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PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0075/2016
Processo Nº. 0163/2016
OBJET O: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA  PARA  PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS NAS
UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL.
ENCAMINHAMENT O/RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: As propost as deverão ser
encaminhadas, exclusivamente por meio
eletrônico no sítio www.licitacoes-e.com.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às
08h00min do dia 01 de julho de 2016.
ABERTURA  DAS PROPOSTAS: às 08h00min do
dia 01 de julho de 2016.
INÍCIO DA DISPUTA: às 09h00min do dia 01 de
julho de 2016.
O Edit al Está disponível nos sít ios
www .montesclaros.mg.gov .br!Central de
Compras! Pregão PMMC  e www.licitacoes-
e.com.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0091/2016
Processo Nº. 0187/2016
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS
PARA USO NO CENTRO DE CONTROLE DE
ZOONOSES DO MUNICÍPIO DE MONTES
CLAROS/MG.
ENCAMINHAMENT O/RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: As propost as deverão ser
encaminhadas, exclusivamente por meio
eletrônico no sítio www.licitacoes-e.com.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às
13h00min do dia 01 de julho de 2016.
ABERTURA  DAS PROPOSTAS: às 13h00min do
dia 01 de julho de 2016.
INÍCIO DA DISPUTA: às 14h00min do dia 01 de
julho de 2016.
O Edit al Está disponível nos sít ios
www .montesclaros.mg.gov .br!Central de
Compras! Pregão PMMC  e www.licitacoes-
e.com.br.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0095/2016
Processo Nº. 0193/2016
OBJET O: AQUISIÇÃO DE COLAR
ELIZABETANO PARA USO NO CENTRO DE
CONTROLE DE ZOONOSES DO MUNICÍPIO DE
MONTES CLAROS.
ENCAMINHAMENT O/RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: As propost as deverão ser

encaminhadas, exclusivamente por meio
eletrônico no sítio www.licitacoes-e.com.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às
08h00min do dia 04 de julho de 2016.
ABERTURA  DAS PROPOSTAS: às 08h00min
do dia 04 de julho de 2016.
INÍCIO DA DISPUTA: às 09h00min do dia 04 de
julho de 2016.
O Edit al Está disponível nos sít ios
www .montesclaros.mg.gov .br!Central de
Compras! Pregão PMMC  e www.licitacoes-
e.com.br.

Montes Claros, 16 de junho de 2016
Wagner Tadeu Rodrigues Pitt a

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 0081/2016
Processo Nº. 0169/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada
em reforma de cadeiras e carteiras escolares para
atender demanda da Secretaria de Educação.
ENCAMINHAMENT O/RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: As propost as deverão ser
encaminhadas, exclusivamente por meio
eletrônico no sítio www.licitacoes-e.com.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às
13h00min do dia 04 de julho de 2016.
ABERTURA  DAS PROPOSTAS: às 13h00min
do dia 04 de julho de 2016.
INÍCIO DA DISPUTA: às 14h00min do dia 04 de
julho de 2016.
O Edit al Está disponível nos sít ios
www.montesclaros.mg.gov.br!Central de
Compras‡Pregão PMMC  e www.licitacoes-
e.com.br.

Montes Claros, 16 de julho de 2016.
Wagner Tadeu Rodrigues Pitt a

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro do Município de Montes Claros, no
cumprimento de suas atribuições legais, na forma
das leis federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, vem
SUSPENDER a LICITAÇÃO, Processo nº 0083/
2016, Pregão Eletrônico n° 0032/2016  a
LICITAÇÃO, Processo nº 0083/2016, Pregão
Eletrônico n° 0032/2016 Aquisição de
microscópios p ara atender demanda do Centro
de Controle de Zoonoses , publicado no Diário
Oficial Eletrônico do Município de Montes Claros
do dia 04 de junho de 2016 e no Diário Oficial da
União do dia 06 de junho de 2016, para alterações
e adequação do instrumento convocatório.

Montes Claros, 16 de maio de 2016.

Wagner Tadeu Rodrigues Pitta
Pregoeiro

 PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 0152/2016

A Diretoria de Compras torna público os
adit amentos referentes ao processo abaixo
relacionado:

TERMO DE ADITAMENTO

Contrato nº P0039314-01, P0039314-03,
P0039314-06 e P0039314-07, referente do
Processo n° 0393/2014, Inexigibilidade n° 0045/
2014. Contratada: ASSOCIAÇÃO DE
PRODUTORES DE HORTIGRANJEIROS DA

REGIÃO DO PENTÁUREA  – ASPROHPEN;
VALCAR SOARES DOS SANT OS – GRUPO
INFORMAL DE TABUAS; ASSOCIAÇÃO DOS
PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE
TAQUARIL  E ADJACÊNCIAS e COOPERA TIVA
DOS PEQUENOS PRODUTORES DO PROJETO
JAÍBA  LTDA. Terceiro T ermo de Adit amento : Os
prazos de vigência contratual e para a prestação
de serviços, previsto na Cláusula Segunda do
contrato inicial, fica prorrogado por mais 30
(trint a) dias, tendo como termo inicial 09.05.2016,
e termo final 08.06.2016 . Firmado em 06 de maio
de 2016.

