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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS – MG

LEI Nº 4.750, DE 04 DE MARÇO DE 2015.
INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE
PARCERIAS PÚBLICO-PRIV ADAS, 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 -  Esta Lei institui o Programa Municipal de
Parcerias Público-Privadas, destinado a promover,
fomentar, coordenar, disciplinar, regular e fiscalizar
a atividade de agentes do setor privado que, na
condição de parceiros da Administração Pública,
atuem na implementação das políticas públicas
voltadas ao desenvolvimento do Município de
Montes Claros e ao bem-estar coletivo.

§1. O Programa rege-se por esta Lei, pela Lei nº
11.079 de 31 de dezembro de 2004 com suas
alterações posteriores e aplicando-lhe, no que
couber o disposto na Lei nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, na Lei nº 9.074, de 07 de julho
de 1995 e nas leis que lhe são correlatas.

§2. A presente Lei se aplica a todos os órgãos da
administração direta, de qualquer dos Poderes do
Município, às autarquias e às empresas públicas.

Art. 2º -  Na contratação de Parceria Público-
Privada - PPP serão observadas as seguintes
diretrizes:

I – eficiência na execução das políticas públicas e
no emprego dos recursos públicos;
II – transparência e publicidade quanto aos
procedimentos e decisões;
III – eficiência no cumprimento das finalidades do
Programa, com estímulo à competitividade na
prestação de serviços e à sustentabilidade
econômica de cada empreendimento;
IV – sustentabilidade financeira e vantagens
socioeconômicas dos projetos de parceria;
V – respeito aos interesses e direitos dos
destinatários dos serviços e dos agentes privados
incumbidos de sua execução;

VI – indelegabilidade das funções política,
normativa, policial, reguladora, controladora e
fiscalizadora e de outras atividades exclusivas do
Município de Montes Claros;
VII – a necessidade de vantagem econômica e
operacional da proposta para o Município,
relativamente a outras possibilidades de execução
direta ou indireta;
VIII – universalização do acesso a bens e serviços
essenciais;
IX – responsabilidade fiscal na celebração e
execução das parcerias;
X – responsabilidade social e ambiental na
concepção e execução dos contratos;
XI – qualidade e continuidade na prestação dos
serviços;
XII – participação popular, inclusive por intermédio
de consultas públicas;
XIII – repartição objetiva dos riscos entre as partes.

Art. 3º -  A PPP será desenvolvida por meio de
adequado planejamento, que definirá as
prioridades quanto à implantação, expansão,
melhoria, gestão ou exploração de bens, serviços,
atividades, infraestruturas, estabelecimentos ou
empreendimentos públicos.

Parágrafo único:  A execução dos projetos de
parcerias público-privadas deverá ser
acompanhada permanentemente para avaliação
de sua eficiência.

Art. 4º -  Considera-se PPP  o contrato
administrativo de concessão, na modalidade
patrocinada ou administrativa, celebrado entre a
Administração Pública Municipal e agentes do
setor privado, para implantação, desenvolvimento,
exploração ou gestão, no todo ou em parte, de
serviços, empreendimentos e atividades de
interesse público dele decorrentes, observando,
além das diretrizes estabelecidas na legislação
federal, e das disposições nesta Lei, as seguintes
diretrizes:

I - eficiência no cumprimento das missões do
Município e no emprego dos recursos da
sociedade;
II - qualidade e continuidade na prestação de
serviços;
III - repartição dos riscos;
IV - sustentabilidade econômica da atividade;
V - remuneração do contratado vinculada ao seu
desempenho.

Parágrafo Único:  Concessão patrocinada e
concessão administrativa são aquelas definidas
nos termos dos §§ 1º e 2º da lei nº 11.079 de 31
de dezembro de 2004.

Art. 5º -  As Parcerias Público-Privadas serão
desenvolvidas por meio de adequado
planejamento, com definição das prioridades
quanto à implantação, expansão, melhoria, gestão
ou exploração de bens, serviços, atividades,
infraestruturas, estabelecimentos ou
empreendimentos públicos.

Art. 6º -  Podem ser objeto das PPPs:

I – a delegação, total ou parcial, da prestação ou
exploração de serviços público, precedida ou não
da execução de obra pública;
II – a prestação de serviços públicos, tanto à
Administração Pública como à comunidade,
precedida ou não de obra pública, excetuadas as
atividades exclusivas de Estado;
III – a implantação, execução, ampliação,
melhoramento, reforma, manutenção ou gestão
de infraestrutura pública;
IV – a exploração de bem público;
V – a exploração de direitos de natureza imaterial
de titularidade do Município, tais como marcas,
patentes, bancos de dados, métodos e técnicas
de gerenciamento e gestão, resguardada a
privacidade de informações sigilosas;
VI – a exploração de serviços complementares ou
acessórios, de modo a dar maior sustentabilidade
financeira ao projeto, redução do impacto tarifário
ou menor contraprestação governamental;
VII – demais objetos que atendam ao disposto na
Lei 11.079 de 31 de dezembro de 2004.

Parágrafo único: Os contratos de parceria
público-privada deverão prever que, no caso de
seu objeto reportar-se a setores regulados, as
regras de desempenho das atividades e serviços

deverão ficar submetidas àquelas determinadas
pela agência reguladora correspondente.

Art. 7º -  A contraprestação da Administração
Pública será obrigatoriamente precedida da
disponibilização do serviço objeto do contrato de
parceria público-privada.

Parágrafo único: É facultado à Administração
Pública, nos termos do contrato, efetuar o
pagamento da contraprestação relativa a parcela
fruível do serviço objeto do contrato de PPP.

Art. 8º -  Para a inclusão de um projeto no Programa
Municipal de Parcerias Público-Privadas, deverá
ser demonstrado o atendimento aos seguintes
requisitos e condições:

I - efetivo interesse público, considerando a
natureza, relevância e valor de seu objeto, bem
como o caráter prioritário da respectiva execução,
observadas as diretrizes do governo Municipal;
II – estudo técnico de sua viabilidade, mediante
demonstração das metas e resultados a serem
atingidos, prazos de execução e de amortização
do capital investido, bem como a indicação dos
critérios de avaliação ou desempenho a serem
utilizados;
III - a viabilidade dos indicadores de resultados a
serem adotados, em função de sua capacidade de
aferir, de modo permanente e objetivo, o
desempenho do ente privado em termos
qualitativos e quantitativos, bem como de
parâmetros que vinculem o montante da
remuneração aos resultados atingidos;
IV – melhoria da eficiência no emprego dos
recursos públicos, relativamente a outras
possibilidades de execução direta ou indireta;

Art. 9º - Fica criado o Comitê Gestor do Programa
Municipal de Parcerias Público-Privadas – CGP,
integrado pelos seguintes membros permanentes:

I – Secretário de Planejamento e Gestão;
II – Secretário de Finanças;
III – Secretário de Infraestrura e Planejamento
Urbano;
IV – Secretário de Adjunto de Meio Ambiente;
V – Procurador Geral;

§ 1º. Os membros do Comitê Gestor serão
nomeados por portaria do Chefe do Executivo e a
Presidência será exercida pelo Secretário de
Planejamento e Gestão.
§ 2º. Poderão substituir os membros a que se
referem os incisos I a V deste artigo os
representantes que venham a ser por eles
designados.
§ 3º. Participarão das reuniões do Conselho, com
direito a voz, os t i tulares dos órgãos da
administração direta, de qualquer dos Poderes do
Município e de entidades da Administração Indireta
que tiverem interesse direto em determinada
parceria, em razão de vínculo temático entre o
objeto desta e o respectivo campo funcional.
§ 4º. O Comitê Gestor deliberará mediante voto da
maioria de seus membros, tendo o seu Presidente
direito ao voto de qualidade.
§ 5º. A participação no Comitê Gestor será não
remunerada, sendo considerada prestação de
serviço público relevante.
§ 6º. Ao membro do Comitê Gestor é vedado:

I – exercer o direito de voz e voto em qualquer ato
ou matéria objeto do Programa Municipal de
Parcerias Público-Privadas em que tiver interesse
pessoal conflitante, cumprindo-lhe cientificar os
demais membros do Comitê Gestor de seus
impedimentos e fazer constar em ata a natureza e
extensão do conflito de seu interesse;
II – valer-se de informação sobre processo de
parceria ainda não divulgado para obter vantagem,
para si ou para terceiros.

