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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS

ERRATA DO EXTRATO DE ATO DE
NOMEAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO
ASSINADO PELO PREFEIT O MUNICIPAL

PUBLICADO AOS 18/06/2015

nomeia, nos termo do art. 6º, §1º , Lei nº 3175/03,
IZAEL OLIVEIRA SANTOS,  no cargo de
provimento em comissão de Assessor Especial, da
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, a
partir de  16/06/2015.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 0064/2015 – Nota de Esclarecimento.

A Comissão Permanente de Licitação e Julgamento torna pública a errata de
Publicação.

NOTA DE ESCLARECIMENTO.

Processo 0073/2015 – Edit al de Concorrência Pública 006/2015 –  Onde se
lê: item 13.4.2.11. Atestado de execução de instalações elétricas e hidráulicas e
rede ar comprimido, - Leia-se: 13.4.2.11. Atestado de execução de instalações
elétricas e hidráulicas.

Montes Claros (MG), 17 de junho de 2015.
Nilma Silva Antunes

Presidente da Comissão Permanente de Licit ações e Julgamento

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS

PORTARIA Nº123/2015

O Presidente da Câmara Municipal de Montes
Claros (MG), no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista o  disposto nas
Resoluções nº 15  de 31/08/99, nº 24 de 18/
04/2002, nº 125 de 12/12/2006, Leis nº 3002/
02, 3.074/02, 3.191/04, 3.382/05, 3.520/06,
3.718/07, 3.906/08, 4.461/11, 4.745/15 e
Instrução Administrativa nº 03/2015, de 23/
02/2015  deste Legislativo e demais
legislações em vigor, RESOLVE:

Artigo 1º  - Definir a estrutura do gabinete do
vereador Edwan Carlos de Quadros Lopes ,
conforme descrito a seguir: 01 cargo de
Assessor Parlamentar G-42, 51 pontos; 01
cargo de Assessor Parlamentar G-41, 50
pontos; 02 cargos de Assessor Parlamentar
G-38, 47 pontos; 01 cargo de Assessor
Parlamentar G-37, 46 pontos; 01 cargo de
Assessor Parlamentar G-35, 44 pontos; 01
cargo de Assessor Parlamentar G-34, 43
pontos; 05 cargos de Assessor Parlamentar
G-31, 40 pontos. Total de pontos: 528.

Artigo 2º - Alterar, a partir do dia 16
(dezesseis) de junho de 2015, o nível de
vencimento do cargo de Assessor
Parlamentar, dos servidores a seguir, lotados
no gabinete do  vereador Edwan Carlos de
Quadros Lopes: Arlete Silvestre de Souza ,
nível G-38, 47 pontos; Ildeci Barbosa
Meireles , nível G-42, 51 pontos; Jiorge
Almeida Borborema , nível G-37, 46 pontos;
Luiz Henrique Santos Gonzaga , nível G-38,
47 pontos; Rodrigo Silva Silva , nível G-35,
44 pontos; Silvana Ap arecida Nunes
Oliveira e Lima , nível G-34, 43 pontos.

Artigo 3º  - A presente portaria entra em vigor
na data de sua publicação no lugar de
costume.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA -SE

Câmara Municipal de Montes Claros – MG,
18 de junho de 2.015.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS

PORTARIA Nº124/2015

O Presidente da Câmara Municipal de Montes
Claros (MG), no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista o  disposto nas  Leis
nº 3.906/08 4.014/08, 4.304/11, 4.461/11
deste Legislativo e demais legislações em
vigor, RESOLVE:

Artigo 1º – Exonerar , a partir do dia 16
(dezesseis) de junho de 2015, o servidor
Cláudio Márcio de Jesus  do cargo de
Coordenador de Arquivo Corrente e
Intermediário, que vinha exercendo, em
comissão, neste Legislativo.

Artigo 2º  - A presente portaria entra em vigor
na data de sua publicação no lugar de
costume.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA -SE

Câmara Municipal de Montes Claros – MG,
18 de junho de 2.015.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA DE MONTES CLAROS
SECRETARIA MUNCIPAL DE PLANEJAMENT O E GESTÃO

Processo Seletivo Simplificado para Forma ção de Cadastro de Reserva
Programa Esporte e Lazer da Cidade-PELC EDIT AL N°007/2015

