto
com a Equipe Técnica de Referência de
Supervisão da Alta Complexidade, da Gerência de
Gestão do SUAS, a serem implantadas na unidade;
V – Promover capacitação continuada dos
servidores.
Art. 7º  - No que refere-se à unidade, são
atribuições da Coordenação da Proteção Social
Especial de Alta Complexidade:
I – Solicitar a Secretaria de Desenvolvimento Social
a aquisição de recursos materiais;
II – Oferecer suporte administrativo para a
Coordenação da Unidade;
III – Supervisionar as ações realizadas no âmbito
da Unidade;
IV – Monitorar a distribuição dos materiais
destinados a Unidade (com exceção dos gêneros
alimentícios que ficam sob responsabilidade da
Segurança Alimentar);
V – Participar de discussões no que se refere à
implantação de projetos na Unidade;
VI – Participar das alterações do Regimento
Interno.
Art. 8º  - Cabe a Coordenação da Unidade de
Acolhimento:
I – Zelar pela integridade física, psíquica e social
das crianças acolhidas;
II – Organizar a elaboração, em conjunto, com a
equipe técnica e demais colaboradores, do projeto
político-pedagógico do serviço;
III – Zelar pela organização da casa e pelo respeito

entre as crianças, entre os servidores, e entre estes
e aquelas;
IV – Acompanhar a realização do trabalho da
equipe técnica e dos demais servidores;
V – Inserir as crianças acolhidas em atividades
externas, incentivando o convívio social;
VI – Levantar mensalmente a quantidade de
alimentos, utensílios domésticos, material de
limpeza e demais itens que estejam em falta e
solicitar compras à Coordenação da Proteção
Social Especial de Alta Complexidade da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
VII – Encaminhar mensalmente à Coordenação da
Proteção Social Especial de Alta Complexidade
informações relativas ao consumo de bens dentro
da unidade;
VIII – Organizar a escala de horários, folgas e férias
da equipe de servidores e encaminhar estas
informações para a Coordenação da Proteção
Social Especial de Alta Complexidade;
IX – Controlar a frequência, por meio da folha de
ponto ou outro meio disponível, dos servidores da
unidade;
X – Comunicar a Coordenação da Proteção Social
Especial de Alta Complexidade da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social, qualquer
incidente ocorrido na unidade;
XI – Planejar juntamente com a equipe técnica o
menor tempo possível de permanência das
crianças na unidade;
XII – Estar disponível na unidade para atender
situações de emergência;
XIII – Estimular o constante desenvolvimento do
PIA (Plano Individual de Atendimento) das crianças
acolhidas;
XIV – Buscar junto a Vara da Infância e Juventude
informações sobre a tramitação dos processos de
acolhimento de cada criança acolhida, sempre que
for necessário.
Parágrafo único  - O (A) Coordenador (a) da
Unidade de Acolhimento Dona Joana Campos é
equiparado ao guardião, para todos os efeitos de
direito e deve representar e assistir as crianças
acolhidas, judicial e extrajudicialmente, conforme
o art. 92, parágrafo único do ECA.
Art. 9º  - Todo servidor deverá ser orientado pelo(a)
Coordenador(a) sobre normas e procedimentos
para com sua função e o bem estar da unidade, de
acordo com este Regimento.
Art. 10  - Observada a legislação municipal que
trata do Estatuto dos Servidores Públicos e o
devido processo legal, são passíveis de demissão
os servidores que:
I – Deixarem de cumprir com as determinações
deste Regimento Interno e do Estatuto da Criança
e Adolescente e legislações correlatas;
II – Agirem em desacordo com os fins e atribuições
da unidade.

CAPÍTULO V
DOS DEMAIS CARGOS DA UNIDADE E SUAS

RESPECTIVAS FUNÇÕES
Art. 11 – De acordo com Resolução Conjunta nº
01 de 18 de junho de 2009, deverão compor a
equipe mínima da unidade, os seguintes
servidores:
I - 01 (um) assistente administrativo;
II - 01 (um) educador/cuidador para até 10 (dez)
acolhidos por turno;
III - 01 (um) auxiliar de educador/cuidador para até
10 (dez) acolhidos por turno;
IV - 02 (dois) cozinheiros;
V - 02 (dois) serviços gerais;
VI - 01 (um) pedagogo;
VII – 01 (um) equipe técnica – com formação
superior, composta por:
a) 01 (um) Assistente Social;
b) 01 (um) Psicólogo.
Parágrafo Único  - A quantidade de profissionais
deverá ser aumentada quando houver usuários que
demandem atenção específica (com deficiência,
com necessidades específicas de saúde ou idade
inferior a 01 (um) ano, de acordo com o que
determina a Resolução Conjunta nº 01 de 18 de
junho de 2009, da seguinte maneira:
a) 01 (um) cuidador para cada 08 (oito) usuários
quando houver (01) um acolhido com demandas
específicas;
b) 01 (um) cuidador para cada 06 (seis) usuários,
quando houver (02) dois ou mais acolhidos com
demandas específicas;
Art. 12  - São funções do(a) Assistente
Administrativo (a) da Unidade de Acolhimento
Institucional Dona Joana Campos:
I – Auxiliar o(a) Coordenador(a) na apresentação
da prestação de contas e manutenção do depósito
de alimentos;
II – Controlar a entrada e saída dos materiais da
casa;
III – Organizar arquivos e demais documentos
referentes à unidade;
IV – Auxiliar no atendimento telefônico;
V – Realizar demais atividades de cunho
administrativo pertinentes à Unidade, tais como,
buscar e entregar documentos e transmitir recados,
entre outras,
VI – Zelar pelo bom andamento da unidade como
um todo.
Art. 13 - São funções dos Educadores/Cuidadores:
I – Cuidar da alimentação, higiene e proteção das
crianças acolhidas e comprometer-se com o
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processo de desenvolvimento das mesmas em
todas as fases;
II – Acompanhar, encaminhar, monitorar, os
acolhidos nas atividades internas e externas,
estimulando o relacionamento e o contato com a
comunidade;
III – Desenvolver em conformidade com a proposta
pedagógica da unidade de acolhimento atividades
lúdicas, pedagógicas, sociais, culturais de rotina
diárias que visam o fortalecimento da auto-estima,
tais como: alimentação, higiene pessoal e
ambiental, que contribuam para o desenvolvimento
de competências do ser e conviver;
IV – Acompanhar as atividades das crianças
acolhidas, propostas pela unidade, interna e
externamente, de forma que sejam desenvolvidas
com segurança, incluídos serviços como de saúde,
escola e outros;
V – Conferir sinais vitais e prestar primeiros
socorros em situação de emergência;
VI – Atuar em equipe cumprindo suas funções e
colaborando com os demais, garantindo o
ambiente seguro, protetor e educativo da unidade;
VII – Integrar-se com equipes intersetoriais e
interdisciplinares;
VIII – Atuar em projetos educativos, adaptando-o
a cada pessoa ou grupo com o qual se trabalha;
IX – Organizar arquivos de fotografia e registros
individuais sobre o desenvolvimento de cada
criança de modo a preservar sua história de vida;
X – Auxiliar na preparação das crianças acolhidas
para o desligamento, supervisionado por um
profissional de ensino superior;
XI – Cumprir a jornada de trabalho em
conformidade com a demanda do serviço (plantões
ou outras jornadas de rotina) bem como atender
as normas de higiene e segurança do trabalho;
XII – Executar outras atividades correlatas.
XIII – O servidor deverá respeitar o sigilo das
informações a que tenha conhecimento em razão
da atividade desempenhada dentro da Unidade de
Acolhimento, como endereço, telefone, situação
das crianças, das famílias, entre outras.
Art. 14  - São funções dos Auxil iares de
Educadores/Cuidadores:
I – Apoio às funções do Educador/Cuidador;
II – Cuidados com a moradia (organização e
limpeza do ambiente e higienização dos utensílios
e preparação dos alimentos, dentre outros);
III – Preparar alimentos e auxiliar os serviços de
nutrição no que lhe couber;
IV – Realizar os primeiros cuidados de alimentação
e higiene, na acolhida, e outros necessários;
V – Cumprir a jornada de trabalho em conformidade
com a demanda do serviço (plantões ou outras
jornadas de rotina) bem como atender as normas
de higiene e segurança do trabalho;
VI – Executar outras atividades correlatas.
VII – O servidor deverá respeitar o sigilo das
informações a que tenha conhecimento em razão
da atividade desempenhada dentro da Unidade de
Acolhimento, como endereço, telefone, situação
das crianças, das famílias, entre outras.
Art. 15  - São funções do(a) COZINHEIRO(A):
I – Limpar e higienizar todos os alimentos a serem
consumidos;
II – Limpar e higienizar todos os utensílios usados
na cozinha;
III – Verificar o estado e validade dos alimentos;
IV – Preparar refeições seguindo horários
estabelecidos, cardápio elaborado pela
nutricionista e receita;
V – Separar os alimentos em pequenas
quantidades conforme serão utilizados em cada
refeição e estocar e congelar o restante;
VI – Zelar pela limpeza da cozinha;
VII – Comunicar à coordenação falta de alimentos
e de outros utensílios utilizados na cozinha;
VIII – Obedecer rigorosamente medidas e
quantidades (inclusive de temperos) ao preparar
os alimentos;
IX – Manter a geladeira limpa a cada troca de
verduras e carnes;
X – Desligar e limpar a geladeira 1 (uma) vez por
mês;
XI  – Cumprir a jornada de trabalho em
conformidade com a demanda do serviço (plantões
ou outras jornadas de rotina) bem como atender
as normas de higiene e segurança do trabalho;
XII – Executar outras atividades correlatas.
§1º – O servidor deverá respeitar o sigilo das
informações a que tenha conhecimento em razão
da atividade desempenhada dentro da Unidade de
Acolhimento, como endereço, telefone, situação
das crianças, das famílias, entre outras.
§2º - Na ausência do servidor especificado no
caput, as funções mencionadas no parágrafo
anterior serão exercidas pelo auxiliar de educador/
cuidador ou na falta deste, pelo educador/cuidador.
Art. 16  - São funções dos SERVIÇOS GERAIS:

I – Limpar e manter a limpeza de todas as
dependências da Unidade de Acolhimento;
II – Cuidar do equipamento e produtos de limpeza
para que não hajam desperdícios;
III – Verificar e higienizar os banheiros pela manhã,
após os horários de banho dos usuários e sempre
que for necessário;
IV – Lavar e passar as roupas das crianças, roupas
de cama, tênis, sandálias, etc;