§ 7º. Compete ao CGP:

I – examinar e aprovar projetos de PPP ,
acompanhar e avaliar a sua execução;
II – fixar procedimentos para a contratação de
parcerias;
III – autorizar a abertura de licitação e aprovar os
respectivos atos convocatórios;
IV – fiscalizar e promover o acompanhamento da
execução dos projetos de PPP, sem prejuízo das
competências correlatas das Secretarias
Municipais e dos órgãos de controle;

V – opinar sobre alteração, revisão, rescisão,
prorrogação ou renovação dos contratos de
parceria público-privadas, observado o limite
temporal consignado na Lei Federal nº 11.079/
2004;
VI – f ixar diretrizes para a atuação dos
representantes do Município no Programa
Municipal de Parcerias Público-Privadas;
VII – encaminhar à Câmara Municipal e ao Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais -TCMG,
anualmente, relatórios de desempenho dos
contratos de PPP, os quais serão também
disponibilizados ao público, por meio eletrônico,
ressalvadas as informações classificadas como
sigilosas;
VIII – remeter ao Senado Federal e à Secretaria
do Tesouro Nacional, previamente à contratação
da parceria, as informações necessárias ao
cumprimento dos requisitos previstos no artigo 28
da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de
2004;
IX – expedir resoluções e regulamentos
necessários ao exercício de sua competência.

§ 8º. A deliberação do CGP sobre a contratação
de Parceria Público-Privada deverá ser precedida
de pronunciamento fundamentado:

I – da Secretaria de Planejamento e Gestão, sobre
o mérito do projeto;
II – da Secretaria de Finanças, quanto à viabilidade
da concessão de garantia e à sua forma;
III – da Procuradoria Geral, sobre as condições
do Edital e da minuta do contrato.
§ 9º. As Secretarias Municipais e Entidades da
Administração Indireta, nas suas respectivas áreas
de competência, encaminharão ao Comitê Gestor,
relatórios circunstanciados da execução dos
contratos de PPP, na forma e prazo a ser definida
em regulamento próprio.

§ 10. O Comitê Gestor do Programa Municipal de
Parcerias Público-Privadas-CGP é o órgão do
Município de Montes claros competente para
deliberar sobre matérias relativas às PPPs.

Art. 10 -  Caberá à Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão, executar as atividades
operacionais e de coordenação de PPP ,
assessorar o Comitê Gestor e divulgar os
conceitos e metodologias próprios dos contratos
de parceria, apoiada por equipe técnica.

Art. 11 - A contratação de PPP pelo Município de
Montes Caros será precedida de licitação na
modalidade de concorrência, nos termos da
legislação vigente, estando a abertura do processo
licitatório condicionada à sua inclusão no
Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas
pelo Comitê Gestor do Programa Municipal de
Parcerias Público-Privadas – CGP.

Parágrafo único: O edital de licitação poderá
prever em favor do parceiro público-privado outras
fontes de receitas alternativas, complementares,
acessórias ou de projetos associados, com ou sem
exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade
das tarifas, conferir maior sustentabilidade ao
projeto ou propiciar menor contraprestação do
Município

Art. 12 -  Antes da celebração do contrato deverá
ser constituída, pelo parceiro privado, Sociedade
de Propósito Específico - SPE, incumbida de
implantar e gerir o objeto da parceria, nos termos
do art. 9º e demais disposições constantes na Lei
Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004.

Art. 13 -  Os contratos de Parceria Público-Privada
reger-se-ão pelo disposto nesta Lei, na Lei Federal
correspondente, pelas normas gerais do regime
de concessão ou permissão de serviços públicos,
de licitações e contratos administrativos.

Art. 14 -  Os contratos poderão prever
adicionalmente o estabelecimento de mecanismos
amigáveis de solução das divergências
contratuais, inclusive por meio de arbitragem, para
dirimir conflitos decorrentes ou relacionados ao
contrato.

Art. 15 -  Dentre outras estabelecidas na legislação
vigente, são obrigações do contratado na PPP:
I – a assunção de obrigações de resultado
definidas pelo Poder Público, com liberdade para
a escolha dos meios para sua implementação, nos
limites previstos no instrumento;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS - MG

DECRETO N° 3.258  DE 02 DE MARÇO  DE
2015.

CONCEDE BENEFÍCIOS DE
APOSENTADORIA

A SERVIDORES DO MUNICÍPIO.

O Prefeito Municipal de Montes Claros (MG), no
uso de suas atribuições, em consonância com as
Constituições Federal, Estadual, a Lei Orgânica
deste Município, as Leis Municipais 3.175, de 23
de Dezembro de 2003 (Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal
de Montes Claros); 2.101 de 14 de janeiro de 1.993,
com as modificações das Leis Complementares
n° 002, de 23 de Junho de 2005, e n° 008 de 1 1 de
Abril de 2006, e 2.130, de 08 de setembro de 1.993,
e as Emendas Constitucionais n° 20, de 15/12/
1998; n° 41, de 19/12/2003;  n° 47/2005 e  nº 70
de 29/03/2012.

DECRETA:
Artigo 1º - Ficam concedidos os benefícios de:
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ , IDADE,
VOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA,  como segue:.;
1 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
CLEOMAR MARIA LOPES GUIMARÃES ,
matrícula 4806-2/1, portadora do CPF nº
337.914.226-34, lotada na Secretaria Municipal de
Agropecuária e Abastecimento, no cargo efetivo
de ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO,  GRUPO
NM 02 G1, PADRÃO P-09 , pelo  CID  nº I-60, com
o tempo de serviço de 20 anos e 203 dias até a
data da perícia,  deferido nos termos do art. 6º-A,
da EC nº 41/2003, com redação dada pelo artigo 1
da EC 70/2012, com direito a paridade e
integralidade, contados da data Perícia Médica. (01
de Janeiro de 2015).
DARIA ROSA DE OLIVEIRA PINTO, matrícula
7797-6/1, portadora do CPF nº 033.504.496-46,
lotada na Secretaria Municipal de Serviços

II – a submissão a controle estatal permanente dos
resultados, como condição para percepção da
remuneração e pagamento;
III – submeter-se à fiscalização da Administração
Pública, sendo livre o acesso dos agentes públicos
às instalações, informações e documentos
relativos ao contrato, incluídos os registros
contábeis;
IV – sujeição aos riscos do empreendimento, salvo
nos casos expressamente previstos no edital de
licitação e no contrato.
V – demonstrar capacidade técnica, econômica e
financeira para a execução do contrato;

Art. 16 -  Ficam revogadas as disposições em
contrário.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

