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EXTRATO Nº 0174/2016

Termo de adit amento:
Contrato n° P1 1815-02 Processo n° 01 18/2015,
Pregão Presencial nº 049/2015 . Contratado:
CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SANTO
ANTÔNIO LTDA �   ME - Terceiro T ermo de
Adit amento : Os prazos de vigência do contrato e
para a prestação de serviço, previstos na Cláusula
Quarta do Contrato inicial, ficam prorrogados por
mais 12 (doze) meses , tendo como termo inicial
01.01.2017 e termo final 31.12.2017. O valor
global, previsto na Cláusula Segunda do Contrato
Inicial, passa a vigorar com  R$722.083,80
(setecentos e vinte e dois mil e oitent a e três
reais e oitent a cent avos).  Firmado em 21 de
dezembro 2016.

Montes Claros, 27 de dezembro de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 0321/2016

Contratos

Contrato nº P036316 - Processo nº 0363/2016 –
Dispensa de Licit ação nº 088/2016 – Objeto:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO
TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ATENDER O
CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES (CCZ)
NESTE MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG  –
Contrat ada: ADÃO VICENTE DO NASCIMENT O
- Valor Total: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos
reais). Vigência de 12 (doze) meses , tendo como
termo inicial a assinatura do presente instrumento.
Contrato firmado em 12 de dezembro de 2016.

Contrato nº P036416-1 - Processo nº 0364/2016
– Inexigibilidade nº 060/2016 – Objeto:  Prestação
de serviços de leiloeiro, para a eventual realização
de leilões de bens móveis inservíveis do Município
de Montes Claros – Contrat ado: Fernando
Caetano Moreira Filho - Valor Total: A remuneração
do Leiloeiro será de 5% (cinco por cento) do valor
do lance vencedor, a título de comissão. Vigência
de 12 (doze) meses , tendo como termo inicial a
assinatura do presente instrumento. Contrato
firmado em 08 de dezembro de 2016.

Contrato nº P036416-2 - Processo nº 0364/2016
– Inexigibilidade nº 060/2016 – Objeto:  Prestação
de serviços de leiloeiro, para a eventual realização
de leilões de bens móveis inservíveis do Município
de Montes Claros – Contrat ado: Paschoal Cost a
Neto - Valor Total: A remuneração do Leiloeiro será
de 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor,
a título de comissão. Vigência de 12 (doze) meses ,
tendo como termo inicial a assinatura do presente
instrumento. Contrato firmado em 08 de dezembro
de 2016.

Contrato nº P036416-3 - Processo nº 0364/2016
– Inexigibilidade nº 060/2016 – Objeto:  Prestação
de serviços de leiloeiro, para a eventual realização
de leilões de bens móveis inservíveis do Município
de Montes Claros – Contrat ado: Lucas Rafael
Antunes Moreira - Valor Total: A remuneração do
Leiloeiro será de 5% (cinco por cento) do valor do
lance vencedor, a título de comissão. Vigência de
12 (doze) meses , tendo como termo inicial a
assinatura do presente instrumento. Contrato
firmado em 08 de dezembro de 2016.

Contrato nº P036416-4 - Processo nº 0364/2016
– Inexigibilidade nº 060/2016 – Objeto:  Prestação

de serviços de leiloeiro, para a eventual realização
de leilões de bens móveis inservíveis do Município
de Montes Claros – Contrat ada: Carolina
Camargos Marques Florentino - Valor Total: A
remuneração do Leiloeiro será de 5% (cinco por
cento) do valor do lance vencedor, a título de
comissão. Vigência de 12 (doze) meses , tendo
como termo inicial a assinatura do presente
instrumento. Contrato firmado em 08 de dezembro
de 2016.

Contrato nº P036416-5 - Processo nº 0364/2016
– Inexigibil idade nº 060/2016 – Objeto:
Prestação de serviços de leiloeiro, para a eventual
realização de leilões de bens móveis inservíveis
do Município de Montes Claros – Contrat ado:
Jonas Gabriel Antunes Moreira - Valor Total: A
remuneração do Leiloeiro será de 5% (cinco por
cento) do valor do lance vencedor, a título de
comissão. Vigência de 12 (doze) meses , tendo
como termo inicial a assinatura do presente
instrumento. Contrato firmado em 08 de dezembro
de 2016.

