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PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 0190/2015
Processo Nº. 0452/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços funerários para atender
as famílias em vulnerabilidade social do município
de Montes Claros.
Dia da Licit ação: 28/01/2016 - Horário: 09h00min
Local: Sala de Reunião nº 01 da CPLJ situada à
Av. Cula Mangabeira, 21 1- B. Centro / Montes
Claros-MG . O Edit al está disponível no site
www .montesclaros.mg.gov .br !Central de
Compras‡Pregão PMMC .

Montes Claros, 14 de janeiro de 2016.

Wagner Tadeu Rodrigues Pitt a
Pregoeiro

 PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 009/2016 – CONTRATO

A Comissão Permanente de Licit ação e
Julgamento torna público o contrato nº P19915
- Processo nº 0199/2015 – Concorrência Pública
nº 020/2015– Objeto: Contratação de empresa para
construção de escola com 12 salas, com quadra
poliesportiva, no Residencial Vitória, conforme
projeto padrão FNDE. Contratada: TP
CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENTOS LTDA –
CNPJ 02.306.692/0001-26. Valor Total: R$
3.405.053,88 (Três milhões quatrocentos e cinco
mil, cinquent a e três reais e oitent a e oito
cent avos) . Vigência 12 (doze) meses. Recurso:
Tesouro e Convênio nº PAR Nº 29728/2014.
Dotação Orçamentária: 02.07.03.12.361.0034.1033/
449051. Contrato assinado em 27 de novembro de
2015.

Montes Claros (MG), 14 de janeiro de 2016.

Diosmar Soares da Silva
Comissão Permanente de Licit ações e

Julgamento

 PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 010/2016 – CONTRATO
A Comissão Permanente de Licit ação e
Julgamento torna público o contrato nº P251 15
- Processo nº 0251/2015 – Concorrência
Pública nº 023/2015 – Objeto: Contratação de
empresa especializada para construção do CIE
– Centro de Iniciação ao Esporte. Contratada:
CONSTRUTORA CARDOSO TORRES LTDA –
EPP – CNPJ 17.945.646/0001-44. Valor Total: R$
4.448.729,60 (quatro milhões, quatrocentos e
quarent a e oito mil, setecentos e vinte e nove
reais e sessent a centavos) . Vigência 09 (nove)
meses. Recurso: Convênio – Termo de
Compromisso 0.426.274-21/2014. Dotação
Orçamentária: 02.05.02.27.812.0038.1124/
449051. Contrato assinado em 30 de dezembro
de 2015.

Montes Claros (MG), 14 de janeiro de 2016.

Diosmar Soares da Silva
Comissão Permanente de Licit ações e

Julgamento

CÂMARA MUNICIPAL

Câmara Municip al de Montes Claros
PORTARIA Nº 022/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros (MG), no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o  disposto nas Resoluções desta Câmara Municipal nº 15  de 31/08/99, nº 24 de 18/04/2002, nº 125
de 12/12/2006, nas Leis nº 3002/02, 3.074/02, 3.191/04, 3.382/05, 3.520/06, 3.718/07, 3.906/08, 4.461/
11, 4.745/15 e  Instruções Administrativas nº 04/2015 e 01/2016  deste Legislativo e demais legislações
em vigor, RESOLVE:
Artigo 1º Artigo 1º Definir a estrutura do gabinete do vereador Fábio Neves Nunes conforme descrito a
seguir: 01 cargo de Assessor Parlamentar G-242, 251 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-214,
223 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-50, 59 pontos; 02 cargos de Assessor Parlamentar G-
36, 45 pontos. Total de pontos: 623.
Artigo 2º - Alterar o nível de vencimento do cargo de Assessor Parlamentar, dos servidores a seguir,
lotados no gabinete do  vereador Fábio Neves Nunes: Airton Ruas de Souza , nível G-50, 59 pontos;
Carlos Henrique da Cost a Rocha , nível G-36, 45 pontos; Danilo Pierre Dias da Silva , nível G-214, 223
pontos; Wender Gomes dos Reis , nível G-36, 45 pontos.
Artigo 3º  - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação no lugar de costume.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Câmara Municipal de Montes Claros,  11  de  janeiro  de 2016.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
Presidente da Câmara PREFEITURA MUNICIPAL DE

MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 011/2016 – CONTRATO
A Comissão Permanente de Licit ação e
Julgamento torna público o contrato nº P32915
- Processo nº 0329/2015 – Concorrência
Pública nº 033/2015 – Objeto: Contratação de
empresa especializada para reforma das
lavanderias comunitárias situadas nos bairros:
Santos Reis, Major Prates, Renascença e Vila
Oliveira em Montes Claros-MG. Contratada:
CONSTRUTORA GIORGIO VASARI LTDA – ME
– CNPJ 12.376.766/0001-54. Valor Total: R$
141.816,43 (cento e quarent a e um mil
oitocentos e dezesseis reais e quarent a e três
cent avos) . Vigência 02 (dois) meses. Dotação
Orçamentária: 02.06.07.08.334.0022.1021/
449051. Contrato assinado em 02 de dezembro
de 2015.

Montes Claros (MG), 14 de janeiro de 2016.

Diosmar Soares da Silva
Comissão Permanente de Licit ações e

Julgamento

ESURB – Empresa Municip al de Serviços,
Obras e Urbanização.

Nova dat a abertura licit ação itens 02,
10,11,12,13,14,18 e 25

Aviso de Licitação – Modalidade Pregão para
Registro de Preços nº PRP 009/2015

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 qua a primeira sessão de licitação
Pregão Presencial Registro de Preços nº PRP
009/2015 FOI DESERTA  os itens 02,
10,11,12,13,14,18 e 25, cujo objeto é o Registro
de Preços p ara futura e eventual aquisição de
materiais de pedreira e construção que serão
uti l izados em obras que estão sendo
execut adas pela Esurb no Municipio de
Montes Claros/MG , demais condições e
especificações nos anexos deste edit al.
Fornecimento p ara um período estimado de
12 meses . Nova Data do Credenciamento,
entrega das propostas de preço e documentação
para os itens 02, 10,11,12,13,14,18 e 25: Dia 03/
02/2016 a partir das 8:30 horas. O edital na íntegra
encontra-se à disposição na sede da ESURB e
no site www.montesclaros.mg.gov.br.

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 sitehttp://www.montesclaros.mg.gov.br/
central_compras/paginas/pregao_esurb.htm.

Montes Claros, 14 de janeiro de 2016
Sarah Capuchinho

Pregoeira

ESURB

Município de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

Port aria nº 62, de 25 de novembro de 2015

DISPÕE SOBRE DEMISSÃO DE SERVIDOR  EM RAZÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Montes Claros, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 99,
inciso II, alínea ‘a’, da Lei Orgânica Municipal, em respeito ao disposto no Título IX da Lei Municipal nº
3175, de 23 de dezembro de 2003, e inciso I, do art. 156 do retro mencionado dispositivo legal;

CONSIDERANDO conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 014/2015, que após análise de
todos os substratos fáticos e jurídicos pela Comissão Julgadora, culminou com a sugestão de demissão
do servidor Fernando Carlos Lopes Oliveira , faltoso injustificadamente desde 2014 , face ao
descumprimento do que dispõe o artigo 131, em seus incisos III e X, configurado pela situação expressa
no artigo 153, todos da Lei nº 3175/2003;

RESOLVE:

Art. 1°. Demitir o servidor Fernando Carlos Lopes Oliveira , matrícula nº 72535-8/1, investido no cargo
de agente de endemias, lotado nos quadros da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Município de Montes Claros, 25 de novembro de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros

PARECER JURÍDICO

REFERÊNCIA:  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14/2015
RESPONSÁVEL: PROCURADORIA GERAL

Ocorre que chegou a esta Consultoria Jurídica, para parecer, o processo em epígrafe, encaminhado
pela Comissão Julgadora de Processo Administrativa Disciplinar nomeada pela Portaria nº 14/2015,
com vistas a análise jurídica.