V – Lavar e alvejar os panos de prato e de chão
separadamente;
VI – Solicitar ao Coordenador os produtos de
limpeza e demais utensílios sempre que faltar;
VII – Verificar a validade dos produtos utilizados;
VIII  – Cumprir a jornada de trabalho em
conformidade com a demanda do serviço (plantões
ou outras jornadas de rotina) bem como atender
as normas de higiene e segurança do trabalho;
IX – Executar outras atividades correlatas;
§1º – O servidor deverá respeitar o sigilo das
informações a que tenha conhecimento em razão
da atividade desempenhada dentro da Unidade de
Acolhimento, como endereço, telefone, situação
das crianças, das famílias, entre outras.
§2º - Na ausência do servidor especificado no
caput, as funções mencionadas no parágrafo
anterior serão exercidas pelo auxiliar de educador/
cuidador ou na falta deste, pelo educador/cuidador.
Art. 17  - São funções do (a) PEDAGOGA (A):
I – Acompanhar a vida escolar das crianças
acolhidas;
II – Planejar e executar, junto com a equipe técnica,
o projeto político pedagógico da unidade;
III – Auxiliar nas tarefas, reforços e trabalhos
escolares;
IV – Supervisionar o material escolar das crianças;
V – Solicitar à coordenação da unidade material
escolar, quando necessário;
VI – Planejar e acompanhar passeios, atividades
culturais, aniversários, datas comemorativas,
dentre outros eventos que envolvam os acolhidos;
VII - Proporcionar juntamente com a Equipe de
Supervisão Técnica das Unidades de Acolhimento,
da Secretaria de Desenvolvimento Social,
treinamentos e demais orientações à equipe de
servidores;
VIII – Auxiliar e participar da construção do Plano
Individual de Atendimento (PIA) dos acolhidos.
§1º – O servidor deverá respeitar o sigilo das
informações a que tenha conhecimento em razão
da atividade desempenhada dentro da Unidade de
Acolhimento, como endereço, telefone, situação
das crianças, das famílias, entre outras.
§2º - Na ausência do (a) Coordenador (a) da
Unidade, as funções descritas no artigo 8º serão
exercidas por este servidor.
Art. 18  - São funções do(a) PSICÓLOGO(A):
I – Escutar, acompanhar e orientar os acolhidos
de forma individual e grupal;
II - Visitar e avaliar as condições das famílias das
crianças acolhidas na unidade;
III – Elaborar e participar da implantação de
projetos, estudos e discussões a respeito do
Regimento e da unidade;
IV – Fornecer relatórios ao Juiz da Vara da Infância
e Juventude, ao Ministério Público e demais
órgãos, dentro do prazo, quando solicitado;
V – Auxiliar o coordenador na orientação e
avaliação de propostas destinadas a unidade;
VI – Avaliar e encaminhar as crianças que
necessitem de acompanhamentos psicológicos;
VII – Proporcionar juntamente com o/a Assistente
Social e a Equipe de Supervisão Técnica das
Unidades de Acolhimento, da Secretaria de
Desenvolvimento Social, treinamentos e demais
orientações à equipe de servidores;
VIII – Encaminhar as crianças acolhidas aos
programas sociais e manter permanente
articulação com a rede para atendimento nas
esferas educacional, de saúde, entre outras;
IX – Estimular e participar dos processos de
reintegração às famílias de origem,extensa, ou na
impossibilidade, família substituta, das crianças
acolhidas;
X – Participar dos processos de desligamento dos
acolhidos e de reintegração à família de origem,
acompanhando a criança pelo prazo de 06 (seis)
meses;
XI – Auxiliar e participar da construção do Plano
Individual de Atendimento (PIA) das crianças
acolhidas.
§1º – O servidor deverá respeitar o sigilo das
informações a que tenha conhecimento em razão
da atividade desempenhada dentro da Unidade de
Acolhimento, como endereço, telefone, situação
das crianças, das famílias, entre outras.
§2º - Na ausência do (a) Coordenador (a) da
Unidade, as funções descritas no artigo 8º serão
exercidas por este servidor.
Art. 19  - São funções do(a) ASSISTENTE SOCIAL:
I – Escutar, acompanhar e orientar os acolhidos
de forma individual e grupal;
II - Avaliar e proporcionar o fortalecimento dos
vínculos sociais e comunitários das crianças
acolhidas;
III – Elaborar relatórios com parecer técnico a
serem remetidos ao Juiz da Infância e Juventude,
Ministério Público e demais órgãos, dentro do
prazo, quando for solicitado;
IV – Encaminhar as crianças acolhidas aos
programas sociais e manter permanente
articulação com a rede para atendimento nas
esferas educacional, de saúde, entre outras;
V – Proporcionar juntamente com o(a) Psicólogo(a)
e Equipe de Supervisão Técnica das Unidades de
Acolhimento da Secretaria de Desenvolvimento
Social, treinamentos e demais orientações à equipe
de servidores;
VI – Visitar e identificar as condições das famílias
das crianças acolhidas na unidade;

VII – Elaborar e participar da implantação de
projetos, estudos, e discussões a respeito do
Regimento da unidade;
VIII – Estimular e participar dos processos de
reintegração às famílias de origem,extensa, ou na
sua impossibilidade, família substituta, das
crianças acolhidas;
IX – Participar dos processos de desligamento dos
acolhidos e de reintegração à família de origem,
acompanhando a criança pelo prazo de 06 (seis)
meses;
X – Auxiliar e participar da construção do Plano
Individual de Atendimento (PIA) dos acolhidos.
§1º – O servidor deverá respeitar o sigilo das
informações a que tenha conhecimento em razão
da atividade desempenhada dentro da Unidade de
Acolhimento, como endereço, telefone, situação
das crianças, das famílias, entre outras.
§2º - Na ausência do (a) Coordenador (a) da
Unidade, as funções descritas no artigo 8º serão
exercidas por este servidor.

CAPÍTULO VI
DA PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA

Art. 20  - O indivíduo da comunidade que desejar
desenvolver atividades com as crianças acolhidas,
deverá ter autorização da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e do(a) Coordenador(a)
da Unidade de Acolhimento Institucional Dona
Joana Campos para exercer qualquer tipo de
trabalho dentro da unidade, observada a legislação
pertinente.
Art. 21  - É de responsabilidade da coordenação
da Unidade de Acolhimento Institucional Dona
Joana Campos o acompanhamento das atividades
realizadas por parceiros e esclarecimentos sobre
o Regimento e funcionamento da unidade,
ressaltado o sigilo.

CAPÍTULO VII
DAS DECISÕES A RESPEITO DA UNIDADE
DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DONA

JOANA CAMPOS
Art. 22  - Fica estabelecido que o(a)
Coordenador(a) da Unidade de Acolhimento
Institucional Dona Joana Campos responder
administrativamente pela unidade, nos termos da
lei.
Art. 23  - Compete à Coordenação da Proteção
Social Especial de Alta Complexidade juntamente
com a coordenação da unidade, estudar e propor
normas de funcionamento da Unidade de
Acolhimento Institucional Dona Joana Campos,
tendo em vista o previsto no Estatuto da Criança e
do Adolescente e legislações correlatadas,
observada a iniciativa legislativa do Prefeito.
Art. 24  - O (A) Coordenador(a) da Unidade de
Acolhimento Institucional Dona Joana Campos, a
equipe técnica, e a Equipe de Supervisão Técnica
da Alta Complexidade da Gerência de Gestão do
SUAS, deverão reunir-se quinzenalmente para
traçarem estratégias de ações junto aos acolhidos
e seus familiares.
Art. 25  - Sempre que o (a) Coordenador(a) se
ausentar da unidade, a equipe técnica zelará pelo
bom andamento e disciplina da unidade.
Art. 26  - Ao sair de férias ou licença, o(a)
Coordenador(a) deverá repassar todas as
informações e instruções necessárias para a
equipe técnica da unidade para que eles estejam
aptos a responder pela Unidade durante a sua
ausência.
Art. 27  - A Coordenação e a equipe de servidores
responderão pessoalmente pelas obrigações que
contraírem, sem a observância das normas legais,
em nome da Unidade e assumem a
responsabilidade pelo prejuízo que causarem,
dolosa ou culposamente, principalmente as que se
referirem ao Estatuto da Criança e do Adolescente,
ou ao presente regimento.
Art. 28 - A responsabilidade administrativa, civil e
penal dos servidores será apurada na forma da
lei.

CAPÍTULO VIII
DOS DIREITOS E DEVERES DAS CRIANÇAS

ACOLHIDAS
Art. 29 - São direitos das crianças acolhidas, de
acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente:

I – Estar devidamente matriculada e frequentar à
escola;
II – Ter acompanhamento médico, odontológico e
psicológico, disponibilizado pela rede pública de
saúde;
III – Participar de atividades culturais, sociais, de
lazer e comunitárias internas e externas à unidade;
IV – Liberdade de culto religioso e frequência em
qualquer instituição religiosa;
V – Manter os vínculos familiares, desde que não
haja risco à criança ou objeções determinadas pelo
Juiz da Infância e Juventude;
VI – Ter documentos, tais como registro de
nascimento e ou identidade, carteira de vacinação
e qualquer outro que lhe for de direito;
VII – Ter registro de suas atividades internas e
externas, situação escolar e histórico médico e
odontológico registrado em seu PIA (Plano
Individual de Atendimento);
VIII – Ter condições adequadas de moradia,
alimentação, saúde e proteção, dentro da unidade;

IX – Receber, por si ou por seu representante legal,
cópia de seus principais documentos ao desligar-
se da unidade.
Parágrafo único  - Os direitos e garantias
expressos neste Regimento Interno não excluem
outros decorrentes da Constituição Federal e dos
princípios por ela adotados, ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do
Brasil seja parte.
Art. 30  - São deveres das crianças acolhidas:
I - Frequentar a escola e dedicar-se aos estudos;
II – Zelar pela organização da Unidade;
III – Zelar pelos móveis, objetos e infra estrutura
da Unidade;
IV – Tratar os servidores e demais crianças com
cortesia e respeito;
V – Obedecer as normas e horários estabelecidos
pela coordenação e pelo Regimento Interno;
VI – Guardar e zelar pelos seus objetos pessoais
e brinquedos após utilizá-los;
VII – Zelar pela estrutura da Unidade e todos os
seus pertences;
VIII – Ter disciplina e bom comportamento em todas
as atividades internas e externas que participar;
IX  – Obedecer às instruções dadas pelos
educadores/cuidadores, auxiliares de educadores/
cuidadores, equipe técnica, coordenação da
Unidade e demais servidores.

CAPÍTULO IX
DA ENTRADA

Art. 31  – A Unidade de Acolhimento Institucional
Dona Joana Campos estará aberta para receber
crianças de ambos os sexos, com faixa etária de 0
a 12 (doze) anos de idade incompletos, afastadas
do convívio familiar por meio de medida protetiva
de acolhimento institucional (artigo 101, inciso VII,
do Estatuto da Criança e do Adolescente), quando
houver vaga disponível.
§ 1º - A Unidade de Acolhimento Institucional Dona
Joana Campos é estruturada para atender ao
número máximo de 20 (vinte) crianças.
Art. 32  – As crianças somente serão recebidas
através de determinação emanada do Juízo da
Vara da Infância e Juventude, devidamente
acompanhada da guia de acolhimento, prevista no
artigo 101, §3º da Lei 8.069/90.
§1º - O acolhimento institucional somente é cabível
quando não for possível a aplicação de outra
medida protetiva distinta do acolhimento;
§2º - Em casos excepcionais e de urgência, o
acolhimento poderá ser realizado pelo Conselho
tutelar desde que:
a) seja comprovada a comunicação ao Ministério
Público do fato que justifica o afastamento da
criança do convívio familiar, de acordo com o
parágrafo único do artigo 136 do ECA; E
b) demonstrado que não é possível a aplicação de
nenhuma outra medida protetiva prevista no ECA,
conforme princípio do artigo 100 daquele Estatuto.
§3º - Nos casos de acolhimento pelo Conselho
Tutelar, desde que observadas as condições do
§2º deste artigo, deverá ser comunicada ao Poder
Judiciário, pelo Coordenador, no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, conforme previsto no art. 93 da
legislação supra.
§4º - Sempre que uma criança der entrada na
Unidade de Acolhimento Institucional Dona Joana
Campos, o agente encaminhador deverá
preencher a “Ficha de Entrada”, disponível na
unidade.
Art. 33  – Caso o acolhimento ocorra fora do horário
de expediente, o servidor de plantão deverá
observar as condições mencionadas acima bem
como comunicar, imediatamente, ao Coordenador
sobre a apresentação da criança para acolhimento.
§1º - O Coordenador verificará as informações e
autorizará o acolhimento, desde que seja
necessário.
§ 2º - Se o Conselho Tutelar solicitar que o
acolhimento ocorra por uma noite, para o fim de
no dia seguinte ocorrer o trabalho de inserção na
família, deverá haver a autorização expressa do
Coordenador da Unidade.
§3º - Ocorrido o acolhimento, a equipe técnica
deverá proceder à elaboração do Plano Individual
de Acolhimento -  PIA, que deverá contar também
com a escuta da criança e de seus pais ou
responsáveis.