Contrato nº P036416-6 - Processo nº 0364/2016
– Inexigibil idade nº 060/2016 – Objeto:
Prestação de serviços de leiloeiro, para a eventual
realização de leilões de bens móveis inservíveis
do Município de Montes Claros – Contrat ado:
Gust avo Cost a Aguiar Oliveira - Valor Total: A
remuneração do Leiloeiro será de 5% (cinco por
cento) do valor do lance vencedor, a título de
comissão. Vigência de 12 (doze) meses , tendo
como termo inicial a assinatura do presente
instrumento. Contrato firmado em 08 de dezembro
de 2016.

Contrato nº P036416-7 - Processo nº 0364/2016
– Inexigibil idade nº 060/2016 – Objeto:
Prestação de serviços de leiloeiro, para a eventual
realização de leilões de bens móveis inservíveis
do Município de Montes Claros – Contrat ado:
Marcos V inícius da Silva - Valor Total: A
remuneração do Leiloeiro será de 5% (cinco por
cento) do valor do lance vencedor, a título de
comissão. Vigência de 12 (doze) meses , tendo
como termo inicial a assinatura do presente
instrumento. Contrato firmado em 08 de dezembro
de 2016.

Contrato nº P036416-8 - Processo nº 0364/2016
– Inexigibil idade nº 060/2016 – Objeto:
Prestação de serviços de leiloeiro, para a eventual
realização de leilões de bens móveis inservíveis
do Município de Montes Claros – Contrat ada:
Patrícia Graciele de Andrade Souza - Valor Total:
A remuneração do Leiloeiro será de 5% (cinco
por cento) do valor do lance vencedor, a título de
comissão. Vigência de 12 (doze) meses , tendo
como termo inicial a assinatura do presente
instrumento. Contrato firmado em 08 de dezembro
de 2016.

Termos de Adit amento

Contrato nº P47715-1 Processo nº 0477/2015 –
Inexigibilidade n° 069/2015 –  Contratado:
CLÍNICA ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA E
FISIOTERAPIA LTDA-ME – Primeiro T ermo de
Adit amento : O prazo para a prestação de
serviços, previsto na Cláusula Quarta do contrato
original, fica prorrogado por mais 12 (doze)
meses, tendo como termo inicial 16.12.2016, e
termo final 15.12.2017 . O valor global do contrato
previsto na Cláusula Segunda do contrato original
passará a ser R$24.324,00 (vinte e quatro mil,
trezentos e vinte e quatro reais).  Firmado em
08 de dezembro de 2016.

Contrato nº P47715-3 Processo nº 0477/2015 –
Inexigibilidade n° 069/2015 –  Contratado:
NUCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE E DE
PRÁTICAS PROFISSIONALIZANTES - NASPP
– Primeiro T ermo de Adit amento : O prazo para
a prestação de serviços, previsto na Cláusula
Quarta do contrato original, fica prorrogado por
mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial
16.12.2016, e termo final 15.12.2017.  O valor
global do contrato previsto na Cláusula Segunda
do contrato original, passará a ser R$27.070,44
(vinte e sete mil, setent a reais e quarent a e
quatro cent avos). Firmado em 08 de dezembro
de 2016.

Contrato nº P47715-5 Processo nº 0477/2015 –
Inexigibilidade n° 069/2015 –  Contratado:
ORTOCLÍNICA LTDA-ME – Primeiro T ermo de

Adit amento : O prazo para a prestação de serviços,
previsto na Cláusula Quarta do contrato original,
fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, tendo
como termo inicial 16.12.2016, e termo final
15.12.2017. O valor global do contrato previsto na
Cláusula Segunda do contrato original passará a
ser R$44.198,64 (quarent a e quatro mil, cento e
novent a e oito reais e sessent a e quatro
cent avos). Firmado em 08 de dezembro de 2016.

Contrato nº P47715-6 Processo nº 0477/2015 –
Inexigibilidade n° 069/2015 –  Contratado:
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA SÃO JOSÉ S/C
LTDA - ME – Primeiro T ermo de Adit amento : O
prazo para a prestação de serviços, previsto na
Cláusula Quarta do contrato original, f ica
prorrogado por mais 12 (doze) meses, tendo
como termo inicial 16.12.2016, e termo final
15.12.2017. O valor global do contrato previsto na
Cláusula Segunda do contrato original, passará a
ser R$29.472,36 (vinte e nove mil, quatrocentos
e setent a e dois reais e trint a e seis cent avos).
Firmado em 10 de dezembro de 2016.