Contrato nº P07013 , referente do Processo n°
0070/2013, Dispensa de Licitação n° 0010/2013.
Contratada: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
- PRODEMGE. Quarto T ermo de Adit amento . A
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA , pela
execução dos serviços objeto do presente
instrumento, o importe total de R$ 222.580,56
(duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e oitenta
reais e cinquenta e seis centavos reais), conforme
detalhamento abaixo: Cessão de Direito de Uso
e Produção  R$ 5,32- (cinco reais e trinta e dois
centavos), por multa processada. Suporte à
Gestão de Sistema  R$ 280,73 (duzentos e oitent a
reais e setent a e três cent avos) faturados por
hora de serviço prest ado, mediante solicit ação
da CONTRATANTE. Firmado em 05 de abril de
2016.

Contrato nº P037515-1 , referente do Processo n°
0375/2015, Concorrência  Pública n° 0041/2015.
Contratada: CONSTRUTORA EMAPE LTDA - ME.
Segundo T ermo de Adit amento . Os prazos de
vigência contratual e prestação de serviços,
previsto na Cláusula Sexta do contrato original,
ficam prorrogados por mais 30 (trinta) dias, tendo
como termo inicial 28.05.2016 e termo final
27.06.2016. Firmado em 25 de maio de 2016.

Montes Claros (MG), 16 de Junho de 2016.
Diretoria de Compras

Município de Montes Claros – MG
Secretaria Adjunta de Meio Ambiente

Port aria nº 21, de 13 de junho de 2016

Amplia o Zoológico Municip al de Montes
Claros - MG e dá outras providências.

O Secretário Adjunto de Meio Ambiente, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 99, inciso II, da Lei
Orgânica Municipal, Lei Municipal 3.754, de 15 de
junho de 2007, Decreto nº. 2.568, de 18 de
dezembro de 2008, e o Decreto Municipal n.º 2.987,
de 10 de janeiro de 2013, e ainda:

CONSIDERANDO a necessidade da ampliação do
Zoológico Municipal Município de Montes Claros-
MG;

CONSIDERANDO a necessidade de atender os
interesses da população de Montes Claros, dentre
os quais estão o lazer, a pesquisa, a preservação
e educação ambiental,

RESOLVE:

Art.1º. Fica ampliado o Zoológico Municipal de
Montes Claros, com acréscimo de uma área de
38.678,60m², conforme “Planta Esquemática”
anexa, que é parte integrante desta portaria.

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

Município de Montes Claros, 13 de junho de 2016.

Edvaldo Marques Araújo
Secretário Adjunto de Meio Ambiente

Prefeitura Municip al de Montes Claros
  Secret aria de Planejamento e Gestão

Comissão Permanente de Licit ação e

Julgamentos

ATA DE SESSÃO PÚBLICA  REFERENTE AO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 01 17/2016 –
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2016.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR
LOTE, sob o regime de execução direta por preço
global.
FUNDMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos da Lei nº
8.666/93 e demais disposições deste Edital.
OBJETO DA LICITAÇÃO:  CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO DO CEANORTE NO
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - MG.

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de junho do ano
de 2016, na sala Central de Licitações, com sede
à Av. Cula Mangabeira, nº 211, Centro, nesta cidade
de Montes Claros-MG, às 10h00min, reuniu-se a
Comissão Permanente de Licitações e
Julgamentos, nomeada pela Portaria nº 3.362 de
10 de dezembro de 2015. O Senhor Presidente
Interino em exercício da Comissão Permanente de
Licitações e Julgamentos, Diosmar Soares da
Silva, adotou os seguintes procedimentos: Compôs
a mesa, a qual passou a contar com as seguintes
pessoas: Diosmar Soares da Silva- Presidente
Interino da C.P.L.J, Karen Daniela Magalhães de
Castro- Secretária da C.P.L.J e Adriene Rodrigues
Xavier- Membro da C.P.L.J. O Sr. Presidente
Interino comunicou aos membros da Comissão de
Licitação que apesar das publicações do edital na
Imprensa Oficial de Minas Gerais (IOMG), no Jornal
Hoje em Dia, no Diário Oficial Eletrônico do
Município e disponibilizado na íntegra no site da
Prefeitura Municipal de Montes Claros, nenhuma
empresa manifestou interesse em participar do
referido certame. Desta forma, considera-se
Desert a a presente licitação. Posteriormente será
publicada nova data para o mesmo. A presente ata
será publicada na íntegra no Diário Oficial
Eletrônico do Município. Nada mais havendo a

tratar, eu Karen Daniela Magalhães de Castro,
lavrei a presente ata que após lida e aprovada será
assinada por todos. Prefeitura de Montes Claros,
aos 16 (dezesseis) dias do mês de junho do ano
de 2016.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

_____________________
Diosmar Soares da Silva
Presidente Interino – CPLJ

_________________________
Karen Daniela Magalhães de Castro
Secretária - CPLJ

______________________________
Adriene Rodrigues Xavier
Membro C.P.L.J

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

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

LEI Nº 4.897, DE 16 DE JUNHO DE 2016.
Concede Título Declaratório de Utilidade

Pública.