Resultado Final -  Cargo Coordenador Técnico

NOME 1 2 3 4 1ª Etapa 2ª Etapa Total

1º Darte Regina de Freitas 0 0 10 0 10 25 35

2º Fábio Oliveira Pereira 10 0 0 10 20 10 30

* Virna Antonieta Nunes da Silva 0 0 0 10 10

* Candidata eliminada -  não compareceu à entrevista

Montes Claros/MG, 17 de Junho de 2015.
Wagner de Paulo Santiago

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 065/2015  - RATIFICAÇÃO E
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
a Ratificação e T ermos de Adit amento abaixo
identificados:

RATIFICAÇÃO

Processo nº 0189/2015 – Dispensa nº 064/2015
– Contratação de empresa especializada em
confecção de placas para identificação de

veículos (ônibus escolares). Contrat ada: AUTO
PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP,
no valor total de  R$ 450,00 (quatrocentos e
cinquent a reais) . Data da Ratificação: 08 de junho
de 2015.

TERMO DE ADITAMENTO

Contrato nº P00121 14 – Processo nº 0121/2014
– Dispensa 0042/2014 –  LOCAÇÃO DE IMÓVEL
PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS SÃO JUDAS.
Locador: Instituto Santo Antônio de Formação
Educacional e Cultura – ISAFEC. Primeiro T ermo
de Adit amento . CLÁUSULA  SEGUNDA - DAS
ALTERAÇÕES:  O prazo para a locação, previsto
na Cláusula Segunda do contrato original, fica
prorrogado por mais 12 (doze) meses, tendo
como termo inicial 08.04.2015, e como termo
final 07.04.2016 . Os valores global e mensal ,
previstos na Cláusula Terceira do Contrato Inicial,
passam a vigorar, respectivamente, em
R$47.978,65 (quarent a e sete mil, novecentos
e setent a e oito reais e sessent a e cinco
cent avos)  e R$3.998,22 (três mil, novecentos e
novent a e oito reais e vinte dois cent avos) .
Firmado em 31 de março de 2015.

Contrato nº P1 1314-03 – Processo nº 01 13/2014
– Inexigibilidade 009/2014 – CONTRATAÇÃO
DE PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS AUXILIARES
DE DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO
E/OU ANATOMIA PATOLOGICA E
CITOPATOLOGIA PARA OS USUÁRIOS DO
SUS. Contrat ada:TABOSA E GUEDES ANÁLISE
CLÍNICA LTDA. Primeiro T ermo de Adit amento .
CLÁUSULA  SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES: A
vigência do contrato e o prazo para a prestação
de serviço, previstos na Cláusula Quarta do
Contrato Inicial, ficam prorrogados por mais de
12 (doze) meses ,  contados a partir de
03.04.2015 a 02.04.2016. O valor globa l,
previstos na Cláusula Terceira do Contrato, será
aditado no valor de R$158.310,00  (cento e
cinquenta e oito mil e trezentos e dez reais) e  o
valor mensal será de R$13.192,50  (treze mil
cento e noventa e dois reais e cinquenta
centavos). Firmado em 30 de março de 2015.

Contrato nº P1 1314-01 – Processo nº 01 13/2014
– Inexigibilidade 009/2014 – CONTRATACÃO DE
PRESTAÇÂO DE SERVICOS AUXILIARES DE
DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO E/
OU ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA
PARA OS USUÁRIOS DO SUS. Contrat ada:
LABORATÓRIO FROES & ALMEIDA LTDA.
Segundo T ermo de Adit amento . CLÁUSULA
SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES: A vigência do
contrato e o prazo para a prestação de serviço,
previstos na Cláusula Quarta do Contrato Inicial,
ficam prorrogados por mais de 12 (doze) meses,
contados a partir de 03.04.2015 a 02.04.2016. O
valor global , previstos na Cláusula Terceira do
Contrato, será adit ado no valor de R$139.434,00
(cento e trinta e nove mil e quatrocentos e trinta e
quatro reais) e o valor mensal será de
R$11.619,50 (onze mil seiscentos e dezenove reais
e cinquenta centavos). Firmado em 30 de março
de 2015.

Montes Claros (MG), 18 de junho de 2014
Nilma Silva Antunes

Presidente da Comissão Permanente de
Licit ações e Julgamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

AVISO DE LICITAÇÃO NOVA DATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0070/2015

PROCESSO Nº. 0181/2015
OBJETO: Contratação de instituição financeira
autorizada pelo Banco Central do Brasil para
centralizar e processar créditos da folha de
pagamento de todos os servidores da
administração pública municipal, bem como
servidores da administração indireta (Prevmoc,
MCTrans e ESURB).
Dia da Licitação: 02/07/2015 - Horário: 09h00min
Local: Sala de Reunião nº 01 da CPLJ situada à
Av. Cula Mangabeira, 211- B. Centro / Montes
Claros-MG. O Edital está disponível no site
www.montesclaros.mg.gov.br!Central de
Compras‡Pregão PMMC.