Montes Claros, 04 de março de 2015.
Ruy Adriano Borges Muniz

Prefeito Municipal

Urbanos, no cargo efetivo de GARI, GRUPO NE
03 G1, PADRÃO P-09 , pelos  CIDs  nº I-20 + H-
54.5, I-50/E-11, com o tempo de serviço de 19 anos
e 296 dias até a data da perícia,  deferido nos
termos da EC 70/2012, com direito a paridade e
integralidade, contados da data do pedido médico.(
01 de Janeiro de 2015)
GERALDO ALTAMIRO DE OLIVEIRA,  matrícula
481-2/1,  portador do CPF nº 369.054.106-91,
lotado na Secretaria Municipal de Esportes,
Juventude e Cultura, no cargo efetivo de TÉCNICO
DE NÍVEL SUPERIOR II-EDUCAÇÃO FÍSICA ,
GRUPO NS G1, PADRÃO P-13 , pelos  CIDs  nº I-
20 e I-50, com o tempo de serviço de 29 anos e
324 dias até a data da perícia,  deferido nos termos
do art. 6º-A, da EC nº 41/2003, com redação dada
pelo art. 1 da EC 70/2012, com direito a paridade
e integralidade, contados da data da Perícia
Médica. (01 de Janeiro de 2015).
GERALDO RODRIGUES PEREIRA,  matrícula
3981-0/1,  portador do CPF nº 470.871.966-34,
lotado na Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos, no cargo efetivo de AJUDANTE DE
SERVIÇOS GERAIS, GRUPO NE G1, PADRÃO
P-11, pelo  CID  nº I-64, com o tempo de serviço
de 26 anos e 264 dias até a data da perícia,
deferido nos termos do art. 6º-A, da EC nº 41/2003,
com redação dada pelo art. 1 da EC 70/2012, com
direito a paridade e integralidade, contados da data
da Perícia Médica. (01 de Janeiro de 2015).
HERNANI DE OLIVEIRA  MOTA, matrícula 72434-
3/1, portador do CPF nº 218.073.296-15, lotado na
Secretaria Municipal de Saúde, no cargo efetivo
de AGENTE DE  COMBATE AS ENDEMIAS ,
PADRÃO P-02 , pelo  CID  nº I-61.9, com o tempo
de serviço de 14 anos e 313 dias até a data da
Perícia Médica. Deferido nos termos da EC 70/
2012, com direito a paridade e integralidade
contados da data da Perícia Médica.. (01 de Janeiro
de 2015).
JOSÉ DE JESUS APARECIDO FERREIRA ,
matrícula 72695-8/1, portador do CPF nº
048.738.606-01, lotado na Secretaria Municipal de
Saúde, no cargo efetivo de AGENTE  DE
COMNBATE AS ENDEMIAS, GRUPO ANEXO VII,
ITEM III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 02/09,
PADRÃO P-03 , pelo  CID  nº F-20, com o tempo
de serviço de 15 anos e 300 dias até a data da
Perícia Médica. Deferido nos termos da EC 70/
2012, com direito a paridade e integralidade
contados da data da Perícia Médica.. (01 de Janeiro
de 2015).
MAISA SILVA MOTA, matrícula 911-3/1,  portadora
do CPF nº 784.362.736-72, lotada na Secretaria
Municipal de Educação, no cargo efetivo de PEB
I, GRUPO NSMI  01, PADRÃO V-09, pelo  CID  nº
C-50, com o tempo de serviço de 21 anos e 252
dias até a data da perícia,  deferido nos termos do
art. 6º-A, da EC nº 41/2003, com redação dada
pelo art. 1º da EC 70/2012, com direito a paridade
e integralidade, contados da data do Perícia
Médica(01 de Janeiro de 2015)
MANOEL MESSIAS LEITE FERREIRA,  matrícula
5360-0/1,  portador do CPF nº 321.515.436-68,
lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Sustentável e Meio Ambiente, no cargo efetivo de
JARDINEIRO , GRUPO NF 14 G2, PADRÃO P-06.
pelo  CID  nº G-40.0, com o tempo de serviço de
20 anos e 323 dias até a data da perícia,  deferido
nos termos do art. 6º-A, da EC nº 41/2003, com
redação dada pelo art. 1 da EC 70/2012, com
direito a paridade e integralidade, contados da data
da Perícia Médica. (01 de Janeiro de 2015).
MARGARIDA  DOS SANTOS NASCIMENTO,
matrícula 1471-0/1,  portadora do CPF nº
569.524.816-72, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, no cargo efetivo de PEB I, GRUPO
NSMI 01, PADRÃO P-09.  pelos  CIDs  nº I-20.9 e
I.10, com o tempo de serviço de 24 anos e 97 dias
até a data da perícia,  deferido nos termos do art.
6º-A, da EC nº 41/2003, com redação dada pelo
art. 1 da EC 70/2012, com direito a paridade e
integralidade, contados da data da Perícia Médica.
(01 de Janeiro de 2015).
MARIA CRISTINA SOARES DA SILVA, matrícula
2994-7/1,  portadora do CPF nº 641.174.216-20,
lotada na Secretaria Municipal de Administração
Regional e Articulação Política, no cargo efetivo
de ASSISTENTE EXECUTIVO, GRUPO NM 06
G2, PADRÃO P-08.  pelos  CIDs  nº I-50 e I-20,
com o tempo de serviço de 19 anos e 284 dias até
a data da perícia,  deferido nos termos do art. 6º-
A, da EC nº 41/2003, com redação dada pelo art.
1 da EC 70/2012, com direito a paridade e
integralidade, contados da data da Perícia Médica.
(01 de Janeiro de 2015).
PEDRO ALVES CARDOSO, matrícula 72613-3/1,
portador do CPF nº 470.871.966-34, lotado na
Secretaria Municipal de Saúde, no cargo efetivo
de AGENTE DE  COMBATE AS ENDEMIAS ,
PADRÃO P-02 , pelo  CID  nº G-40, com o tempo
de serviço de 26 anos e 264 dias até a data da
Perícia Médica. Deferido nos termos da EC 70/
2012, com direito a paridade e integralidade
contados da data da Perícia Médica.. (01 de Janeiro
de 2015).
ROSANGELA BARBOSA DE OLIVEIRA,
matrícula 5598-0/1,  portadora do CPF nº
367.819.326-91, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, no cargo efetivo de PEB II-LINGUA

PORTUGUESA E LITERATURAS, GRUPO NSMII
01, PADRÃO V-09. pelo  CID  nº F-31, com o tempo
de serviço de 21 anos e 299 dias até a data da
perícia,  deferido nos termos do art. 6º-A, da EC nº
41/2003, com redação dada pelo art. 1 da EC 70/
2012, com direito a paridade e integralidade,
contados da data da Perícia Médica. (01 de Janeiro
de 2015).V
SIDNÉIA PEREIRA DA SILVA, matrícula 73140-
7/1, portadora do CPF nº 026.177.876-56, lotada
na Secretaria Municipal de Saúde, no cargo efetivo
de AGENTE  COMUNITÁRIO DE SAÚDE ,
PADRÃO P-01, pelo  CID  nº F-20, com o tempo
de serviço de 12 anos e 292 dias até a data da
Pedido Médica.  Deferido nos termos do art. 40, §
1º, Inciso I da CF/1988, com proventos integrais.
(01 de Janeiro de 2015).
WELLINGTON ALVES FIALHO , matrícula 3740-
0/1, portador do CPF nº 338.502.916-34, lotado na
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, no
cargo efetivo de FISCAL  MUNICIPAL , GRUPO NM
06  G2, PADRÃO P-07 , pelo  CID  nº I-68, com o
tempo de serviço de 26 anos e 333 dias até a data
da Perícia Médica. Deferido nos termos do art. 6º-
A, da EC nº 41/2003, com redação dada pelo artigo
1 da EC 70/2012, com direito a paridade e
integralidade, contados da data do Pedido Médico.
(01 de Abril de 2014).
2 – APOSENTADORIA POR IDADE
ANTÔNIO DE PÁDOA FREIRE ,  matrícula n.°
3251-4/1, portador do CPF N.° 416.340.986-68,
lotado na Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos, no cargo efetivo de ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, GRUPO NM 01 G1, PADRÃO
P-13,  com o tempo de serviço de 30 anos e 24
dias. Deferido nos termos do art. 40, § 1º, inciso
III, alínea “b” da CF/88, com proventos
proporcionais ao Tempo de Contribuição, contados
da data de sua publicação. (Processo
Administrativo n.º 13.628 de 20 de Janeiro de
2015);
DALVA DAS GRAÇAS DE QUEIROZ SOUT O,
matrícula n.°  3028-7/1, portadora do CPF N.°
951.167.966-04, lotada na Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, no cargo efetivo de GARI, GRUPO
NE G1, PADRÃO P-12,  com o tempo de serviço
de 23 anos e 294 dias. Deferido nos termos do art.
40, § 1º, inciso III, alínea “b” da CF/88, com
proventos proporcionais ao Tempo de Contribuição,
contados da data de sua publicação. (Processo
Administrativo n.º 13.168 de 13 de Junho de 2014);
ELIANE WILSON DA  SILVA RAFFA, matrícula n.°
8393-3/1, portadora do CPF N.° 492.796.966-53,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no cargo
efetivo de  PSICÓLOGO, GRUPO NS G2,
PADRÃO P-10,  com o tempo de serviço de 18
anos e 171 dias. Deferido nos termos do art. 40, §
1º, inciso III, alínea “b” da CF/88, com proventos
proporcionais ao Tempo de Contribuição, contados
da data de sua publicação. (Processo
Administrativo n.º 13.563 de 10 de Dezembro de
2014);
FLOZINA RODRIGUES DE SOUZA,  matrícula n.°
3854-7/1, portadora do CPF N.° 478.224.606-53,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no cargo
efetivo de SERVENTE DE ZELADORIA, GRUPO
NE 04  G1, PADRÃO P-10,  com o tempo de
serviço de 26 anos e 170 dias. Deferido nos termos
do art. 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da CF/88, com
proventos proporcionais ao Tempo de Contribuição,
contados da data de sua publicação. (Processo
Administrativo n.º 13.252 de 31 de Julho de 2014);
JAIME TEIXEIRA  DA SILVA,  matrícula n.°  8567-
7/1, portador do CPF N.° 149.049.006-00, lotado
na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão,
no cargo efetivo de VIGIA, GRUPO NE G1,
PADRÃO P-09,  com o tempo de serviço de 18
anos e 54 dias. Deferido nos termos do art. 40, §
1º, inciso III, alínea “b” da CF/88, com proventos
proporcionais ao Tempo de Contribuição, contados
da data de sua publicação. (Processo
Administrativo n.º 13.539 de 28 de Novembro de
2014);
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA, matrícula n.°  7620-
1/1, portador do CPF N.° 321.492.806-63, lotado
na Secretaria Municipal de Educação, no cargo
efetivo de GARI, GRUPO NE 03 G1, PADRÃO P-
10,  com o tempo de serviço de 22 anos e 112
dias. Deferido nos termos do art. 40, § 1º, inciso
III, alínea “b” da CF/88, com proventos
proporcionais ao Tempo de Contribuição, contados
da data de sua publicação. (Processo
Administrativo n.º 13.560 de 09 de Dezembro de
2015);
JOSÉ DOMINGOS FERREIRA DE FRANÇA,
matrícula n.° 4642-6/1, portador do CPF N.°
687.457.616-04, lotada na Secretaria Municipal de
Serviços Urbanos, no cargo efetivo de VIGIA,
GRUPO NE 03 G1, PADRÃO P-11,  com o tempo
de serviço de 23 anos e 261 dias. Deferido nos
termos do art. 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da CF/
88, com proventos proporcionais ao Tempo de
Contribuição, contados da data de sua publicação.
(Processo Administrativo n.º 13.614 de 03 de
Janeiro de 2015);
JOSINA GONÇALVES DE OLIVEIRA,  matrícula
n.° 6279-0/1, portadora do CPF N.° 608.430.986-
00, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no
cargo efetivo de SERVENTE DE ZELADORIA,
GRUPO NE 04 G1, PADRÃO P-10,  com o tempo