A Câmara Municipal de Montes Claros – MG
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º  – Fica considerada de Utilidade Pública
Municipal a entidade civil, legalmente constituída,
sem fins lucrativos, sob a denominação de
“ASSOCIAÇÃO DE SOCIAL E EDUCACIONAL
AMOR E CUIDADO” , inscrita no CNPJ sob o nº
21.661.230/0001-71, com sede na rua: Aciole
Trindade, n.º 457, Bairro: Dona Gregória, Montes
Claros – MG.

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Montes Claros, 16 de junho 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 Nº 4.896, DE 16 DE JUNHO DE 2016.
INSTITUI O PROGRAMA  MUNICIPAL  DE
GESTÃO FINANCEIRA  COMPARTILHADA  E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Povo do Município de Montes Claros, por seus
representantes na Câmara Municipal, aprova, e eu,
Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a
seguinte lei:

Art. 1º  Fica instituído, nos termos desta lei, o
Programa Municipal de Gestão Financeira
Compartilhada, com os seguintes objetivos:
I – Promover a descentralização das atividades
administrativas com vistas a garantir maior
eficiência e celeridade no atendimento das
demandas das unidades de ensino da Rede
Pública Municipal;
II – Promover, nos termos preconizados pela Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a
autonomia administrativa e financeira das unidades
de ensino da Rede Pública Municipal;
III – A elevação dos índices de desempenho da
educação básica das  unidades de ensino da Rede
Pública Municipal.

Art. 2º Para a execução do Programa de Gestão
Financeira Compartilhada, o Poder Executivo
Municipal, através da Secretaria Municipal de
Educação, poderá repassar anualmente às Caixas
Escolares das unidades de ensino da Rede Pública
Municipal o valor fixo de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), acrescido de mais R$ 20,00 (vinte reais)
por aluno regularmente matriculado.
Parágrafo único.  Para efeito do repasse de
recursos financeiros a que se refere o caput deste
artigo, deverá ser considerado o censo escolar
realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas e
Estudos Educacionais Anísio Teixeira – INEP do
ano imediatamente anterior ao repasse.

Art. 3º  O Poder Executivo Municipal estabelecerá,
por meio de Decreto, as regras de execução e
prestação de contas dos recursos repassados.
Parágrafo único.  Os recursos financeiros deverão
ser transferidos, por meio de convênio, às Caixas

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS  
Gabinete do Prefeito  

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

ANEXO ÚNICO 
 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL AFONSO SALGADO  

 CAIXA ESCOLAR AFONSO SALGADO CNPJ:  01.913.667/0001-48 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA  MUNICIPAL ALCIDES CARVALHO  

 CAIXA ESCOLAR ALCIDES CARVALHO CNPJ:  01.913.124/0001-20 

   

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO SOARES DA M OTA 

 CAIXA ESCOLAR ALFREDO SOARES DA MOTA CNPJ:  19.142.850/0001-52 

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI AMIGUINHOS DE JESU S 

 CAIXA ESCOLAR AMIGUINHOS DE JESUS CNPJ:  09.357.638/0001-59 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM JOSÉ DE AZEVEDO  - CAIC 

 CAIXA ESCOLAR CAIC RENASCENÇA CNPJ:  01.906.102/0001-33 

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI SANTA RAFAELA  

 CAIXA ESCOLAR CEMEI SANTA RAFAELA CNPJ:  09.418.766/0001-65 

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI AMIGUINHOS DA ADELOUR  

 CAIXA ESCOLAR CEMEI ADELOUR CNPJ:  09.554.070/0001-66 

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI AMIGUINHOS DA VILA  

 CAIXA ESCOLAR AMIGUINHOS DA VILA CNPJ:  09.302.293/0001-36 

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI CANACY  

 CAIXA ESCOLAR CEMEI CANACY CNPJ:  09.430.520/0001-09 

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI CRISTO REI  

 CAIXA ESCOLAR CEMEI CRISTO REI CNPJ:  09.356.766/0001-88 

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI DR IVAN LOPES  

 CAIXA ESCOLAR CEMEI DR IVAN LOPES CNPJ:  09.476.967/0001-19 

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI MEI MEI  

 CAIXA ESCOLAR MEIMEI CNPJ:  09.465.643/0001-85 

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI ANINHA CORREA RIBEIRO  

 CAIXA ESCOLAR UNID. DE EDUCAÇÃO INF. CAIC AMÉRICO 
SOUTO 

CNPJ:  03.049.603/0001-76 

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI SÃO J UDAS 

Escolares das unidades de ensino relacionadas no
ANEXO ÚNICO desta lei.

Art. 4º Os recursos financeiros deverão ser
aplicados em estrita observância ao plano de
trabalho apresentado pela Caixa Escolar.
Parágrafo único.  Excepcionalmente, mediante
apresentação de justificativa fundamentada do
Presidente do Caixa Escolar e prévia autorização
da Secretaria Municipal de Educação, poderá
ocorrer alteração do plano de trabalho.

Art. 5º Os recursos financeiros advindos desta lei
deverão ser aplicados obrigatoriamente nas
unidades de ensino vinculadas às Caixas
Escolares, em observância às seguintes
finalidades:
I – aquisição de material de consumo;
II – manutenção, conservação e pequenos
reparos dos prédios escolares;
III – manutenção, conservação e pequenos
reparos dos bens móveis que guarnecem os
prédios escolares;

IV – despesas relacionadas ao desenvolvimento
de projetos pedagógicos;
V – taxas e emolumentos relacionados à
regularização do Caixa Escolar.
Parágrafo único . O pagamento de pessoal será
permitido quando se tratar de prestação de mão-
de-obra eventual e sem vínculo empregatício,
desde que destinada à consecução das finalidades
previstas neste artigo.