Contrato nº P47715-7 Processo nº 0477/2015 –
Inexigibilidade n° 069/2015 –  Contratado:
CENTRO AVANÇADO DE REABILIT AÇÃO E
ESTUDOS LTDA – Primeiro T ermo de
Adit amento : O prazo para a prestação de serviços,
previsto na Cláusula Quarta do contrato original,
fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, tendo
como termo inicial 15.12.2016, e termo final
14.12.2017. O valor global do contrato previsto na
Cláusula Segunda do contrato original passará a
ser R$31.716,72 (trint a e um mil, setecentos e
dezesseis reais cent avos). Firmado em 08 de
dezembro de 2016.

Contrato nº P47715-8 Processo nº 0477/2015 –
Inexigibilidade n° 069/2015 –  Contratado: FISIO
LINS LTDA – Primeiro T ermo de Adit amento : O
prazo para a prestação de serviços, previsto na
Cláusula Quarta do contrato original, f ica
prorrogado por mais 12 (doze) meses, tendo
como termo inicial 1 1.12.2016, e termo final
10.12.2017. O valor global do contrato previsto na
Cláusula Segunda do contrato original passará a
ser R$29.531,40 (vinte e nove mil, quinhentos e
trint a e um reais e quarent a cent avos). Firmado
em 08 de dezembro de 2016.
Contrato nº P19415 Processo nº 0194/2015 –
Dispensa n° 065/2015 –  Contratado: CREONICE
SALES DA  SILVA SOUZA, LEANDRO MIRANDA
DA SILVA E LUCAS EMANUEL  MIRANDA DA
SILVA – Segundo T ermo de Adit amento : OS
LOCADORES do imóvel passam a ser os herdeiros
necessários do SR. RENATO MIRANDA DE
SOUZA, os quais sejam: SR. LUCAS EMANUEL
MIRANDA DA SILVA, SR. LEANDRO MIRANDA
DA SILVA, e a SRA. CREONICE SALES DA  SILVA
SOUZA, a qual se faz ADMINISTRADORA  do
contrato aditado e bastante procuradora dos
demais LOCADORES.  Firmado em 20 de
dezembro de 2016.

Montes Claros (MG), 27 de dezembro de 2016

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

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

LEI 4.955, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016.

AUTORIZA A CESSÃO DE IMÓVEL À
ASSOCIAÇÃO MISSÃO MÃE E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.

O Povo do Município de Montes Claros, por seus
representantes na Câmara Municipal, aprovou e o
Prefeito de Montes Claros, em seu nome, e no uso
de suas atribuições, sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º –  Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a desafetar e a promover a cessão de
área com 5.143,00 m² (cinco mil, cento e quarenta
e três metros quadrados), situada no Bairro Village
do Lago – Montes Claros/MG, à ASSOCIAÇÃO
MISSÃO MÃE , cujos limites e descrições constam
no inciso I do presente artigo, que será utilizada,
exclusivamente, para edificação da sede e centro
de reabilitação para dependentes químicos, com
todas as suas instalações, dependências e
acessórios, voltados ao desenvolvimento de suas
atividades.

I – Partindo do cruzamento da Av. Doutor Rui
Albuquerque com a Avenida Liberdade, segue
limitando com essa última na distância de 254,02
m até o ponto inicial desta descrição, daí deflete à
direita e segue limitando a área institucional
remanescente na distância de 100,00 m; daí deflete
à esquerda e segue, limitando com essa ultima,
na distância de 50,06m até parte da área
institucional; daí deflete à esquerda e segue,
limitando com área verde na distância de 105,24
m até a avenida liberdade; daí deflete à esquerda
e segue limitando com a Avenida Liberdade na
distância de 50,33m até o ponto inicial desta
descrição.

Art. 2º –  Os custos e despesas relativas à
construção, funcionamento, conservação e
manutenção da edificação serão de exclusiva
responsabilidade da  cessionária.

Parágrafo Único.  A cessionária responderá,
também, por todos os encargos civis,
administrativos e tributários que venham a incidir
sobre o imóvel.

