
QUARTA-FEIRA, 04 DE MARÇO DE 2015  --  DIÁRIO OFICIAL  ELETRÔNICO | MONTES CLAROS-MG - ANO 3 - Nº 388

CADERNO 1 - DIÁRIO DO EXECUTIVO/LEGISLA TIVO

SUMÁRIO

DIÁRIO DO EXECUTIVO/LEGISLATIVO

Administração Direta ...............................1, 12 e  13

Administração Indireta ..................................1 a 11

Câmara Municipal ..................................14

PREFEITURA DE MONTES CLAROS-MG

PREFEITO MUNICIPAL
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ

VICE-PREFEITO
JOSÉ VICENTE MEDEIROS

PROCURADORA GERAL
MARILDA MARLEI BARBOSA OLIVEIRA

3229-3031

CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
GERALDO EDSON SOUZA GUERRA

3229-3264

ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO
MÁRCIO PIRES ANTUNES

3229-3037

EDITORAÇÃO GRÁFICA
PAULO HENRIQUE DA SILVA DIAS

3229-3036

—————————————————————————
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO

DE MONTES CLAROS-MG
Av. Cula Mangabeira, 211 – Centro

Telefones: (38) 3229-3037 – 3229-3036
Montes Claros-MG – CEP 39.401-002

www.montesclaros.mg.gov.br/diariooficial

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2 de 24/
08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.

 PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 0023/2015 – AVISO DE
SESSÃO PÚBLICA CHAMADA PÚBLICA

Nº 011/2014.

O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, através
da Comissão Permanente de Licitação e
Julgamentos, designada pelo Decreto Municipal
nº 3.172 de 05 de maio de 2014 e a Secretaria
Municipal de Saúde, TORNA PÚBLICO  a
realização de sessão pública referente ao
credenciamento de entidades públicas e
privadas, com e sem fins lucrativos, prestadoras
de serviços de atenção à saúde – hospitais e
clínicas – a fim de atender a demanda dos
serviços assistenciais médico-hospitalares em
média e alta complexidade, por intermédio de
ações de regulação do acesso realizadas pelo
Complexo Regulador deste Município.

DATA DA SESSÃO: dia 05/03/2015 às
09h00min, na sala central de licit ações, com
sede à Av. Cula Mangabeira, nº 21 1,
Centro, Montes Claros-MG .

DESDE JÁ FICAM CONVOCADOS OS
LICITANTES : NÚCLEO DE ATENÇÃO Á
SAÚDE E PRÁTICAS
PROFISSIONALIZANTES- NASPP,
CRISTALINO EMPREENDIMENTOS
OFTALMOLÓGICOS LTDA, CENTRO MÉDICO
VIVER, FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE
MONTES CLAROS, UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE MONTES CLAROS/ HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO CLEMENTE DE FARIA,
IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS
MERCÊS DE MONTES CLAROS, ÂMBAR
SAÚDE, FUNDAÇÃO DE SAÚDE DILSON DE
QUADROS GODINHO.

Montes Claros (MG), 03 de março
de 2015.

Nilma Silva Antunes
Presidente da Comissão Permanente de

Licit ações e Julgamento

 PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 0022/2015 – RATIFICAÇÃO DE
PROCESSO E CONTRATO.

A Comissão Permanente de Licitação e
Julgamento torna público a ratificação e o contrato
referente ao Processo:

Processo nº 0017/2015 – Dispensa Licit ação nº
0006/2015 – Contrato nº P001715 – Objeto:
Contratação de empresa especializada para
execução de serviços de controle tecnológico de
solos, asfalto e concreto, ensaios de laboratório
para acompanhar, e f iscalizar obras de
pavimentação asfáltica, drenagem urbana e
edificações no perímetro urbano de Montes
Claros. Contratada:  Empresa Municip al de
Serviços, Obras e Urbanização - ESURB, no
valor total de R$ 347.762,37 (Trezentos e quarenta
e sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e
trinta e sete centavos). Data da Ratificação: 29 de
janeiro de 2015.

Montes Claros (MG), 03 de março de 2015.
Nilma Silva Antunes

Presidente da Comissão Permanente de
Licit ações e Julgamento

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Lei Municipal Nº:1935/1991 - Lei Federal
Nº:8069-90

CASA DA CIDADANIA DE MONTES CLAROS/
MG

Resolução n° 25, de 02 de março de 2015.
DISPÕE SOBRE O RESULTADO DO EDITAL

N° 01/2015  DO CMDCA

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente de Montes Claros -
CMDCA, no uso das suas atribuições legais e
considerando a deliberação da plenária na reunião
extra-ordinária do dia 02 de março de 2015,
resolve:
Art. 1º - Conforme exigências do Edital N° 01/
2015, CLASSIFICA o Projeto Criança de Atitude
apresentado entidade não-governamental sem
fins lucrativos Projeto de Apoio a Criança.
Art. 2º  - A referida classificação tem premissa o
Parecer da Câmara Permanente de Avaliação e
Acompanhamento de Projetos e a Plenária do
CMDCA, que aprovou tal Parecer com
unanimidade.
Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data da
sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em
contrário.

Montes Claros, 02 de março de 2015.

Everaldo Ramos de Oliveira
Presidente do CMDCA

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL
REFERENTE AO CONTRATO

ADMINISTRATIVO PARA AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS ALIMENTICIOS N° 080/2014

A Empresa Municip al de Planejamento, Gestão
e Educação em T rânsito e T ransportes de
Montes Claros – MCT rans , Empresa Pública
Municipal situada na Praça Presidente Tancredo
Neves, sem número, Terminal Rodoviário, Bairro
Canelas, Montes Claros, MG, CEP 39.402-595,
inscrita no CNPJ sob o n.° 05.097.946/0001-31,
neste ato representada por sua Presidenta, Sra.
Ivana Colen Brandão, firmo o presente TERMO
DE RESCISÃO DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO nº 080/2014, de 29 de
dezembro de 2014, Pregão nº. 036/2010 firmado
com a empresa PASCELLY E CIA LTDA - ME,
estabelecida na Rua do Sete de Setembro n° 546,
Bairro Maracanã, CEP 39.403-072, na cidade de
Montes Claros – MG, inscrita no CNPJ sob o n.º
09.208.586/0001-59, neste ato representada pela
Sra. Déborah Giovana Pimenta, portadora da CI
n° MG-13.946.969 SSP/MG, CPF n° 015.471.906-
47, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA  PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO
LEGAL

1.1 - O presente termo de Rescisão ao Contrato

MCTrans

Empresa Municip al de Planejamento, Gestão e
Educação em T rânsito e T ransportes de

Montes Claros -  MCT rans

PORTARIA MCTrans DAF Nº 031/2.015
DE 03 DE MARÇO DE 2.015

� Dispõe sobre Nomeação/Convocação dos
aprovados no concurso público 001/2.014

promovido pela MCT rans e dá outras
providências.�

A Presidenta da Empresa Municipal de
Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e
Transportes de Montes Claros - MCTrans, Ivana
Colen Brandão, no uso de suas atribuições legais,
nos termos dos incisos 1.16 e 1.17 do ANEXO I;
art. 36 do seu Estatuto Social, aprovado pelo
Decreto Municipal n. 3.146 de 21 de fevereiro de
2.014,
CONSIDERANDO a Portaria MCTrans DAF n. 043/
2.014, que dispõe sobre a homologação do
concurso público n. 001/2.014 realizado pela
MCTrans;
CONSIDERANDO a necessidade de nomeação e
convocação de candidatos aprovados para
tomarem posse.
RESOLVE:
Art. 1º -  Ficam nomeados e convocados para firmar
Contrato de Experiência nos termos do artigo 445,
parágrafo único da Consolidação das Leis do
Trabalho e efetuar matrícula no Curso de Formação
de Agente de Operação e Fiscalização de
Transporte e Trânsito, em virtude de aprovação em
concurso público realizado pela Empresa Municipal
de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito
e Transportes de Montes Claros - MCTrans,
homologado pela Portaria MCTrans DAF n. 043/
2.014, os candidatos relacionados abaixo para o
cargo de Agente de Operação e Fiscalização de
Transporte e T rânsito:
I - Renato Silva Maia;
II - José Geraldo Miranda Rodrigues;
III - Keila Generosa dos Santos;
IV - Daniel Rodrigo de Souza;
V - Vantuir Ferreira Afonso.
Art. 2º - Fica desde já os candidatos nomeados,
convocados para no prazo de 10 (dez) dias  a
contar da publicação desta Portaria a se
apresentarem na sede da MCTrans, localizada na
Praça Presidente Tancredo Neves, S/N - Terminal
Rodoviário - Canelas - Montes Claros/MG - CEP:
39.402-595, no horário de 07:30h às 11:30h e das
13:30h às 17:30h, mediante a apresentação dos
documentos e cumprimento dos demais requisitos
constantes/exigidos no Edital do concurso nº 001/
2.014.
Art. 3º -  O não comparecimento do servidor
nomeado ou a não apresentação dos documentos
e cumprimento dos requisitos exigidos no artigo
anterior será considerada desistência, com a perda
dos direitos decorrentes.
Art. 4º - O candidato nomeado, aprovado no
concurso público n. 001/2.014 e no curso de
formação nos termos do anexo I do Edital do
concurso, submeter-se-á à Consolidação das Leis
do Trabalho e demais Legislação Municipal e
Regulamentos em vigor.
Art. 5º -  O Regime Jurídico é o Celetista conforme
Lei Municipal nº 2.902/2.001.
Art. 6º -  Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 7º -  Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Montes Claros, 03 de março de 2.015.
IVANA COLEN BRANDÃO