de serviço de 20 anos e 266 dias. Deferido nos
termos do art. 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da CF/
88, com proventos proporcionais ao Tempo de
Contribuição, contados da data de sua publicação.
(Processo Administrativo n.º 13.484 de 06 de
Outubro de 2014);
JULIA  MENDES PINTO, matrícula n.° 8353-4/1,
portadora do CPF N.° 606.994.426-72, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, no cargo efetivo
de  PEB II-LINGUA PORTUGUESA E
LITERATURAS, GRUPO NSM II 01, PADRÃO V-
07,  com o tempo de serviço de 18 anos e 165
dias. Deferido nos termos do art. 40, § 1º, inciso
III, alínea “b” da CF/88, com proventos
proporcionais ao Tempo de Contribuição, contados
da data de sua publicação. (Processo
Administrativo n.º 13.460 de 24 de Outubro de
2014);
MARIA CLEA MÁRCIA GUEDES MARTINS,
matrícula n.° 2998-0/1, portadora do CPF N.°
850.499.056-72, lotada na Secretaria Municipal de
Saúde, no cargo efetivo de SERVENTE DE
ZELADORIA, GRUPO NE G1, PADRÃO P-12,
com o tempo de serviço de 25 anos e 34 dias.
Deferido nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, alínea
“b” da CF/88, com proventos proporcionais ao
Tempo de Contribuição, contados da data de sua
publicação. (Processo Administrativo n.º 13.571 de
17 de Dezembro de 2014);
MARIA LUIZA ROCHA SANTOS, matrícula n.°
6789-0/1, portadora do CPF N.° 028.550.276-08,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, no
cargo efetivo de SERVENTE DE ZELADORIA,
GRUPO NE G1, PADRÃO P-10,  com o tempo de
serviço de 20 anos e 262 dias. Deferido nos termos
do art. 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da CF/88, com
proventos proporcionais ao Tempo de Contribuição,
contados da data de sua publicação. (Processo
Administrativo n.º 13.580 de 18 de Dezembro de
2014);
03- APOSENTADORIAS VOLUNTÁRIAS
AÉCIUS DA SILVA PINHEIRO, matrícula nº 4018-
5/2,  portador do CPF nº 319.883.186-53,  lotado
na Secretaria Municipal de Cultura, no cargo efetivo
de ADMINISTRADOR, GRUPO NS 01 G2,
PADRÃO P-10 , com o tempo de 38 anos e 38 dias.
Deferido nos termos do art. 3º, da Emenda
Constitucional nº 047 de 05 de Julho de
2005.(Processo Administrativo nº 13.541 de 28 de
Novembro de 2014).
ANA SILVÉRIA DA SILVA LEAL , matrícula nº
6917-7/1,  portadora do CPF nº 220.564.166-20,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, no cargo
efetivo de ASSISTENTE EXECUTIVO, GRUPO
NM 06 G2,  PADRÃO P-10 , com o tempo de 30
anos e 03 dias. Deferido nos termos do art. 6º, da
Emenda Constitucional nº 041 de 19 de Dezembro
de 2003. (Processo Administrativo nº 13.522 de
24 de Novembro de 2014).
CLEONICE ALVES DA SILVA, matrícula nº 3870-
9/1,  portadora do CPF nº 769.544.716-15,  lotada
na Secretaria Municipal de Educação, no cargo
efetivo de PEB I, GRUPO NSMI 01,  PADRÃO P-
14, com o tempo de 26 anos e 256 dias. Deferido
nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional
nº 041 de 19 de Dezembro de 2003. (Processo
Administrativo nº 13.410 de 07 de Outubro de
2014).
EUSTÁQUIO RODRIGUES VERSIANI , matrícula
nº 3832-6/1,  portador do CPF nº 233.518706-63,
lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e
Gestão, no cargo efetivo de FISCAL MUNICIPAL ,
GRUPO NM 05 G2,  PADRÃO P-14 , com o tempo
de 35 anos e 12 dias. Deferido nos termos do art.
6º, da Emenda Constitucional nº 041 de 19 de
Dezembro de 2003. (Processo Administrativo nº
13.568 de 11 de Dezembro de 2014).
GERALDO MARCOS ALVES, matrícula nº 514-2/
1,  portador do CPF nº 209.688.766-68,  lotado na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Sustentável e Meio Ambiente, no cargo efetivo de
ENGENHEIRO AGRÔNOMO, GRUPO NS 09 G2,
PADRÃO P-16 , com o tempo de 36 anos e 158
dias. Deferido nos termos do art. 6º, da Emenda
Constitucional nº 041 de 19 de Dezembro de 2003.
(Processo Administrativo nº 13.559 de 09 de
Dezembro de 2014).
ILDETE FONSECA DA SILVA, matrícula nº 2630-
1/1,  portadora do CPF nº 608.556.306-04,  lotada
na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão,
no cargo efetivo de SERVENTE DE ZELADORIA ,
GRUPO NE 04 G1,  PADRÃO P-17 , com o tempo
de 34 anos e 53 dias. Deferido nos termos do art.
6º, da Emenda Constitucional nº 041 de 19 de
Dezembro de 2003. (Processo Administrativo nº
13.471 de 03 de Novembro de 2014).
INEZ NOBRE DE ANDRADE , matrícula nº 843-5/
1,  portadora do CPF nº 278.549.226-91,  lotada
na Secretaria Municipal de Educação, no cargo
efetivo de PEB I-SCS, GRUPO NMM 01,  PADRÃO
P-15, com o tempo de 32 anos e 352 dias. Deferido
nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional
nº 041 de 19 de Dezembro de 2003. (Processo
Administrativo nº 13.376 de 23 de Setembro de
2014).
JOSÉ LUIZ MENDES FERREIRA , matrícula nº
3768-0/1,  portador do CPF nº 233.645.486-68,
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, no cargo
efetivo de MOTORISTA CARTEIRA “D”, GRUPO
NF G3,  PADRÃO P-14 , com o tempo de 36 anos
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e 39 dias. Deferido nos termos do art. 6º, da
Emenda Constitucional nº 041 de 19 de Dezembro
de 2003. (Processo Administrativo nº 13.600 de
29 de Novembro de 2014).
JOSÉ WANDAICK DOS SANT OS, matrícula nº
498-7/1  portador do CPF nº 321.530.746-49,
lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura
e Juventude,  no cargo efetivo de TÉCNICO EM
ADMINISTRAÇÃO, GRUPO NM 09 G3, PADRÃO
P-19, com o tempo de 37 anos e 03 dias. Deferido
nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional
nº 047 de 05 de Julho de 2005. (Processo
Administrativo nº 13.553 de 03 de Dezembro de
2014).
MARIA DA CONCEIÇÃO MIRANDA DOS
SANTOS, matrícula nº 6643-5/1,  portadora do CPF
nº 397.728.531-91,  lotada na Secretaria Municipal
de Educação,  no cargo efetivo de SERVENTE DE
ZELADORIA, GRUPO NE 04  01, PADRÃO P-11,
com o tempo de 30 anos e 32 dias. Deferido nos
termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 041
de 19 de Dezembro de 2003. (Processo
Administrativo nº 13.526 de 25 de Novembro de
2014).
MARIA DIRCE MIRANDA PEREIRA,  matrícula nº
6241-3/2,  portadora do CPF nº 270.858.996-20,
lotada na Secretaria Municipal de Defesa Social,
no cargo efetivo de ASSISSTENTE EXECUTIVO,
GRUPO NM 06 G2, PADRÃO P-11, com o tempo
de 34 anos e 338 dias. Deferido nos termos do art.
6º, da Emenda Constitucional nº 041 de 19 de
Dezembro de 2003. (Processo Administrativo nº
13.422 de 09 de Outubro de 2014).
MARIA LOURDES TEIXEIRA DE OLIVEIRA ,
matrícula nº 3871-7/1,  portadora do CPF nº
270.804.476-15,  lotada na Secretaria Municipal de
Educação, no cargo efetivo de MONITORA ZONA
URBANA, GRUPO ANEXO VIII, PADRÃO P-14 ,
com o tempo de 31 anos e 331 dias. Deferido nos
termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 041
de 19 de Dezembro de 2003. (Processo
Administrativo nº 13.611 de 07de Janeiro de 2015).
MARIA LUIZA ALVES DE SOUZA, matrícula nº
2867-3/1,  portadora do CPF nº 510.698.906-00,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, no
cargo efetivo de PEB I, GRUPO NSMI 01,
PADRÃO V-13, com o tempo de 26 anos e 41 dias.
Deferido nos termos do art. 6º, da Emenda
Constitucional nº 041 de 19 de Dezembro de 2003.
(Processo Administrativo nº 13.505 de 17de
Novembro de 2014).
MARINEIDE OLIVEIRA  SANTOS, matrícula nº
150-3/1,  portadora do CPF nº 369.080.106-00,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, no
cargo efetivo de SERVENTE DE ZELADORIA,
GRUPO NE 04 G1, PADRÃO P-13 , com o tempo
de 31 anos e 29 dias. Deferido nos termos do art.
6º, da Emenda Constitucional nº 041 de 19 de
Dezembro de 2003. (Processo Administrativo nº
13.485 de 07 de Novembro de 2014).
MARIZETE APARECIDA QUIRINO, matrícula nº
522-3/1,  portadora do CPF nº 717.449.676-87,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, no
cargo efetivo de PEB I, GRUPO NSM  01,
PADRÃO V-13, com o tempo de 25 anos e 04 dias.
Deferido nos termos do art. 6º, da Emenda
Constitucional nº 041 de 19 de Dezembro de 2003.
(Processo Administrativo nº 13.531 de 26 de
Novembro de 2014).
OSVALDO LUIZ DE SOUZA , matrícula nº 3246-8/
1,  portador do CPF nº 187.495.266-34,  lotado na
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão,
no cargo efetivo de FISCAL  MUNICIPAL, GRUPO
NM 05 G2,  PADRÃO P-12 , com o tempo de 36
anos e 35 dias. Deferido nos termos do art. 3º, da
Emenda Constitucional nº 047 de 05 de Julho de
2005. (Processo Administrativo nº 13.557 de 08
de Dezembro de 2014).
ROSILMAR CARDOSO OLIVEIRA , matrícula nº
787-0/1,  portadora do CPF nº 487.908.856-00,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, no
cargo efetivo de PEB I, GRUPO NSMI 01,
PADRÃO V-15, com o tempo de 27 anos e 327
dias. Deferido nos termos do art. 6º, da Emenda
Constitucional nº 041 de 19 de Dezembro de 2003.
(Processo Administrativo nº 13.597 de 29 de
Dezembro de 2014).
ZELI RAMOS ALMEIDA , matrícula nº 794-3/1,
portadora do CPF nº 404.607.896-00,  lotada na
Secretaria Municipal de Educação, no cargo efetivo
de PEB I, GRUPO NSMI  01, PADRÃO V-11, com
o tempo de 25 anos e 02 dias. Deferido nos termos
do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 041 de 19
de Dezembro de 2003. (Processo Administrativo
nº 13.488 de 10 de Novembro de 2014).
ZILMA LIMA BRAGA , matrícula nº 4377-0/1,
portadora do CPF nº 543.610.366-91,  lotada na
Secretaria Municipal de Educação, no cargo efetivo
de PEB I, GRUPO NSMI  01, PADRÃO P-13 , com
o tempo de 25 anos e 294 dias. Deferido nos
termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 041
de 19 de Dezembro de 2003. (Processo
Administrativo nº 13.260 de 12 de Agosto de 2014).
03- APOSENTADORIA COMPULSÓRIA
IRTES ALVES AZEVEDO LAUT ON, matrícula n.°
2691-3/1, portadora do CPF N.°  608.364.236-15,
lotado na Secretaria Municipal de Educação, no
cargo efetivo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO-
SUPERVISOR DE ENSINO, GRUPO NSM 02,
PADRÃO V-14,  com o tempo de serviço de 28
anos e 159dias. Deferido nos termos do art. 40, §