CAPÍTULO X
DA SAÚDE

Art. 34  – A unidade deverá oferecer um cardápio
alimentar compatível com as necessidades das
crianças acolhidas, sob orientação de um
profissional especializado em alimentação.
Art. 35  – Deverá ser afixado em local de fácil
acesso às crianças acolhidas um cartaz
discriminando o cardápio da semana.
Art. 36  – O (a) Coordenador (a) deverá designar
um servidor da Unidade para acompanhar
periodicamente a validade de produtos alimentícios
ofertados.
Art. 37  – Toda criança acolhida deverá ter:
I – Acompanhamento médico de rotina, ou sempre
que necessitar, sendo os resultados anexados aos
seus Planos Individuais de Atendimento;
II – Acompanhamento odontológico preventivo ou
sempre que necessitar, sendo os resultados
anexados aos seus Planos Individuais de
Atendimento;
III – Carteira de vacinação em dia.
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Parágrafo único  - Se entender necessário, o
Coordenador da Unidade poderá solicitar ao
Conselho Tutelar a aplicação das medidas
previstas nos incisos V e VI do artigo 101, quando
a criança demandar atendimento médico,
psicológico, psiquiátrico, bem como inclusão em
programas oficiais ou comunitários de auxílio,
orientação e tratamento a alcoólatras ou
toxicômanos.
Art. 38  – Os Educadores/Cuidadores deverão
acompanhar a higiene pessoal de cada criança
acolhida, seguindo orientações da equipe técnica.
Art. 39  – O Educador/Cuidador juntamente com o
Auxiliar de Eduador/Cuidador do período noturno,
deve relatar no livro próprio as ocorrências neste
período.

CAPÍTULO XI
DO ENSINO

Art. 40  - Todas as crianças acolhidas de acordo
com a sua faixa etária, deverão, preferencialmente,
estar matriculadas e frequentando uma escola,
próxima à Unidade de Acolhimento.
Art. 41  – O pedagogo deverá fazer
acompanhamento escolar, sempre que necessário,
junto às escolas e professores das crianças
acolhidas. Deverão ser anexadas aos Planos
Individuais de Atendimento de cada criança
acolhida as informações importantes sobre seu
desempenho e desenvolvimento escolar.
Parágrafo Único  - Caso a equipe técnica da
Unidade entenda ser mais adequado ao Princípio
do Melhor Interesse da Criança, esta última poderá
ser matriculada em escola próxima a residência
família de origem.
Art. 42  – Deverá ser feito trabalho de reforço
escolar com as crianças acolhidas que tiverem
necessidades.
Art. 43  – As crianças acolhidas deverão ter horários
específicos para fazer a lição de casa e trabalhos
escolares.
Art. 44  – Temas de interesse das crianças e outros
relacionados ao seu bem estar biopsicossocial,
serão tratados por profissionais da unidade com
as crianças acolhidas.

CAPÍTULO XII
DO TRABALHO DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS

Art. 45  – É vedado qualquer tipo de trabalho às
crianças acolhidas, nos termos do artigo 7º, inciso
XXXIII da Constituição Federal.

CAPÍTULO XIII
DA VIDA EM COMUNIDADE

Art. 46  – Os passeios, comemorações e atividades
que as crianças acolhidas tiverem interesse ou
necessidade de participar devem ser programados
com antecedência. O cronograma com datas e
horários devem ser afixados em mural exposto em
local visível.
Parágrafo Único  – As crianças acolhidas poderão
participar de atividades externas, grupos sociais e
demais programas realizados pela comunidade,
sendo livres para exercerem práticas religiosas
dentro e fora da unidade.

CAPÍTULO XIV
DAS VISITAS

Art. 47  – As visitas serão realizadas no horário de
08:00 horas às 18:00 horas, durante toda a
semana, desde que previamente agendado com a
Coordenação da Unidade.
Art. 48  – As pessoas que desejarem visitar a
Unidade de Acolhimento Institucional Dona Joana
Campos fora do horário de visitas só poderão fazê-
lo com autorização do (a) Coordenador  (a)
responsável havendo relevante justificativa.
Art. 49  – Todo visitante deverá apresentar
documento de identificação ao servidor da Unidade
e assinar o livro de visitas.
Art. 50  – Toda visita deverá constar no relatório do
profissional de plantão.
Parágrafo único  - O Coordenador poderá solicitar
do Conselho Tutelar auxílio para o estímulo do
contato da criança com os pais ou responsáveis,
com base no §4º do artigo 92 do ECA.

CAPÍTULO XV
DOS VEÍCULOS DISPONÍVEIS À UNIDADE DE

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DONA
JOANA CAMPOS

Art. 51  – Em caso de necessidade de
deslocamento de mais de 01 (um) veículo para o
transporte das crianças fica sob responsabilidade
do (a) Coordenador (a) da unidade o agendamento
prévio junto à Coordenação da Proteção Social
Especial de Alta Complexidade.
Art. 52  – Caso seja necessário, cabe também ao
(a) Coordenador (a)  da unidade solicitar vale-
transporte à Secretaria de Desenvolvimento Social,
que tomará as providências cabíveis.

CAPÍTULO XVI
DA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DONA
JOANA CAMPOS

Art. 53  – Deverá ser afixado na sala da
Coordenação a data da última e da próxima
limpeza da caixa d’água e a data da última e
próxima dedetização.
Art. 54  – Deverá ser afixado na sala da
Coordenação a data de vencimento dos extintores
de incêndio.

CAPÍTULO XVII
DAS DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS

Art. 55  –  Caberá a Coordenação da Unidade
solicitar da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, na pessoa de seu
representante, toda e qualquer manutenção
referente à Unidade (incluídos pequenos reparos
e demais questões estruturais).
Art. 56  – As receitas da unidade serão constituídas
por:
I – Tesouro municipal;
II – Recurso de Co-financiamento governamental,
quando houver.
Parágrafo Único  – Em caso de doações, estas
deverão ser comunicadas e sujeitas à análise da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,
através da sua Assessoria Jurídica.
Art. 57  – O patrimônio e despesas da unidade
serão constituídos por:
I – Roupas e pequenos utensílios para as crianças;
II – Alimentação;
III – Material escolar;
IV – Remédios e material de higiene pessoal para
as crianças;
V -  Aluguel de casa;
VI – Luz, água, gás, telefone e internet;
VII – Material de limpeza, de escritório, cultural e
esportivo;
VIII – Transportes das crianças, acompanhantes e
equipe técnica;
IX – Demais utensílios para casa;
X – Pequenas reparações na infraestrutura.
Parágrafo Único  – A unidade não poderá, sob
hipótese nenhuma, fornecer seus recursos a
terceiros, sob a forma de doação, donativos ou
empréstimos, sendo-lhe vedado posicionar-se
como caucionante de obrigações alheias.
Art. 58  – Observar-se-ão, em qualquer situação,
as normas financeiras vigentes.
Art. 59  – As crianças acolhidas não respondem,
nem mesmo subsidiariamente, pelas obrigações
ou demais responsabilidade que a Coordenação
contrair em nome da unidade.

CAPÍTULO XVIII
DO DESLIGAMENTO DA UNIDADE DE

ACOLHIMENTO
Art. 60  – O desligamento da criança acolhida dar-
se-á prioritariamente mediante reintegração à
família de origem, extensa ou colocação em família
substituta, atendendo ao Princípio do Melhor
Interesse da criança, mediante determinação
expressa do Juiz da Vara da Infância e Juventude.
§1º - Ao desligar-se da Unidade de Acolhimento
Institucional Dona Joana Campos, serão
encaminhados ao responsável pela criança
acolhida os originais dos seus principais
documentos pessoais, ficando na Unidade as
fotocópias.
§2º - Após o desligamento, a equipe técnica da
Unidade irá acompanhar o acolhido por um período
de seis meses.

CAPÍTULO XIX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 61  – A Coordenação da Unidade deverá
apresentar ao Poder Judiciário e ao Ministério
Público relatório da situação de cada criança
acolhida, elaborado pela equipe técnica, dentro do
prazo requerido, sempre que lhe for solicitado.
Art. 62  – O endereço da Unidade de Acolhimento
Dona Joana Campos é sigiloso e só poderá ser
fornecido após verificação junto à Coordenação da
Proteção Social Especial da Alta Complexidade.
Art. 63  – É terminantemente proibido a qualquer
servidor e criança acolhida fumar nas
dependências da unidade.
Art. 64  – Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogando as disposições em
contrário.

Montes Claros/MG, 29 de Maio de 2015.
Ruy Adriano Borges Muniz

Prefeito Municipal

Município de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

Decreto nº 3.306, 03 de junho de 2.015
REGULAMENTA A LEI N° 4223 DE 27 DE ABRIL
DE 2010, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL , no uso das atribuições
que lhe confere a alínea “a”, do inciso I, do art. 99
da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o
disposto na Lei Municipal nº 4.223, de 27 de abril
de 2010; Lei Federal nº 12.305 de 02 agosto de
2010, Resoluções CONAMA nº 307 de 05 de Julho
de 2002 e nº 448 de 18 de Janeiro de 2012.
DECRETA:

CAPÍTULO I
DO OBJETO

Art. 1° - Fica Regulamentado de acordo com as
diretrizes constantes deste Decreto:
I – O Programa Municipal de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civi l  relativo à
implantação e à operação da rede de pontos apoio
para pequenos volumes (CASCO);
II – A rede de Áreas para a Recepção de Grandes
Volumes;
III – Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos

da Construção Civil;
IV – O uso e estacionamento de caçambas
estacionárias e o transporte de resíduos de
construção civil e resíduos volumosos;
V – O uso de agregados reciclados em obras e
serviços públicos;
VI – O Sistema de Credenciamento de Áreas de
Triagem, Transbordo e Reciclagem de Resíduos
da Construção Civil.