PRESIDENTA

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

MCTRANS

AVISO DE RETIFICAÇÃO

O pregoeiro desta MCTrans, na forma da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, vem
comunicar a necessidade de RETIFICAR o EDITAL
DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL N° 005/2015 – objeto: RENOVAÇÃO
DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE
SAÚDE OCUPACIONAL  – PCMSO, RENOVAÇÃO
DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS
AMBIENTAIS – PPRA E ELABORAÇÃO DE
LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO
AMBIENTE DE TRABALHO - L TCAT, publicado no
Diário Oficial Eletrônico do Município de Montes
Claros, no do dia 27 de fevereiro de 2015. Na
cláusula 18 – OBRIGAÇÕES DA CONTRADA

nº 080/2014, está vinculado aos termos do
Processo Administrativo nº 089/2014,
Pregão Presencial n° 036/2014 aos quais
se integram o contrato original, encontrando
fundamento na Lei Federal n. 8.666/93 e
nas cláusulas que regem o referido
contrato;

1.2 - Considerando a Publicação do dia 04 de
dezembro de 2014 no Diário Oficial do
Município de Montes Claros – MG, em
ANEXO, onde a Comissão Permanente de
Licitação e Julgamento impede a empresa
acima, de licitar com o Município de Montes
Claros – MG, pelo prazo de 03(três) anos;

1.3 - Considerando que a cláusula 7.1 do Contrato
firmado exige que a CONTRATADA
mantenha, durante toda a vigência do
contrato, as condições de habilitação, e o
mesmo notificado a apresentar defesa
quanto à publicação de seu impedimento
para licitar, tendo o mesmo, embora
devidamente notificado, ficado ciente, não
apresentou sua defesa no prazo estipulado
na notificação;

1.4 - Considerando que a Contratada não trouxe
qualquer prova de que o impedimento para
licitar publicado no Diário Oficial Eletrônico
do Município não é válido, assim cabível a
rescisão do contrato em virtude do acima
exposto;

1.5 - A lei 8.666/93 dispõe em seu art. 78 I e 79, I:

Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do
contrato:
I - o não cumprimento de cláusulas contratuais,
especificações, projetos ou prazos ;

Art. 79.  A rescisão do contrato poderá ser:
I - determinada por ato unilateral e escrito da
Administração, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

1.6 - Assim, justifica-se a presente rescisão.

CLÁUSULA  SEGUNDA – DO OBJET O DA
RESCISÃO

2.1 - Nos termos da cláusula  11.1 do Contrato
firmado entre a MCTrans e a sociedade empresaria
PASCELLY E CIA LTDA,  fica RESCINDIDO o
Contrato Administrativo n° 080/2014.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

3.1 - A presente rescisão entra em vigor na data
de sua publicação 

CLÁUSULA  QUARTA – DO FORO
 
4.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Montes
Claros - MG para dirimir questões que não possam
ser resolvidas administrativamente, oriundas da
presente Rescisão.

Montes Claros - MG, 03 de março de 2015.

IVANA COLEN BRANDÃO
PRESIDENTA

excluirá as Sub-cláusulas 18.4 e 18.5 deste edital
e acrescentará uma nova Sub-cláusula 18.4 onde
se lê que “Caso algum cargo constante no quadro
de cargos desta MCtrans não esteja provido a
época da realização do objeto deste Edital, quando
do provimento deste cargo, a CONTRATADA
obriga-se a realizar o trabalho específico para este
cargo”. E assim, fica alterada a data do certame
para o dia: 17/03/2015 - Horário: 09h00min 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, 03 de março de 2015.

FELIPE PORTO LIMA
PREGOEIRO OFICIAL/CPLJ
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MCTrans

Empresa Municip al de Planejamento, Gestão
e Educação em T rânsito e T ransportes de

Montes Claros -MCT rans

PORTARIA MCTrans DAF Nº 032/2.015
DE 03 DE MARÇO DE 2.015

Dispõe sobre Nomeação/Convocação dos
aprovados no concurso público 001/2.014

promovido pela MCT rans e dá outras
providências.

A Presidenta da Empresa Municipal de
Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e
Transportes de Montes Claros - MCTrans, Ivana
Colen Brandão, no uso de suas atribuições legais,
nos termos dos incisos 1.16 e 1.17 do ANEXO I;
art. 36 do seu Estatuto Social, aprovado pelo
Decreto Municipal n. 3.146 de 21 de fevereiro de
2.014,

                                                                                                                  

 

 
 

MCTRANS 
 

PORTARIA Nº 001/2.015 
 

Altera a Portaria MCTrans DTSV nº 007/2.011 que Cla ssifica Polos Geradores de Tráfego - PGT’s no Munic ípio de Montes Claros e dá outras 
providências. 

 
A Presidente da Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros - MCTrans, Ivana Colen Brandão, 
no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso 1.17 do ANEXO I do seu Estatuto Social, aprovado pelo Decreto Municipal nº 2.625 de 17 de julho 
de 2.009, e 

 
Considerando que, de acordo com o art. 7º da lei nº 2.902 de 29 de maio de 2.001, “A TRANSMONTES exercerá as atividades previstas no Código de 
Trânsito Brasileiro e legislação complementar que sejam de competência dos municípios, salvo disposição em contrário constante de seu estatuto”, sendo 
a MCTrans (antiga TRANSMONTES), portanto, orgão gestor de trânsito municipal; 
 
Considerando  que o art. 4º, I, XXXVIII, XLIV e § 3º do Decreto Municipal nº 2.625, de 17 de julho de 2.009 determina que: 
 
“Art. 4º - “A MCTRANS, respeitada a legislação federal, estadual e municipal aplicável, terá por finalidade: 

 
I - planejar, supervisionar, organizar, dirigir, coordenar, executar e acompanhar as atividades de disciplina, normatização, trânsito e transportes no 
Município de Montes Claros, afetas à Administração Municipal; 

 
(...) 

 
XXXVIII - analisar e emitir parecer para aprovação de projetos de edificações que possam transformarem-se em pólos atrativos de trânsito e para 
aprovação de projetos de abertura de vias e implantação de loteamentos, bem como para a localização, implantação e operação de equipamentos 
urbanos de grande porte; 

 
(...) 

 
XLIV - praticar todos os atos necessários ao cumprimento de sua atividade, observadas as disposições legais, especialmente da Lei Municipal nº 2.902, 
Lei Complementar 009, Lei Complementar 019 e deste Estatuto. 

 
(...) 

 
§ 3º - Para execução dos serviços previstos no inciso XXXVIII deverá o interessado submeter, para análise da MCTRANS, o Relatório de Impacto Sobre o 
Trânsito Urbano (RITU), antes da liberação dos alvarás de construção e de localização, que deverá conter, dentre outros itens: 
a) adequação e viabilidade de localização; 
b) oferta de estacionamento; 
c) condições de acesso de veículos e de pedestres; 
d) análise do impacto no trânsito e no transporte público e observância de outros preceitos legais.” 
  
Considerando que, conforme determina o art. 93 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, “Nenhum projeto de edificação que possa transformar-se em 
pólo atrativo de trânsito poderá ser aprovado sem prévia anuência do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e sem que do projeto conste área 
para estacionamento e indicação das vias de acesso adequadas”. 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º -  Para efeito desta Portaria, são adotadas as seguintes definições e/ou expressões: 

 
I - Acesso: é a interligação para veículos ou pedestres entre: 

 
a) logradouro público e propriedade privada; 
b) logradouro público e espaços de uso comum em condomínio; 

   
II - Área de Acúmulo de Veículos (faixas de acumulação): área livre reservada dentro do imóvel para o acúmulo da entrada de veículos, com inclinação 
máxima de 5%, de forma a não interferir na via pública de acesso aos PGT’s; 
 
III - Espaço de Manobra: área destinada à manobra de veículos para acesso às vagas de estacionamento, tanto de frente quanto de ré; 

 
IV - Medidas Compensatórias: conjunto de ações com o objetivo de compensar o impacto gerado pelo empreendimento no sistema viário do entorno, 
quando da impossibilidade de mitigação completa dos impactos negativos; 

 
V - Medidas Mitigadoras: conjunto de ações com objetivo de minimizar os impactos negativos causados pela implantação de empreendimentos; 

 
VI - Rampa de Veículos: é o plano inclinado, o declive ou aclive destinado a superar os desníveis dos pavimentos das garagens; 

 
VII - Relatório de Impacto Sobre o Trânsito Urbano - RITU: estudo do impacto gerado pelo empreendimento no sistema viário do entorno; 
 
VIII - Via Interna de Circulação de Veículos: é o espaço destinado à circulação de veículos, podendo haver a manobra para o estacionamento. 