1º, inciso II, da CF/88, com proventos proporcionais
ao Tempo de Contribuição, contados até a data em
que completou 70 anos de idade. (27 de Outubro
de  2014);
MILTON ACBAS , matrícula n.° 4096-7/1, portador
do CPF N.°  157.290.286-87, lotado na Secretaria
Municipal de Planejamento e Gestão, no cargo
efetivo de ELETRICISTA, GRUPO NF G 02,
PADRÃO P-13,   com o tempo de serviço de 29
anos e 17 dias. Deferido nos termos do art. 40, §
1º, inciso II, da CF/88, com proventos proporcionais
ao Tempo de Contribuição, contados até a data em
que completou 70 anos de idade. (27 de Outubro
de  2014);
NAIR BERTOLINO RODRIGUES, matrícula n.°
6320-7/1, portadora do CPF N.°  369.085.926-34,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, no
cargo efetivo de PEB II-MATEMATICA, GRUPO
NSM II 02, PADRÃO V-09,  com o tempo de serviço
de 20 anos e 246 dias. Deferido nos termos do art.
40, § 1º, inciso II, da CF/88, com proventos
proporcionais ao Tempo de Contribuição, contados
até a data em que completou 70 anos de idade.
(27 de Outubro de  2014);
ZAIRA SANTOS VIEIRA NEVES, matrícula n.°
6524-2/1, portadora do CPF N.°  439.463.306-06,
lotada na Secretaria Municipal de Educação, no
cargo efetivo de TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR II-
LETRAS,GRUPO N5 G2, PADRÃO P-06,   com o
tempo de serviço de 17 anos e 223 dias. Deferido
nos termos do art. 40, § 1º, inciso II, da CF/88,
com proventos proporcionais ao Tempo de
Contribuição, contados até a data em que
completou 70 anos de idade. (25 de Setembro de
2014);
Artigo 2º - O valor dos benefícios concedidos nos
termos do artigo anterior será revisto nas mesmas
bases e mesmas épocas estabelecidas para
revisão dos vencimentos dos servidores da ativa,
nos termos da Lei, com exceção dos casos
previstos na Constituição Federal, que serão
reajustados com base no índice do RGPS.
Artigo 3º - O Pagamento dos benefícios de que
trata este Decreto, correrá às expensas do
PREVMOC, Instituto Municipal de Previdência dos
Servidores Públicos de Montes Claros (MG).
Artigo 4º - Revogadas as disposições em contrário,
este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Montes Claros (MG), 02 de Março de 2.015.