Art. 6º  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado
a suspender o repasse dos recursos à Caixa
Escolar nos casos em que se verificar:

I – desvio de finalidade na aplicação dos recursos;
I I  – atraso na prestação de contas;
III – rejeição das contas pelo órgão municipal
competente.

Art. 7º  As despesas decorrentes desta lei correrão
à conta das dotações orçamentárias próprias.

Atos do Prefeito Municip al em Exercício

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

Exonera, a pedido, nos termo do art. 6º, §1º , Lei
nº 3175/03, Mattson Paulo Prates Malveira, do
cargo de provimento em comissão de Coordenador
de Defesa Civil, da Secretaria de Defesa Social, a
partir de 16/06/2016.

Exonera, nos termo do art. 6º, §1º , Lei nº 3175/03,
Halley Fernando Castro de Oliveira, do cargo de
provimento em comissão de Diretor Interino
Administrativo, da Secretaria de Planejamento e
Gestão, a partir de 14/06/2016.

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

Nomeia, nos termo do art. 6º, §1º , Lei nº 3175/03,
Marcos Donizette da Silva Machado, no cargo de
provimento em comissão de Encarregado de Setor,
grau III, da Secretaria Municipal de Administração
Regional e Articulação Política, a partir de 10/06/
2016.

Nomeia, nos termo do art. 6º, §1º , Lei nº 3175/03,
Halley Fernando Castro de Oliveira, no cargo de
provimento em comissão de Diretor de Projetos
Institucionais e Programas Governamentais, do
Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito, a partir de
15/06/2016.

Nomeia, nos termo do art. 6º, §1º , Lei nº 3175/03,
Eder Tadeu Pinheiro Brandão, no cargo de
provimento em comissão de Médico Revisor
Autorizador, da Secretaria Municipal de Saúde, a
partir de 15/06/2016.

Nomeia, nos termo do art. 6º, §1º , Lei nº 3175/03,
Felipe Leal Correa Machado, no cargo de
provimento em comissão de Diretor de
Fiscalização e Controle de Obras, da Secretaria
de Infraestrutura e Planejamento Urbano, a partir
de 16/06/2016.

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

Art. 8º  Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

Montes Claros, 31 de março de 2016.

José V icente Medeiros
Prefeito de Montes Claros

em exercício



SEXTA-FEIRA, 17  DE  JUNHO  DE 2016  --  DIÁRIO DO EXECUTIVO -- DIÁRIO OFICIAL  ELETRÔNICO  | MONTES CLAROS-MG   - 3

CAIXA ESCOLAR UNID. MUN DE ED.INF DO BAIRRO SÃO 
JUDAS 

CNPJ:  

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI MONTEIRO LOBATO  

CAIXA ESCOLAR UNID. MUN DE ED.INF DO BAIRRO 
ALTEROSA 

CNPJ:  

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI PROFESSORA MARIA DA CO NCEIÇÃO ALMEIDA COSTA  

CAIXA ESCOLAR UNID. MUN DE ED.INF DO BAIRRO 
CINTRA 

CNPJ:  

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI O NOSSO LAR  

CAIXA ESCOLAR UNID. MUN DE ED.INF O NOSSO LAR CNPJ:  

 
 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI PAULO FREIRE  

CAIXA ESCOLAR UNID. MUN DE EDUCAÇÃO INF. PAULO 
FREIRE 

CNPJ:  

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI PADRE MURTA  

CAIXA ESCOLAR UNID MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
VERA CRUZ 

CNPJ:  

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO MENDES  

CAIXA ESCOLAR UNID ESCOLAR EM SEBASTIÃO MENDES CNPJ:  

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI CASINHA FELIZ  

CAIXA ESCOLAR DO CEMEI CASINHA FELIZ CNPJ:  

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI DR MARIO RIBEIRO  

CAIXA ESCOLAR DO CEMEI DOUTOR MARIO RIBEIRO CNPJ:  

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI SÃO MARCOS  

CAIXA ESCOLAR DO CEMEI SÃO MARCOS CNPJ:  

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI PROFESSOR HAMILTON LOPES  

CAIXA ESCOLAR DONA IDOLETA MACIEL JARDIM CNPJ:  

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL DONA VIDINHA PIRES  

CAIXA ESCOLAR DONA VIDINHA PIRES CNPJ:  

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL DR CRISANTINO BOR ÉM 

CAIXA ESCOLAR DR CRISANTINO BORÉM CNPJ:  

 
 

UNIDADE ESCOLAR:  ESCOLA MUN ICIPAL DR ALFREDO COUTINHO  

CAIXA ESCOLAR DR ALFREDO COUTINHO CNPJ:  

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL DU NARCISO  

CAIXA ESCOLAR DU NARCISO CNPJ:  
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UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPA BENEDITO MACIEL  