 
Art. 2º -  Consideram-se Polos Geradores de Tráfego - PGT’s as atividades que, mediante a concentração da oferta de bens e/ou serviços, geram elevado 
número de viagens, com substanciais interferências no tráfego do entorno e necessidade de espaços para estacionamento, embarque e desembarque de 
passageiros, e/ou carga e descarga. 

 
Art. 3º -  A classificação de PGT’s pelo grau de impacto viário e as exigências mínimas a serem atendidas estão estabelecidas nos anexos III, IV, V e VI 
desta Portaria. 

 
Parágrafo Único - Caso a atividade pretendida não esteja especificada no ANEXO III desta Portaria, será adotado o parâmetro por similaridade de uso. 

 
Art. 4° -  Serão consideradas para o enquadramento e classificação de PGT’s as construções novas, a instalação de atividades, as regularizações e as 
ampliações de construções já existentes, desde que a área construída seja compatível com o PGT, sendo que, no caso de regularização ou ampliação a 
compatibilidade da área deve ser total, ou seja, a existente acrescida da regularizada ou ampliada. 

 
Art. 5º -  Os empreendimentos ou atividades classificados como PGT estão sujeitos às diretrizes viárias específicas, que serão emitidas pela Empresa 
Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros - MCTrans. 

 
§ 1º - As diretrizes serão emitidas quando da solicitação de análise do empreendimento ou atividade classificados como PGT, ANEXO I, através de um 
Parecer Preliminar. 

 
§ 2º - A análise pela MCTrans será precedida da apresentação dos  seguintes documentos: 

CONSIDERANDO a Portaria MCTrans DAF n. 043/
2.014, que dispõe sobre a homologação do
concurso público n. 001/2.014 realizado pela
MCTrans;
CONSIDERANDO a necessidade de nomeação e
convocação de candidatos aprovados para
tomarem posse.
RESOLVE:
Art. 1º -  Ficam nomeados e convocados para firmar
contrato de experiência nos termos do artigo 445,
parágrafo único da Consolidação das Leis do
Trabalho, em virtude de aprovação em concurso
público realizado pela Empresa Municipal de
Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e
Transportes de Montes Claros - MCTrans,
homologado pela Portaria MCTrans DAF n. 043/
2.014, os seguintes candidatos, nos cargos
respectivos:

I - ANDRÉ RAMALHO MARTELLO, AGENTE
ADMINISTRATIVO II;
II - LEONARDO GONÇAL VES BRITO, AGENTE
ADMINISTRATIVO II;
III - ALÉXIA  BIANCA  LIMA  DIAS PRATES,
AGENTE ADMINISTRATIVO II.

Art. 2º - Fica desde já os candidatos nomeados,
convocados para no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da publicação desta Portaria a se
apresentarem na sede da MCTrans, localizada na
Praça Presidente Tancredo Neves, S/N - Terminal
Rodoviário - Canelas - Montes Claros/MG - CEP:
39.402-595, no horário de 07h30h às 11h30h e das
13:30h às 17:30h, mediante a apresentação dos
documentos e cumprimento dos demais requisitos
constantes/exigidos no Edital do concurso nº 001/
2.014.
Art. 3º -  O não comparecimento do servidor
nomeado ou a não apresentação dos documentos

e cumprimento dos requisitos exigidos no artigo
anterior será considerada desistência, com a perda
dos direitos decorrentes.
Art. 4º - O candidato aprovado, nomeado e
empossado, submeter-se-á Consolidação das Leis
do Trabalho e demais Legislação Municipal e
Regulamentos em vigor.
Art. 5º -  O Regime Jurídico é o Celetista conforme
Lei Municipal nº 2.902/2.001.

Art. 6º -  Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 7º -  Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Montes Claros, 03 de março de 2.015.

IVANA COLEN BRANDÃO
PRESIDENTA
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I - solicitação padrão para abertura de processo para análise técnica de empreendimento classificado como PGT, ANEXO I;  

 
II - formulário para análise do PGT preenchido, nos termos do ANEXO II, incluso, que é parte integrante desta Portaria; 

 
III - descrição das atividades desenvolvidas ou previstas, com breve histórico para empreendimentos existentes; 

 
IV - indicação do imóvel em foto aérea ou planta, contendo a localização do PGT e principais logradouros públicos de acesso ao mesmo (1:10.000 ou 
1:5.000); 

 
V - projeto de implantação ou anteprojeto do empreendimento na escala de 1:500 contendo: 

 
a) posicionamento do empreendimento no lote; 
b) indicação dos acessos e saídas de veículos do empreendimento, com a indicação das larguras, rampas, faixas de acumulação, raios de giro de  
                veículos, posicionamento de controles de acesso; 
c) indicação dos acessos de pedestres;  
d) dimensionamento e distribuição das vagas de estacionamento de veículos, de embarque e desembarque e de pátio para carga e descarga. 

 
§ 3º - Outros documentos, informações ou projetos poderão ser solicitados a qualquer momento desde que tecnicamente justificados, a fim de 
fundamentar a análise viária. 

 
Art. 6° - A MCTrans, após análise técnica, entregará ao interessado o Parecer Preliminar contendo as diretrizes para a elaboração do RELATÓRIO DE 
IMPACTO SOBRE O TRÂNSITO URBANO - RITU. 

 
§ 1º - O Parecer Preliminar abordará os seguintes itens do projeto: 

 
I - características e dimensionamento do número de vagas de estacionamento de veículos; 
II - características e dimensionamento das áreas de embarque e desembarque de passageiros e carga e descarga de mercadorias; 

 
III - características e localização dos dispositivos de acessos de veículos e pedestres e respectiva área de acúmulo de veículos (faixas de acumulação); 

 
IV - características dos espaços de circulação e manobra; 

 
V - exigência e diretrizes para elaboração de projeto executivo de acessos especiais, doação de área para alargamento de vias e demais medidas 
mitigadoras e/ou compensatórias do sistema viário e/ou de transportes públicos; 

 
VI - roteiro mínimo e os parâmetros para elaboração do RITU, relatório esse que deverá identificar os impactos gerados pela implantação do 
empreendimento ao sistema viário e/ou de transportes públicos do entorno. 

 
§ 2º - O roteiro mínimo e os parâmetros para elaboração do RITU, podem ser atualizados periodicamente, pela MCTrans. 

 
§ 3º - O Parecer Preliminar terá validade por 180 dias, a partir da data de sua expedição. 

 
Art. 7º - Qualquer modificação nos projetos de edificação que implique na alteração em mais de 5% da área computável ou no número total de vagas ou 
alteração dos acessos, deverá ser submetida à nova análise da MCTrans. 

 
Art. 8º - O RITU deverá identificar os impactos gerados pela implantação do empreendimento ao sistema viário do entorno, ficando sob responsabilidade 
da MCTrans a análise e a aprovação das medidas mitigadoras e/ou compensatórias a serem implantadas a fim de minimizar tais impactos. 

 
§ 1º - Os projetos executivos para implantação das medidas mitigadoras e/ou compensatórias deverão integrar o RITU. 

 
§ 2º - O RITU deverá ser elaborado por profissional técnico habilitado, sendo o mesmo responsável pelos resultados e análises apresentadas. 

 
§ 3º - Caso o RITU apresentado seja julgado insuficiente pela MCTrans, o responsável pelo empreendimento deverá refazê-lo, a expensas do 
empreendedor, e reapresentá-lo para avaliação, no prazo máximo de 30 dias corridos, sob pena do indeferimento do pedido e arquivamento do processo. 

 
§ 4º - Caso sejam apresentados no RITU parâmetros diferenciados dos indicados nesta Portaria, os mesmos deverão ser justificados, referenciados e 
fundamentados tecnicamente. 

 
Art. 9º - Quando a análise técnica do PGT indicar a necessidade de implantação de medidas mitigadoras e/ou compensatórias no sistema viário, inseridas 
ou não dentro do limite da propriedade do empreendimento, considerando inclusive as áreas objeto de doação, ficam a cargo do empreendedor os custos 
da implantação e de execução das medidas necessárias à qualificação da estrutura urbana para instalação do uso requerido. 

