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PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

Aviso de Licit ação

Processo Licit atório nº: 0324/2016
Tomada de Preço nº: 003/2016

OBJETO: Contratação de empresa para prestação
de serviços de lonamento e escoramento
(cimbramento de madeira) do bem tombado
“Sobrado dos Teles de Menezes”.
Data da sessão: 22/12/2016
Entrega de envelopes: até às 09h00min do dia
22/12/2016
Abertura dos envelopes: às 09h30min do dia 22/
12/2016
Local: Sala Central da Comissão Permanente de
Licitações e Julgamento, situada na Av. Cula
Mangabeira 211-Bairro Centro – Montes Claros-
MG. O Edital estará disponível a partir do dia 06/
12/2016 poderá ser retirado de forma gratuita no
site da Prefeitura de Montes Claros no endereço
h t t p : / / w w w . m o n t e s c l a r o s . m g . g o v . b r /
central_compras

Montes Claros, 05 de dezembro de 2016.

Augusto Guilherme Silveira Dias
Presidente da Comissão Permanente de

Licitação e Julgamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 0307/2016

Contratos

Contrato nº P0351 16 - Processo nº 0351/2016 –
Dispensa de Licit ação nº 081/2016 – Objeto:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA ENTRE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE MONTES CLAROS E A
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DO ESTADO DE MINAS GERAIS – Contrat ada:
COMPANHIA  DE TECNOLOGIA  DA
INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
- PRODEMGE - Valor Total: R$635.426,40
(Seiscentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte
e seis reais e quarenta centavos). Vigência de 12
(doze) meses. Contrato firmado em 09 de novembro
de 2016.

Montes Claros (MG), 05 de dezembro de 2016

Atos do Prefeito Municip al em Exercício

ATOS DE NOMEAÇÃO DE CARGO
COMISSIONADO ASSINADO PELO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Nomeia, nos termo do art. 6º, §1º, Lei nº 3175/03,
Ellen Taciane Barbosa, no cargo ocupado em
comissão de Gerente Administrativa, da
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão,
a partir de 01/12/2016.

Nomeia, nos termo do art. 6º, §1º, Lei nº 3175/03,
Ailton Rodrigues Gomes, no cargo ocupado em
comissão de Encarregado de Setor, do Gabinete
do Prefeito e Vice-Prefeito, a partir de 01/12/2016.

ATOS DE EXONERAÇÃO DE CARGO
COMISSIONADO ASSINADO PELO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

Exonera, nos termo do art. 6º, §1º, Lei nº 3175/
03, Ellen Taciane Barbosa, a pedido, do cargo
ocupado em comissão de Coordenadora de Apoio
Administrativo, da Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão, a partir de 30/11/2016.

INSTA REGISTRAR QUE A INTEGRA DOS
INSTRUMENTOS SE ENCONTRAM
DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO.

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Procuradoria Geral

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

DECRETO Nº 3.454, DE 05 DE DEZEMBRO
DE 2016.

NOMEIA CANDIDATO DE CONCURSO
PÚBLICO PARA CARGO EFETIVO DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Montes Claros, Estado
de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e considerando a determinação judicial constante
dos autos do processo de número
0433.14.026161-4;
DECRETA:

Art. 1º – Fica nomeada, para o cargo efetivo de
Professora de Educação Básica (PEB II) do Poder
Executivo do Município de Montes Claros, a
candidata aprovada em concurso público: CRÉIA
TÂNIA DE JESUS OLIVEIRA ,  RG: MG-
10.666.916, SSP/MG.

Parágrafo Único: A nomeação da candidata para
o cargo listado no caput do presente artigo decorre
de decisão transitada em julgado nos autos do
Processo Judicial de número 0433.14.026161-4.

Art. 2º – A candidata ora nomeada deverá, na
forma da legislação vigente e dos respectivos
editais, ser regularmente convocado e
empossado.

§ 1º – Sem prejuízo do prazo legal assegurado
ao nomeado, a Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão poderá estabelecer
regulamentos, cronograma para atendimento,
fluxo admissional, posse e demais procedimentos
pertinentes, expedindo, quando necessários, os
atos e comunicações próprios.
§ 2º – A convocação da nomeada poderá ser
realizada por carta enviada por via postal com
aviso de recebimento (AR), para o endereço
indicado pela candidata quando de sua inscrição
no concurso ou outro endereço que tenha sido
posteriormente informada pela mesma, sendo
considerada válida a convocação quando
efetivamente entregue a correspondência no
respectivo endereço.
§ 3º – Além da convocação na forma do parágrafo
2º deste artigo, que será considerada para os fins
e efeitos legais, deverá ser divulgada no sítio
eletrônico do Município de Montes Claros
(www.montesclaros.mg.gov.br) o nome da
convocada.