CAPITULO II
DAS DEFINIÇOES

Art.  2° - Para os efeitos deste Decreto, ficam
estabelecidas as seguintes definições:
I – Agregado reciclado: Material granular
proveniente do beneficiamento de resíduos de
construção civil de natureza mineral (concreto,
argamassas, produtos cerâmicos e outros),
designados como Classe A pela legislação federal
especifica que apresenta características técnicas
adequadas para aplicação em obras de edificação
ou infraestrutura. Deverão atender as
especificações das Normas Brasileiras NBR
15.115/2004 e NBR 15.116/2004, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas ( ABNT);
II – Áreas de Reciclagem de Resíduos de
Construção Civil: estabelecimento destinado ao
recebimento e transformação de resíduos da
construção civil classe A, já triados, para produção
de agregados reciclados. Deverão atender às
especificações da norma brasileira NBR 15.114/
2004 da ABNT;
III – Áreas de Transbordo e Triagem de Resíduos
de Construção Civil e Resíduos Volumosos (ATT):
são os estabelecimentos privados destinados ao
recebimento de resíduos da construção civil e
resíduos volumosos gerados e coletados por
agentes privados, cujas áreas, sem causar danos
à saúde pública e ao meio ambiente, deverão ser
usadas para triagem dos resíduos recebidos,
eventual transformação e posterior remoção para
adequada disposição. Deverão atender às
especificações da norma brasileira NBR 15.112/
2004 da ABNT;
IV – Aterro de Resíduos de Construção Civil: áreas
onde serão empregadas técnicas de disposição de
resíduos da construção civil de origem mineral,
designado como “classe A” pela legislação federal
específica, visando a reservação de materiais de
forma segregadas que possibilite seu uso futuro
e/ou ainda, a disposição destes materiais, com
vistas à futura utilização da área, empregando
princípios de engenharia para confiná-lo ao menor
volume possível, sem causar danos à saúde
pública e ao meio ambiente. Deverão atender às
especificações da norma brasileira NBR 15.113/
2004 da ABNT;
V – Controle de Transporte de Resíduos (CTR):
documento emitido pelo transportador de resíduos
que fornece informações sobre gerador, origem,
quantidade e descrição dos resíduos e seu destino,
conforme diretrizes contidas nas normas
brasileiras;
VI – Geradores de Resíduos de Construção Civil:
pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas,
proprietárias ou responsáveis por obras de
construção civil ou empreendimentos com
movimentação de terra, que produzam resíduos
da construção civil;
VII – Geradores de Resíduos Volumosos: pessoas
físicas ou jurídicas, públicas ou privadas,
proprietárias, locatárias ou ocupantes de imóvel
em que sejam gerados resíduos volumosos;
VIII – Grandes Volumes de Resíduos da
Construção Civil e Resíduos Volumosos: são
aqueles contidos em volumes superiores a 1 (um)
metro cúbico;
IX – Pequenos Volumes de Resíduos da
construção Civil e resíduos Volumosos: são
aqueles contidos em volumes até 1 (um) metro
cúbico;
X – Pontos de apoio para pequenos volumes
(CASCO): equipamentos públicos destinados ao
recebimento de resíduo da construção civil e
resíduos volumosos limitados a 1 (um) metro
cúbico por descarga, gerados e entregues pelos
munícipes, podendo ainda ser coletados e
entregues por pequenos transportadores
diretamente contratados pelos geradores,
equipamentos esses que, sem causar danos a
saúde pública e ao meio ambiente, deverão ser
usados para triagem de resíduos recebidos,
posterior coleta diferenciada e remoção para
adequada disposição. Deverão atender às
especificações da norma brasileira NBR 15.112/
2004 da ABNT;
XI – Reservação de Resíduos: procedimento
operacional que tem por finalidade viabilizar a
reutilização ou reciclagem futura de resíduos
triados e dispostos segregadamente;
XII – Resíduos de Construção Civil: os materiais
residuais oriundo de construções, reformas,
reparos, restaurações e demolições de obras de
construção civil, bem como os resultantes da
preparação e escavação de terrenos, tais como
tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solo,
rocha, madeira, forro, argamassas, gesso, telhas,
pavimento asfáltico, vidros, plástico, tubulações,
fiação elétrica, metais, todos comumente
denominados de entulho de obras. Devem ser
classificados nas classes A, B, C e D, conforme

legislação federal específica;
XIII – Resíduos Volumosos: são os resíduos
provenientes de processos não industriais,
constituídos basicamente de materiais volumosos
não removidos pela coleta publica municipal
rotineira, como moveis e equipamentos domésticos
inutilizados, grandes embalagens e peças de
madeira, resíduos vegetais provenientes da
manutenção de áreas verdes públicas ou privadas
e outros, comumente chamados de bagulhos;
XIV – Transportadores de Resíduos de Construção
e Resíduos Volumosos: pessoas físicas ou
jurídicas, encarregadas da coleta e do transporte
remunerado dos resíduos entre a fonte geradora e
as áreas de destinação legal.
Art. 3°  - Os pontos de Apoio para pequenos
volumes ocuparão áreas públicas ou viabilizadas
pela administração pública.
§1°  - Será dada preferência as áreas já degradadas
por descarte irregular de resíduos.
§2°  - Os Pontos de Apoio para Pequenos Volumes
serão implantados pela administração municipal,
segundo diretrizes estabelecidas pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano,
observadas a legislação de uso e ocupação de solo
e de acordo com adequado planejamento com
vistas à sustentabilidade técnica, ambiental e
econômica.
Art. 4°  - A Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Planejamento Urbano, ou agente por ela
designada, será responsável pela operação
adequada dos pontos de apoio para pequenos
volumes.
Art. 5°  - Os pontos de apoio para pequenos
volumes, sem comprometimento de suas funções,
poderão ser utilizados de forma compartilhada por
grupos locais que desenvolvam ações de coleta
seletiva de resíduos sólidos recicláveis, de origem
domiciliar.
Art. 6°  - Para a implantação dos pontos de apoio
para pequenos volumes deverão ser previstas as
seguintes condições:
I  - Isolamento da área;
II – preparação de locais para disposição
diferenciada dos resíduos;
III – identificação do ponto de apoio para pequenos
volumes e dos resíduos que poderão ser recebidos;
IV – controle dos resíduos recebidos e dos resíduos
retirados.
Art. 7°  - O isolamento do ponto de apoio para
pequenos volumes dar-se-á mediante cercamento
do perímetro e sempre que possível implantação
de cerca viva ou instalação sustentável;
Art. 8°  - Para a disposição diferenciada de
resíduos, o equipamento deverá contar com áreas
específicas, fisicamente isoladas, que possibilitem
a disposição, em separado, de resíduos de
características e densidades diversas.
Art. 9°  - O ponto de apoio para pequenos volumes
deverá ser sinalizado com placas de identificação
visível, junto à sua entrada, na qual deverão
constar, também, os tipos de resíduos recebíveis
e proibidos.
Art. 10  - A Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Planejamento Urbano elaborará relatórios
mensais, contendo:
I – Quantidade de resíduos recebidos mensalmente
em cada um dos pontos de apoio para pequenos
volumes;
II – quantidade e destino dos diversos tipos de
resíduos triados.
Art. 11 - A operação dos pontos de apoio para
pequenos volumes deverá obedecer as seguintes
condições gerais:
I – a unidade receberá apenas resíduos da
construção civil, resíduos volumosos e resíduos
domiciliares secos recicláveis;
II – os resíduos que forem descarregados deverão
ser integralmente triados, evitando-se o acumulo
de materiais não triados;
III – os resíduos deverão ser triados por suas
características e acondicionados separadamente
no ato da descarga nos locais adequados dentro
da unidade;
IV – o acondicionamento dos materiais descartados
ou armazenados temporariamente deverá ser
efetuado de modo a impedir o acumulo de água;
V – a remoção de resíduos do ponto de apoio de
pequenos volumes deverá estar acompanhada
pelo respectivo registro de transporte de resíduos,
emitido em 3 (três) vias, de acordo com o modelo
constante do Anexo “A” integrante deste Decreto.
Paragrafo único: Fica proibida a descarga nos
pontos de apoios de pequenos volumes de
resíduos domiciliares passiveis de coleta domiciliar
convencional.
Art. 12  - Os resíduos da Construção Civil de origem
mineral removidos dos pontos de apoio para
pequenos volumes, designados como “classe A”
pela legislação federal específica (Concreto,
argamassas, produtos cerâmicos entre outros),
excluídos os produtos a base de gesso e amianto,
deverão ser:
I – reutilizados;
II – reciclados na forma de agregados;
III – ou encaminhados a Aterros de Resíduos da
Construção Civi l ,  com uma das seguintes
destinações:
a) para reservação segregada e futura utilização;
b) para constituição de espaço com utilidade
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urbana definida em projeto próprio, desde que
licenciados.
Paragrafo único : Os demais tipos de resíduos da
construção civil e os resíduos volumosos deverão,
obedecida às normas específicas, serem
encaminhados:
I – à reutilização;
II – à reciclagem;
III – à armazenagem;
IV – ou aterros adequados.

CAPÍTULO III
DA REDE DE ÁREAS PARA RECEPÇAO DE

GRANDES VOLUMES
Art. 13  - Serão implantados e operados por
particulares interessados, observando-se a
legislação municipal de uso e ocupação de solo,
bem como a legislação federal e estadual de
controle da poluição ambiental, quando for exigível:
I – as Áreas de Transbordo e Triagem de Resíduos
da Construção Civil e Resíduos Volumosos ( ATT);
II – as Áreas de Reciclagem;
III – e os Aterros de Resíduos de Construção Civil;
Art. 14  - Os empreendedores interessados na
implantação de Áreas de transbordo e Triagem de
Resíduos da Construção Civil e Resíduos
Volumosos deverão apresentar seu projeto de
empreendimento à Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Planejamento Urbano;
§1°  -  A Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Planejamento Urbano emitirá parecer de
viabilidade operacional. Sendo favorável a
implantação, encaminhará para a Secretaria
Adjunta de Meio Ambiente que após análises dos
aspectos inerentes a viabilidade ambiental emitirá
a respectiva licença de funcionamento;
§2º – Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Planejamento Urbano emitirá Certificado de
estabelecimento Credenciado;
Art. 15  - As Áreas de transbordo e triagem de
resíduos da construção civil e resíduos volumosos
deverão obedecer às condições estabelecidas na
legislação vigente, notadamente constante a:
I – isolamento da área;
II – identificação das atividades que serão
desenvolvidas e do número de licença ambiental
e certificado de credenciamento junto a Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano;
III – definição do sistema de proteção ambiental;
IV – documentação de controle dos resíduos que
deverá ser elaborado como previsto na NBR
15.115/2004 da ABNT.
Art. 16  - Os resíduos recebidos nas áreas de
transbordo e triagem de resíduos da construção
civil e resíduos volumosos, conforme o controle
de transporte de resíduos a que se refere o anexo
“A” integrante desse Decreto, deverão ser
controlados cumulativamente quanto:
I – a procedência;
II – a quantidade;
III – a qualidade.
Art. 17 - A operação nas áreas de transbordo e
triagem de resíduos da construção civil e resíduos
volumosos deverá estar em conformidade com a
NBR 15.112/2004 da ABNT, notadamente em
relação as seguintes condições gerais:
I – a unidade receberá resíduos da construção civil;
II – só serão aceitas cargas desprovidas de
contaminação de resíduos domésticos e com a
devida cobertura;
III – Os resíduos descarregados na área de
transbordo e triagem de resíduos da construção
civil deverão estar acompanhados do respectivo
Controle de Transporte de Resíduos (CTR), emitido
pelo transportador, em conformidade com o anexo
“A” desse Decreto, bem como deverão ser
integralmente triados, evitando acúmulo de
materiais não triados;
IV – os resíduos deverão ser classificados pela sua
natureza, sendo subclassificados quando possível,
bem como serem acondicionados em locais
adequados e diferenciados obedecendo a suas
categorias;
V – o acondicionamento dos materiais
descarregados ou armazenados temporariamente
deverá impedir o acúmulo de água;
VI – os rejeito e eventuais segregados deverão ser
encaminhados aos locais adequados para
deposição;
VIII – a remoção dos resíduos da área de
transbordo e triagem deverão estar acompanhados
de respectivo controle de transporte de resíduos,
conforme anexo “A” , emitido em 3 (três) vias.
Art. 18 - Os resíduos da construção civil de origem
mineral, classificados como “Classe A” pela
legislação federal que o define, excluídos os
produtos a base de gesso e amianto, deverão ser:
I – reutilizados;
II – ou reciclados na forma de agregados;
III – ou encaminhados aos aterros de resíduos da
construção civil, para reservação segregada e
futura utilização ou para constituição de espaços
com utilidade urbana definida em projeto próprio.