Art. 3º – O prazo da cessão autorizada por esta lei
será de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogado
por acordo entre as partes e será regida pelas
cláusulas e condições do instrumento contratual a
ser celebrado com o Município,  cabendo à
cessionária, a partir daí, todas as providências para
a plena regularização da cessão.

Art. 4º  – Resolve-se a presente cessão antes de
prazo descrito no artigo anterior se o cessionário
der ao imóvel destinação diversa da estabelecida
no contrato ou descumprir cláusula resolutória do
ajuste, perdendo as benfeitorias que houver feito
no imóvel.

Art. 5º –  Ficam revogadas as disposições em
contrário.

Art. 6º  – Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

Montes Claros, 22 de dezembro de 2016.

José V icente Medeiros
Prefeito de Montes Claros

em exercício
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MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

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

LEI 4.957, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016.

ALTERA A LEI Nº 4.798, DE 06 DE JULHO DE
2015 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Povo do Município de Montes Claros, por seus
representantes na Câmara Municipal, aprovou e o
Prefeito de Montes Claros, em seu nome, e no uso
de suas atribuições, sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º –  O art. 1º, da Lei nº 4.798, de 06 de julho
de 2015 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º.  Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado desafetar da categoria de bens de uso
Institucional e incorporar na dos bens dominicais
e, posteriormente, efetuar a doação de parte de
área institucional do Loteamento Jardim Planalto,
com 567,00m² (quinhentos e sessenta e sete
metros quadrados), assim delimitada: “Pela frente
limita com a Rua D na distância de 18,00m; pela
lateral esquerda limita com parte da área “B” na
distância de 31,50m; pela lateral direita limita com
a Rua B na distância de 31,50m; pelo fundo limita
com da área D na distância de 18,00m”, à
Associação de Câmaras e Vereadores da Área
Mineira da Sudene - AVAMS, destinando-se à
construção da sede própria desta entidade.”

Art. 2º –  Fica alterado o art. 2º, bem como seu
parágrafo 1º, que passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 2º -  As edificações a serem feitas no imóvel,
pela donatária, deverão iniciar até 31 de março de
2017 e serem concluídas até 31 de dezembro de
2019.

§ 1º – No prazo descrito no caput deste artigo, a
donatária deverá ter todos os projetos referentes
às edificações que serão feitas no imóvel,
aprovados pelo Município, cuja elaboração e
execução deverá observar o mínimo de 50%
(cinquenta por cento) da área total doada para
edificações.

§ 2º – ...

§ 3º - ...

§ 4º - …”

Art. 3º – O prazo previsto no art. 3º, da Lei 4.798,
06 de julho de 2015,   terá início a partir da
publicação desta Lei.

Art. 4º – Ficam revogadas as disposições em
contrário.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

Montes Claros, 22 de dezembro de 2016.

José V icente Medeiros
Prefeito de Montes Claros

em exercício

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

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

LEI 4.958, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016.

ALTERA A LEI Nº 4.600, DE 27 DE MAIO DE
2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Povo do Município de Montes Claros, por seus
representantes na Câmara Municipal, aprovou e o
Prefeito de Montes Claros, em seu nome, e no uso
de suas atribuições, sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º –  O art. 1º da Lei nº 4.600, de 27 de maio
de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º.  Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado desafetar da categoria de bens de uso
institucional e incorporar na dos bens dominicais
e, posteriormente, efetuar a doação do imóvel com
área de 2.000,00m² (dois mil metros quadrados),
situado no Loteamento denominado Bairro
Ibituruna, com os seguintes limites e confrontações:
´Pela frente, l imita com a Avenida Norival
Guilherme Vieira (antiga Avenida Principal), na
distância de 41,51m; pelo fundo, limita com parte
da área verde da quadra P1, na distância de
47,33m; pela lateral direita, de quem da Rua olha
para o lote, limita de frente ao fundo com a Área
Institucional da Quadra P1, na distância de 45,00m;
pela lateral esquerda, de quem da Rua olha para o
lote, limita de frente ao fundo, com a área da Loja
Maçônica Deus União e Trabalho, na distância de
45,37m, à LOJA MAÇÔNICA ANTÔNIO LAFETÁ

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

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

LEI 4.959, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016.