Preliminarmente cabe ressaltar que incumbe a esta Consultoria análise sob o prisma estritamente jurídico,
não lhe competindo adentrar à conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito da Administração
Pública Municipal, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa.

Trata-se de processo administrativo instaurado com base no art. 166, da Lei 3.175/03, Portaria nº 034/
2012 – ADM -  COR (fl.03), com o objetivo de apurar possíveis violações praticadas pelo servidor Fernando
Carlos Lopes Oliveira, matrícula nº 72535-8/1, investido no Cargo de agente de endemias.

Após a análise do dos autos, em observância a Lei nº 3.175/2003, a qual disciplina o procedimento
administrativo disciplinar em âmbito municipal, vem esta consultoria, expor a análise do procedimento
sob o Princípio da Legalidade, e ao final sugere:

1. Através do Memorando nº CCZ/SMS/60/15 houve a cientificação de que o referido servidor esteve em
licença sem vencimento do período de 03/09/2007 a 02/09/2009 e não retornou ao serviço.
2. Por meio da notificação de fl. 15 deu-se ciência ao indiciado para comparecimento na Corregedoria
para prestação do depoimento pessoal, conforme fl. 16  Percebe-se que houve o comparecimento de
Fernando Carlos Lopes Oliveira; conforme fl. 16 o servidor declara que no final do ano de 2014, após uma
licença de saúde, decidiu não mais retornar para o seu cargo por livre e espontânea vontade. Ainda, que
o mesmo procurou essa prefeitura para requerer sua exoneração, mas que trabalha particularmente e
não tem interesse em reocupar seu cargo de Agente de Combate as Endemias.
3. Sucintamente, à fl. 17 o seu parecer por escrito de sua desistência e desinteresse em reocupar o
cargo.
4. O art. 153 da Lei 3.175/2003 define abandono de cargo como a ausência injustificada do servidor ao
serviço por mais de trinta dias consecutivos, ou noventa dias intercalados em um ano.
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5. Sendo assim, o art. 146, II da Lei 3.175/2003 impõe que o servidor que cometa abandono de cargo
deve ser demitido.
6. Conforme o Relatório Final subscrito pela Comissão  Julgadora do PAD, fora sugerida a demissão do
servidor, remetendo a competência ao Prefeito Municipal para o julgamento como bem preconiza o art.
182 da Lei 3.175/2003.

Ante tudo que fora exposto, opinamos pela regularidade formal do Procedimento nº 042/2012 sob a
égide da Lei 3.175/2003. Assim, determino o encaminhamento do processo, com as devidas
recomendações ao Prefeito Municipal, para julgamento, e se convencido aplicar a penalidade sugerida.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Montes Claros, em 25 de novembro de 2015.

Cláudio Silva V ersiani
Consultor Jurídico

Processo Disciplinar n o 14/2015

DECISÃO

Aprovamos o Relatório da Corregedoria, adotando-o como razões de decidir para, em face das
transgressões disciplinares previstas no Estatuto dos Servidores Municipais de Montes Claros em seu
artigo 146, inciso II , e pelo descumprimento dos deveres previstos nos artigos 131, inciso I, III e X, da Lei
Municipal nº 3.175 de 23 de dezembro de 2003,  determinar a penalidade de DEMISSÃO  ao servidor
Fernando Carlos Lopes Oliveira,  matrícula nº 72535-8/1, contados a partir do dia 01/12/2015,  face
ao disposto no artigo 156, inciso I, da mesma lei retro mencionada.

                                 Publique-se a presente decisão.