Montes Claros, 18 de junho de 2015
Wagner Tadeu Rodrigues Pitta

Pregoeiro



MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

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

LEI Nº 4.780, DE 18 DE JUNHO DE 2015.

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO, INSTITUI O PLANO
MUNICIPAL  DE SANEAMENTO BÁSICO DO
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS,  E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1º –  A Política Municipal de Saneamento
Básico de Montes Claros tem como objetivo
melhorar a qualidade da sanidade pública e manter
o meio ambiente equil ibrado, buscando o
desenvolvimento sustentável, fornecendo diretrizes
ao Poder Público e à coletividade para a defesa,
conservação e recuperação da qualidade e
salubridade ambiental, cabendo a todos o direito
de exigir a adoção de medidas nesse sentido.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei,
considera-se saneamento básico o conjunto de
serviços, infraestrutura e instalações operacionais
de:

I – abastecimento de água potável: constituído
pelas atividades, infraestruturas e instalações
necessárias ao abastecimento público de água
potável, desde a captação até as ligações prediais
e respectivos instrumentos de medição;
II – esgotamento sanitário: constituído pelas
atividades, infraestruturas e instalações
operacionais de coleta, transporte, tratamento e
disposição final adequados dos esgotos sanitários,
desde as ligações prediais até o seu lançamento
final no meio ambiente;
III – limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos:
conjunto de atividades, infraestruturas e
instalações operacionais de coleta, transporte,
transbordo, tratamento e destino final do lixo
doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza
de logradouros e vias públicas, inclusive a triagem
para fins de reuso, reciclagem ou compostagem,
e os serviços de varrição, capina e poda de árvores
em vias e logradouros públicos e outros eventuais
serviços pertinentes à limpeza pública;
IV – drenagem e manejo de águas pluviais
urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e
instalações operacionais de drenagem urbana de
águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção
para o amortecimento de vazões de cheias,
tratamento e disposição final das águas pluviais
drenadas nas áreas urbanas.

Art. 2º –  Os recursos hídricos não integram os
serviços de saneamento básico.

Parágrafo único.  A utilização de recursos hídricos
na prestação de serviços públicos de saneamento
básico, inclusive para a disposição ou diluição de
esgotos e outros resíduos líquidos, é sujeita a
outorga de direito de uso, nos termos da Lei
Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, de seus
regulamentos e da legislação estadual.

Art. 3º – Não constitui serviço público de
saneamento a ação executada por meio de
soluções individuais, desde que o usuário não
dependa de terceiros para operar os serviços, bem
como as ações de saneamento básico de
responsabilidade privada, incluindo o manejo de
resíduos de responsabilidade do gerador.

Art. 4º –  O lixo originário de atividades comerciais,
industriais e de serviços cuja responsabilidade pelo
manejo não seja atribuída ao gerador pode, por
decisão do Poder Público, ser considerado resíduo
sólido urbano.

Art. 5º –  Para o estabelecimento da Política
Municipal de Saneamento Básico serão
observados os seguintes princípios fundamentais:

I – universalização do acesso;
II – integralidade, compreendida como o conjunto
de todas as atividades e componentes de cada um
dos diversos serviços de saneamento básico,
propiciando à população o acesso, na
conformidade de suas necessidades, e
maximizando a eficácia das ações e resultados;
III – abastecimento de água, esgotamento
sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos
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sólidos realizados de formas adequadas à saúde
pública e à proteção do meio ambiente;
IV – disponibilidade, em todas as áreas urbanas,
de serviços de drenagem e de manejo das águas
pluviais adequados à saúde pública e à segurança
da vida e do patrimônio público e privado;
V – adoção de métodos, técnicas e processos que
considerem as peculiaridades locais e regionais;
VI – articulação com políticas de desenvolvimento
urbano e regional, de habitação, de combate à
pobreza e de sua erradicação, de proteção
ambiental, de promoção da saúde e outras de
relevante interesse social, voltadas para a melhoria
da qualidade de vida, para as quais o saneamento
básico seja fator determinante;
VII – eficiência e sustentabilidade econômica;
VIII – utilização de tecnologias apropriadas,
considerando a capacidade de pagamento dos
usuários e a adoção de soluções graduais e
progressivas;
IX – transparência das ações, baseada em
sistemas de informações e processos decisórios
institucionalizados;
X – controle social;
XI – segurança, qualidade e regularidade;
XII – integração das infraestruturas e serviços com
a gestão eficiente dos recursos hídricos.