RUY ADRIANO BORGES MUNIZ
Prefeito Municipal

LUCIANO GUIMARÃES PEREIRA
Presidente do Prevmoc

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS - MG

DECRETO N.º  3.259 DE 02 DE MARÇO DE
2015

CONCEDE OS BENEFÍCIOS DE “PENSÃO
POR MORTE”

AOS  DEPENDENTES DE SERVIDORES
MUNICIPAIS.

O Prefeito de Montes Claros - MG, no uso de suas
atribuições, em conformidade com as
Constituições: Federal e Estadual, a Lei Orgânica
deste Município, as Leis Municipais 3175, de 23
de Dezembro de 2003 (Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal
de Montes Claros); 2.101, de 14 de janeiro de
1.993, com as modificações das Leis
Complementares n° 002, de 23 de Junho de 2005,
e n° 008, de 11 de Abril de 2006, e 2130 de 08 de
setembro de 1.993, e as Emendas Constitucionais
n°. 20, de 15/12/1998, n°. 41, de 19/12/2003 e n°
47, de 05/07/2005.

DECRETA:
1 - Artigo 1º - Fica concedido o benefício de
“PENSÃO POR MORTE” , a:

1.1 –  ANTONIA GONÇALVES DA SILVA ,
portadora da Cédula de Identidade nº M-8.126.725,
na  qualidade de Esposa, nascida em 07/01/1941,
legada pelo  Sr. ZACARIAS MENDES DA  SILVA,
matrícula nº 1536, servidor  publico aposentado
do Município de Montes Claros, cargo efetivo de
AUXILIAR DE SERVIÇOS I, GH II, NÍVEL 04.
Deferido nos termos do art. 40, §§ 2º e 7º, Inciso I,
da Constituição Federal de 1988, devendo
perceber 100 %  da remuneração do servidor,  no
cargo efetivo em que se deu o falecimento, a contar
de 06/12/2014, data do Óbito. (Processo
Administrativo 13.688 de 23 de Janeiro de 2015).
1.2 CLELIA  CHAVES DE AGUIAR , portadora da
Cédula de Identidade nº M-6.192.515, na
qualidade de Esposa, nascida em 04/07/1927, aqui
representada por MARIA DAS GRAÇAS CHA VES
PEREIRA(CURADODRA), legado pelo  Sr.
ALBERT O MARTINS AGUIAR ,  matrícula nº 849,
servidor publico aposentado do Município de
Montes Claros, cargo efetivo de JARDINEIRO I.

Deferido nos termos do art. 40, §§ 2º e 7º, Inciso I,
da Constituição Federal de 1988, devendo
perceber 100 %  da remuneração do servidor,  no
cargo efetivo em que se deu o falecimento, a contar
de 29/12/2014, data do Óbito. (Processo
Administrativo 13.598 de 29 de dezembro de 2014).
1.3 FERNANDO DE OLIVEIRA  COSTA, portador
da Cédula de Identidade nº MG-4.825.297, na
qualidade de Filho Inválido, nascido em 14/06/
1972, legado pelo  Sr. FIRMINO ALVES DA
COSTA,  matrícula nº 1075, servidor  publico
aposentado do Município de Montes Claros, cargo
efetivo de GARI, GH II, NÍVEL 15. Deferido nos
termos do art. 40, §§ 2º e 7º, Inciso I, da
Constituição Federal de 1988, devendo perceber
100 %  da remuneração do servidor,  no cargo
efetivo em que se deu o falecimento, a contar de
12/08/2014, data do Requerimento. (Processo
Administrativo 13.276 de 12 de agosto de 2014).
1.4 JOSÉ NILTON ALVES DIAS , portador da
Cédula de Identidade nº MG-5.750.495, na
qualidade de Esposo, nascido em 20/02/1964 e
representante legal da filha menor, RENATA
TAYNARA DE JESUS DIAS, nascida em 11/06/
1999, legada pela  Sra. MARIA HELENA DE
JESUS,  matrícula nº 1378, servidora  publica
aposentada do Município de Montes Claros, cargo
efetivo de MONITOR, GRUPO 01, ENSINO
FUNDAMENTAL, PADRÃO 07. Deferido nos
termos do art. 40, §§ 2º e 7º, Inciso I, da
Constituição Federal de 1988, devendo perceber
100 %  da remuneração do servidor,  no cargo
efetivo em que se deu o falecimento, a contar de
29/01/2015, data do Óbito. (Processo
Administrativo 13.642 de 02 de fevereiro de 2015).
1.5 MARIA  APARECIDA  ALVES CAMPOS ,
portadora da Cédula de Identidade nº M-3.810.132,
na  qualidade de Esposo, nascida em 07/10/1962
e representante  legal da filha menor, FERNANDA
ALVES CAMPOS, nascida em 04/05/1994, legado
pelo  Sr. MARCO ANTÔNIO DE CAMPOS ,
matrícula nº 72730-0/1, servidor  publico do
Município de Montes Claros, cargo efetivo de
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, PADRÃO
04. Deferido nos termos do art. 40, §§ 2º e 7º, Inciso
II, da Constituição Federal de 1988, devendo
perceber 100 %  da remuneração do servidor,  no
cargo efetivo em que se deu o falecimento, a contar
de 18/11/2014, data do Óbito. (Processo
Administrativo 13.555 de 04 de Dezembro de
2014).
1.6 LUANE DA  CRUZ SANTOS, portadora da
Cédula de Identidade nº MG-18.461.352, na
qualidade de Filha, nascida em 09/12/2014 e
LUCAS DA  CRUZ SANTOS, Cédula de Identidade
nº MG-17.389.696, nascido em 09/12/1994, na
qualidade de Filho, aqui representados por sua
Mãe MARIA DO ROSÁRIO DA CRUZ , legado pelo
Sr. ANTÔNIO ONOFRE FERNANDES SANT OS,
matrícula nº 998-9/1, servidor  publico do Município
de Montes Claros, cargo efetivo de ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, GRUPO NM 01 G1, PADRÃO
P-10. Deferido nos termos do art. 40, §§ 2º e 7º,
Inciso II, da Constituição Federal de 1988, devendo
perceber 100 %  da remuneração do servidor,  no
cargo efetivo em que se deu o falecimento, a contar
de 29/12/2014, data do Óbito. (Processo
Administrativo 13.633 de 22 de Janeiro de 2014).
1.7 MARIA DAS DORES GOULART , portadora da
Cédula de Identidade nº M-4.737.559, na
qualidade de Esposa, nascida em 03/02/1945,
legado pelo  Sr. TARCISO GOULART , matrícula
nº 8341, servidor  publico aposentado do Município
de Montes Claros, cargo efetivo de VIGIA, GRUPO
01, ENSINO ELEMENTAR, PADRÃO 05. Deferido
nos termos do art. 40, §§ 2º e 7º, Inciso I, da
Constituição Federal de 1988, devendo perceber
100 %  da remuneração do servidor,  no cargo
efetivo em que se deu o falecimento, a contar de
12/02/2015, data do Óbito. (Processo
Administrativo 13.679 de 19 de Fevereiro de 2015).
1.8 MARIA DO CARMO GUIMARÃES LIMA ,
portadora da Cédula de Identidade nº M-1.695.195,
na  qualidade de Esposa, nascida em 18/11/1957
e representante legal da Filha TAMIRES
GUIMARÃES LIMA , nascida em 12/02/1996,
legado pelo  Sr. JOSÉ ALDENOR SOARES LIMA ,
matrícula nº 1665-9/1, servidor  publico aposentado
do Município de Montes Claros, cargo efetivo de
VIGIA, GRUPO NE G1, PADRÃO P-15. Deferido
nos termos do art. 40, §§ 2º e 7º, Inciso I, da
Constituição Federal de 1988, devendo perceber
100 %  da remuneração do servidor,  no cargo
efetivo em que se deu o falecimento, a contar de
10/02/2015, data do Óbito. (Processo
Administrativo 13.675 de 13 de Fevereiro de 2015).
1.9 MARIA JOSEFINA COSTA BRITO PEREIRA,
portadora da Cédula de Identidade nº MG-
1.689.328, na  qualidade de Esposa, nascida em
26/02/1960 , legado pelo  Sr. ANTONIO CARLOS
PEREIRA, matrícula nº 403-0/1, servidor  publico
aposentado do Município de Montes Claros, cargo
efetivo de ASSISTENTE DE CADASTRO. Deferido
nos termos do art. 40, §§ 2º e 7º, Inciso I, da
Constituição Federal de 1988, devendo perceber
100 %  da remuneração do servidor,  no cargo
efetivo em que se deu o falecimento, a contar de
18/11/2014, data do Óbito. (Processo
Administrativo 13.596 de 24 de Dezembro de
2014).