CAIXA ESCOLAR E.M. BENEDITO MACIEL 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL EGÍDIO CORDEIRO A QUINO 

CAIXA ESCOLAR EGÍDIO CORDEIRO AQUINO 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL JOÃO VALE MAURÍCI O 

CAIXA ESCOLAR ELOIM LOPES DE SOUZA 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO PEREIRA  SALGADO  

CAIXA ESCOLAR E.M. CELESTINO PEREIRA SALGADO 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL CAIO LAFETÁ  

CAIXA ESCOLAR E. M. CAIO LAFETÁ 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL DR JOAQUIM COSTA  

CAIXA ESCOLAR E. M . DR. JOAQUIM COSTA 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ATHAYDE  

CAIXA ESCOLAR E. M. FRANCISCO ATHAYDE 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL GERALDO PEREIRA D E SOUZA 

CAIXA ESCOLAR E. M. GERALDO PEREIRA DE SOUZA 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL LAUDELINA FONSECA  

CAIXA ESCOLAR LAUDELINA FONSECA 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEREIRA DO N ASCIMENTO 

CAIXA ESCOLAR MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL MARIANA SANTOS  

CAIXA ESCOLAR MARIANA SANTOS 

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI PROFESSORA IDOLETA MACIEL  

CAIXA ESCOLAR IDOLETINHA 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL JAIR DE OLIVEIRA  

CAIXA ESCOLAR JAIR DE OLIVEIRA 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL JASON CAETANO  

CAIXA ESCOLAR JASON CAETANO 

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI MADRE PAULA ELIZABETE  

CAIXA ESCOLAR MADRE PAULA ELIABETE 
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UNIDADE ESCOLAR: CEMEI MANOEL CARIBÉ FILHO  

CAIXA ESCOLAR MANOEL CARIBÉ FILHO CNPJ:  07.365.035/0001-73 

 
 

UNIDADE ESCOLAR: CENTRO DE CONVIVIO ELOIM LOPES DE SOUZA 

CAIXA ESCOLAR MARIA JACY FERNANDES CNPJ:  11.270.348/0001-15 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL MESTRA FININHA  

CAIXA ESCOLAR MESTRA FININHA CNPJ:  01.917.816/0001-47 

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI MUNDO DA CRIANÇA  

CAIXA ESCOLAR MUNDO DA CRIANÇA CNPJ:  03.046.254/0001-39 

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI O BOM SAMARITANO  

CAIXA ESCOLAR O BOM SAMARITANO CNPJ:  15.146.295/0001-86 

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI PROFESSORA ANA LÚCIA MOTA  

CAIXA ESCOLAR PROFESSORA ANA LUCIA MOTA CNPJ:  11.413.400/0001-45 

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI DEPUTADO ANTÔNIO PIMENTA  

CAIXA ESCOLAR PROFESSORA D MARIA JOSEFINA 
TUPINAMBA 

CNPJ:  25.221.300/0001-21 

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI PROFESSORA ELIZABETE PEREIRA  SOARES 

CAIXA ESCOLAR PROFESSORA ELIZABETE PEREIRA 
SOARES 

CNPJ:  20.318.492/0001-75 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL: PROFESSORA EUNIC E CARNEIRO 

CAIXA ESCOLAR PROFESSORA EUNICE CARNEIRO CNPJ:  10.256.687/0001-84 

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI PROFESSORA HELOÍSA SARMENTO  

CAIXA ESCOLAR PROFESSORA HELOISA SARMENTO CNPJ:  19.732.349/0001-46 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HILDA CARVALHO MENDES  

CAIXA ESCOLAR PROFESSORA HILDA CARVALHO 
MENDES 

CNPJ:  12.635.088/0001-05 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE LOUDES PINHEIRO  

CAIXA ESCOLAR PROFESSORA MARIA DE LOURDES 
PINHEIRO 

CNPJ:  01.903.161/0001-58 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL NEIDE MELO FRANCO  

CAIXA ESCOLAR PROFESSORA NEIDE MELO FRANCO CNPJ:  01.906.097/0001-69 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA M UNICIPAL PROFESSORA SIMONE SOARES  

CAIXA ESCOLAR PROFESSORA SIMONE SOARES CNPJ:  04.926.627/0001-29 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL ROTARY SÃO LUIZ  

CAIXA ESCOLAR ROTARY SÃO LUIZ CNPJ:  01.976.114/0001-34 
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UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL RUY LAGE  

 CAIXA ESCOLAR RUY LAGE CNPJ:  10.198.571/0001-36 

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI ALEGRIA DE VIVER  

 CAIXA ESCOLAR UMEI DO BAIRRO RENASCENÇA CNPJ:  03.057.937/0001-91 

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI MAJOR PRATES  

 CAIXA ESCOLAR UMEI MAJOR PRATES CNPJ:  03.064.740/0001-80 

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI NOVA ESPERANÇA  

 CAIXA ESCOLAR UMEI NOVA ESPERANÇA CNPJ:  02.904.102/0001-67 

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI SOLAR DE JESUS  

 CAIXA ESCOLAR UMEI SOLAR DE JESUS CNPJ:  09.643.444/0001-10 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE MAR TINS DURÃES 

 CAIXA ESCOLAR VIRGINIA SOARES DA CRUZ CNPJ:  19.142.991/0001-75 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL ZIZINHA RIBEIRO  

 CAIXA ESCOLAR ZIZINHA RIBEIRO CNPJ:  01.906.095/0001-70 

 