CAPÍTULO II
DOS ÓRGÃOS EXECUTORES DA POLÍTICA

MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO

Art. 6º – A Política Municipal de Saneamento
Básico de Montes Claros será executada pela
Prefeitura Municipal de Montes Claros e distribuída
de forma transdisciplinar em todas as secretarias
e órgãos da Administração Municipal, respeitadas
as suas competências.

CAPÍTULO III
DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE

SANEAMENTO BÁSICO

Art. 7º –  Os serviços básicos de saneamento de
que trata o parágrafo único do art. 1º desta Lei
poderão ser executados das seguintes formas:

I – de forma direta pela Prefeitura Municipal de
Montes Claros ou por órgãos de sua administração
indireta;
II – por empresa contratada para a prestação dos
serviços por meio de processo licitatório;
III – por empresa concessionária escolhida em
processo licitatório de concessão, nos termos da
Lei Federal nº. 8.987/95 e Lei Federal nº 11.079/
04;
IV – por gestão associada com órgãos da
administração direita e indireta de entes públicos
federados por convênio de cooperação ou em
consórcio público, por meio de contrato de
programa, nos termos do art. 241 da Constituição
Federal e da Lei Federal nº 11.107/05.

§ 1º – A prestação de serviços públicos de
saneamento básico por entidade que não integre
a administração municipal depende de celebração
de contrato, sendo vedado a sua disciplina
mediante convênios, termos de parceria ou outros
instrumentos de natureza precária.
§ 2º – Excetuam-se do disposto no artigo anterior
os serviços autorizados para usuários organizados
em cooperativas, associações ou condomínios,
desde que se limite a:
I - determinado condomínio;
II - localidade de pequeno porte,
predominantemente ocupada por população de
baixa renda, onde outras formas de prestação
apresentem custos de operação e manutenção
incompatíveis com a capacidade de pagamento
dos usuários.
§ 3º – Da autorização prevista no parágrafo
anterior, deverá constar a obrigação de transferir
ao titular os bens vinculados aos serviços por meio
de termo específico, com os respectivos cadastros
técnicos.

Art. 8º –  São condições de validade dos contratos
que tenham por objeto a prestação de serviços
públicos de saneamento básico:

I – a existência de estudo comprovando a
viabilidade técnica e econômico-financeira da
prestação universal e integral dos serviços;
II – a existência de normas de regulação que
prevejam os meios para o cumprimento das
diretrizes desta Lei, incluindo a designação da
entidade ou órgão de regulação e de fiscalização;
III – a realização prévia de audiência e de consulta
pública sobre o edital de licitação, no caso de
concessão, e sobre a minuta do contrato.

Parágrafo único.  Para atendimento ao disposto
no art. 8º, inciso II, da presente Lei, em caso de
delegação dos serviços públicos de saneamento
básico f ica a Agência Municipal de Água,

Saneamento Básico e Energia de Montes Claros
– AMASBE  designada como entidade de regulação
e de fiscalização dos serviços públicos delegados.

Art. 9º –  Nos casos de serviços prestados mediante
contratos de concessão ou de programa, as
normas previstas no inciso II, do artigo anterior,
deverão prever:

I – a autorização para a contratação dos serviços,
indicando os respectivos prazos e a área a ser
atendida;
II – inclusão, no contrato, das metas progressivas
e graduais de expansão dos serviços, de qualidade,
de eficiência e de uso racional da água, da energia
e de outros recursos, em conformidade com os
serviços a serem prestados;
III – as prioridades de ação, compatíveis com as
metas estabelecidas;
IV – as condições de sustentabilidade e equilíbrio
econômico-financeiro da prestação de serviços, em
regime de eficiência, incluindo:
a) o sistema de cobrança e a composição de taxas
e tarifas;
b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas
e tarifas;
c) a política de subsídios.
V – mecanismos de controle social nas atividades
de planejamento, regulação e fiscalização dos
serviços;
VI – as hipóteses de intervenção e de retomada
dos serviços.

§ 1º – Os contratos não poderão conter cláusulas
que prejudiquem as atividades de regulação e de
fiscalização ou de acesso às informações sobre
os serviços contratados.
§ 2º – Na prestação regionalizada, o disposto neste
artigo e no anterior poderá se referir ao conjunto
de municípios por ela abrangidos.