Paragrafo Único: Os demais tipos de resíduos da
construção civil deverão, obedecidas a legislação
específica, ser encaminhados:
I – a reutilização;
II – a reciclagem;
III – a armazenagem;

IV – ou a aterros adequados.
Art. 19  - Os resíduos volumosos deverão ser
encaminhados:
I – a reutilização;
II – a reciclagem;
III – a armazenagem;
IV – ou a para áreas de destinação adequadas.
Art. 20  - A limpeza das vias, em decorrência do
trafego de cargas de resíduos mal acondicionados
em qualquer via da cidade e o/ou entorno das áreas
de transbordo e triagem de resíduos da construção
civil, será de responsabilidade do transportador.
Paragrafo único : A obrigação prevista nesse caput
deverá constar do respectivo projeto, sujeitando-
se o transportador, quando em desacordo, à perda
do seu credenciamento e às sanções legais.
Art. 21  - A transformação dos materiais triados
somente poderá ser realizada na própria área de
transbordo e tr iagem, se a área possuir
licenciamento específico para essa finalidade e o
devido credenciamento junto à Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano.
Paragrafo Único : Deverão ser credenciadas junto
à Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Planejamento Urbano as seguintes atividades:
I – Grandes e pequenos Transportadores de
resíduos da construção civil;
II – Empreendimentos de recepção e tratamento
de resíduos da construção civil, áreas de (ATT);
Art. 22  - Os resíduos da construção civil oriundos
de eventos de grande porte (Grandes demolições
e escavações, calamidade e outros), após consulta
a Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Planejamento Urbano, poderão ser encaminhados
diretamente para aterros da construção civil para:
I – triagem;
II – reutilização;
III – reciclagem;
IV – reservação segregada e futura utilização;
V – ou para construção de espaços com utilização
urbana definida em projeto próprio.
Paragrafo único : Solos de escavação poderão ser
encaminhados diretamente para a cobertura de
Aterros Sanitários.
Art. 23  - Os empreendedores responsáveis por
áreas de reciclagem, transporte e por aterros de
resíduos da construção civil deverão seguir as
diretrizes:
I – Definidas nos processos de licenciamento pelos
órgãos competentes:
a) Implantação;
b) Apresentação de projetos;
c) Operação;
II – Estabelecidas normas técnicas brasileiras
específicas, notadamente no tocante a:
a) Compatibilidade da área com a legislação de
uso e ocupação de solo e com a legislação
ambiental;
b) Soluções adequadas de acesso, localização,
isolamento e sinalização;
c) Soluções para projeção de águas subterrâneas
e superficiais;
d) Triagem integral dos resíduos recebidos;
e) Estabelecimento dos planos de controle,
monitoramento, manutenção e operação definida
nas normas técnicas brasileiras;
f) Documento comprobatório do controle de
resíduos recebidos, resíduos aceitos e dos
resíduos retirados, conforme os planos que
deverão ser elaborados;
Art. 24  - As áreas de transbordo e triagem públicas,
áreas de reciclagem públicas e aterros de resíduos
da construção civil públicos, destinadas a recepção
de resíduos da construção civil e resíduos
volumosos oriundos de ações públicas de limpeza,
deverão seguir todas as normas e diretrizes
contidas nesse Decreto.
Art. 25  - O empreendedor será responsável pela
operação adequada das áreas de transbordo e
triagem de resíduos da construção civil, áreas de
reciclagem e aterros de resíduos da construção
civil.

CAPÍTULO IV
DOS PROJETOS DE GERENCIAMENTO DE

RESIDUOS DA CONST. CIVIL
Art. 26  - Os projetos de gerenciamento de resíduos
da construção civil:
I – elaborados e implementados pelos geradores
de grande volumes, definidos do sistema de gestão
sustentável de resíduos da construção civil
resíduos volumosos do Município;
II – elaborados pelos órgãos municipais
responsáveis por projetos, especificações técnicas,
memoriais descritivos e outros documentos
referente as obras públicas municipais e
implementados pelos executores de obras públicas
municipais, inclusos os detentores de contratos
decorrentes de quaisquer modalidade de licitação
pública.
§1°  - Os projetos de gerenciamento de resíduos
da construção civil terão como objetivo estabelecer
os procedimentos necessários para minimização
da geração, o manejo e destinação
ambientalmente adequados dos resíduos, em
conformidade com as diretrizes do sistema de
gestão sustentável de resíduos da construção civil
e resíduos volumosos.
§2°  - O projeto de gerenciamento de resíduos da
construção civil de empreendimentos e atividades:
I – sujeito ao licenciamento ambiental, deverá ser

analisado dentro do processo de licenciamento,
junto ao órgão ambiental municipal e/ou outros
órgãos competentes.
II – não enquadramento na legislação como
sujeitos ao licenciamento ambiental, deverá ser
apresentado juntamente com o projeto do
empreendimento para análise pelo órgãos
competentes do poder publico municipal.
§3°  - A Secretaria Municipal de Planejamento e
Gestão, responsável pela licitação de obras
públicas municipais deverá incluir as exigências
referentes aos projetos de gerenciamento de
resíduos da construção civil nos editais referentes
a estas obras.
Art. 27  - Os projetos de gerenciamento de resíduo
da construção civil deverão contemplar as
seguintes etapas:
I – Caracterização: etapa em que o gerador deverá
identificar e quantificar os resíduos de construção
e demolição gerados no empreendimento;
II – triagem: deverá ser realizada preferencialmente
pelo gerador, na origem, ou ser realizadas na área
de destinação licenciadas no sistema de gestão
sustentável de resíduos da construção civil no
município, respeitadas as classes de resíduos
estabelecidos na legislação específicos;
III – acondicionamento: o gerador deverá garantir
o confinamento dos resíduos desde a geração até
a etapa de transporte, assegurando, em todos os
casos em que seja possível, a condição de
reutilização e de reciclagem;
IV – transporte: deverá ser realizado pelo próprio
gerador ou por transportador cadastrado pelo poder
publico, respeitadas as etapas anteriores e as
normas técnicas vigentes para o transporte de
resíduos;
V – destinação: deverá ser prevista e realizada em
áreas de destinação licenciadas e credenciadas
pelo poder publico e devidamente guiadas pelo
controle de transporte de resíduos.
§1°  - Os projetos de gerenciamento de resíduos
da construção civil com atividades de demolição
deverão incluir a identificação dos componentes
da construção e sua posterior desmontagem
seletiva, visando:
I – a minimização da geração de resíduos;
II – e a potencialização das condições de
reutilização e reciclagem de cada uma das classes
de resíduos segregados.
§2°  - Os responsáveis pelos projetos de
gerenciamento de resíduos da construção civil
deverão, quando necessário, apontar os
procedimentos a serem tomados para a correta
destinação de outros resíduos, como os de
serviços de saúde e domiciliares, provenientes de
ambulatórios e refeitórios, obedecida a legislação
específica especificas.
§3°  - Os responsáveis pelos projetos de
gerenciamento de resíduos da construção civil
poderão desenvolvê-lo de acordo com as
informações mínimas presentes no modelo
constante do anexo “B” integrante deste Decreto.
 Art. 28  - A implementação do projeto de
gerenciamento de resíduo da construção civil pelos
geradores poderá ser realizada mediante a
contratação de serviços de terceiros, desde que
discriminada as responsabilidades das partes.
§1°  - A contratação dos serviços de triagem,
transporte e destinação deverão ser formalizadas
entre as partes, aceitando-se como expressão legal
de contrato os registros realizados nos controles
de transportes de resíduos estabelecidos no
sistema de gestão sustentável de resíduos da
construção civil e resíduos volumosos.
§2°  - Todos os executores contratados para a
realização das etapas previstas no projeto de
gerenciamento de resíduos da construção civil
deverão estar licenciados junto aos órgãos
municipais competentes.
Art. 29  – A  Secretaria Municipal de Infraestrutura
e Planejamento Urbano será o órgão municipal
responsável pela análise de projetos de obras, por
meio de lista oficial, sobre:
I – os transportadores com cadastro valido;
II – As áreas licenciadas e credenciadas para
deposição regular dos resíduos.
Art. 30°  - Constatada pela fiscalização da
administração pública a deposição de resíduos
provenientes de obras em locais incorretos, e o
consequente descumprimento das
responsabilidades estabelecidas no projeto de
gerenciamento de resíduos sólidos da construção
civil, será solicitado pela fiscalização e decretado
pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Planejamento Urbano, o embargo da obra.
§1°  - Verificada desobediência ao embargo, será
requisitada força policial e requerida a imediata
abertura de inquérito policial para apuração de
responsabilidade do infrator pelo crime de
desobediência previsto no código penal e Crime
Ambiental previsto na Lei de Crimes Ambientais,
encaminhando-se processo devidamente instruído
para as providências judiciais cabíveis.
§2°  - O levantamento do embargo da obra só será
realizado após a devida correção, pelo infrator, da
deposição incorreta realizada, ou no caso de esta
correção já tenha sido realizada emergencialmente
pelo poder publico, após a realização de correção
equivalente, indicada pelo responsável pelo setor
de fiscalização.

§3°  – A solicitação do proprietário da obra para
levantamento do embargo deverá ser
encaminhado pela fiscalização em processo
devidamente instruído a Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Planejamento Urbano, e deverá ser
por esta analisada para decisão sobre o
levantamento ou não do embargo.
§4°  - Não deverá transcorrer prazo superior a dois
dias uteis entre a solicitação do proprietário e a
manifestação da fiscalização, e entre esta e o
posicionamento da Secretaria.
§5°  - A decretação do embargo definido no caput
deste artigo não exime os responsáveis de outras
penalidades previstas na Lei nº 4.223 de 27 de Abril
de 2010.
Art. 31  - A emissão de “Habite-se” ou “Alvará de
Conclusão”, pelo órgão competente do Poder
Público Municipal, para os empreendimentos dos
geradores de grande volumes de resíduos de
construção, estará condicionada à apresentação:
I – dos Controles de Transporte de Resíduos;
II – e outros documentos de contratação de
serviços, comprovante do correto transporte,
triagem e destinação dos resíduos gerados.
Art. 32  - Os geradores de resíduos de construção,
submetidos a contratos com o Poder Publico,
deverão comprovar durante a execução, nas
medições, e no término da obra, o cumprimento
das responsabilidades definidas no projeto de
gerenciamento de resíduos da construção civil.
Paragrafo Único : entre as responsabilidades
previstas no caput dar-se-á especial atenção
aquelas relativas a correta triagem, transporte dos
resíduos gerados.

CAPÍTULO V
DO USO E ESTACIONAMENTO DE
CAÇAMBAS EST ACIONÁRIAS E O
TRANSPORTE DE RESIDUOS DE

CONSTRUÇÃO CIVIL E RESIDUOS
VOLUMOSOS

SEÇÃO I
DO LICENCIAMENTO

Art. 33 - O estacionamento de caçambas no
Município de Montes Claros, destinado à remoção
e transporte de entulho (resíduos da construção
civil e resíduos volumosos), e o transporte destes
resíduos por outros tipos de dispositivos em
veículos automotores serão exercidos por
empresas licenciadas exclusivamente para
prestação destes serviços.
§1°  - As empresas que realizam as atividades
citadas no caput deverão se submeter a
licenciamento condicionado ao cadastramento
junto a MCTRANS.
§2°  - A Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Planejamento Urbano deverá ser cientificada pela
MCTRANS do referido cadastramento.
§3° - O cadastro terá sua validade definida pelo
departamento responsável e poderá ser suspenso
ou cassado, conforme a aplicação de penalidades
definidas na Lei nº 4.223 de 27 de abril de 2010.
§4°  - O requerimento para cadastro deverá estar
instruído com os seguintes documentos:
I – Inscrição junto ao cadastro nacional de pessoa
jurídica, do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF);
II – Inscrição no Cadastro de Contribuinte
Municipal;
III – Informações relativas aos veículos e às
caçambas ou outros dispositivos de coleta.
§5°  - Estarão isentos da apresentação dos
documentos citados, obrigando-se apenas à
apresentação de carteira de identidade, os
operadores que operem com pequenos veículos
automotores, com capacidade limitada a 1 (um)
metro cúbico de resíduos.
§6°  - A licença para operação de veículos a tração
animal deverá obedecer aos dispositivos da lei nº
4.223 de 27 de abril de 2010 e aos critérios
estabelecidos pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Planejamento Urbano.
§7°  - A licença para remoção de resíduos de
construção e resíduos volumosos deverá ser
renovada anualmente e estará condicionada:
I – à obediência do prazo improrrogável de até trinta
dias após o vencimento da licença;
II – à vistoria dos veículos pelo departamento
responsável.