                                 Montes Claros, 25 de novembro de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros

Município de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

Port aria nº 67, de 07 de dezembro de 2015

DISPÕE SOBRE DEMISSÃO DE SERVIDOR  EM RAZÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Montes Claros, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 99,
inciso II, alínea ‘a’, da Lei Orgânica Municipal, em respeito ao disposto no Título IX da Lei Municipal nº
3175, de 23 de dezembro de 2003, e inciso I, do art. 156 do retro mencionado dispositivo legal;

CONSIDERANDO conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 033/2013 em 25/06/2015, que
após análise de todos os substratos fáticos e jurídicos pela Comissão Julgadora, culminou com a sugestão
de demissão do servidor Aécio Gonzaga Júnior, faltoso injustificadamente desde o mês de dezembro
de 2012, face ao descumprimento do que dispõe o artigo 131, em seus incisos III e X, configurado pela
situação expressa no artigo 153, todos da Lei nº 3175/2003;

RESOLVE:

Art. 1°. Demitir o servidor Aécio Gonzaga Júnior , matrícula nº 72439-4/01, cargo de Agente de Combate
de Endemias , lotado nos quadros da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Município de Montes Claros, 07 de dezembro de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros

PARECER JURÍDICO

REFERÊNCIA:  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2012
RESPONSÁVEL: PROCURADORIA GERAL

Ocorre que chegou a esta Consultoria Jurídica, para parecer, o processo em epígrafe, encaminhado
pela Comissão Julgadora de Processo Administrativo Disiciplinar nomeada pela Portaria nº 34/2012,
com vistas a análise jurídica.

Preliminarmente cabe ressaltar que incumbe a esta Consultoria análise sob o prisma estritamente jurídico,
não lhe competindo adentrar à conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito da
Administração Pública Municipal, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou
administrativa.

Trata-se de processo administrativo instaurado com base no art. 166, da Lei 3.175/03, Portaria nº 034/
2012 (fl.03), com o objetivo de apurar possíveis violações praticadas pela servidora Lucimar Aparecida
Costa, matrícula nº 8483, investido, no cargo de Professor de Educação Básica – PEB I na Secretaria
Municipal de Educação.

Após a análise do dos autos, em observância a Lei nº 3.175/2003, a qual disciplina o procedimento
administrativo disciplinar em âmbito municipal, vem esta consultoria, expor a análise do procedimento
sob o Princípio da Legalidade, e ao final sugere:

1. Por meio do Memorando nº 0412/DIPES/SAG/2010, informou-se através da Divisão de Pessoal, a
respeito da situação faltosa da Servidora supracitada, conforme folhas de frequência anexa às fls. 09/11.
Por Meio do memorando nº 107/2011 - SVP, informou-se que as faltas injustificadas decorrem do fato
que o servidor sempre apresenta-se ao serviço embriagado.
2. Por meio da notificação de fl. 05 procedeu-se a citação do indiciado para comparecimento na
Corregedoria para prestação do depoimento pessoal;
3. Observa-se anexo à fl. 22, declaração subscrita pela servidor, onde o mesmo afirma que é “comum
fazer o uso de bebida alcóolica e ir trabalhar, que tem conhecimento que está colocando em risco o seu
emprego, uma vez que faz o uso de bebida alcoólica para ir trabalhar”.
4. Notificado novamente conforme fl. 18, compareceu novamente à corregedoria para depoimento pessoal,
onde notificado foi para apresentar defesa prévia.
5.  Às fls. 20/22, encontra aposta sua defesa prévia, na qual o mesmo fundamenta justificando encontrar-
se em situação patológica devido ao alcoolismo acometido.
6. As notificações de fls. 23/24 intimam o servidor a prestar alegações finais, as quais são apresentadas
às fls. 25 a 29.

4.  Concluído os trabalhos da Comissão do PAD, por meio do relatório final de fl. 33/34, verifica-se que
restou-se claro e límpido no processo a intenção de o servidor  em abandonar o cargo, o determinante
animus abandonandi, não só pelo fato da apresentação embriagada ao trabalho, mas por ter configurado
sua intenção volitiva ao procurar emprego em outro Município.
8. O art. 153 da Lei 3.175/2003 define abandono de cargo como a ausência injustificada do servidor ao
serviço por mais de trinta dias consecutivos, ou noventa dias intercalados em um ano.
8. Sendo assim, o art. 146, II da Lei 3.175/2003 impõe que o servidor que cometa abandono de cargo
deve ser demitido.
9. Conforme o Relatório Final subscrito pela Comissão  Julgadora do PAD, fora sugerida a demissão do
servidor, remetendo a competência ao Prefeito Municipal para o julgamento como bem preconiza o art.
182 da Lei 3.175/2003.