Art. 10 –  Nos serviços públicos de saneamento
básico em que mais de um prestador execute
atividade interdependente com outra, a relação
entre elas deverá ser regulada por contrato e
haverá órgão único encarregado das funções de
regulação e de fiscalização.
Parágrafo único.  Na regulação, deverá ser
definido, pelos menos:

I – as normas técnicas relativas à qualidade e
regularidade dos serviços aos usuários e entre os
diferentes prestadores envolvidos;
II – as normas econômicas e financeiras relativas
às tarifas, aos subsídios e aos pagamentos por
serviços prestados aos usuários e entre os
diferentes prestadores dos serviços;
III – a garantia de pagamento de serviços prestados
entre os diferentes prestadores dos serviços;
IV – os mecanismos de pagamento de diferenças
relativas a inadimplemento dos usuários, perdas
comerciais e físicas e outros créditos devidos,
quando for o caso;
V – o sistema contábil específico para os
prestadores que atuem em mais de um Município.

Art. 11 – O contrato a ser celebrado entre os
prestadores de serviços a que se refere o artigo
anterior deverá conter cláusulas que estabeleçam
pelo menos:

I – as atividades ou insumos contratados;
II – as condições recíprocas de fornecimento e de
acesso às atividades ou insumos;
III – o prazo de vigência, compatível com as
necessidades de amortização de investimentos, e
as hipóteses de sua prorrogação;
IV – os procedimentos para a implantação,
ampliação, melhoria e gestão operacional das
atividades;
V – os direitos e deveres sub-rogados ou os que
autorizam a sub-rogação;
VI – as hipóteses de extinção;
VII – as penalidades a que estão sujeitas as partes
em caso de inadimplemento;
VIII – a designação do órgão ou entidade
responsável pela regulação e fiscalização das
atividades ou insumos contratados.

CAPÍTULO IV
DA PARTICIPAÇÃO REGIONALIZADA EM
SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

Art. 12 –  O Município poderá participar da
prestação regionalizada de serviços de
saneamento básico que é caracterizada por:

I – um único prestador dos serviços para vários
Municípios, contíguos ou não;
II – uniformidade de fiscalização e regulação dos
serviços, inclusive sua remuneração;
III – compatibilidade de planejamento.

§ 1º – Na prestação de serviços de que trata este
artigo, as atividades de regulação e fiscalização
poderão ser exercidas:

I - por órgão ou entidade de ente da Federação a
que o titular tenha delegado o exercício dessas
competências por meio de convênio de cooperação
técnica entre entes da Federação, obedecido o
disposto no art. 241 da Constituição Federal;
II - por consórcio público de direito público
integrado pelos titulares dos serviços.

Art. 13 –  A prestação regionalizada de serviços
públicos de saneamento básico poderá ser
realizada por:

I – órgão, autarquia, fundação de direito público,
consórcio público, empresa pública ou sociedade
de economia mista estadual ou municipal;
II – empresa a que se tenha concedido os serviços.

§ 1º – O serviço regionalizado de saneamento
básico poderá obedecer o plano de saneamento
básico elaborado para o conjunto dos municípios.
§ 2º – Os prestadores deverão manter sistema
contábil que permita registrar e demonstrar,
separadamente, os custos e as receitas de cada
serviço para cada um dos municípios atendidos.

CAPÍTULO V
DA REGULAÇÃO E CONTROLE

Art. 14 –  São objetivos da regulação:

I – estabelecer padrões e normas para a adequada
prestação dos serviços e para a satisfação dos
usuários;
II – garantir o cumprimento das condições e metas
estabelecidas;
III – prevenir e reprimir o abuso do poder
econômico, ressalvada a competência dos órgãos
integrantes do sistema nacional de defesa da
concorrência;
IV – definir tarifas que assegurem o equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos como a
modicidade tarifária, mediante mecanismos que
induzem a eficiência e eficácia dos serviços e que
permitam a apropriação social dos ganhos de
produtividade;
V – definir as penalidades.

Art. 15 –  A entidade reguladora designada no art.
8º, parágrafo único da presente Lei, editará normas
relativas às dimensões técnica, econômica e social
de prestação dos serviços, que abrangerão, pelo
menos, os seguintes aspectos:

I – padrões e indicadores de qualidade da
prestação dos serviços;
II – requisitos operacionais e de manutenção dos
sistemas;
III – as metas progressivas de expansão e de
qualidade dos serviços e os respectivos prazos;
IV – regime, estrutura e níveis tarifários, bem como
os procedimentos e prazos de sua fixação, reajuste
e revisão;
V – medição, faturamento e cobrança de serviços;
VI – monitoramento dos custos;
VII – avaliação da eficiência e eficácia dos serviços
prestados;
VIII –  plano de contas e mecanismos de
informação, auditoria e certificação;
IX – subsídios tarifários e não tarifários;
X – padrões de atendimento ao público e
mecanismo de participação e informação;
XI – medidas de contingências e de emergências,
inclusive racionamento.