 
Parágrafo Único - No caso da necessidade de doação de área para a execução das referidas melhorias viárias, a mesma deverá ser formalizada no 
Poder Público Municipal. 

 
Art. 10 - As obras referentes à execução das medidas mitigadoras e/ou compensatórias deverão ser acompanhadas pela MCTrans e demais secretarias 
municipais competentes e aprovadas pelas mesmas. 

 
Art. 11 - Fica a concessão do Alvará de Construção condicionada a aprovação do RITU pela MCTrans. 

 
Art. 12 - Fica a expedição da Certidão de Baixa de Construção, Habite-se e Alvará de Funcionamento vinculada ao término da implantação das medidas 
mitigadoras e/ou compensatórias apresentadas no RITU e aprovadas pela MCTrans. 

 
Art. 13 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Montes Claros, 04 de março de 2.015. 
 

_________________________________ 
Presidente da MCTrans 
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ANEXO I 

 
 

SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE DO EMPREENDIMENTO 
 

 
 
 

POLOS GERADORES DE TRÁFEGO 
 
 

ANÁLISE TÉCNICA 
 
 
 
 
 
A empresa..........................................................................................................., neste ato representada pelo Sr.(a) 

......................................................................................., vem através deste, solicitar a esta MCTrans a análise técnica do empreendimento 

................................................................................................................................................ a ser implantado na via (avenida, rua) 

.................................................................................., bairro ....................................................................................................., nesta cidade. 

 
 
 

Montes Claros, .......... de ...................................... de ............ 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Representante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO II 

 
 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO PELO PROFISSIONAL, RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO EMPREENDIMENTO 
 

 
DADOS DO PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO E MPREENDIMENTO, COM REGISTRO NO CREA 
 
 
Nome 
 

 

 
Endereço para contato 
 

 

 
Telefones 
 

 

 
Email 
 

 

 
DADOS DO EMPREENDIMENTO 
 
 
Endereço completo 
 

 

 
Zoneamento 
 

 

 
Modelo de Assentamento 
 

 

 
Categoria de Uso/Tipologia (shopping, supermercado, hospital, escola, 
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faculdade, indústria, edifício comercial, edifício residencial, hotel, clube, 
cinema, centro cultural, etc.) 
 
 
Área de terreno 
 

 

 
Área construída total 
 

 

 
Área construída computável 
 

 

 
Coeficiente de Aproveitamento 
 

 

 
Taxa de Ocupação 
 

 

 
Indicação do número de vagas de estacionamento de veículos 
(apresentar tabela de vagas por uso e dimensões) 
 

 

 
Indicação do número de vagas para carga e descarga 
 

 

 
Indicação do número de vagas para embarque e desembarque 
 

 

 
Quantidade de acessos de pedestres 
 

 

 
Quantidade de acessos de veículos  
 

 

 
Área de acúmulo de veículos/extensão 
 

 

 
Largura da(as) via(as) pública(as) de acesso ao empreendimento (calçadas 
e pista de rolamento)  
 

 

 
 

ANEXO III 
 
 

CLASSIFICAÇÃO DE POLOS GERADORES DE TRÁFEGO - PGT’s  PELO GRAU DE IMPACTO VIÁRIO   
 

ATIVIDADE 
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (AC) 

P1 P2 

Academias de Ginástica / Esporte, Escolas de 
Natação / Dança / Música, Quadras, Salões de 
Esporte (cobertos e descobertos) 

1.000m² < AC � 2.500m² AC > 2.500m² 

Apart Hotel, Flat 1.000m² < AC � 3.000m² AC > 3.000m² 
Auditórios, Cinemas, Salas de Convenções, 
Teatros 

500m² < AC � 1.500m² AC > 1.500m² 

Bancos 500m² < AC � 1.500m² AC > 1.500m² 
Bares, Casas de Chá / de Café, Cachaçarias, 
Choperias, Petiscarias, Pizzarias, Churrascarias, 
Restaurantes 

500m² < AC � 1.500m² AC > 1.500m² 

Boates, Buffet, Casas de Show, Salões de Festas / 
de Bailes, Danceterias 

500m² < AC � 1.500m² AC > 1.500m² 

Cemitérios, Crematórios, Velórios Sujeito à análise e diretrizes específicas 
Centros de Cultura, Museus, Orgãos ou 
Instituições Públicas 

500m² < AC � 1.500m² AC > 1.500m² 

Centros e/ou Pavilhões para Feiras, Exposições, 
Parques de Diversões 

1.500m² < AC � 3.000m² AC > 3.000m² 

Clínicas Médicas (sem internação), Laboratórios de 
Análise, Consultórios, Ambulatórios 

500m² < AC � 2.000m² AC > 2.000m² 

Clínicas Médicas (com internação) 500m² < AC � 2.000m² AC > 2.000m² 
Clubes Esportivo e Recreativo, Parques 
Temáticos, Zoológicos, Hortos 

20.000m² < AT � 30.000m² AT > 30.000m² 

Comércios e/ou Depósitos Atacadistas de Produtos 
em Geral 

2.000m² < AC � 3.000m² AC > 3.000m² 

Concessionárias ou Revendedoras de Veículos 1.000m² < AC � 3.000m² AC > 3.000m² 
Edifícios Comerciais e/ou de Serviços, compostos 
por unidades autônomas 

1.500m² < AC � 3.000m² AC > 3.000m² 

Escolas de Ensino Infantil 500m² < AC � 1.500m² AC > 1.500m² 
Escolas de Ensino Fundamental e Médio 1.000m² < AC � 3.000m² AC > 3.000m² 
Escolas de Ensino Técnico, Profissionalizante, 
Idioma, Cursos Livres, Pré-Vestibular 

1.000m² < AC � 3.000m² AC > 3.000m² 

Escolas 3º grau, Pós-Graduação 1.000m² < AC � 3.000m² AC > 3.000m² 
Ginásios de Esporte, Quadras com Arquibancadas 1.500m² < AC � 3.000m² AC > 3.000m² 
Hospitais, Maternidades, Pronto-Socorro 2.000m² < AC � 5.000m² AC > 5.000m² 
Hotéis, Pousadas 2.000m² < AC � 3.000m² AC > 3.000m² 
Indústrias 5.000m² < AC � 10.000m² AC > 10.000m² 
Lojas de Departamentos (magazines) / Lojas 1.500m² < AC � 3.000m² AC > 3.000m² 
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Especializadas 
Mercados, Supermercados  1.500m² < AC � 3.000m² AC > 3.000m² 
Residenciais multifamiliares (vertical ou horizontal) de 100 a 200 unid. acima de 200 unid. 
Shopping Center, Centros de Compras, 
Hipermercados 

1.500m² < AC � 5.000m² AC > 5.000m² 

Templos, Locais de Culto Religioso 500m² < AC � 1.500m² AC > 1.500m² 
Transportadoras, Empresas de Mudança, 
Garagens de Ônibus / Caminhão 

2.000m² < AC � 3.000m² AC > 3.000m² 

 
Observações: 
 

• Caso a atividade pretendida não esteja especificada  será adotado o parâmetro por similaridade de uso; 
 
• AC = Área Construída; 
 
• AT = Área de Terreno. 
 

 
 
 
 
 
 

 
ANEXO IV 

 
 

NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO 
 

PGT P1 OUTRAS VAGAS 
ATIVIDADE VAGAS AUTO VAGAS C/D VAGAS E/D MOTO BICICLETA 

Academias de Ginástica / Esporte, Escolas de 
Natação / Dança / Música, Quadras, Salões de 
Esporte (cobertos e descobertos) 

1 vaga / 35m² ACC ** ** 35% 5% 

Apart Hotel, Flat 1 vaga / apto    1 vaga para veículo 
utilitário 

2 vagas para veículo 
utilitário 

15% 5% 

Auditórios, Cinemas, Salas de Convenções, 
Teatros 

1 vaga / 35m² ACC ** ** 35% - 

Bancos 1 vaga/30m² ACC 1 vaga para veículo 
utilitário 

2 vagas para veículo 
utilitário 

15% - 

Bares, Casas de Chá / de Café, Cachaçarias, 
Choperias, Petiscarias, Pizzarias, Churrascarias, 
Restaurantes 

1 vaga / 25m² ACC 1 vaga para veículo 
de carga leve 

** 15% - 

Boates, Buffet, Casas de Show, Salões de Festas / 
de Bailes, Danceterias 

1 vaga / 20m² ACC 1 vaga para veículo 
de carga leve 

** 15% - 

Cemitérios, Crematórios, Velórios Sujeito à análise e diretrizes específicas 
Centros de Cultura, Museus, Órgãos ou 
Instituições Públicas 

1 vaga / 25m² ACC 1 vaga para utilitário ** 35% - 

Centros e/ou Pavilhões para Feiras, Exposições, 
Parques de Diversões 

1 vaga / 35m² ACC 1 vaga para veículo 
de carga médio 

** 35% 5% 

Clínicas Médicas (sem internação), Laboratórios de 
Análise, Consultórios, Ambulatórios 