1.10 -SEBASTIÃO MARTINS BORGES , portador
da Cédula de Identidade nº MG-3.133.095, na
qualidade de Companheiro, nascido em 30/10/
1937, legado pela  Sra. ALMEZINA SOARES DOS
SANTOS, matrícula nº 1352, servidora publica
aposentada do Município de Montes Claros, cargo
efetivo de SERVENTE DE ZELADORIA. Deferido
nos termos do art. 40, §§ 2º e 7º, Inciso I, da
Constituição Federal de 1988, devendo perceber
100 %  da remuneração do servidor,  no cargo
efetivo em que se deu o falecimento, a contar de
01/01/2015, data do requerimento. (Processo
Administrativo de 01 de Janeiro de 2015).
1.11 WALLISSON JOHNNY  DE JESUS
GUIMARÃES , portador da Cédula de Identidade
nº MG-20.808.695, na  qualidade de Filho Menor,
nascido em 11/01/2000, aqui representado pela sua
mãe LAURA  APARECIDA DE JESUS DUARTE ,
CI nº MG-13.060.670, legado pelo  Sr. ANTÔNIO
PEREIRA GUIMARÃES , matrícula nº 7642-2/2,
servidor  publico do Município de Montes Claros,
cargo efetivo de GARI, GRUPO NE 03 G1. PDRÃO
P-04. Deferido nos termos do art. 40, §§ 2º e 7º,
Inciso II, da Constituição Federal de 1988, devendo
perceber 100 %  da remuneração do servidor,  no
cargo efetivo em que se deu o falecimento, a contar
de 01/01/2015, data do óbito. (Processo
Administrativo nº13.521 de 24 de novembro de
2014.)

Artigo 2º. - O valor do benefício concedido nos
termos do art. anterior será revisto na mesma base
e na mesma época estabelecida para revisão dos
proventos dos aposentados do RGPS, nos termos
da Lei, salvo as pensões provenientes de
servidores aposentados pela regra do artigo  3º da
EC nº 47/05, que será conforme o reajuste dos
servidores da ativa.
Artigo 3º. - O pagamento do benefício de que trata
este Decreto correrá às expensas do PREVMOC -
Instituto Municipal de Previdência dos Servidores
Públicos de Montes Claros.
Artigo 4º. - Revogadas as disposições em contrário,
este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos à data dos
respectivos requerimentos.

Montes Claros (MG), 02 de Março de 2015.
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ

Prefeito Municipal
LUCIANO GUIMARÃES PEREIRA

Presidente do Prevmoc

PREVMOC

Esurb

ESURB -  Empresa Municip al de Serviços,
Obras e Urbanização

NOVA DATA ABERTURA
Aviso de Licit ação -  Modalidade Pregão

Presencial nº 082/2014

A ESURB -  Empresa Municipal de Serviços, Obras
e Urbanização, com endereço na Av. Norival
Guilherme Vieira, nº 165 -  Bairro Ibituruna, cidade
de Montes Claros/MG, inscrita no CNPJ sob o nº
21.022.694/0001-38, por sua Pregoeira torna
público que será aberto uma NOVA DATA do
Pregão Presencial nº 082/2014, cujo objeto é a
Contratação de empresa para fornecimento de
ferramentas para uso nos serviços de extensão de
rede e iluminação pública no município de Montes
Claros/MG e fornecimento de uniformes para uso
dos empregados da área operacional do setor de
elétrica da ESURB, para entrega parcelada ao
longo da vigência do contrato, período de 12 (doze)
meses, especificações completa disposto no anexo
I deste edital. O Credenciamento, data de entrega
da documentação e propostas de preços dia 19/
03/2015 a partir das 08h30m. O edital na íntegra
encontra-se à disposição na sede da ESURB na
Avenida Norival Guilherme Vieira, 165 - Bairro
Ibituruna, Montes Claros/MG e no site http://
www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/
paginas/pregao_esurb.htm.

Montes Claros, 04 de março de 2015
Sarah Capuchinho

Pregoeira

Ato do Prefeito

ATO DE DISPOSIÇÃO DE SERVIDOR
ASSINADO PELO SENHOR PREFEITO

MUNICIPAL

cessão, nos termos do arts. 32  e 33, inciso II,  Lei
Municipal nº 3175/03,  de ANA KARIENINA
RISÉRIO LEITE AMARAL, servidora efetiva,
matrícula nº 75274-6/1, à CAMARA DE
DEPUTADOS, para exercer o cargo de Secretário
Parlamentar, CD-CC-SP-25, no período
compreendido entre 01/03/2015 e 01/03/2016.
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CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº 056/2015
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  - Definir, a partir do dia 02 (dois) de março
do ano 2015, a estrutura do gabinete do vereador
Adilson Rodrigues de Andrade, conforme descrito
a seguir: 01 cargo de Assessor Parlamentar G-96,
105 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-
95, 104 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar
G-81, 90 pontos; 01 cargo de Assessor
Parlamentar G-46, 55 pontos; 02 cargos de
Assessor Parlamentar G-41, 50 pontos; 01 cargo
de Assessor Parlamentar G-36, 45 pontos; 01
cargos de Assessor Parlamentar G-31, 40 pontos.
Total de pontos: 539.

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: Cátia dos
Reis Silva Ribeiro, nível G-46, 55 pontos; José
Hermes Vieria de Jesus, nível G-41, 50 pontos;
Marcos Rodrigues de Oliveira, nível G-41, 50
pontos; Reinaldo Barbosa da Silva, nível G-81, 90
pontos; Rejane Saldanha Santos Silva, nível G-
36, 45 pontos.

Artigo 3º  – Por se tratar de cargo comissionado,
cuja demissão 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 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, 04 de
março de 2015.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
Presidente da Câmara

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE
CONTRATO

Processo nº 054/2013 – Pregão Presencial n° 12/
2013 – Objeto: Contratação de empresa para
locação de impressoras com fornecimento de
insumos, para as atividades administrativas e dos
gabinetes de vereadores. Partes: CÂMARA
MUNICIPAL DE MONTES CLAROS X  MAX PRIMI
CARTUCHOS E TONERS - Valor Total:
R$27.360,00 (vinte e sete mil trezentos e sessenta
reais). Prazo de vigência: de 19/02/2015 a 18/02/
2016 – Dot. Orçamentária:
010101.122.2007.3339039000000.