§ 1º – As normas previstas neste artigo deverão
fixar prazo para os prestadores de serviços
comunicarem aos usuários as providências
adotadas em face de queixas ou de reclamações
relativas aos serviços.
§ 2º – A remuneração da entidade responsável pela
regulação e fiscalização dos serviços deverá
constar do Contrato.
§ 3º – A entidade fiscalizadora deverá receber e
se manifestar conclusivamente sobre as
reclamações que, a juízo do interessado, não
tenham sido suficientemente atendidas pelos
prestadores dos serviços.

Art. 16 –  Em caso de gestão associada ou
prestação regionalizada dos serviços, poderão ser
adotados os mesmos critérios econômicos, sociais
e técnicos da regulação em toda a área de
abrangência da associação ou prestação.

Art. 17 –  Os prestadores de serviços de
saneamento básico deverão fornecer ao órgão ou
entidade reguladora todos os dados e informações
necessárias para o desempenho de suas
atividades, na forma das normas legais,
regulamentares e contratuais.

§ 1º – Incluem-se entre os dados e informações a
que se refere o caput deste artigo aquelas
produzidas por empresas ou profissionais
contratados para executarem serviços ou fornecer
materiais e equipamentos específicos.
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§ 2º – Compreendem-se, nas atividades de
regulação, a interpretação e a fixação de critérios
para a fiel execução dos contratos, dos serviços e
para a correta administração de subsídios.

Art. 18 –  Deve ser dada publicidade aos relatórios,
estudos e decisões e instrumentos equivalentes
que se refiram à regulação ou à fiscalização dos
serviços, bem como aos direitos e deveres dos
usuários e prestadores, a eles podendo ter acesso
qualquer do povo, independentemente da
existência de interesse direto.

Parágrafo Único –  Excluem-se do disposto no
caput deste artigo os documentos considerados
sigilosos em razão de interesse público relevante,
mediante prévia e motivada decisão.

CAPÍTULO VI
DOS ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS

Art. 19 –  Os serviços de saneamento básico de
que trata esta Lei terão a sustentabilidade
econômico-financeira assegurada, sempre que
possível, mediante remuneração pela cobrança
dos serviços:

I – de abastecimento de água e esgoto sanitário:
por tarifas e outros preços públicos, que poderão
ser estabelecidos para cada um dos serviços ou
conjuntamente;
II – de limpeza urbana e manejo de resíduos
urbanos: por taxas ou tarifas e outros preços
públicos, em conformidade com o regime de
prestação do serviço ou de suas atividades;
III – de manejo de águas pluviais urbanas: na forma
de taxa, em conformidade com o regime de
prestação do serviço ou de suas atividades.

§ 1º – Na instituição das tarifas, preços públicos e
taxas para aos serviços de saneamento básico
serão observadas as seguintes diretrizes:

a) ampliação do acesso dos cidadãos e localidades
de baixa renda aos serviços;
b) geração dos recursos necessários à realização
dos investimentos, objetivando o cumprimento das
metas e objetivos do serviço;
c) inibição do consumo supérfluo e do desperdício
de recursos;
d) recuperação dos custos incorridos na prestação
do serviço, em regime de eficiência;
e) remuneração adequada do capital investido
pelos prestadores dos serviços;
f) estímulo ao uso de tecnologias modernas e
eficientes, compatíveis com os níveis exigidos de
qualidade, continuidade e segurança na prestação
dos serviços;
g)  incentivo à eficiência dos prestadores dos
serviços.

§ 2º – O Município poderá adotar subsídios
tarifários e não tarifários para os usuários e
localidades que não tenham capacidade de
pagamento ou escala econômica suficiente para
cobrir o custo integral dos serviços.

Art. 20 –  Observado o disposto no artigo anterior,
a estrutura de remuneração e cobrança dos
serviços públicos de saneamento básico poderá
levar em consideração os seguintes fatores:

I – categorias de usuários, distribuídos por faixas
ou quantidades crescentes de utilização ou de
consumo;
II – padrões de uso ou de qualidade requeridos;
III – quantidade mínima de consumo ou de
utilização do serviço, visando à garantia de
objetivos sociais, como a preservação da saúde
pública, o adequado atendimento dos usuários de
menor renda e a proteção do meio ambiente;
IV – custo mínimo necessário para disponibilidade
do serviço em quantidade e qualidade adequadas;
V – ciclos significativos de aumento de demanda
dos serviços, em períodos distintos;
VI – capacidade de pagamento dos consumidores.