1 vaga / 50m² ACC - 1 vaga para veículo 
de emergência 

15% - 

Clínicas Médicas (com internação) 1 vaga / leito ** 1 vaga para veículo 
de emergência 

15% - 

Clubes Esportivo e Recreativo, Parques 
Temáticos, Zoológicos, Hortos 

Sujeito à análise e diretrizes específicas 

Comércios e/ou Depósitos Atacadistas de Produtos 
em Geral 

1 vaga / 50m² ACC 1 vaga (indicar o tipo 
de veículo de carga) 

- 15% 5% 

Concessionárias ou Revendedoras de Veículos 1 vaga / 50m² ACC 1 vaga (indicar o tipo 
de veículo de carga) 

- 15% - 

Edifícios Comerciais e/ou de Serviços, compostos 
por unidades autônomas 

1 vaga / 35m² ACC 1 vaga para veículo 
utilitário 

- 35% 5% 

Escolas de Ensino Infantil 1 vaga / 50m² ACC 1 vaga para veículo 
utilitário 

1 vaga / 10 vagas de 
estac., sendo no 
mínimo 4 vagas 

15% 5% 

Escolas de Ensino Médio e Fundamental 1 vaga / 50m² ACC 1 vaga (indicar o tipo 
de veículo de carga) 

1 vaga / 10 vagas de 
estac., sendo no 
mínimo 4 vagas 

35% 15% 

Escolas de Ensino Técnico, Profissionalizante, 
Idioma, Cursos Livres, Pré-Vestibular 

1 vaga / 50m² ACC 1 vaga (indicar o tipo 
de veículo de carga) 

1 vaga / 10 vagas de 
estac., sendo no 
mínimo 4 vagas 

35% 15% 

Escolas 3º grau, Pós-Graduação 1 vaga / 25m²  ACC + 
1 vaga / 800m²  ACC 
(ônibus) 

1 vaga (indicar o tipo 
de veículo de carga) 

1 vaga / 10 vagas de 
estac., sendo no 
mínimo 3 vagas 

35% 15% 

Ginásios de Esporte, Quadras com Arquibancadas 1 / 40m² ACC 1 vaga (indicar o tipo 
de veículo de carga) 

** 35% 15% 

Hospitais, Maternidades, Pronto-Socorro 1 vaga / 2 leitos + 6 
vagas para veículos 
de emergência 

1 vaga para veículo 
de carga leve + 
1 vaga para veículo 
de carga grande 

2 vagas para veículos 
de emergência 

35% 5% 

Hotéis, Pousadas 1 vaga / cada 2 aptos 
+ 
1 vaga / 10 m² (sala 
de convenções) + 
1 vaga / 100m² (área 
de uso público) 

1 vaga  para veículo 
de carga leve 

1 vaga para veículo 
utilitário 

15% 5% 
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Indústrias 

1 vaga / 100m² ACC 

compatível com o tipo 
de veículo utilizado, 
mínimo 1 vaga / área 
de produção 

- 35% 15% 

Lojas de Departamentos (magazines), Lojas 
Especializadas 

1 vaga / 35m² ACC 2 vagas para veículos 
de carga médio 

- 35 % 5% 

Mercados, Supermercados 1 vaga / 35m² ACC 2 vagas para veículos 
de carga médio + 2 
vagas para veículos 
de carga grande 

- 35 % 5% 

Residenciais multifamiliares (vertical ou horizontal) 1 vaga / unid. com 
área � 100m² 
2 vagas / unid. com 
área > 100 m² e � 
200m² 
3 vagas / unid. com 
área > 200 m²   

1 vaga para veículo 
de carga médio 

** Opcional Opcional 

Shopping Center, Centros de Compras, 
Hipermercados 

1 vaga / 25m² ACC 2 vagas para veículos 
de carga médio + 2 
vagas para veículos 
de carga grande 

** 35% 5% 

Templos, Locais de Culto Religioso 1 vaga / 40m² ACC - 1 vaga para veículo 
utilitário 

35% 5% 

Transportadoras, Empresas de Mudança, 
Garagens de Ônibus / Caminhão 

1 vaga / 100m² ACC conforme demanda - - - 

 
Observações: 
 

• Todas as vagas de estacionamento, carga e descarga,  embarque e desembarque, aqui descritas, deverão se r implantadas internamente ao 
Empreendimento; 

 
• As manobras para acomodação nas vagas de estacionam ento de veículos não poderão interferir na via públ ica. 
 
• Quando um empreendimento possuir mais de uma ativid ade, o número total de vagas corresponderá ao somat ório das vagas necessárias 

para absorver a demanda gerada por cada atividade. O arredondamento deverá ser feito considerando-se o  número imediatamente superior; 
 

• (**) Sujeito a análise específica do orgão de trâns ito; 
 
• ACC = Área Construída Computável. 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
 
 

NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO 
 

PGT P2 OUTRAS VAGAS 
ATIVIDADE VAGAS AUTO VAGAS C/D VAGAS E/D MOTO BICICLETA 

Academias de Ginástica / Esporte, Escolas de 
Natação / Dança / Música, Quadras, Salões de 
Esporte (cobertos e descobertos) 

1 vaga / 35m² ACC 
 

1 vaga para veículo 
utilitário 

** 35% 5% 

Apart Hotel, Flat 1 vaga / apto   2 vagas para veículo 
utilitário 

2 vagas para veículo 
utilitário 

15% 5% 

Auditórios, Cinemas, Salas de Convenções, 
Teatros 

1 vaga / 35m² ACC ** ** 35% - 

Bancos 1 vaga / 30m² ACC 2 vagas para veículo 
utilitário 

2 vagas para veículo 
utilitário 

15% - 

Bares, Casas de Chá / de Café, Cachaçarias, 
Choperias, Petiscarias, Pizzarias, Churrascarias, 
Restaurantes 

1 vaga / 25m² ACC 1 vaga para veículo 
de carga leve 

** 15% - 

Boates, Buffet, Casas de Show, Salões de Festas / 
de Bailes, Danceterias 

1 vaga /20m² ACC 1 vaga para veículo 
de carga leve 

** 15% - 

Cemitérios, Crematórios, Velórios Sujeito à análise e diretrizes específicas 
Centros de Cultura, Museus, Orgãos ou 
Instituições Públicas 

1 vaga / 25m² ACC 1 vaga veículo de 
carga leve 

** 35% - 

Centros e/ou Pavilhões para Feiras, Exposições, 
Parques de Diversões 

1 vaga / 35m² ACC 1 vaga para veículo 
de carga médio 

** 35% 5% 

Clínicas Médicas (sem internação), Laboratórios de 
Análise, Consultórios, Ambulatórios 

1 vaga / 50m² ACC 1 vaga para veículo 
utilitário 

2 vagas para veículo 
de emergência 

15% - 

Clínicas Médicas (com internação) 1 vaga por leito 1 vaga para veículo 
utilitário 

2 vagas para veículo 
de emergência 

15% - 

Clubes Esportivo e Recreativo, Parques 
Temáticos, Zoológicos, Hortos 

Sujeito à análise e diretrizes específicas 

Comércios e/ou Depósitos Atacadistas de Produtos 
em Geral 

1 vaga / 50m² ACC 2 vagas (indicar o tipo 
de veículo de carga) 

- 15% 5% 

Concessionárias ou Revendedoras de Veículos 1 vaga / 50m² ACC 1 vaga para veículo 
de carga grande c/ 
área para manobra 

- 15% - 

Edifícios Comerciais e/ou de Serviços, compostos 
por unidades autônomas 

1 vaga / 35m² ACC 2 vagas (indicar o tipo 
de veículo de carga) 

1 vaga para veículo 
utilitário 

35% 5% 

Escolas de Ensino Infantil 1 vaga / 50m² ACC 1 vaga para veículo 1 vaga / 10 vagas de 15% 5% 
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utilitário estac., sendo no 
mínimo 6 vagas 

Escolas de Ensino Fundamental e Médio 1 vaga / 50m² ACC 2 vagas (indicar o tipo 
de veículo de carga) 

1 vaga / 10 vagas de 
estac., sendo no 
mínimo 8 vagas 

35% 15% 

Escolas de Ensino Técnico, Profissionalizante, 
Idioma, Cursos Livres, Pré-Vestibular 

1 vaga / 35m² ACC 2 vagas (indicar o tipo 
de veículo de carga) 

1 vaga / 10 vagas de 
estac., sendo no 
mínimo 8 vagas 

35% 15% 

Escolas 3º grau, Pós-Graduação 1 vaga / 25m²  ACC + 
1 vaga / 400m²  ACC 
(ônibus) 