SEÇÃO II
DA DESTINAÇÃO DOS RESIDUOS

COLETADOS
Art. 34  - Os locais permitidos para depósito dos
resíduos coletados são aqueles definidos no art.
7° da Lei 4.223, de 27 de Abril de 2010, constituinte
da rede de áreas para recepção de grandes
volumes no município, a saber:
I – Áreas de transbordo e triagem de resíduos da
construção civil e resíduos volumosos (ATT);
II – Áreas de Reciclagem;
III – Aterros de Resíduos da Construção Civil.
§1°  - Nos locais referidos nos incisos, I, II, III do
caput, os resíduos deverão:
I – ser objeto de triagem;
II – ser objeto de transbordo, se necessário;
III – visar sua reuti l ização, reciclagem ou
reservação segregada;
IV – seguir as especificações das normas
brasileiras NBR 15.112/2004, NBR 15.113/2004,
NBR 15.114/2004 da ABNT.



§2°  - Caso a empresa cadastrada deposite os
resíduos coletados em locais inapropriados
incorrerá nas penalidades previstas no art. 19, da
Lei nº 4.223 de 27 de abril de 2010.
§3°  - Os transportadores que operem com veículos
com capacidade limitada a 1 (um) metro cúbico de
resíduos poderão dispô-los nos pontos de apoio
de pequenos volumes estabelecidos pelo Poder
Público, em conformidade com Legislação
Municipal.

SEÇÃO III
DAS ESPECIFICAÇÕES

Art. 35 - As caçambas utilizadas deverão obedecer
às especificações e requisitos a seguir:
I – possuir dimensões externas máximas de até
2,65 m (dois metros e sessenta e cinco
centímetros) de comprimento, por 1,76 m (um
metro e setenta e seis centímetros) de altura,
conforme o disposto no Anexo “C” a este Decreto;
II – deverão possuir dispositivos refletivos que
garantam sua visibilidade em dias chuvosos e
períodos noturnos, dados informativos para
identificação e cor, em conformidade com o
disposto no anexo “C” a este Decreto.

Art. 36  - Os geradores contratantes dos serviços
e as empresas cadastradas deverão obedecer às
seguintes diretrizes definidas nos arts. 12 e 13 ,
da Lei 4223 de 27 de Abril de 2010:
I – os geradores ficam proibidos:
a) de utilizar caçambas metálicas estacionarias
para a disposição de outros resíduos que não
exclusivamente resíduos de construção e resíduos
volumosos;
b) de utilizar chapas, placas e outros dispositivos
suplementares que promovam a elevação da
capacidade volumétrica de caçambas metálicas
estacionarias, devendo estas serem utilizadas
apenas até o seu nível superior;
II – Os geradores, quando usuários de serviços de
transporte, f icam obrigados a uti l izar
exclusivamente os serviços de remoção de
transportadores cadastrados pela MCTRANS;
III – os transportadores ficam proibidos:
a) Da utilização de seus equipamentos para
transporte de outros resíduos que não
exclusivamente resíduos de construção civil e
resíduos volumosos;
b) De sujar as vias públicas durante a carga e
transporte dos resíduos;
c) De fazer o deslocamento de resíduos sem o
respectivo documento de Controle de Transporte
de Resíduos a que se refere o anexo “A” integrante
deste Decreto;
d) De utilizar caçambas estacionarias em más
condições de conservação e de retirá-las e
transportá-las quando preenchidas além dos
limites superior e lateral permitido, particularmente
quando a ferragem e elementos pontiagudos;
c) De retirar e transportar as caçambas quando
preenchidas com resíduos indevidos.
d) Exceto, nos casos de resíduos gerados por
grandes geradores industriais e comerciais e/ou
que não forem atendidos pela coleta publica.
IV – os transportadores ficam obrigados:
a) A fornecer, aos geradores atendidos,
comprovante nomeando a correta destinação a ser
dada aos resíduos coletados;
b) A utilizar dispositivos de cobertura de carga em
caçambas metálicas estacionarias ou outros
equipamentos de coleta, durante a retirada e o
transporte dos resíduos;
c) Quando operem em caçambas metálicas
estacionarias ou outros tipos de dispositivos em
seus veículos automotores, a fornecer no item 5
do anexo “A” a este Decreto, contendo:
C.1) Instruções sobre posicionamento da caçamba
e o volume a ser respeitado;
C.2) Tipos de resíduos admissíveis;
C.3) Prazo para preenchimento;
C.4) Proibição da utilização de transportadores não
cadastrados;
C.5) Penalidade prevista em lei e outras instruções
que julgue necessárias.

SEÇÃO IV
DO ESTACIONAMENTO DAS CAÇAMBAS

Art. 37 - O estacionamento das caçambas deverá
ser feito prioritariamente no recuo frontal ou lateral
da testada do imóvel do gerador contratante dos
serviços.
Paragrafo Único:  não sendo possível o
estabelecido no caput, as empresas cadastradas
deverão obedecer as seguintes diretrizes:
I – as caçambas deverão:
a) Estar estacionada paralelamente as guias, no
sentido de seu    comprimento, a no mínimo 10
(dez), metros de distância do alinhamento do bordo
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de qualquer via transversal e de pontos de ônibus;
b) Estar afastada no mínimo 20 (vinte) centímetros
e no máximo 50 (cinquenta) centímetros das guias
ou meios-fios, deverão estar afastada dos
hidrantes e bueiros ou bocas de lobo no mínimo 2
(dois) metros e não podendo ser posicionadas
sobre poços de visita;
c) as caçambas não poderão:
c.1) Impedir o acesso e o correto uso de telefones
e outros equipamentos públicos;
c.2) Trazer risco de acidentes, devendo estar
visíveis aos condutores de veículos a uma distância
mínima de 40 (quarenta) metros, inclusive em vias
em curva, planas, em aclives ou declives, devendo
a Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Planejamento Urbano notificar sua retirada em um
prazo de 8 (oito) horas;
c.3) Ser estacionadas sobre passeios, salvo
quando assegurada a largura mínima de 1,50 m
(um metro e cinquenta centímetros) para a
passagem segura de pedestres e obedecida a
distância mínima de 50 cm (cinquenta centímetros)
em relação à guia local.

Art. 38 - Fica proibido o estacionamento de
caçambas em vias com trânsito intenso, assim
definido pela MCTRANS.
Paragrafo Único : nas vias previstas no caput,
poderá se autorizado o estacionamento por período
de até 6 (seis) horas, desde que:
I – não avance no período noturno;
II – esteja devidamente sinalizada com cones
balizadores de borracha;
III – haja autorização especial a ser solicitada com
antecedência de 48 (quarenta e oito) a MCTRANS.

Art. 39  - A circulação de caminhões para a
colocação ou remoção de caçambas nas áreas
designadas como de circulação restrita dar-se-á
de acordo com a regulamentação estabelecida:
§1°  - A colocação de caçambas em áreas com
estacionamento rotativo regulamentado estará
sujeita ao pagamento de tarifa, conforme disposto
em lei específica.
§2°  - É vedada a reserva de vagas para o
posicionamento de caçambas durante o horário
comercial.
§3°  - Na hipótese prevista no Caput, as caçambas
não poderão ficar estacionadas por um período
superior a 48 (quarenta e oito) horas.
Art. 40  - Além das situações dispostas nos arts.
37 a 39, fica proibido o estacionamento de
caçambas para retirada de entulho nos seguintes
casos:
I – Locais de ocorrência de feiras livres nos dias
do evento, no horário entre 00:00h e 18:00h;
II – nas áreas de lazer, entre 6:00h e 22:00h;
III – nos locais onde o estacionamento ou a parada
estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), instituído pela Lei Federal n° 9.503, de 23
de setembro de 1997;
IV – nos locais onde o estacionamento ou a parada
de veículos sofrerem restrições ou proibições
estabelecidas por sinalização vertical de
regulamentação;
V – nos locais onde existir regulamentação de
estacionamentos especiais (táxi, caminhões,
pontos e terminais de ônibus, farmácias,
deficientes físicos e outros);
VI – nos locais onde houver faixas de pedestres,
linhas de retenção, sinalização horizontal de
canalização (zebrado ou sargento);
VII – no interior de qualquer espaço viário
delimitado por prismas de concreto ou tachões, ou
ainda, sobre pintura zebrada.

Art. 41  - Com exceção do art. 38, parágrafo único
e art. 39, §3°, o máximo de permanência das
caçambas nas vias é de 5 (cinco) dias incluindo
colocação e retirada, exceto por motivo de
reposição, intempéries ou de forma maior,
devidamente justificada pelo transportador à
fiscalização.

Art. 42  - As empresas credenciadas ficam
expressamente proibidas do uso de vias e espaços
públicos para guardar caçambas que estejam
sendo usadas para coleta de resíduos.

SEÇÃO V
DAS RESPONSABILIDADES POR DANOS

Art. 43 - Todos e quaisquer danos ao patrimônio
publico, ao pavimento, ao passeio, à sinalização
ou a quaisquer equipamentos urbanos que venham
a ser causados pela colocação, remoção ou
permanência das caçambas na via pública, serão
de exclusiva responsabilidade da empresa
transportadora, que arcará com o respectivo custo
de substituição, execução e reinstalação.

Paragrafo Único : Serão também de exclusiva
responsabilidade dos transportadores danos
eventualmente causados a terceiros.

CAPÍTULO VII
DO USO OBRIGATORIO DE AGREGADOS
RECICLADOS EM OBRAS E SER VIÇOS

PÚBLICOS

Art. 44  - Em conformidade com o estabelecido no
art. 11°, p arágrafo único, da Lei nº 4.223 de 27 de
abril de 2010, ficam definidas as condições para o
uso obrigatório de agregados reciclados, ou dos
produtos que os contenham, na execução das
obras e serviços listados a seguir:
I – Execução de sistemas de drenagem urbana ou
suas partes, em substituição aos agregados
convencionais utilizados a granel em lastros,
nivelamento de fundos de valas, drenos ou
massas;
II – Execução de obras sem função estrutural como
muros, passeios, contrapisos, enchimento,
alvenarias etc.;
III – Preparação de concreto sem função estrutural
para produção de artefatos como blocos de
vedação, tijolos, meio-fio (guias), sarjetas,
canaletas, briquetes, mourões, placas de muros
etc.;
IV – Execução de revestimento primário
(cascalhamento) ou camadas de reforço de
subleitos, sub-bases e bases de pavimentação em
estacionamentos e vias públicas, em substituição
aos agregados convencionais utilizados a granel.
§1°  - O uso obrigatório destes materiais dar-se-á
tanto em obras contratadas como em obras
executadas pela administração pública direta ou
indireta.
§2°  - Poderão ser dispensadas desta exigência as
obras de caráter emergencial ou contratadas com
dispensa de licitação em período de calamidade.
§3°  - Haverá dispensa desta exigência no caso de
inexistência de oferta de resíduo reciclado por
produtor instalado no Município ou em raio inferior
a 50 quilômetros do local da obra.
§4°  - A obrigação de que trata esse artigo Poderá
ser dispensada em caso de parecer técnico de
inviabilidade de aplicação solicitado pelo executor
da obra e acatado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Planejamento Urbano.
§5°  - As dispensas de que tratam os parágrafos
2°, 3° e 4°, deverão ser atest adas pelo dirigente
do órgão municipal executante ou contratante e
pelo órgão ambiental municipal.
§6°  - A aquisição de materiais e a execução dos
serviços com agregados reciclados serão feitas
com obediência as normas técnicas NBR 15.115/
2004 e NBR 15.116/2004 da ABNT.
§7°  - As disposições deste artigo f icam
condicionadas à existência de preços inferiores
para os agregados reciclados, em relação aos
agregados naturais, e sujeitas aos termos da
legislação que rege os contratos e licitações
públicas.
§8°  - A Secretaria Municipal de Planejamento e
Gestão, responsável pela licitação de obras
públicas municipais, deverá incluir as disposições
deste artigo nos editais referentes a licitação de
tais obras.