Ante tudo que fora exposto, opinamos pela regularidade formal do Procedimento nº 013/2015 sob a égide
da Lei 3.175/2003. Assim, determino o encaminhamento do processo, com as devidas recomendações
ao Prefeito de Montes Claros, para julgamento, e se convencido aplicar a penalidade sugerida.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Montes Claros, em 09 de novembro de 2015.

Cláudio Silva V ersiani
Consultor Jurídico

Processo Disciplinar n o 148/2011

DECISÃO

Aprovamos o Relatório da Corregedoria, adotando-o como razões de decidir para, em face das
transgressões disciplinares previstas no Estatuto dos Servidores Municipais de Montes Claros em seu
artigo 146, inciso II , e pelo descumprimento dos deveres previstos nos artigos 131, inciso I, III e X, da Lei
Municipal nº 3.175 de 23 de dezembro de 2003,  determinar a penalidade de DEMISSÃO  ao servidor
Cássio Ferreira dos Santos, matrícula nº 50644, investido no Cargo de agente de endemias, contados
a partir do dia 10/1 1/2015, face ao disposto no artigo 156, inciso I, da mesma lei retro mencionada.

Publique-se a presente decisão.

Montes Claros, 09 de novembro de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros

Município de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

Port aria nº 68, de 07 de dezembro de 2015

DISPÕE SOBRE DEMISSÃO DE SERVIDOR EM RAZÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Montes Claros, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 99,
inciso II, alínea ‘a’, da Lei Orgânica Municipal, em respeito ao disposto no Título IX da Lei Municipal nº
3175, de 23 de dezembro de 2003, e inciso I, do art. 156 do retro mencionado dispositivo legal;

CONSIDERANDO conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 013/2015 em 03/08/2015, que
após análise de todos os substratos fáticos e jurídicos pela Comissão Julgadora, culminou com a sugestão
de demissão do servidor Renato Silva Salvador, faltoso injustificadamente desde a dat a de 11/05/
2014, face ao descumprimento do que dispõe o artigo 131, em seus incisos III e X, configurado pela
situação expressa no artigo 153, todos da Lei nº 3175/2003;

RESOLVE:

Art. 1°. Demitir o servidor Renato Silva Salvador , matrícula nº 72666-4/1, cargo de Agente de Combate
de Endemias , lotado nos quadros da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Município de Montes Claros, 07 de dezembro de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros

PARECER JURÍDICO

REFERÊNCIA:  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2015
RESPONSÁVEL: PROCURADORIA GERAL

Ocorre que chegou a esta Consultoria Jurídica, para parecer, o processo em epígrafe, encaminhado pela
Comissão Julgadora de Processo Administrativo Disiciplinar nomeada pela Portaria nº 064/2015, com
vistas a análise jurídica.

Preliminarmente cabe ressaltar que incumbe a esta Consultoria análise sob o prisma estritamente jurídico,
não lhe competindo adentrar à conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito da
Administração Pública Municipal, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou
administrativa.

Trata-se de processo administrativo instaurado com base no art. 166, da Lei 3.175/03, Portaria nº 064/
2015 – CG -  COR (fl.01), publicada no diário oficial do Município à fl. 15, com o objetivo de apurar
possíveis violações praticadas pelo servidor Renato Silva Salvador, matrícula nº 72666-4/1, investido,
no cargo de Agente de Endemias no Cento de Controle de Zoonoses.