2 vagas (indicar o tipo 
de veículo de carga) 

1 vaga / 10 vagas de 
estac., sendo no 
mínimo 5 vagas 

35% 15% 

Ginásios de Esporte, Quadras com Arquibancadas 1 vaga / 40m² ACC 1 vaga (indicar o tipo 
de veículo de carga) 

** 35% 15% 

Hospitais, Maternidades, Pronto-Socorro 1 vaga / 2 leitos + 
10 vagas para 
veículos de 
emergência 

2 vagas para veículo 
de carga leve + 
1 vaga para veículo 
de carga grande 

4 vagas para veículos 
de emergência 

35% 5% 

Hotéis, Pousadas 1 vaga / aptos + 
1 vaga / 10 m² (sala 
de convenções) + 
1 vaga / 100m² (área 
de uso público) 

1 vaga para veículo 
utilitário + 1 vaga  
para veículo de carga 
leve 

2 vagas para veículo 
utilitário 

15% 5% 

 
 
 
 

Indústrias      1 vaga / 100m² ACC compatível com o tipo 
de veículo utilizado, 
mínimo 2 vagas / área 
de produção 

- 35% 15% 

Lojas de Departamentos (magazines), Lojas 
Especializadas 

1 vaga / 35m² ACC 3 vagas para veículos 
de carga médio 

- 35 % 5% 

Mercados, Supermercados  1 vaga / 25m² ACC 4 vagas para veículos 
de carga médio + 2 
vagas para veículos 
de carga grande 

- 35 % 5% 

Residenciais multifamiliares (vertical ou horizontal) 1 vaga / unid. com 
área � 100m² 
2 vagas / unid. com 
área > 100 m²  e � 
200m² 
3 vagas / unid. com 
área > 200 m²  + 2% 
do total de vagas para 
visitantes 

1 vaga para veículo 
de carga médio 

** Opcional Opcional 

Shopping Center, Centros de Compras, 
Hipermercados 

1 vaga / 25m² ACC 4 vagas para veículos 
de carga médio + 3 
vagas para veículos 
de carga grande 

2 vagas 35% 5% 

Templos, Locais de Culto Religioso 1 vaga / 35m² ACC - 2 vagas 35% 5% 
Transportadoras, Empresas de Mudança, 
Garagens de Ônibus / Caminhão 

1 vaga / 100m² ACC conforme demanda - - - 

 
Observações: 
 

• Todas as vagas de estacionamento, carga e descarga,  embarque e desembarque, aqui descritas, deverão se r implantadas internamente ao 
Empreendimento. 

 
 
• As manobras para acomodação nas vagas de estacionam ento de veículos não poderão interferir na via públ ica. 
 
 
• Quando um empreendimento possuir mais de uma ativid ade, o número total de vagas corresponderá ao somat ório das vagas necessárias 

para absorver a demanda gerada por cada atividade. O arredondamento deverá ser feito considerando-se o  número imediatamente superior. 
 

• (**) Sujeito a análise específica do orgão de trâns ito. 
 

• ACC = Área Construída Computável. 
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ANEXO VI 

 
 

PARÂMETROS ADOTADOS NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS 
 
 

ÁREAS CONSTRUÍDAS COMPUTÁVEIS - ACC 
 

 
ITENS 

 

 
PGT’s 

 
PARÂMETROS 

1 Shopping Center e Centros de Compra 

 
Área Bruta Locável (ABL) - área que produz rendimento no conjunto 
comercial. Inclui a área de vendas bem como os espaços de 
armazenagem e escritórios afectos aos estabelecimentos. 
 

2 
 
Mercados, Supermercados e Hipermercados 
 

 

Área de vendas (ou área de gôndola) - toda a área destinada à venda 
onde os compradores têm acesso ou os produtos se encontram expostos; 

Área de depósito; 
 
Área administrativa. 
 

3 
 
Edifícios Comerciais / Serviços 
 

 
Área líquida dos pavimentos utilizados pelos escritórios; 
 
Área de salas de reuniões; 
 
Área de salas multiuso.  
 

4 
 
Auditórios e Salas de Cinema 
 

 
Área de assentos; 
 
Área de camarim / palco. 
 

5 
 
Salões de Eventos, Festas, Convenções 
 

 

Área de uso público; 

Área de cozinha; 

Área de depósito. 
 

6 
 
Hospitais, Maternidades e Clínicas 
 

 

Área de uso público; 

Área administrativa; 

Área de apartamentos / enfermarias / isolados; 

Área de consultórios / clínicas; 

Área de Pronto Socorro; 

Área de Pronto Atendimento; 

Área de CTI / UTI.  

 

7 
 
Escolas e Faculdades 
 

 

Área de uso público; 

Área de salas de aula / laboratórios; 

Área de salas de professores / diretoria; 

Área de salas multiuso; 
 
Área administrativa. 

 

 
 
 

 

 

ÁREAS DE ACÚMULO DE VEÍCULOS  

 

 
ITENS 

 

 
PGT’s 

 

 

PARÂMETROS 
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1 Uso Não Residencial   

1.1 Shopping Center, Hipermercados e Supermercados 

 

Extensão para acomodar 4% do número de vagas de estacionamento de 
automóveis ofertadas. Considerar 5,00m de comprimento para cada 
veículo. 

1.2 Nos demais Empreendimentos 

 

Extensão para acomodar 3% do número de vagas de estacionamento de 
automóveis ofertadas. Considerar 5,00m de comprimento para cada 
veículo. 

2 Uso Residencial  

2.1 Residenciais Multifamiliares (Vertical ou Horizontal) 

 

Extensão para acomodar 2% do número de vagas de estacionamento de 
automóveis ofertadas. Considerar 5,00m de comprimento para cada 
veículo. 

 
Observações: 
 

• Largura mínima da faixa de acumulação: 2,75 m. 

 
RAMPAS 

 
 

ITENS 
 

PARÂMETROS 

1 

 
• Circulação em sentido único: largura mínima 3,50 m; 
 
• Circulação em sentido duplo: largura mínima 5,50 m, recomendável 6,00 m; 

 
• Para o início da rampa, observar recuo mínimo de 4,00 m a partir do alinhamento do lote, visando garantir a acomodação do veículo na 

saída do empreendimento, antes que este alcance a calçada, preservando, assim, a segurança dos pedestres; 
 

• Quando a rampa junto à entrada da área de estacionamento for em aclive, deve-se garantir que exista uma área plana que permita a 
acomodação de um veículo, antes da cancela de controle de acesso; 

 
• Na saída dos estacionamentos com elevada movimentação de veículos, deve-se prever chanfro nas paredes laterais das rampas ou 

elemento vazado (gradil), para garantir que os motoristas tenham visibilidade dos pedestres que circulam no afastamento frontal ou nas 
calçadas. 

 
 

REBAIXAMENTOS DE GUIA 
 

 
ITENS 

 
PARÂMETROS 

1 

 
• O rebaixamento de guia poderá ser total se a testada do imóvel for menor que 12,00 m, respeitada a Lei Municipal nº 3.745 de 06/2.007; 

 
• Para imóveis com a testada maior ou igual a 12,00 m deverá ser observado no mínimo 5,00 m de guia alta e respeitar o máximo de 20,00 m 

de guia rebaixada. 
 

• O acesso de veículos ao imóvel não poderá ser feito diretamente na esquina, respeitando um mínimo de 5,00 m a partir do ponto de 
concordância dos meios-fios, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro - CTB. 
 

 
 
 
 

 

VAGAS DE ESTACIONAMENTO 

 

 
ITENS 

 
TIPOS DE VEÍCULOS PARÂMETROS 

 
1 
 

Veículos de Passeio 

 

Dimensões Mínimas das Vagas de Estacionamento 

 
1.1 Pequeno, Médio, Grande 2,50 x 5,00 m 

 
2 
 

Veículos de Carga  
 

2.1 Leve 3,10 x 9,00 m, altura = 4,40 m 
2.2 Médio 3,50 x 11,00 m, altura = 4,40 m 
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2.3 Grande 3,50 x 20,00 m, altura = 4,40 m 

3 
 
Utilitários 
 

 

3.1 Vans, Peruas, Veículos de Valores 2,50 x 6,00 m 
 
4 
 

Veículos de Emergência 
 

4.1 Ambulâncias, Bombeiro, Polícia Militar 2,50 x 6,00 m 
 
5 
 

Outros  
 

5.1 Ônibus 3,50 x 15,00 m 
5.2 Motos 1,00 x 2,00 m 
5.3 Bicicletas 0,70 x 1,85 m 

 
Observações: 
 

• Vias internas de circulação: 
- Circulação em sentido único: largura mínima 3,00 m (onde não houver veículos estacionados, em trecho s curtos e sem atrito lateral), 
recomendável 3,50 m; 
- Circulação em sentido duplo: largura mínima 5,00 m, recomendável 6,00m. 
 