Art. 45  - Para a execução dos serviços previstos
nos incisos I,II,III,IV, do art. 44, poderão ser
utilizados agregados reciclados produzidos em
instalações públicas ou privadas, sendo obrigatória
em ambos os casos, a observância das normas
técnicas da ABNT referidas no paragrafo 6° do art.
44.

CAPÍTULO VIII
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 46 - A fiscalização do sistema de gestão
sustentável de resíduos sólidos da construção civil
ficará sobre a responsabilidade da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano
que exercerá a fiscalização e a comunicação aos
responsáveis por ações de notificação e autuação
nos casos que couberem. A Secretaria Municipal
de Infraestrutura e Planejamento Urbano por meio
do setor de posturas públicas emitirá:
I – Pareceres técnicos;
II – Autos de Infração e notificação;
III – Requerimento de diligências;
IV – Requerimento aos órgãos públicos diversos.

SEÇAO I
DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO

Art. 47 - A Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Planejamento Urbano poderá a qualquer tempo,
solicitar dos geradores de resíduos sólidos da
construção civil, documentos comprobatórios de

disposição legal dos resíduos gerados, através das
guias de Controle do Transporte de Resíduos
(CTR), ficando o gerador obrigado a apresentar
os controles no prazo máximo de 48 (quarenta e
oito) horas, junto à secretaria.

§1 - O gerador que se recusar a apresentar os
documentos solicitados ou que impedir o exercício
da atividade pelo Fiscal incorrerá nas penalidades
previstas em legislação municipal pertinente.
§2° -  A Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Planejamento Urbano disponibil izará aos
munícipes DISQUE DENUNCIA – para que os
moradores que presenciarem descarte irregular
possam realizar a denúncia, tirar dúvidas e realizar
reclamações e/ou sugestões.

Art. 48  - A Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Planejamento Urbano, poderá a qualquer tempo,
solicitar aos transportadores de resíduos da
construção civil, registros de regularidade e
cadastramento junto a MCTRANS e a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, bem como as Guias
de Controle de Transporte de Resíduos (CTR).
§1°  - As guias de Controle de Transporte de
Resíduos deverão acompanhar o transporte,
ficando o transportador de resíduos da construção
civil que não apresentar a referida guia no ato da
fiscalização, passível de notificação e multa,
respondendo administrativamente pela infração.
§2°  - A MCTRANS, poderá a qualquer tempo,
solicitar a apresentação da guia de Controle de
Transporte de Resíduos e a aplicação das normas
impostas aos transportadores por meio deste
decreto, tais como:
I – Padronização das caçambas estacionarias;
II – Cobertura das caçambas com lona, com intuído
de evitar que se derrame resíduos em vias
públicas;
III – A regularização do transportador junto aos
órgão municipais.

CAPÍTULO IX
DAS PENALIDADES

Art. 49 - O não cumprimento das determinações,
expressas nos artigos 26 a 32 deste Decreto, por
agentes submetidos a contratos com o Poder
Público determinará o seu impedimento de
participar de novas licitações ou contratar com a
Administração Pública, Direta ou Indireta.
Art. 50  - Nas obras referenciadas no art. 44 deste
Decreto, aplicam-se, no que couber, a norma
administrativa já em vigor, tanto as referentes ao
seu andamento como aos profissionais e à
fiscalização.

Art. 51  - A MCTRANS, será responsável pela
implementação das diretrizes do Capítulo V do
presente Decreto, tendo as empresas destinadas
à remoção e transporte de entulho (resíduos da
construção e resíduos volumosos), com caçambas
estacionárias, o prazo de noventa dias a contar da
data de publicação deste Decreto para a
regulamentação de sua situação perante os órgãos
municipais.
§1°  - A não regularização de sua situação no prazo
estipulado no caput ensejará a aplicação das
penalidades cabíveis ao caso estabelecidas no
artigo 52 do presente decreto.
§2°  - A presente regulamentação não exime o
proprietário do veículo ou da caçamba, de seguir
as demais legislações correlatas, tais como o
Código de Trânsito Brasileiro, Código de Posturas
do Município e outras aplicáveis.

Art. 52°  - O descumprimento das disposições
estabelecidas neste Decreto, ensejará a aplicação
das penalidades estabelecidas na Lei nº 4.223 de
27 de Abril de 2010, sem prejuízo da aplicação da
Lei de Crimes Ambientais e outras pertinentes.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 53 - As especificações técnicas e editais de
licitação para obras públicas municipais referentes
às atividades aqui previstas deverão fazer, no corpo
dos documentos, menção expressa a este Decreto
e às condições e exigências nele estabelecidas.
Art. 54  - As despesas com a execução do presente
Decreto correrão por conta de dotações
orçamentarias próprias, suplementadas se
necessário.
Art. 55 -  Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogada as disposições em
contrário.

Montes Claros, 03 de junho de 2.015
Ruy Adriano Borges Muniz

Prefeito Municipal
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ANEXO A – Decreto 3.306/15
CTR – CONTROLE DE TRANSPORTE DE RESIDUOS ( NBR 15.112/2004)

(3 – vias: Gerador, transportador e área de destinação)
(informações mínimas essenciais – poderão estar incluídas nos formulários próprios dos transportadores)
Identificação do transportador:Nome ou Razão social:                                                                   telefone:Endereço:
Cadastro Municipal:Nome do Condutor:                                                            Placa do Veiculo:
Identificação do Gerador:Nome ou Razão Social:                                                                             Telefone:Endereço:
CPF ou CNPJ:Endereço da Retirada:Rua/av:                                                   Bairro:                                Município:
Caracterização do Resíduo:Volume transportado:_______ m³                 Concreto/argamassa:_____            Solo:____
Volumosos (moveis outros):____      Madeira:_____                                                                   Volumosos ( Podas): ______ 
Outros: (especificar)______________

Responsabilidades:Visto do Condutor do Veiculo:__________ Visto do Gerador responsável:_____________Visto e Carimbo da Área receptora de grandes
volumes:_________________________Data e Hora da Deposição: ____/_____/______: ______:_________hsOrientação aos usuários:(de acordo com a
Lei Municipal nº 4.223 de 27 de abril de 2010 e as sanções nela previstas).a) O gerador só poderá dispor no equipamento de coleta de resíduos da
construção civil e resíduos volumosos (Penalidade Ref. II);b) O transportador e proibido de coletar e transportar equipamentos com resíduos domiciliares,
industriais e outros  (penalidade Ref. IV);c) O gerador só poderá dispor resíduos ate o limite superior original do equipamento (penalidade Ref. III);d) O
gerador é proibido de deslocar equipamento com excesso de volume (penalidade Ref. VII);e) O gerador é obrigado a usar dispositivo de cobertura dos
equipamentos (penalidade Ref. XII);g) As caçambas deverão ser estacionadas prioritariamente no interior do imóvel;h) O posicionamento das caçambas em
via pública é de responsabilidade do transportador  - sua posição ao pode ser alterada pelo gerador (penalidade Ref. XI);i) As caçambas estacionarias
poderão ser utilizadas pelo prazo máximo de 5 dias, ou 48 hs, em vias especiais ou 06 horas em vias de trânsito intenso;j) O gerador é proibido de contratar
transportador não cadastrado pela administração municipal ( penalidade Ref. IV);k) O gerador tem o direito de receber do transportador documento de
comprovação de correta destinação dos resíduos coletados (penalidade Ref. XIII, ao transportador).

ANEXO B - Decreto 3.306/15
PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

(Obrigações básicas obrigatórias)

· Características básicas da obra (Finalidade, prazo de execução, áreas, pavimento e outras descrições)

· Materiais e componentes básicos utilizados em cada et apa ( preparo do canteiro, fundações, estruturas, vedações, instalações, revestimentos,
cobertura e etc.)

2.1  Resíduos classe A que serão gerados (descrição e quantidades estimadas em m³ dos resíduos de madeira, plástico, papéis e papelão, metais, vidros
e outros)

2.2  Resíduos classe B que serão gerados (descrição e quantidades estimadas em m³ dos resíduos de madeira, plástico, papéis e papelão, metais, vidros
e outros)

2.3  Resíduos classe C que serão gerados (descrição e quantidades estimadas em m³ dos resíduos de gesso e outros)

2.4   Resíduos classe D que serão gerados (descrição e quantidades estimadas em m³ dos resíduos de tintas, solventes, óleos, instalações radiológicas
ou industriais e outros resíduos perigosos)

· Iniciativas p ara reutilização dos resíduos na própria ou em outras obras ( reutilização dos resíduos de demolição, reutilização das diversas etapas
etc.)

· Iniciativas p ara acondicionamento diferenciado e transporte adequado ( forma de organização dos resíduos das quatro classes, dispositivos
empregados e etc.)

· Descrição do destino a ser dado aos Resíduos não absorvidos
Classe A ( transporte para áreas de triagem, áreas de reciclagem, aterro para reservação, aterro para regularização de área etc.)
Classe B ( transporte para área de triagem, área de reciclagem especifica, aterro adequado licenciado etc.)
Classe B ( transporte para área de triagem, área de reciclagem especifica, aterro adequado licenciado etc.)
Classe C (transporte para área de triagem, área de reciclagem especifica, aterro adequado licenciado etc.)

· Descrição de destino a ser dado a outros tipos de Resíduos ( eventuais resíduos de ambulatórios, refeitórios e etc.)

· Indicação dos agentes licenciados responsáveis pelo fluxo posterior dos resíduos ( os agentes poderão ser substituídos a critério do gerador por
outros legalmente licenciados)
8. Identificação do
transport adorNome:____________________________Cadastro:_________________________Endereço:_________________________T elefone:__________________________
9. Identificação da área receptora dos
resíduos Nome:____________________________Licença:_________________________Endereço:_________________________T elefone:__________________________
8.1  Identificação do
transport adorNome:____________________________Cadastro:_________________________Endereço:_________________________T elefone:__________________________
2.2 Identificação da área receptora dos
resíduos Nome:____________________________Licença:_________________________Endereço:_________________________T elefone:__________________________
Preencher quantos campos sejam necessários
9.0 Caracterização dos responsáveis
9.1 Identificação do Gerador:Nome:_____________________________________CPF/
CNPJ:__________________________________Endereço:__________________________T elefone:________________________Assinatura:____________Local:______Dat a:_________
9.2 Identificação do Responsável técnico pela
obra:Nome:_________________CREA:__________________________Endereço:____________________T elefone:__________________Assinatura:____________Local:______Dat a:_________

Poderão ser incluídas, além dest as, todas as informações julgadas necessárias pelos geradores.