DESAFETA ÁREAS URBANAS PERTECENTES
AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS,
AUTORIZA CESSÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

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

Art. 1º – Ficam desafetadas, mediante permuta de
categorias, as seguintes áreas pertencentes ao
Município de Montes Claros:

I – terreno com área de 1.812,50m² (mil oitocentos
e doze metros e cinquenta centímetros), situado
na quadra 15 do Loteamento Morada do Sol II
(Prolongamento), nesta cidade de Montes Claros/
MG, com os seguintes limites: “Partindo do
cruzamento da Rua 08 com a Rua 03, segue no
alinhamento dessa última na distância de 25,00m
até o ponto inicial desta descrição. Deste, deflete
à esquerda e segue limitando com os lotes 08 ao
01, todos da quadra 15, na distância de 75,00m
até a Área Verde; daí deflete à direita e segue
limitando com a Área Verde, na distância de 42,82m
até Parte da Área Institucional; daí deflete à direita
e segue limitando com Parte da Área Institucional,
na distância de 44,72m até a Rua 03; daí deflete à
direita e segue limitando com a Rua 03, na distância
de 30,28m até o ponto inicial desta descrição”,
ficando este terreno desafetado da categoria da
área institucional e passando a integrar a categoria
de área verde;

II -  terreno com área de 1.000,00m² (mil metros
quadrados), situado na quadra 15 do Loteamento
Morada do Sol II (Prolongamento), nesta cidade
de Montes Claros/MG, com os seguintes limites:
“Partindo do cruzamento da Rua 08 com a Rua 03,
segue no alinhamento dessa última na distância
de 55,28m até o ponto inicial desta descrição.
Deste, deflete à esquerda e segue limitando com
a Área Institucional Remanescente, na distância
de 44,72m até a Área Verde; daí, deflete à direita
e segue limitando com a Área Verde, na distância
de 63,25m até a Rua 03; daí, deflete à direita e
segue limitando com a Rua 03, na distância de
44,72m até o ponto inicial desta descrição.
Perfazendo uma área de 1.000,00m²”, ficando este
terreno desafetado da categoria da área
institucional e passando a integrar a categoria de
área verde;

III – terreno com área de 2.808,00m² (dois mil
oitocentos e oito metros quadrados), situado no

REBELLO, entidade civil sem fins lucrativos,
sediada nesta cidade de Montes Claros (MG),
destinando-se o referido imóvel à edificação da
sede própria da donatária, com todas as suas
instalações, dependências e acessórios, voltados
ao desenvolvimento de suas atividades.”

Art. 2º –  Fica alterado o art. 2º, bem como seu
parágrafo 1º, que passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 2º -  As edificações a serem feitas no imóvel,
pela donatária, deverão iniciar até 31 de março de
2017 e serem concluídas até 31 de dezembro de
2019.

§ 1º – No prazo descrito no caput deste artigo, a
donatária deverá ter todos os projetos referentes
às edificações que serão feitas no imóvel,
aprovados pelo Município, cuja elaboração e
execução deverá observar o mínimo de 50%
(cinquenta por cento) da área total doada para
edificações.

§ 2º – ...

§ 3º - ...

§ 4º - …”

Art. 3º – O prazo previsto no art. 3º, da Lei nº 4.600,
de 27 de maio de 2013, terá início a partir da
publicação desta lei.

Art. 4º – Ficam revogadas as disposições em
contrário, em especial a Lei Municipal nº 4.869, de
29 de dezembro de 2015.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

Montes Claros, 22 de dezembro de 2016.

José V icente Medeiros
Prefeito de Montes Claros

em exercício

prolongamento da Rua São Mateus, do Bairro
Todos os Santos, 2 (Prolongamento), nesta cidade
de Montes Claros/MG, com os seguintes limites:
“Partindo do cruzamento da Rua 04 com o
Prolongamento da Rua São Mateus, segue
limitando com essa última, na distância de 48,00m
até a Rua 02; daí deflete à esquerda e segue
limitando com a Rua 02, na distância de 58,50m
até a Área Verde Remanescente; daí deflete à
esquerda e segue limitando com a Área Verde
Remanescente na distância de 48,00m até a Rua
04; daí deflete à esquerda e segue limitando com
a Rua 04, na distância de  58,50m até o ponto inicial
desta descrição”, passando à categoria de bens
institucionais do Município, sendo a área verde ora
desafetada substituída pelos imóveis descritos nos
incisos I e II deste artigo.