UNIDADE ESCOLAR: CENTRO DE CONVÍVIO LUIZINHA GONÇAL VES SOARES 

 CENTRO DE CONVÍVIO LUIZINHA GONÇALVES SOARES CNPJ:  01.930.951/0001-22 

 

UNIDADE ESCOLAR: CENTRO DE CONVÍVIO PROFESSORA RAIM UNDO NETO 

 CENTRO DE CONVÍVIO PROFESSOR RAIMUNDO NETO CNPJ:  01.913.668/0001-92 

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI NOVA VIDA  

 CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOVA VIDA CNPJ:  09.403.039/0001-24 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL NAIR FONSECA BRAN DÃO 

 CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NAIR FONSECA 
BRANDÃO 

CNPJ:  25.205.071/0001-51 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL DOMINGUINHOS PERE REIRA - CAIC 

 CAIXA ESCOLAR DOMINGUINHOS PEREIRA CNPJ:  01.903.216/0001-20 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL ARTUR FAGUNDES DE  OLIVEIRA 

 CAIXA ESCOLAR DR. ARTUR FAGUNDES OLIVEIRA CNPJ:  01.913.676/0001-39 

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  

 CAIXA ESCOLAR INFANTIL NOSSA SENHORA DA 
CONCEIÇÃO 

CNPJ:  02.997.287/0001-00 

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI SÃO NORBERTO  
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 CAIXA ESCOLAR SÃO NORBERTO CNPJ:  02.937.204/0001-89 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA  

 CAIXA ESCOLAR E.M. MANOEL FERREIRA CNPJ:  20.738.971/0001-40 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL AURORA MONTEIRO  

 CAIXA ESCOLAR E.M. AURORA MONTEIRO CNPJ:  22.402.280/0001-05 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL BOLIVAR DE ANDRAD E 

 CAIXA ESCOLAR E.M. BOLIVAR DE ANDRADE CNPJ:  21.333.263/0001-92 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLAR MUNICIPAL JOAQUIM RODRIGUE S DA ROCHA  

 CAIXA ESCOLAR E.M. JOAQUIM RODRIGUES DA ROCHA CNPJ:  20.913.389/0001-73 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL ELVIRA ALVES DURÃ ES 

 CAIXA ESCOLAR E.M. ELVIRA ALVES DURÃES CNPJ:  20.274.928/0001-71 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA MUNICIPAL CELME BOREM  

 CAIXA ESCOLAR RITA JOSE DE SOUZA AMARAL CNPJ:  10.218.554/0001-13 

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI VILA SÃO FRANCISCO DE ASSIS  

 CAIXA ESCOLAR UME INFANTIL SÃO FRANCISCO DE 
ASSIS 

CNPJ:  02937.203/0001-34 

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI BRANCA DE NEVE  

 CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUN. EDUC. INF. BRANCA 
DE NEVE 

CNPJ:  09.358.612/0001-25 

 

UNIDADE ESCOLAR: ESCOLA IRMÃ BEATA  

 CAIXA ESCOLAR LAFAIETE SPINOLA DE CASTRO CNPJ:  23.757.178/0001-87 

UNIDADE ESCOLAR: CEME I MARIA DAS DORES  

 CAIXA ESCOLAR CEMEI MARIA DAS DORES CNPJ:  23.402.120/0001-10 

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI DONA RUTH TUPINAMBÁ  

 CAIXA ESCOLAR CEMEI DONA RUTH TUPINAMBÁ CNPJ:  23.518.727/0001-60 

 

UNIDADE ESCOLAR: CEMEI DONA IVONE SILVEIRA  

 CAIXA ESCOLAR CEMEI  DONA IVONE SILVEIRA CNPJ:  23.953.758/0001-86 
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M unic íp io  de  M ontes C laros -M G  
P rocurad oria  G era l 

 
P ortaria  nº 22, de 16 de ju nh o de 2016  

 
AP R O VA O  R E G IM E N TO  D A 6 a. C O N FE R Ê N C IA M U N IC IPA L D AS  C ID AD E S , D O  M U N IC ÍP IO  D E  M O N TE S  C LA R O S  (M G ) 

 
A P R E FE ITU R A M U N IC IPA L D E  M O N TE S  C L AR O S  (M G ), no uso  de suas a tribu ições, es tabelecidas pelo  A rt. 99, inc . I da  Lei O rgânica 
M unic ipa l e : 
 
C O N S ID E R AN D O  o disposto  no D ecre to  M unic ipa l no. 3 .392, de  17 de m aio de 2016, que  convoca a 6 a. C onferência  M unic ipa l das C idades , do  
m unic íp io  de M on tes C laros (M G ); 
 
C O N S ID E R AN D O  o  d isposto na R esolução N o .19 , de 18 de setem bro de  2016, que aprova o R egim ento da 6 a. C onferência  N acional das  
C idades, expedida pe lo  C onselho  das C idades; 
 
C O N S ID E R AN D O  a R esolução P residência  no. 001/2016, que d ispõe sobre a  ap rovação do R egim ento da 6 a. C onferência  das C idades de  
M inas G era is e  dá outras  prov idências, expedida  pe lo  P residente  do C onse lho E s tadual de D esenvolv im ento  R eg ional, e  P olítica  U rbana, da 
S ecre ta ria  de E s tado de D esenvolv im ento R egional, P o lítica  U rbana e G estão  M etropolitana – S E D R U ; 
 
R E S O LV E :  
 
Art. 1 o  - A prova r o R egim ento da 6a. C onferência M unic ipa l das C idades, do m unic íp io de M ontes C laros (M G ), nos term os do A penso e A nexo a  
esta  P orta ria. 
 