Após a análise do dos autos, em observância a Lei nº 3.175/2003, a qual disciplina o procedimento
administrativo disciplinar em âmbito municipal, vem esta consultoria, expor a análise do procedimento
sob o Princípio da Legalidade, e ao final sugere:

1. Por meio do Memorando nº CCZ/SMS/2015, informou-se através da Coordenadoria de Controle de
Zoonoses, a respeito da situação faltosa do Servidor supracitado, o qual não teria retornado ao serviço
desde a data de 11 de maio de 2014, conforme folhas de frequência anexa às fls. 04/12.
2. Por meio da notificação de fl. 19 procedeu-se a citação do indiciado para comparecimento na
Corregedoria para prestação do depoimento pessoal;
3. Observa-se anexo à fl. 22, declaração firmada pela servidor, onde o mesmo demonstra não ter mais
interesse na ocupação do cargo que ocupa no Município.
4. Concluído os trabalhos da Comissão do PAD, por meio do relatório final de fl. 25/26, verifica-se que
restou-se claro e límpido no processo a intenção de o servidor  em abandonar o cargo, o determinante
animus abandonandi.
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8. O art. 153 da Lei 3.175/2003 define abandono de cargo como a ausência injustificada do servidor ao
serviço por mais de trinta dias consecutivos, ou noventa dias intercalados em um ano.
8. Sendo assim, o art. 146, II da Lei 3.175/2003 impõe que o servidor que cometa abandono de cargo
deve ser demitido.
9. Conforme o Relatório Final subscrito pela Comissão  Julgadora do PAD, anexo à fl. 25/26, fora sugerida
a demissão do servidor, remetendo a competência ao Prefeito Municipal para o julgamento como bem
preconiza o art. 182 da Lei 3.175/2003.

Ante tudo que fora exposto, opinamos pela regularidade formal do Procedimento nº 013/2015 sob a
égide da Lei 3.175/2003. Assim, determino o encaminhamento do processo, com as devidas
recomendações ao Prefeito Municipal, para julgamento, e se convencido aplicar a penalidade sugerida.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Montes Claros, em 07 de dezembro de 2015.

Cláudio Silva V ersiani
Consultor Jurídico

Processo Disciplinar n o 013/2015

DECISÃO

Aprovamos o Relatório da Corregedoria, adotando-o como razões de decidir para, em face das
transgressões disciplinares previstas no Estatuto dos Servidores Municipais de Montes Claros em seu
artigo 146, inciso II , e pelo descumprimento dos deveres previstos nos artigos 131, inciso I, III e X, da Lei
Municipal nº 3.175 de 23 de dezembro de 2003,  determinar a penalidade de DEMISSÃO  ao servidor
Renato Silva Salvador , matrícula nº 72666-4/1 investido no Cargo de agente de endemias, contados
a partir do dia 07/12/2015,  face ao disposto no artigo 156, inciso I, da mesma lei retro mencionada.

Publique-se a presente decisão.

Montes Claros, 07 de dezembro de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros

Município de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

Port aria nº 69, de 07 de dezembro de 2015

DISPÕE SOBRE DEMISSÃO DE SERVIDOR EM RAZÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Montes Claros, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 99,
inciso II, alínea ‘a’, da Lei Orgânica Municipal, em respeito ao disposto no Título IX da Lei Municipal nº
3175, de 23 de dezembro de 2003, e inciso I, do art. 156 do retro mencionado dispositivo legal;

CONSIDERANDO conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 030/2015 em 13/01/2015, que
após análise de todos os substratos fáticos e jurídicos pela Comissão Julgadora, culminou com a sugestão
de demissão da servidora Cléia Márcia Pereira de Souza, faltosa injustificadamente desde o mês de
março de 2013 , face ao descumprimento do que dispõe o artigo 131, em seus incisos III e X, configurado
pela situação expressa no artigo 153, todos da Lei nº 3175/2003;

RESOLVE:

Art. 1°. Demitir a servidora Cléia Márcia Pereira de Souza , matrícula nº 75426-9/01, cargo de Professor
de Educação Básica I , lotada nos quadros da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Município de Montes Claros, 07 de dezembro de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros

PARECER JURÍDICO

REFERÊNCIA:  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2013

RESPONSÁVEL: PROCURADORIA GERAL

Ocorre que chegou a esta Consultoria Jurídica, para parecer, o processo em epígrafe, encaminhado
pela Comissão Julgadora de Processo Administrativo Disiciplinar nomeada pela Portaria nº 040/2013,
com vistas a análise jurídica.