Art. 21 –  A cobrança pela prestação do serviço
público de drenagem e manejo de águas pluviais
urbanas deve levar em conta, em cada lote, os
percentuais de impermeabilização e a existência
de dispositivos de amortecimento ou de retenção
de água de chuva, podendo considerar também:

I – o nível de renda da população da área atendida;
II – as características dos lotes urbanos, áreas
edificadas e sua utilização.

Art. 22 –  As tarifas devem ser fixadas de forma
clara e objetiva, devendo os reajustes e as revisões
serem tornados públicos com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias com relação à sua aplicação.

Art. 23 –  Os serviços poderão ser interrompidos
pelo prestador das seguintes hipóteses:

I – situações de emergência que atinjam a
segurança de pessoas e bens;
II – necessidade de efetuar reparos, modificações
ou melhorias de qualquer natureza no sistema;
III – negativa do usuário em permitir a instalação
de dispositivo de leitura de consumo, após ter isso
previamente notificado a respeito;
IV – manipulação indevida de qualquer tubulação,
medidor ou outra instalação do prestador, por parte
do usuário;
V – inadimplemento do usuário do serviço, quanto
ao pagamento das tarifas, após ter sido
formalmente notificado.
§ 1º – As interrupções programadas serão
previamente comunicadas ao regulador e aos
usuários.
§ 2º – A suspensão dos serviços prevista nos
incisos III e V será precedida de prévio aviso ao
usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data
prevista para a suspensão.
§ 3º – A interrupção ou a restrição do fornecimento
de água por inadimplência a estabelecimentos de
saúde, as instituições educacionais e de internação
de pessoas e a usuário residencial de baixa renda
beneficiário de tarifa social deverá obedecer a
prazos e critérios que preservem condições
mínimas de manutenção da saúde das pessoas
atingidas.

Art. 24 –  Desde que previsto nas normas de
regulação, grandes usuários poderão negociar
suas tarifas com o prestador dos serviços,
mediante contrato específico, ouvido previamente
o regulador.

CAPÍTULO VII
DOS ASPECTOS TÉCNICOS

Art. 25 –  O serviço prestado atenderá a requisitos
mínimos de qualidade, incluindo a regularidade, a
continuidade e às condições operacionais e de
manutenção dos sistemas.

Art. 26 –  Toda edificação permanente urbana será
conectada às redes públicas de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário disponível e
sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços
públicos decorrentes da conexão e do uso desses
serviços, ressalvadas as disposições em contrário
da entidade de regulação e do meio ambiente.

§ 1º – Na ausência de redes públicas de
saneamento básico, serão admitidas soluções
individuais de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário, observadas as normas
reguladoras.

§ 2º – A instalação hidráulica predial ligada à rede
de abastecimento de água não poderá ser também
alimentada por outras fontes.

CAPÍTULO IX
DA PARTICIPAÇÃO POPULAR

Art. 27 –  A Participação Popular tem por objetivo
valorizar e garantir a participação e o envolvimento
da comunidade, de forma organizada, na gestão
pública e nas atividades políticas administrativas.

Art. 28 –  A garantia da participação dos cidadãos
é responsabilidade do governo municipal e tem por
objetivos:
I – a socialização do homem e a promoção do seu
desenvolvimento integral como indivíduo e membro
da coletividade;
II – o pleno atendimento das aspirações coletivas
no que se refere aos objetivos e procedimentos
da gestão pública, influenciando nas decisões e
no seu controle;
III – a permanente valorização e aperfeiçoamento
do Poder Público como instrumento a serviço da
coletividade.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29 –  Fica instituído, no Município de Montes
Claros, Estado de Minas Gerais, o “PLANO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE DRENAGEM E
MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS E DE
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS”, elaborado em consonância com a Lei
Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento
e dá outras providências, e com o Decreto Federal
nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que a
regulamenta.

Parágrafo Único -  O “PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO”, em anexo, passa a ser
parte integrante da presente Lei.

Art. 30 –  Este plano e sua implantação ficam
sujeitos a contínuo acompanhamento, revisão e
adaptação às circunstâncias emergentes e será
revisto em prazo não superior 04 (quatro) anos.