PREFEITURA DE MONTES CLAROS
SECRETARIA MUNCIPAL DE
PLANEJAMENT O E GESTÃO

2ª RETIFICAÇÃO

EDITAL Nº 001/2015

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
SIMPLIFICADO PARA  CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS
DE SAÚDE, PARA ATENDER ÀS EQUIPES DA
ESTRATÉGIA SAÚDE DA  FAMÍLIA  NO
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS

A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão,
torna pública a presente retificação do  Edital nº
001/2015 - Processo Seletivo Público Simplificado:
. No subitem 2.4.1, onde se lê:  3422/2006, leia-
se: 3422/2005.
. No subitem 6.2, letra ‘b’, onde se lê:
Conhecimentos de Língua Portuguesa, leia-se:
SUS.

Montes Claros/MG, 04 de março de 2015.

Wagner de Paulo Santiago
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PREFEITURA DE MONTES CLAROS
SECRETARIA MUNCIPAL DE PLANEJAMENT O E GESTÃO

1ª RETIFICAÇÃO

EDITAL Nº 002/2015

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO P ARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA  DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIROS, PARA
ATENDER ÀS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA  NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS

A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, torna pública a presente retificação do  Edital nº 002/2015 - Processo Seletivo Público Simplificado:
-  No subitem 4.1, letra ‘A’, onde se lê: Anexo III, leia-se: Anexo II.
- No subitem 6.2, letra ‘b’, onde se lê: Conhecimentos de Língua Portuguesa, leia-se: SUS.
- No Anexo III, as atribuições de cada cargo, passam a viger com a seguinte redação:

TÉCNICO EM ENFERMAGEM - PSF: Realizar mapeamento. Cadastrar famílias e atualizar permanentemente esse cadastro. Identificar indivíduos e famílias
expostos a situação de risco. Identificar áreas de risco.  Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando
consultas, exames e atendimento odontológico, quando necessário. Realizar ações e atividades, no nível de sua competência, nas áreas prioritárias da
Atenção Básica. Realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob suas responsabilidades. Estar sempre bem informado,
e informar aos demais membros da equipe, sobre a situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situação de risco. Desenvolver ações d
educação e vigilância à saúde com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças. Identificar os problemas de saúde e situações de risco mais
comuns aos quais aquela população está exposta. Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde
e fatores que colocam em risco a saúde. Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria
do meio ambiente, entre outras. Traduzir para a Equipe de Saúde da Família a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites.
Identificar parceiros e recursos evidentes na comunidade, que possam ser potencializados pelas equipes. Vistoriar, orientar e executar atividades de controle
químico e educativo em imóveis residenciais, instituições públicas e privadas, vias públicas, no controle de pragas e vetores urbanos no Município de Montes
Claros. Participar de vacinação. Eliminar ou destruir focos propícios que possam abrigar proliferar pragas, vetores urbanos e animais sinantrópicos. Participar
em caráter excepcional de campanhas de controle de endemias e epidemias, mediante convocação de setor responsável. Realizar procedimentos de enfermagem
dentro das suas competências técnicas e legais(curativos, injeções, aferir sinais vitais, vacinação, Terapia de Reidratação Oral- TRO, esterilização, etc.
Realizar procedimentos de enfermagem nos diferentes ambientais, Unidade de Saúde da Famílias- USF, e nos domicílios, dentro do planejamento de ações
traçado pela equipe. Preparar o usuário para consultas médicas e de enfermagem nos diferentes ambientes, Unidades de Saúde da Família- USF. Zelar pela
limpeza e ordem do material, de equipamentos e de dependências na Unidade de Saúde de Família- USF, garantindo o controle de infecção. Realizar busca
ativa de casos, como tuberculose, hanseníases e demais doenças de cunho epidemiológicas. No nível de sua competência, executar assistência básica e
ações de vigilância epidemiológicas. Realizar agendamento de consultas/ exames e atendimento do usuário na Unidade de Saúde da Família- USF, separando
e arquivando fichas de atendimento, mantendo o arquivo em ordem. Notificar casos suspeitos e/ou confirmamos de doenças de notificação compulsória.
Orientar o usuário no preparo para exames, consultas e informar sobre agendamento de consultas e resultados de exames. Manter banco de dados atualizados.
Lançar dados no sistema manual e/ou informatizado. Dispensar medicamentos, orientando o uso e fazendo balanço diário e semanal. Fazer controle de
estoque de material. Informar ao enfermeiro necessidade de conserto e reposição. Atender as normas de higiene e segurança de trabalho. Executar outras
atividades correlatas. Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave sob supervisão do enfermeiro. Assistir ao enfermeiro no planejamento,
programação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem.

ENFERMEIRO - PSF: - Realizar cuidados diretos de enfermagem nas urgências clínicas. Realizar consultas de enfermagem, e os procedimentos complementares
conforme os protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as disposições legais da profissão. Planejar, gerenciar, coordenar, executar e
avaliar as atividades da Unidade de Saúde da Família- USF. Executar as ações de cuidado integral em todas as fases do ciclo da vida. No nível de suas
competências, executar assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária. Realizar ações de saúde em diferentes ambientes: na Unidade de
Saúde da Família -USF, domicílio, escolas, creches, asilos, etc. Realizar atividades correspondentes às prioritárias de intervenção na Atenção Básica, definidas
pelo Sistema Único de Saúde -SUS. Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva. Organizar e coordenar a criação de grupos de patologias específicas,
como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc. Supervisionar e coordenar ações para capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde e de
auxiliares de enfermagem, com vistas ao desempenho de suas funções. Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis, com ênfase nas suas
características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas. Identificar os problemas de saúde e situações de risco mais comuns aos quais
aquela população está exposta. Elaborar, com a participação da comunidade, um plano local para o enfrentamento dos problemas de saúde e fatores que
colocam em risco a saúde. Executar, d acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos de vigilância à saúde e de vigilância epidemiológica,
nas diferentes fases do ciclo de vida. Valorizar a relação com o usuário e com a família para a criação de vínculo de confiança, de afeto, de respeito. Realizar
visitas domiciliares de acordo com o planejamento. Resolver os problemas de saúde frequentes no nível de atenção básica em sua àrea de competência.
Promover o acesso à continuidade do tratamento dentro de um sistema de referência e contra- referência para os casos de maior complexidade ou que
necessitam de internação hospitalar. Prestar assistência integral à população adstrita, respondendo à demanda de forma contínua e racionalizada.  Coordenar,
participar de e/ou organizar grupos de educação para a saúde. Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações formais e informais existentes na
comunidade para o enfrentamento conjunto dos problemas identificados. Fomentar a participação popular, discutindo com a comunidade conceitos de cidadania,
de direito à saúde e às suas bases legais. Incentivar a formação e/ou participação ativa com a comunidade nos conselhos locais de saúde e no Conselho
Municipal de Saúde.  Atender às normas de higiene e segurança do trabalho. Executar outras atividades correlatas.

- No Anexo V, desconsiderar os parágrafos segundo e terceiro; passando o quadro ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS, PONTUAÇÃO E FORMA DE
COMPROVAÇÃO a viger com a seguinte redação:

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS, PONTUAÇÃO E FORMA DE COMPROVAÇÃO

Os títulos de pós-graduação são cumulativos, observando-se, contudo, o limite máximo de 20 (vinte) pontos na Prova de Títulos.

                                                         Montes Claros/MG,  04 de março de 2015.

Wagner de Paulo Santiago
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

 

 

Título 

 

Pontuação por Título 

No cargo pleiteado Carga horária mínima Forma de comprovação 

   Especialização Latu Sensu 
  (Saúde Coletiva/Saúde da Familia) 

5 pontos 360 h 
Certificado de conclusão 

 

   Especialização Latu Sensu  

   (Modalidade -  Residência em Saúde da    
   Família) 

 

10 pontos 

 

 2.500 h 

 

Certificado de conclusão 

 

   Experiência profissional  (Estratégia Saúde   
   da Família) 

1 ponto para cada ano 
trabalhado. (pontuação 
máxima: 5 pontos) 

Ano de efetivo exercício 
no cargo 

Declaração do órgão 
ou entidade onde o 
candidato tenha 
prestado serviços 
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