• Espaço para manobras entre vagas: 
- Veículos estacionados a 90°: mínimo 5,00 m; 
- Veículos estacionados a 60° (circulação em mão ún ica): mínimo 4,50 m; 
- Veículos estacionados a 45º (circulação em mão ún ica): mínimo 3,50 m; 
- Veículos estacionados a 30° ou paralelo (circulaç ão em mão única): mínimo 3,50 m. 
 

 

VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE RE DUZIDA 

 

 
ITENS 

 

 
PGT’s 

 

 

PARÂMETROS 

 

1 
 
 

Edificação de Uso Público ou Privado de Uso Coletivo 

DECRETO FEDERAL Nº 5.296, REGULAMENTA AS LEIS FEDERAIS Nº 
10.048 E 10.098: 
Reservar pelo menos 2% do total de vagas, sendo assegurada no mínimo 
1 vaga. 

 
Observações: 
 

• Para vagas a 90°, a dimensão mínima deve ser de 2,5 0 x 4,50 m e a faixa de circulação da cadeira de ro das de 1,20 x 4,50 m, atendendo ao 
disposto na Norma 9050/2004 da ABNT; 

 
• As vagas paralelas devem ter comprimento de 5,00 m,  conforme indicado na Norma 9050/2004 da ABNT; 

 
• A representação das vagas no projeto arquitetônico deve atender ao disposto na Norma; 

 
• Os conjuntos residenciais não são caracterizados co mo edifícios privados de uso coletivo, considerando  o disposto no artigo 8º do Decreto 

Federal. 
 

 
 

 
VAGAS PARA TÁXI 

 

 
ITENS 

 

 
PGT’s 

 

 

PARÂMETROS 

 

1 

 
Shopping Center, Hipermercados, Supermercados, Centros Culturais e de 
Eventos 

 

 

Conforme estudo específico. Em fila e com extensão para acomodar a 
demanda. 
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 Prefeitura Municipal de Montes Claros  
  Secretaria de Planejamento e Gestão  

Comissão Permanente de Licitação e Julgamentos 

Avenida Cula Mangabeira, 211, Centro  CEP 39401-002 

 

 
 
ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES REFERENTE À CHAMADA 
PÚBLICA N° 001/15.      
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº. 8080/90 e 8142/90. 
 
OBJETO DA LICITAÇÃO: Credenciamento de empresas especializadas em procedimento de alta 
complexidade ambulatorial de ressonância magnética para atender os pacientes usuários do 
Sistema Único de Saúde- SUS. 
 
Aos 03 (três) dias do mês de março do ano de 2015, na sala central de Licitações, com sede á Av. 
Cula Mangabeira, nº 211, Centro, nesta cidade de Montes Claros-MG, às 10h00min reuniu-se a 
Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos, nomeada pelo decreto nº 3.172 de 05 de 
maio de 2014, com o objetivo de receber e credenciar empresas especializadas em procedimento 
de alta complexidade ambulatorial de ressonância magnética para atender os pacientes usuários 
do Sistema Único de Saúde- SUS referente à Chamada Pública nº 001/2015. Compôs a mesa, a 
qual passou a contar com as seguintes pessoas: Nilma Silva Antunes- Presidente da C.P.L.J, 
Diosmar Soares da Silva- Secretário da C.P.L.J,  Karen Daniela Magalhães de Castro- Membro da 
C.P.L.J. Convidamos também para compor a mesa os senhores Bruno Pinheiro de Carvalho, 
Silvânia Godinho Souto, Adriana Inácia Paculdino Ferreira e Rassinou Dias Quitério, membros da 
Comissão Técnica nomeada através da Portaria nº 005/2015 de 02/03/2015. Presentes na sessão 
os Senhores: Simone Ataíde Caldeira, portadora do CPF nº 410.171.701-00 representando a 
FUNDAÇÃO DE SAÚDE DILSON DE QUADROS GODINHO, Dinilton Pereira da Costa, portador 
do CPF nº 573.349.276-72 representando IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DE 
MONTES CLAROS e Patrício Ferreira de Oliveira, portador do CPF nº 036.506.456-45 
representando a RESSONAR IMAGENS MÉDICAS LTDA. Declarada aberta a sessão pública, a 
Sra. Presidente juntamente com os membros da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento 
apresentou os envelopes de habilitação para análise. A Sra. Presidente solicitou que todos os 
envelopes e documentos fossem rubricados pela Comissão de Licitação, pela Comissão Técnica e 
pelos representantes presentes. Passou-se então a abertura do envelope nº 1 Habilitação. 
Participaram do presente chamamento as seguintes proponentes: IRMANDADE NOSSA 
SENHORA DAS MERCÊS DE MONTES CLAROS, FUNDAÇÃO DE SAÚDE DILSON DE 
QUADROS GODINHO E RESSONAR IMAGENS MÉDICAS LTDA. Dando continuidade foi 
realizada a abertura dos envelopes de nº 1- Habilitação. Analisados todos os documentos das 
proponentes acima citadas foi verificado que a FUNDAÇÃO DE SAÚDE DILSON DE QUADROS 
GODINHO não apresentou os seguintes documentos: item 8.2.1 (letras C, E, G) do edital, as 
componentes IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DE MONTES CLAROS e 
RESSONAR IMAGENS MÉDICAS LTDA, apresentaram todas as documentações exigidas no 
edital. Por se tratar de um chamamento público onde o interesse da administração é credenciar o 
maior número de prestadores de serviços, a Comissão Permanente de Licitação e Julgamento 
concede o prazo de 02 (dois) úteis a contar da presente data para que a Fundação de Saúde 
Dílson de Quadros Godinho apresente os documentos acima citados. Nova sessão será 
marcada, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município e serão convocados todos os 
proponentes acima citados. A referida ata será publicada na íntegra no Diário Oficial Eletrônico do 
Município. Nada mais havendo a tratar, eu Diosmar Soares da Silva lavrei a presente ata que após 
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 Prefeitura Municipal de Montes Claros  
  Secretaria de Planejamento e Gestão  

Comissão Permanente de Licitação e Julgamentos 

Avenida Cula Mangabeira, 211, Centro  CEP 39401-002 

 

lida e aprovada será assinada por todos. Prefeitura de Montes Claros, aos 03 dias do mês de 
março do ano de 2015. 
  
 
 
 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO: 
 
_____________________                                                                          ____________________ 
Nilma Silva Antunes                                                                                       Diosmar Soares da Silva 
Presidente  CPLJ                                                                                          Secretário - CPLJ     
  
                                       
 

________________________ 
Karen Daniela Magalhães de Castro 

Membro  CPLJ 
 

Comissão Técnica: 
 
__________________                  ______________________    _______________________ 
Bruno Pinheiro de Carvalho               Silvânia Godinho Souto       Rassinou Dias Quitério 
 
 
_________________________                                 
Adriana Inácia Paculdino Ferreira                                  
 

 
 

 

Licitantes: 
_________________________________________________ 
IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS DE MONTES CLAROS 
Dinilton Pereira da Costa 
CPF nº 573.349.276-72 
 
 
__________________________________________________ 
RESSONAR IMAGENS MÉDICAS LTDA 
Patrício Ferreira de Oliveira 
CPF nº 036.506.456-45  
 
_________________________________________________ 
FUNDAÇÃO DE SAÚDE DILSON DE QUADROS GODINHO 
Simone Ataíde Cadeira, 
CPF nº 410.171.701-00 
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CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL MONTES CLAROS

PORTARIA Nº 051/2015

O Presidente da Câmara Municipal de Montes
Claros (MG), no uso de suas atribuições legais
e tendo em vista o disposto nas Resoluções nº
15 de 31 de agosto/99, nº 24 de 18 de abril de
2002, nº 125 de 12 de dezembro de 2006, Leis
nº 3002/02, 3.074/02 e 3.191/04, 3.382/05,
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  – Alterar, a partir do dia 02 (dois) de
março de 2015, a estrutura do gabinete do
vereador Fernando Antônio Dias de Andrade,
conforme descrito a seguir: 01 cargo de
Assessor Parlamentar G-111, 120 pontos; 01
cargo de Assessor Parlamentar G-71, 80
pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-
46, 55 pontos; 02 cargos de Assessor
Parlamentar G-34, 43 pontos; 05 cargos de
Assessor Parlamentar G-31, 40 pontos. Total
de pontos: 541.

Artigo 2º  - Alterar, a partir do dia 02 (dois) de
março do ano de 2015, o nível de vencimento
do cargo de Assessor Parlamentar, da servidora
a seguir, lotada no gabinete do mesmo
vereador: Rosa Teixeira Costa Reis, nível G-
31, 40 pontos.