Preliminarmente cabe ressaltar que incumbe a esta Consultoria análise sob o prisma estritamente jurídico,
não lhe competindo adentrar à conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito da
Administração Pública Municipal, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou
administrativa.

Trata-se de processo administrativo instaurado com base no art. 166, da Lei 3.175/03, Portaria nº 040/
2013 – CG -  COR (fl.01), com o objetivo de apurar possíveis violações praticadas pela servidora Cleia
Marcia Pereira de Souza, matrícula nº 75429-9/01, investido, no cargo de Professor de Educação Básica
I.

Após a análise do dos autos, em observância a Lei nº 3.175/2003, a qual disciplina o procedimento
administrativo disciplinar em âmbito municipal, vem esta consultoria, expor a análise do procedimento
sob o Princípio da Legalidade, e ao final sugere:

1. Por meio do Memorando nº 319/SEPLAG/2013, informou-se através da Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão, a respeito da situação faltosa da Servidora supracitada, a qual não teria retornado
ao serviço desde a data de março de 2011.
2. Por meio das notificações de fl. 04/06 procedeu-se a citação do indiciado para comparecimento na
Corregedoria para prestação do depoimento pessoal;
2. Na fl. 07, fez-se constar no Termo de Audiência, o comparecimento do servidor nas dependências da
Corregedoria em 13 de janeiro de 2014, para prestar esclarecimentos no processo, onde a mesma informou
que não tem intenção de retornar ao serviço no Município de Montes Claros, que “deseja ser exonerada”.
Nesta mesma audiência, o intimado abriu mão do prazo de apresentação de defesa prévia.
3. Na fl. 08 verifica-se declaração firmada pela servidora, onde a mesma solicita a exoneração do cargo
que ocupa no Município.
4. À fl. 10 observa-se a juntada da carta de intimação para apresentação de alegações finais de defesa.

4. Concluído os trabalhos da Comissão do PAD, por meio do relatório final de fl. 11, verifica-se que
restou-se claro e límpido no processo a intenção do servidor  em abandonar o cargo, o determinante
animus abandonandi.
8. O art. 153 da Lei 3.175/2003 define abandono de cargo como a ausência injustificada do servidor ao
serviço por mais de trinta dias consecutivos, ou noventa dias intercalados em um ano.
8. Sendo assim, o art. 146, II da Lei 3.175/2003 impõe que o servidor que cometa abandono de cargo
deve ser demitido.
9. Conforme o Relatório Final subscrito pela Comissão  Julgadora do PAD, fora sugerida a demissão do
servidora, remetendo a competência ao Prefeito Municipal para o julgamento como bem preconiza o art.
182 da Lei 3.175/2003.

Ante tudo que fora exposto, opinamos pela regularidade formal do Procedimento nº 030/2013 sob a
égide da Lei 3.175/2003. Assim, determino o encaminhamento do processo, com as devidas
recomendações ao Prefeito Municipal, para julgamento, e se convencido aplicar a penalidade sugerida.

Salvo melhor juízo, é o parecer.

Montes Claros, em 07 de dezembro de 2015.

Cláudio Silva V ersiani
Consultor Jurídico

Processo Disciplinar n o 030/2013

DECISÃO

Aprovamos o Relatório da Corregedoria, adotando-o como razões de decidir para, em face das
transgressões disciplinares previstas no Estatuto dos Servidores Municipais de Montes Claros em seu
artigo 146, inciso II , e pelo descumprimento dos deveres previstos nos artigos 131, inciso I, III e X, da Lei
Municipal nº 3.175 de 23 de dezembro de 2003,  determinar a penalidade de DEMISSÃO  a servidora
Cléia Márcia Pereira de Souza, matrícula 75429-9/01, investida, no cargo de Professor de Educação
Básica I , contados a partir do dia 07/12/2015,  face ao disposto no artigo 156, inciso I, da mesma lei
retro mencionada.

Publique-se a presente decisão.

Montes Claros, 07 de dezembro de 2015.
Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros
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