Art. 2 o  - E sta P o rtaria  entra  em  vigo r na data  de  sua publicação. 
 
M unic íp io  de M on tes C laros, 16  de  junho de 2016. 
 

José V icente M edeiros  
P refeito de M ontes C la ros  

em  exerc íc io  
 
 

  R E G IM E N TO  D A 6a. C O N FE R Ê N C IA M U N IC IPA L D AS  C ID AD E S   
 M O N TE S  C L AR O S  (M G ) 

 
C AP ÍTU LO  I 

 
D O S  O B JE TIV O S  E  F IN A LID AD E S  

 
A rt. 1 o .  - A 6 a. C on ferência  M unic ipa l das C idades, convocada pe lo D ecreto  no. 3 .392, de  17  de m aio  de 2016, nos term os do  R esolução no . 001, 
de 20  de dezem bro de  2015 , da pres idência  do C onselho E s tadual de  D esenvolv im ento R egional e  P olítica  U rbana, da  S ec re ta ria  de  E stado de  
D esenvolv im ento  R egional, P o lítica  U rbana e G estão  M etropolitana – S E D R U /M G, e do A rt. 42, inc iso II, da R esolução N orm ativa no . 19, de 18  
de setem bro de 2015, do C onselho das C idades, do M in istério  das C idades, será rea lizada no d ia  17 de junho de 2016 e terá os seguinte  
ob je tivos e  fina lidades: 

 
I –  P ropor a  in terlocução en tre  as  autoridades e gestores públicos dos  três entes Federados, com  os diversos  segm entos da sociedade  sobre  
assuntos  re lacionados à P olitica  N acional de D esenvolv im ento U rbano; 
II –  S ensib ilizar e  m obilizar a  sociedade  M ontesclarense pa ra  o  estabelec im ento  de agendas, m etas  e  p lanos  de  ação, para enfrentar os  
prob lem as  exis ten tes em  M ontes C laros (M G ); 
III –  P rop ic ia r a partic ipação  popula r dos dive rsos segm entos da  soc iedade, para  a  fo rm ulação  de  propos ições  sobre as fo rm as de  execução da  
P olítica  N acional de D esenvolv im ento  U rbano  e suas  á reas es tra tég icas ; 
IV  –  Avança r na construção  da  P olítica N acional de D esenvolv im ento U rbano ; 
V  – Ind ica r prio ridades de a tuação ao M in istério  das C idades; 
V II –  E lege r os a té  30 de legados e de legadas à 6 a. C onfe rência  da C idades de M inas G era is , encam inhando a re lação dos m esm os à  C om issão  
O rganizadora  E stadual. 
 

C AP ÍTU LO  II 
D A R E A LIZ AÇ Ã O  

 
A rt. 2o. - A 6 a. C onferência  M unic ipa l das C idades será aberta  à  pa rtic ipação  de todos os c idadãos in teressados e deverá contem pla r em  suas  
análises, fo rm ulações e proposições, o  tem ário  nacional proposto ; 
 
A rt. 3o. -  A  6 a. C onfe rência  M unic ipa l das C idades  se rá  realizada  na P lená ria  da C âm ara M unic ipa l de M ontes  C la ros (M G ), à  rua  U rb ino V iana, 
600 , bairro  V ila  G uilhe rm ina, M ontes C laros (M G ), no d ia  17 de junho de  2016 , de 08:00 às 18:30 horas, sob a coordenação  do  G abinete  do  
P refe ito e  apoio da S ecre ta ria  M unic ipa l de In fraestru tu ra e  P lanejam ento U rbano; 
 
A rt. 4 o. - A 6 a. C onferência  M unic ipa l das C idades  se rá  presid ida  pelo   pe lo  rep resen tan te  do  G abinete do  P re fe ito  e  A ssessor de G estão, 
Jeffe rson Tolentino Trindade , tendo com o rela to r, o  assesso r do C O D E M C , Fe rnando H enrique Toledo  R odrigues, e  com o secretá ria  execu tiva , 
Josefa Fe rre ira  da  C ruz, assesso ra do G abinete do P refe ito ; 
 

C AP ÍTU LO  III 
D A O R G AN IZ A Ç ÃO  E  FU N C IO N AM E N TO  

 
A rt. 5o. - A organização  e  rea lização da  6 a. C onfe rência  M unic ipa l das  C idades   estará  a  cargo  da  C om issão  P reparatória  M unic ipal, in tegrada  por 
seus representantes, em  aco rdo com  a  P ortaria  no. 019 , de 09 de junho de 2016, da C he fia  de G abine te do P refe ito  de M ontes  C la ros (M G );   

 
A rt. 6 o. -  A  6 a . C onferênc ia  M unic ipa l das C idades será sucedida pe la  E tapa E stadual – 6a. C onferência  das  C idades de  M inas  G era is, que se rá  
rea lizada no m ês de m arço  de 2017, e  a  E tapa N acional – 6 a. C onferência  N acional das C idades, que  se rá rea lizada  em   B ras ília -D F, de 05  a 09  
de junho de 2017; 
P arágrafo  Ú nico –  A  6a. C onfe rência  M unic ipa l das C idades será rea lizada na P lenária  da C âm ara M unic ipa l de M on tes C laros (M G ), à  rua 
U rb ino V iana, 600, ba irro  V ila  G uilherm ina, M ontes  C la ros  (M G ), de  08:00  às  18:30  ho ras, sob  a  coo rdenação  do  G abine te  do  P refe ito  e  apoio  da  
S ecre ta ria  M unic ipa l de In fraestru tu ra e  P lanejam ento U rbano. 
 