Art. 3° – Este Decreto entra em vigor na dat a de
sua publicação revogando as disposições em
contrário.

Montes Claros(MG), 05 de dezembro de 2016.

José V icente Medeiros
Prefeito de Montes Claros - em exercício

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA  MUNICIPAL  DE
MONTES CLAROS

Retificação de Publicação

PROCESSO LICITATÓRIO Nº070/2016 -
PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2016

Na publicação veiculada no dia 02/12/2016,onde
se lê: “OBJETO:Contratação de empresa
especializada para mudança de local de máquinas
condensadoras (remoção e instalação)”. Leia-
se:“ OBJETO: Contratação de empresa
especializada para elaborar projetos
complementares, e “As Built”, bem como mudança
de local de máquinas condensadoras (remoção e
instalação)”. Permanecem inalteradas as demais
informações da publicação.

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº 153/2016
O Presidente da Câmara Municipal de Montes
Claros (MG), no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o disposto no § 5º do artigo 2º da
Lei Municipal 4.647 de 23 de setembro de 2013,
RESOLVE:

Artigo 1º – A eleição para escolha dos servidores
detentores de cargo de provimento efetivo para
compor a Comissão Especial de Controle Interno,
para o biênio de 2017/2018, será realizada no dia
22 (vinte e dois) de dezembro de 2016, das 12:30
às 13:30, nos termos desta portaria, no plenário
da Câmara Municipal, localizado à Rua Urbino
Viana – nº 600, Vila Guilhermina.

Artigo 2º – Somente poderão votar os servidores
da Câmara Municipal de Montes Claros, detentores
de cargo de provimento efetivo, nos termos do §
2º do artigo 2º da Lei Municipal 4.647, de 23 de
setembro de 2013.

Parágrafo único – O voto é secreto e somente
poderá ser exercido pelo próprio servidor, sendo
vedado voto por procuração.

Artigo 3º – Para concorrer à eleição de membro
da Comissão Especial de Controle Interno o
servidor deverá preencher, cumulativamente, os
seguintes requisitos:
I – Ser detentor de cargo de provimento efetivo;
II – Ter concluído o segundo grau até a data da
eleição;
III – Apresentar certificado de participação em curso
de controle interno, promovido pela Escola do
Legislativo ou em outro curso de Controle Interno
de carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas.
IV – Declaração de disponibilidade de tempo para
participação em reuniões da comissão, inclusive
fora do seu horário normal de trabalho, sem que
isto importe em pagamento de remuneração extra.
(modelo de declaração anexo I).

Artigo 4º – Para concorrer à eleição o candidato
deverá protocolar, junto à Gerência Administrativa,
pedido de registro acompanhado da documentação
prevista na presente Portaria, até as 14:00  do dia
09 de dezembro de 2016. (modelo de pedido de
registro anexo II).

Município  de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

DECRETO Nº 3.455 DE 05 DE DEZEMBRO DE
2016

Declara de utilidade pública, para fins de instituir
servidão administrativa, o imóvel que especifica e
dá outras providências.

O Prefeito de Montes Claros – Minas Gerais, no
uso de suas atribuições legais e nos termos do
art. 71, inciso VI e do art. 99, inciso I, letra “e”
da Lei Orgânica Municip al, c/c art. 2º, do
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,

DECRETA:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública, p ara
fins de instituição de servidão administrativa e
perfuração de poço tubular , uma propriedade
rural compost a de 02 (duas) glebas de terras
de nº 03 e 04, situada na antiga Fazenda
Morrinhos, distrito de Miralt a, do Município de
Montes Claros, com os seguintes limites e
descrições: “Inicia-se a descrição deste
perímetro no vértice 1, de coordenadas
N8172964,00m e E616340,00m, situado no limite
das terras de propriedade de Gildásio José
Lopes e Outros, até a Coordenada
N8172964,00m e E616350,00m vértice 2; deste,
deflete a direita e segue uma distância de
10,00m com mesmo limitante até vértice 3
coordenadas N8172954,00m E616350,00m;
deste, deflete novamente a direita com mesmo
limitante e segue numa distância de 10,00m até
o vértice 4, coordenadas N8172954,00m e
E616340,00m; deste; deflete novamente a direita
e segue uma distância de 10,00m até ponto
inicial desta descrição. Sendo assim a área
descrita de forma quadrada perfaz uma área de
100,00m². Todas as coordenadas aqui descritas
estão georreferenciada ao Sistema Geodésico
Brasileiro e encontram-se representadas no
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano
Central nº 45°00’00.00000"° Wgr , tendo como
datum o Sirgas 2000. T odos os azimutes e
distâncias, área e perímetro foram calculados
no plano de projeção UTM.