Artigo 3º  - Nomear, a partir do dia 02 (dois) de
março de 2015, para exercer, em comissão, o
cargo de Assessor Parlamentar, nível G-31, 40
pontos, ocupando vagas existentes no gabinete
do mesmo vereador, as senhoras Monique
Priscila Dias Severo e Renata de Cássia Murça
Lopes.

Artigo 4º  - Por se tratar de cargo comissionado,
cuja exoneração se dá “ad nutum”, as
servidoras ora nomeadas serão exoneradas tão
logo expire o mandato do vereador que as
indicou, ou a qualquer tempo, por ato da
Presidência deste Legislativo.
Artigo 5º  - 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, 03 de
março de 2015.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
Presidente da Câmara

PORTARIA Nº 052/2015

O Presidente da Câmara Municipal de Montes
Claros (MG), no uso de suas atribuições legais
e tendo em vista o  disposto nas Resoluções
nº 15  de 31 de agosto/99, nº 24 de 18 de abril
de 2002, nº 125 de 12 de dezembro de 2006,
Leis nº 3002/02, 3.074/02 e 3.191/04, 3.382/
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  – Alterar, a partir do dia 02 (dois)  de
março de 2015, a estrutura do gabinete da
vereadora Maria das Graças Correa de Souza,
conforme descrito a seguir: 01 cargo de
Assessor Parlamentar G-91, 100 pontos; 06
cargos de Assessor Parlamentar G-41, 50
pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-
34, 43 pontos. Total de pontos: 443.

Artigo 2º - Nomear, a partir do dia 02 (dois)
de março de 2015, para exercer, em comissão,
o cargo de Assessor Parlamentar, nível G-34,
43 pontos, ocupando vaga existente no
gabinete da mesma vereadora, a senhora  Kely
Francine Gonçalves de Jesus.

Artigo 3º  - Por se tratar de cargo comissionado,
cuja exoneração se dá “ad nutum”, a servidora
ora nomeada será exonerada tão logo expire o
mandato da vereadora que a indicou, ou a
qualquer tempo, por ato da Presidência deste
Legislativo.

Artigo 4º  - A presente portaria entra em vigor
na data de sua publicação no lugar de costume.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Câmara Municipal de Montes Claros, 03 de
março de 2015.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
Presidente da Câmara

PORTARIA Nº 053/2015

O Presidente da Câmara Municipal de Montes
Claros (MG), no uso de suas atribuições legais
e tendo em vista o  disposto nas Resoluções
nº 15  de 31 de agosto/99, nº 24 de 18 de abril
de 2002, nº 125 de 12 de dezembro de 2006,
Leis nº 3002/02, 3.074/02 e 3.191/04, 3.382/
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  – Alterar, a partir do dia 02 (dois) de
março de 2015,  a estrutura do Gabinete do
vereador Sérgio Pereira dos Santos conforme
descrito a seguir: 01 cargo de Assessor
Parlamentar G-191, 200 pontos; 01 cargo de
Assessor Parlamentar G-75, 84 pontos; 01
cargo de Assessor Parlamentar G-71, 80
pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-
42, 51 pontos; 01 cargo de Assessor
Parlamentar G-35, 44 pontos; 03 cargos de
Assessor Parlamentar G-31, 40 pontos. Total
de pontos: 579.

Artigo 2º  - Alterar, a partir do dia 02 (dois) de
março de 2015, o nível de vencimento do cargo
de Assessor Parlamentar, dos servidores a
seguir, lotados no gabinete do mesmo
vereador: Afrânio Eleutério Nogueira, nível G-
191, 200 pontos; Carlos Luciano Santos, nível
G-42, 51 pontos; Dully Stéfane Peixoto de Brito,
nível G-35, 44 pontos; Margareth Ferreira dos
Santos, nível G-71, 80 pontos; Tatiane
Gonçalves Silva, nível G-31, 40 pontos; Tiellen
Lorrane Batista dos Santos, nível G-75, 84
pontos.

Artigo 3º  - Nomear, a partir do dia 02 (dois) de
março de 2015, para exercer, em comissão, o
cargo de Assessor Parlamentar, nível G-31, 40
pontos, ocupando vaga existente no gabinete
do mesmo vereador, as senhoras Kedma
Alessandra Lima Santos e Sarah Lilibeth
Gontijo e Barcellos Teixeira.

Artigo 4º  – Por se tratar de cargo
comissionado, cuja exoneração se dá “ad
nutum”, os servidores ora nomeados serão
exonerados tão logo expire o mandato do
vereador que os indicou, ou a qualquer tempo,
por ato da Presidência deste Legislativo.

Artigo 5º  - 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, 03 de
março de 2015.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
Presidente da Câmara

PORTARIA Nº 054/2015

O Presidente da Câmara Municipal de Montes
Claros (MG), no uso de suas atribuições legais
e tendo em vista o  disposto nas Resoluções
nº 15  de 31 de agosto/99, nº 24 de 18 de abril
de 2002, nº 125 de 12 de dezembro de 2006,
Leis nº 3002/02, 3.074/02 e 3.191/04, 3.382/
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  - Alterar, a partir do dia 02 (dois) de
março de 2015, a estrutura do gabinete do
vereador Raimundo Pereira da Silva, conforme
descrito a seguir: 01 cargo de Assessor
Parlamentar G-221, 230 pontos; 01 cargo de
Assessor Parlamentar G-67, 76 pontos; 02
cargos de Assessor Parlamentar G-56, 65
pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-

44, 53 pontos; 02 cargos de Assessor
Parlamentar G-36, 45 pontos. Total de pontos:
579.

Artigo 2º  - Alterar, a partir do dia 02 (dois) de
março de 2015, o nível de vencimento do cargo
de Assessor Parlamentar, das servidoras a
seguir, lotadas no gabinete do mesmo
vereador: Caroline Martins Silva, nível G-36,
45 pontos;  Girlei Ferreira Souto, nível G-44,
53 pontos;  Janice Rosa da Silva de Jesus, nível
G-56, 65 pontos;  Vanedir de Oliveira Durães,
nível G-36, 45 pontos e Vaneide Rodrigues
Pereira, nível G-56, 65 pontos.

Artigo 3º  - Nomear, a partir do dia 02 (dois)
de março de 2015, para exercer, em comissão,
o cargo de Assessor Parlamentar, nível G-67,
76 pontos, ocupando vaga existente no
gabinete do mesmo vereador, o senhor  Paulo
Pedro dos Santos.

Artigo 4º  - Por se tratar de cargo comissionado,
cuja exoneração se dá “ad nutum”, os
servidores ora nomeados serão exonerados tão
logo expire o mandato do vereador que os
indicou, ou a qualquer tempo, por ato da
Presidência deste Legislativo.

Artigo 5º  - 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, 03 de
março de 2015.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
Presidente da Câmara

PORTARIA Nº 055/2015
O Presidente da Câmara Municipal de Montes
Claros (MG), no uso de suas atribuições legais
e tendo em vista o  disposto nas Resoluções
nº 15  de 31 de agosto/99, nº 24 de 18 de abril
de 2002, nº 125 de 12 de dezembro de 2006,
Leis nº 3002/02, 3.074/02 e 3.191/04, 3.382/
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  – Alterar, a partir do dia 02 (dois) de
março de 2015, a estrutura do gabinete do
vereador Rodrigo Maia de Oliveira, conforme
descrito a seguir: 01 cargo de Assessor
Parlamentar G-119, 128 pontos; 01 cargo de
Assessor Parlamentar G-91,100 pontos; 01
cargo de Assessor Parlamentar G-79, 88
pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-
54, 63 pontos; 05 cargos de Assessor
Parlamentar G-31, 40 pontos. Total de pontos:
579.

Artigo 2º  - Alterar, a partir do dia 02 (dois) de
março do ano de 2015, o nível de vencimento
do cargo de Assessor Parlamentar, dos
servidores a seguir, lotados no gabinete do
mesmo vereador: Arlúcio Almeida Moreira, nível
G-119, 128 pontos; Dayane Ferreira de Sousa,
nível G-31, 40 pontos; João Carlos Prates
Bertolino, nível G-79, 88 pontos; Roberto
Carlos Oliveira Silva, nível G-31, 40 pontos.

Artigo 3º  - Nomear, a partir do dia 02 (dois) de
março de 2015, para exercer, em comissão, o
cargo de Assessor Parlamentar, nível G-31, 40
pontos, ocupando vaga existente no gabinete
do mesmo vereador, a senhora Ana Maria
Gonçalves Reis  e o senhor Morris Albert Alves
Silva.

Artigo 4º  – Por se tratar de cargo
comissionado, cuja exoneração se dá “ad
nutum”, os servidores ora nomeados serão
exonerados tão logo expire o mandato do
vereador que os indicou, ou a qualquer tempo,
por ato da Presidência deste Legislativo.

Artigo 5º  - 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, 03 de
março de 2015.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
Presidente da Câmara
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