Art. 31 –  Ao Poder Executivo Municipal compete
dar ampla divulgação do Plano Municipal de
Saneamento Básico e das demais normas
municipais referentes ao saneamento básico.

Art. 32 –  Os regulamentos dos serviços de
abastecimento de água, esgotamento sanitário,
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas
serão propostos pela entidade reguladora.

Art. 33 –  Enquanto não forem editados os
regulamentos específicos, ficam em uso as atuais
normas e procedimentos relativos aos serviços de
água e esgotos sanitários, bem como as tarifas e
preços públicos em vigor, que poderão ser
reajustadas anualmente pelos índices de correção
setoriais.

Art. 34 –  Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a realizar concessão do Serviço Público
de Abastecimento de Água Potável e Sistema de
Esgotamento Sanitário, por meio de licitação na
modalidade concorrência a ser iniciada até 31 de
dezembro de 2.016.

Art. 35 –  Ficam revogadas as disposições em
contrário.

Art. 36 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Montes Claros, 18 de junho de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

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

LEI Nº 4.777, DE 11 DE JUNHO DE 2015.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL  A REPASSAR RECURSOS
FINANCEIROS E FIRMAR CONVÊNIO COM
A FUNDAÇÃO CUL TURAL  “MARINA
LORENZO FERNÂNDEZ”, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

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

 Art. 1º -  Fica o poder Executivo Municipal,
através da Secretaria Municipal de Esportes,
Juventude e Cultura, autorizado a firmar
convênio e repassar recursos financeiros à
Fundação Cultural “Marina Lorenzo
Fernândez”, na importância total de
R$32.000,00 (trinta e dois mil reais), visando
colaborar com a realização da Ópera
“CAVALLERIA RUSTICANA”, por ocasião das
comemorações dos 240 anos da PMMG.

Parágrafo único –  O repasse em espécie de
que trata o caput deste artigo será feito em uma
única parcela no mês de junho de 2.015.

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

Dotação:  02.05.01 – 13.392.0019.4003 -
335041
Valor: R$32.000,00 (trinta e dois mil reais);

Art. 3º –  A Fundação Cultural “Marina Lorenzo
Fernândez” deverá apresentar a prestação de
contas da aplicação dos recursos
orçamentários cedidos pelo município.

Parágrafo único. A Fundação deverá,
também, registrar o apoio da Prefeitura  em
todas as peças publicitárias do evento.

 Art. 4º -  Revogam-se as disposições em
contrário.

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

Montes Claros, 11 de junho de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito Municipal

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

Julgamentos

ATA DE SESSÃO PÚBLICA  PARA DECISÃO
DE RECURSO REFERENTE AO PROCESSO
LICITATÓRIO N° 0081/15 - CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 008/2015.

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 COBERTURA DAS
QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS: ALCIDES
CARVALHO E NAIR FONSECA BRANDÃO
(COMUNIDADE CANTO DO ENGENHO), NO
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS.

Aos 18 (dezoito) 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
Diosmar Soares da Silva-  Membro da C.P.L.J.
Dando início ao certame, a Presidente da
Comissão Permanente de Licitação e
Julgamento apresentou o recurso interposto
pela empresa Comercial Medeiros Quintino
Eireli ME  referente ao processo em epígrafe.
Em sessão do dia 09 de junho de 2015 a
empresa Comercial Medeiros Quintino Eireli
ME foi inabilit ada por não ter comprovado a
experiência na atividade de estrutura metálica,
conforme exigência do item 12.4.2 do edital.
Em diligência ao setor de engenharia civil, na
pessoa da Senhora Érika Soares de Sousa
Ruas, CREA/MG nº 167778/D, se faz
necessária à comprovação expressa da
experiência em execução de estrutura metálica.
Devido à exigência do referido documento no
item 12.4.2 do edital, e devido a não
apresentação do mesmo pela empresa nos
documentos de habilitação, a Comissão
Permanente de Licitação e Julgamento mantêm
a decisão de inabilit ação  da empresa
Comercial Medeiros Quintino Eireli ME .
Desta forma, a Comissão Permanente de
Licitação e Julgamento determinou para o dia
24 de junho de 2015 às 15h00min  a sessão
para abertura dos envelopes contendo as
propostas de preços das seguintes empresas
habil i t adas :  Topt al Serviços Lt da,
Construrener Eirele – ME e CEPOL-
Construções e Edificações Polo Lt da.
Desde já as empresas acima habilitadas ficam
convocadas para a sessão. Esta 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 18 (dezoito) 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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