Art. 2º - O imóvel descrito no artigo anterior , de
propriedade presumida de GILDÁSIO JOSÉ
LOTES COSTA, CPF 007.916.316-56, destina-se
à instituição de servidão administrativa com a
finalidade de perfuração e inst alação de poço
tubular , ficando declarada a urgência deste
Decreto.

Art. 3º – Fica a Procuradoria Geral do Município
autorizada a proceder , por via amigável ou
judicial, mediante prévia avaliação, todos os
atos necessários à efetivação do presente
Decreto.

Art. 4º – As despesas decorrentes deste decreto
correrão à cont a própria, previst a no orçamento
municip al vigente.

Art. 5º – Revogadas as disposições em
contrário, este decreto entra em vigor na dat a
de sua publicação.

Montes Claros (MG), 05 de dezembro de 2016.

José Vicente Medeiros
Prefeito de Montes Claros – em exercício

Município de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

   Decreto nº 3.456, de 05 de dezembro de
2016

ALTERA O DECRETO Nº 3.342, DE 28 DE
OUTUBRO DE 2015

O Prefeito Municipal de Montes Claros/MG, no
uso de suas atribuições conferidas pelos artigos
71 e 72 da Lei Orgânica do Município de Montes
Claros,

DECRETA:

Art. 1º  – O art. 2º do Decreto Municipal nº 3.342,
de 28 de outubro de 2.015, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 2º – A servidora pública municipal, Sra.
BIANCA BRANDÃO BARBOSA, exercerá a função
de Secretária-Geral do Conselho de Contribuintes
de Montes Claros.”

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogando as disposições em
contrário.

Município de Montes Claros, 05 de dezembro de
2016.

José V icente Medeiros
Prefeito de Montes Claros – em exercício



§ 1º - A Gerência Administrativa promoverá a
análise da documentação e encaminhará parecer
à Presidência pelo deferimento ou indeferimento
de cada pedido de registro até as 15:00 (quinze)
horas do dia 09 de dezembro de 2016.
§ 2º – O Presidente da Câmara deverá fazer
publicar no quadro de avisos da Câmara até as
18:00 (dezoito) horas do dia 09 de dezembro de
2016 a relação dos candidatos aptos a concorrer à
eleição.
§ 3º – Os recursos, quanto ao deferimento ou
indeferimento dos pedidos de registros, deverão
ser protocolados, acompanhados de toda
documentação comprobatória das alegações até
12:00 (doze) horas do dia  19 de dezembro de 2016.
§ 4º – O Presidente da Câmara apreciará os
recursos apresentados e decidirá sobre os
mesmos, devendo publicar no quadro de avisos
da Câmara a decisão até as 18:00 (dezoito) horas
do dia 19 de dezembro de 2016.

Artigo 5º – O Presidente da Câmara, nomeará até
o dia 07/12/2016, dentre os servidores efetivos da
Câmara, que não estejam concorrendo às eleições,
uma comissão eleitoral composta de 03 (três)
membros, sendo um Presidente, um Secretário e
um membro, que será responsável pelo processo
eleitoral.

§ 1º -  A comissão deverá confeccionar as cédulas
de votação contendo o nome de todos os
candidatos, conforme modelo constante no anexo
III desta Portaria.
§ 2º – A apuração será realizada imediatamente
após findo o prazo para votação prevista no artigo
1º desta Portaria, e encaminhará o resultado para
proclamação dos vencedores por parte do
Presidente da Câmara.
§ 3º – Todos os questionamentos e impugnações
deverão ser apreciados e decididos pela comissão
por maioria dos seus membros, imediatamente
após a apresentação.

Artigo 6º –  Serão considerados vencedores os três
candidatos mais votados.

Parágrafo único - Em caso de empate, será
proclamado vencedor o candidato que for efetivo
há mais tempo na Câmara Municipal de Montes
Claros, caso persista o empate será proclamado
vencedor o candidato mais idoso.

Artigo 7º –  O Presidente da Câmara publicará no
quadro de avisos, até o dia 23 de dezembro de
2016, o resultado final das eleições para os 03 (três)
membros da Comissão Especial de Controle
Interno.

Artigo 8º - 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, 05 de
dezembro de 2016.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS

Presidente da Câmara
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