Art. 2º – Fica desafetada da categoria de uso
institucional e afetada como bem dominical o
imóvel descrito no inciso I deste artigo, ficando o
Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar sua
cessão à LOJA  MAÇÔNICA 4 DE AGOSTO,
entidade civil sem fins lucrativos, sediada nesta
cidade de Montes Claros (MG), destinando-se o
referido imóvel à edificação da sede própria da
donatária, com todas as suas instalações,
dependências e acessórios, voltados ao
desenvolvimento de suas atividades.

I – terreno com área de 1.000,00m² (mil metros
quadrados), o prolongamento da Rua São Mateus
do Bairro Todos os Santos 2 (Prolongamento), com
os seguintes limites: “Partindo do cruzamento da
Rua 04 com o Prolongamento da Rua São Mateus,
segue limitando com essa última, na distância de
48,00m até a Rua 02; daí deflete à esquerda e
segue limitando com a Rua 02, na distância de
20,83m até a Parte da Área Verde; daí deflete à
esquerda e segue limitando com a essa última na
distância de 48,00m até a Rua 04; daí deflete à
esquerda e segue limitando com a Rua 04, na
distância de  20,83m até o ponto inicial desta
descrição. ”

Art. 2º -  Os custos e despesas relativas à
construção, funcionamento, conservação e
manutenção da edificação serão de exclusiva
responsabilidade da cessionária.

Parágrafo Único.  A cessionária responderá,
também, por todos os encargos civis,
administrativos e tributários que venham a incidir
sobre o imóvel.

Art. 3º - O prazo da cessão autorizada por esta lei
será de 20 (vinte) anos, podendo ser prorrogado
por acordo entre as partes e será regida pelas
cláusulas e condições do instrumento contratual a
ser celebrado com o Município, cabendo à
cessionária, a partir daí, todas as providências para
a plena regularização da cessão.

Art. 4º -  Resolve-se a presente cessão antes de
prazo descrito no artigo anterior se a cessionária
der ao imóvel destinação diversa da estabelecida
no contrato ou descumprir cláusula resolutória do
ajuste, perdendo as benfeitorias que houver feito
no imóvel.

Art. 5º –  Ficam revogadas as disposições em
contrário.

Art. 6º –  Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

Montes Claros, 22 de dezembro de 2016.

José V icente Medeiros
Prefeito de Montes Claros - em exercício

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

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

LEI 4.960, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016.

AUTORIZA A CESSÃO DE IMÓVEL À UNIÃO
FEDERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Povo do Município de Montes Claros, por seus
representantes na Câmara Municipal, aprovou e o
Prefeito de Montes Claros, em seu nome, e no uso
de suas atribuições, sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º –  Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a promover a cessão da área dominical
de 1.000,00m² (um mil metros quadrados), situada
entre as ruas 44 e 45 do Loteamento denominado
Ibituruna – Montes Claros/MG, à União Federal ,
cujos limites e descrições constam no inciso I do
presente artigo, que será utilizada, exclusivamente,
para edificação da sede própria da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Montes Claros, com
todas as suas instalações, dependências e
acessórios, voltados ao desenvolvimento de suas
atividades.

I – Partindo do cruzamento da Av. “J” com Rua 44,
segue no alinhamento dessa última, na distância
de 143,50m até o ponto inicial desta descrição.
Deste, deflete à direita e segue limitando com Parte
da Área Desafetada pela Lei 4.853/2015, artigo 1º,
“a” , na distância de 39,96m até o Remanescente
da Área desafetada pela Lei 4.853/2015, artigo 1º,
“a”; daí, deflete à esquerda e segue limitando ainda
com esse último, na distância de 25,05m; daí,
deflete à esquerda e segue limitando com o mesmo
Remanescente, na distância de 39,96m até a Rua
44; daí, deflete à esquerda e segue limitando com
a Rua 44, na distância de 25,05m até o ponto inicial
desta descrição.

Art. 2º –  Os custos e despesas relativas à
construção, funcionamento, conservação e
manutenção da edificação serão de exclusiva
responsabilidade da União Federal, enquanto
cessionária.

Parágrafo Único.  A cessionária responderá,
também, por todos os encargos civis,
administrativos e tributários que venham a incidir
sobre o imóvel.