ANEXO C – Decreto 3.306/15
CAÇAMBA DE ENTULHO

MODELO DE PINTURA
COR: A DEFINIR

Prefeitura Municip al de Montes Claros
Secret aria de Planejamento e Gestão
Comissão Permanente de Licit ação e

Julgamentos
ATA  DE SESSÃO PÚBLICA  PARA
ABERTURA DOS ENVELOPES DAS
PROPOSTAS DE PREÇOS REFERENTE
AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 0082/15
- CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2015.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO, sob
o regime de execução direta por preço
global.
FUNDMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos da
Lei nº 8.666/93 e demais disposições deste
Edital.
OBJETO DA LICITAÇÃO:  CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
CONSTRUÇÃO DA QUADRA
POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL
ROTARY SÃO LUIZ, NO MUNICÍPIO DE
MONTES CLAROS.
Aos 17 (dezessete) dias do mês de junho
do ano de 2015, na cidade de Montes Claros,
Estado de Minas Gerais, na sala Central de
Licitações, com sede á Av. Cula Mangabeira,
nº 211, Centro, nesta cidade de Montes
Claros-MG, às 10h30min, reuniu-se a
Comissão Permanente de Licitações e
Julgamentos, nomeada pela Portaria nº
3.273 de 13 de abril de 2015. 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 Wagner Tadeu
Rodrigues Pitta- Membro da C.P.L.J. Dando
início ao certame, a Presidente da Comissão
Permanente de Licitação e Julgamento
apresentou os envelopes 02- proposta de
preços das seguintes empresas habilit adas
participantes no certame: CEPOL-
Construções e Edificações Polo Lt da ,
Inove Construções VZP  Lt da ; TFF
Construções e Mont agens Lt da e Topt al
Serviços Lt da, representada pelo Senhor
Abissay Lacerda Ribeiro Júnior, portador do
CPF nº 868.149.076-15. As empresas
CEPOL- Construções e Edificações Polo
Ltda, Inove Construções VZP  Ltda e TFF
Construções e Mont agens Lt da não houve
representantes no certame. Foram abertos
os envelopes de nº 02- proposta de preços
das empresas acima citadas e rubricados
pelo licitante e demais presentes. A Senhora
Presidente estabeleceu prazo de 24 (vinte e
quatro) horas para análise detalhada das
propostas de preços e posterior resultado,
que será comunicado aos l icitantes
participantes do certame e publicado no
Diário Oficial Eletrônico do Município. O
representante da empresa Topt al Serviços
Ltda  o Senhor Abissay Lacerda Ribeiro
Júnior, solicitou que constasse em ata o
seguinte: As empresas CEPOL-
Construções e Edificações Polo Lt da e
TFF Construções e Mont agens Lt da não
apresentaram o desconto linear conforme
nota explicativa publicada em 28/05/2015 e
a empresa Inove Construções VZP  Ltda
não apresentou o detalhamento do BDI
conforme item 14.5.1 do edital. Os envelopes
contendo as propostas de preços das
empresas inabilit adas Comercial Medeiros
Quintino Eireli  e Construtora V ale Eireli
serão encaminhadas via correio para
devolução A presente ata será publicada na
íntegra no Diário Oficial Eletrônico do
Município. Nada mais havendo a tratar, eu
Karen Daniela Magalhães de Castro, lavrei
a presente ata que após lida e aprovada será
assinada por todos. Prefeitura de Montes
Claros, aos 17 (dezessete) dias do mês de
junho do ano de 2015.

Nilma Silva Antunes - Presidente – CPLJ
Karen Daniela Magalhães de Castro -
Secretária – CPLJ
Wagner Tadeu Rodrigues Pitta - Membro
C.P.L.J

LICITANTE:
Topt al Serviços Lt da
Abissay Lacerda Ribeiro Júnior
CPF nº 868.149.076-15.
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 Prefeitura Municip al de Montes Claros
  Secret aria de Planejamento e Gestão

Comissão Permanente de Licit ação e Julgamentos
ATA DA 2ª SESSÃO PÚBLICA  REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 01 12/15 -
CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 013/2015.  FASE DE HABILIT AÇÃO.
 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 ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DAS
SEGUINTES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS PORTE II NO BAIRRO MARACANÃ; UBS PORTE
II NO BAIRRO NOVA SUÍÇA; UBS PORTE II NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA; UBS T2T NO BAIRRO
PLANALTO; UBS PORTE II NO BAIRRO DELFINO MAGALHÃES; UBS T2T NO BAIRRO EDGAR
PEREIRA; UBS T2T NO BAIRRO JOSÉ CARLOS DE LIMA; UBS PORTE II NO BAIRRO ACÁCIAS.
Aos 17 (dezessete) dias do mês de junho do ano de 2015, na cidade de Montes Claros, Estado de Minas
Gerais, na sala Central de Licitações, com sede á Av. Cula Mangabeira, nº 211, Centro, nesta cidade de
Montes Claros-MG, às 14h30min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos,
nomeada pela Portaria nº 3.273 de 13 de abril de 2015. 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 os apontamentos registrados em ata da sessão do dia 15/06/2015 das seguintes empresas
participantes do Processo em epígrafe: Construtora VS Eireli-ME, Nunes Santos Construção Lt da
ME, Topt al Serviços Lt da e Quartzo Engenharia e Construção Lt da. A Sra. Presidente juntamente
com os demais membros da Comissão de Licitação e Julgamento analisou, julgou e apurou-se o seguinte
resultado: As empresas Construtora VS Eireli-ME e Nunes Santos Construção Lt da ME alegaram
que a Topt al Serviços Lt da não apresentou os cálculos dos índices  contábeis, devendo ser inabilitada.
Em diligência ao Controle Interno ficou assim definido: Verificamos à folha 715 a demonstração do cálculo
dos índices da empresa Toptal Serviços Lt da , em tempo conforme dados do balanço, atendeu todos os
índices exigidos no edital. Verificou-se ainda erro formal no documento à folha 715 indicando falha na
digitação que não comprometeu o resultado final, assim não resultará em sua inabilitação por tal motivo.
Continua ainda a empresa Construtora VS Eireli-ME  que a empresa Topt al Serviços Lt da não apresentou
atestado de execução exigido no item 13.4.2.10 do edital, que assim descreve: “13.4.2.10- Atestado de
execução de revestimentos pisos, paredes e tetos. Em diligência junto a área técnica de engenharia
ficou assim determinado:  Verificou-se no atestado técnico da empresa Topt al Serviços Lt da que existiu
a execução de chapisco emboco e reboco em paredes, significando a apresentação das paredes com o
devido acabamento. Consta também do mesmo atestado técnico revestimento em gesso liso em área
inferior a área das paredes. Diante de tal premissa podemos informar que a área atendida é a do teto.
Neste sentido a empresa Topt al Serviços Lt da apresentou sua capacitação quanto ao item 13.4.2.10.
Ainda a empresa Construtora VS Eireli-ME  aponta que a empresa Nunes Santos Construção Lt da
ME não atendeu ao item 13.4.2 determinando: “onde os atestados apresentados são de engenheiros que
não constam na certidão jurídica de número 308669/2015”, pertencente à empresa Nunes Santos
Construção Lt da ME. Em diligência ao setor de Engenharia, Assessoria Jurídica e Controladoria Interna
pode-se concluir: Primeiramente o item correto do edital que supostamente não foi cumprido é o de
número 13.4.1. A empresa Nunes Santos Construção Lt da ME apresentou o seu responsável técnico,
bem como atestados técnicos de 02 (dois) engenheiros (Onias Bento da Silva Neto e Juscelino
Rozembergue Alves Soares) que demonstram a capacitação técnica exigida pelo edital. Como
comprovação de vínculo dos referidos profissionais de engenharia foram apresentados os contratos
celebrados com a empresa Nunes Santos Construção Lt da ME. Diante de tais fatos ficou evidenciado
o cumprimento das exigências editalícias. A mesma empresa Construtora VS Eireli-ME   descreve pela
invalidação da certidão 2164/2004 emitida em favor do Engenheiro Onias Bento da Silva Neto, tendo em

vista que não foi assinada pelo citado engenheiro detentor do atestado. O documento apresenta a
assinatura e chancela do responsável pela sua emissão, supervisora de Registro e Cadastro do CREA/
BA. Neste sentido, não há de exigir assinatura do engenheiro detentor, ficando validado o documento. A
empresa Construtora VS Eireli-ME    alega que a empresa Quartzo Engenharia e Construção Lt da
não apresentou o contrato social, apresentando somente a 3ª (terceira) alteração contratual. Em diligência
à Controladoria e Assessoria Jurídica pode-se comprovar que o referido documento é uma alteração
consolidada, então é um documento válido a suprir as exigências do edital em seu item 12.2.1. A empresa
Construtora VS Eireli-ME  alega que a empresa Quartzo Engenharia e Construção Lt da não atendeu
ao item 13.4.2 determinando: “onde os atestados apresentados são de engenheiros que não constam na
certidão jurídica pertencente à empresa Quartzo Engenharia e Construção Lt da. Em diligência ao
setor de Engenharia, Assessoria Jurídica e Controladoria Interna pode-se concluir: Primeiramente o item
correto do edital que supostamente não foi cumprido é o de número 13.4.1. A empresa Quartzo Engenharia
e Construção Lt da apresentou o seu responsável técnico ( José Ronaldo Borges) que demonstram a
capacitação técnica exigida pelo edital. Diante de tais fatos ficou evidenciado o cumprimento das exigências
editalícias. A empresa Construtora VS Eireli-ME , bem como a empresa Toptal Serviços Lt da , alegam
que a certidão 3213/2010 que veio comprova aptidão técnica pela empresa Quartzo Engenharia e
Construção Lt da não consta a chancela do CREA/MG das páginas de 1 a 32. Em análise dos documentos
verificou-se que as cópias dos documentos com um carimbo assinado por Wendel Barbosa- Assistente
Administrativo do CREA/MG. Considerando que as cópias foram autenticadas por membro da CPL,
comprova-se a sua regularidade. Alegam as empresas Toptal Serviços Lt da e Nunes Santos Construção
Ltda ME que as empresas Construtora VS Eireli-ME e Quartzo Engenharia e Construção Lt da não
apresentaram atestado de execução de rede de ar comprimido, item 13.4.2.11 do edital. Em análise do
engenheiro do Município tal item foi constatado e demandará na inabilitação das empresas. A empresa
Topt al Serviços Lt da alega que a empresa Quartzo Engenharia e Construção Lt da apresentou valor
do contrato social divergente do valor demonstrado na certidão do CREA/MG. Em diligência à Controladoria
e Assessoria Jurídica ficou demonstrado que apesar do pouco tempo da última alteração contratual (01/
06/2015) a empresa deveria ter apresentado no mínimo protocolo de mudança da Certidão. Assim o fato
acarretará em sua inabilitação. A empresa Nunes Santos Construção Lt da ME alega que a empresa
Construtora VS Eireli-ME “deixou de comprovar que o índice de endividamento era  d•1”. Em diligência
a Controladoria pode-se constatar que os índices apresentados pela empresa, estão de acordo com os
dados de seu balanço, consequentemente dentro das exigências editalícias. Apesar de existir um erro no
cálculo no seu demonstrativo folha 650 não o consideramos por se tratar de erro material. Em tempo,
foram verificados os índices de todas as empresas estando todos dentro dos padrões exigidos no edital.
Desta forma a Comissão Permanente de Licitação e Julgamento inabilit a a empresa Construtora VS
Eireli- ME por não ter apresentado atestado de execução de rede de ar comprimido, conforme exigência
do item 13.4.2.11 do edital e inabilit a também a empresa Quartzo Engenharia e Construção Lt da
devido o valor do contrato social divergente do valor demonstrado na certidão do CREA/MG e também
por não ter apresentado atestado de execução de rede de ar comprimido, conforme exigência do item
13.4.2.11 do edital. Ficam habilit adas  para a próxima fase as empresas Nunes Santos Construção
Ltda ME e Topt al Serviços Lt da. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento
determina um prazo de 05 (cinco) dias úteis para recurso, conforme determina o art. 109, inciso I, “a” da
Lei nº 8.666/93, contados a partir da publicação desta ata. 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 Karen Daniela Magalhães de Castro, lavrei a presente ata que após lida e
aprovada será assinada por todos. Prefeitura de Montes Claros, aos 17 (dezessete) dias do mês de
junho do ano de 2015.
Nilma Silva Antunes - Presidente – CPLJ
Karen Daniela Magalhães de Castro - Secretária - CPLJ
Diosmar Soares da Silva - Membro C.P.L.J
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