Art. 3º – O prazo da cessão autorizada por esta lei
será de 20 (vinte) anos, podendo ser prorrogado
por acordo entre as partes e será regida pelas
cláusulas e condições do instrumento contratual a
ser celebrado com o Município,  cabendo à
cessionária, a partir daí, todas as providências para
a plena regularização da cessão.

Art. 4º  – Resolve-se a presente cessão antes de
prazo descrito no artigo anterior se a cessionária
der ao imóvel destinação diversa da estabelecida
no contrato ou descumprir cláusula resolutória do
ajuste, perdendo as benfeitorias que houver feito
no imóvel.

Art. 5º –  Ficam revogadas as disposições em
contrário.

Art. 6º  – Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

Montes Claros, 22 de dezembro de 2016.

José V icente Medeiros
Prefeito de Montes Claros

em exercício

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

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

LEI 4.961, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016.

AUTORIZA A CESSÃO DE IMÓVEL AO
ESTADO DE MINAS GERAIS E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.

O Povo do Município de Montes Claros, por seus
representantes na Câmara Municipal, aprovou e o
Prefeito de Montes Claros, em seu nome, e no uso
de suas atribuições, sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º –  Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a promover a cessão da área dominical
de 540,00 m² (quinhentos e quarenta metros
quadrados), situado no lote 17, na Avenida “N” do
Centro Administrativo do Loteamento denominado
Ibituruna – Montes Claros/MG, ao Estado de Minas
Gerais,  cujos limites e descrições constam no
inciso I do presente artigo, que será utilizada,
exclusivamente, para edif icação da sede
administrativa do Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência  (SAMU), com todas as suas
instalações, dependências e acessórios, voltados
ao desenvolvimento de suas atividades.

I – Pela frente, limita a Avenida “N”, na distância
de 20,00m; pela lateral esquerda, limita com o lote
18, na distância de 27,00m; pela lateral direita,
limita com o lote 16, na distância de 27,00m; pelo
fundo, limita com o lote 07, na distância de 20,00m.

Art. 2º –  Os custos e despesas relativas à
construção, funcionamento, conservação e
manutenção da edificação serão de exclusiva
responsabilidade do Estado de Minas Gerais,
enquanto cessionário.

Parágrafo Único.  O cessionário responderá,
também, por todos os encargos civis,
administrativos e tributários que venham a incidir
sobre o imóvel.

Art. 3º – O prazo da cessão autorizada por esta lei
será de 20 (vinte) anos, podendo ser prorrogado
por acordo entre as partes e será regida pelas
cláusulas e condições do instrumento contratual a
ser celebrado com o Município, cabendo ao
cessionário, a partir daí, todas as providências para
a plena regularização da cessão.
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CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº 163/ 2016
O Presidente da Câmara Municipal de Montes
Claros – MG, no uso de suas atribuições legais  e
CONSIDERANDO o término da Legislatura,
fazendo-se necessário a adoção de medidas do
âmbito interno, tais como, recolhimento de
patrimônio, faxina, organização de estratégias
internas para a nova Legislatura; Objetivando
conceder aos servidores deste Legislativo maior
período de descanso para que possam participar
com os seus familiares das festividades de final
de ano RESOLVE:

Art. 1º . Fica decretado o fechamento das
atividades da Câmara Municipal para atendimento
ao público externo, funcionando apenas de forma
interna, no dia 28 (quarta-feira) de Dezembro de
2.016.

Art. 2º . Fica decretado Ponto Facultativo nos dias
29 (quinta-feira) e 30 (sexta-feira) de dezembro de
2.016.

Art. 3º - A presente portaria entrará em vigor na
data de sua publicação, no lugar de costume.

PUBLIQUE – SE E CUMPRA – SE
Câmara Municipal de Montes Claros – MG, 26 de
dezembro de 2.016.

VEREADOR JOSÉ MARCOS MARTINS DE
FREITAS

PRESIDENTE DA CÂMARA  MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS-MG.

Art. 4º  – Resolve-se a presente cessão antes de
prazo descrito no artigo anterior se a cessionária
der ao imóvel destinação diversa da estabelecida
no contrato ou descumprir cláusula resolutória do
ajuste, perdendo as benfeitorias que houver feito
no imóvel.

Art. 5º –  Ficam revogadas as disposições em
contrário.

Art. 6º  – Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

Montes Claros, 22 de dezembro de 2016.

José V icente Medeiros
Prefeito de Montes Claros

em exercício
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