C AP ÍTU LO  IV  
D O  TE M ÁR IO  

 
A rt. 7 o. - A 6a. C on fe rência  M unic ipa l das C idades  te rá  com o tem a: “Fu nção  S oc ial da  C idade e da  P ro priedade”  e lem a : “C idades Inclus ivas , 
partic ipativas e  socia lm en te justas ”. 
P arágrafo  Ú nico – O  tem a deve rá se r desenvolv ido de m odo  a articu la r e  in teg rar as deferentes po líticas urbanas de  m aneira  transve rsa l. 

 
A rt. 8 o. - A 6 a . C onfe rência  M unic ipa l das C idades  poderá se r  com posta de exposições, pa les tras, debates, d iscussões em  grupos  e p lenária , de  
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acordo com  program ação proposta pela Com issão P reparatória  M unicipal. 
 

CAPÍTU LO  V  
DOS PAR TIC IPAN TES 

 
Art. 9o. - A 6a. C onferência M unicipal das C idades deverá ter a  participação de representantes dos segm entos e proporcionalidade constantes  do  
Regim ento Nacional, no  o A rt. 23, da Resolução N orm ativa no. 19, de 18 de setem bro de 2016, do Conselho das C idades, do  Ministério  das 
C idades. 
 

CAPÍTU LO V I 
D OS RECURSOS FIN ANCEIRO S  

 
Art. 10  - As despesas com  a organização da 6a. Conferência M unicipal das C idades e de eventuais  despesas com  delegados eleitos para  a  etapa 
estadual, correrão por conta de recursos orçam entários da S ecretaria  M unicipal de In fraestrutura e  P lanejam ento Urbano. 
 

CAPÍTU LO  VII 
DA C ON FERÊNCIA M UNIC IPAL  

 
Art. 11 - Os participantes da 6a. C onferência M unicipal das C idades se dis tribuirão em  4 categorias: 
I –  delegados (as), com  direito a voz e voto; 
II – observadores (as), com  direito a voz e sem  direito  a voto ; 
III – convidados (as), com  direito a voz e sem  direito a vo to; e  
IV  – exposito res (as) e palestrantes, com  direito a voz e sem  direito a voto. 
§ 1o. - a inscrição dos delegados (as) deverá  ser feita  junto  à Secretaria E xecutiva da Com issão Preparatória M unicipal, em  form ulário contido  
no anexo I deste  Regim ento. 

 
Art. 12 - Os 30 delegados (as), que representarão o m unicípio de M ontes C laros na 6a. Conferência  das C idades de M inas G erais ,  serão eleitos 
dentro  da proporcionalidade e quantidades defin idas no Q uadro I a seguir:  

 
QU ADRO I  

 

SEG M EN TO S  %     N o. De legados  

PO DER PÚBLIC O  – gestores, adm inistradores públicos e legisla tivo m unicipal – são 
representantes da adm inistração dire ta , em presas públicas, fundações públicas e autarquias; 

e m em bros do Legislativo - vereadores 

42,3%  13 

M OV IM ENTOS PO PU LARES – são associações com unitá rias ou de m oradores,, m ovim entos 
por m oradia e dem ais entidades voltadas à questão do desenvolvim ento urbano 

26,7%  08 

TRABALHADORES – representados por suas entidades sindicais  - sindicatos, federações, 
confederações e centrais sindicais de trabalhadores legalm ente constitu ídos  vinculados às  
questões do desenvolvim ento urbano 

9,9%  03 

EMPRESÁR IO S – entidades de qualquer porte, representativas  do em presariado, 
relacionados à produção e ao financiam ento do desenvolvim ento urbano, inclusive 

cooperativas voltadas à questão do desenvolvim ento urbano 

9,9%  03 

ENTID ADES E  C ONSELH O S PR O FIS SIO N AIS , ACADÊ M ICAS E DE PESQ UISA – 
entidades representativas de associações de profissionais autônom os ou de em presas e 

outras entidades vinculadas à questão do desenvolvim ento urbano. 

7,0%  02 

Organizações não G overnam entais – entidades de terceiro setor, co atuação na área de 
desenvolvim ento urbano 

4,2%  01  

TO TAL  100%  30  

 
 

§ 1o. - A escolha dos delegados (as) deve ocorrer dentro do próprio segm ento, sem  a interferência de qualquer outro segm ento, de form a 
dem ocrática por aclam ação, voto aberto ou qualquer outro m eio de sua escolha. 
 
Art. 13 -  O  delegado titular te rá um  suplente do m esm o segm ento, que será credenciado som ente na ausência ou im pedim ento do titu lar. 

 
Art. 14 - A 6a. C onferência M unicipal das C idades discutirá os eixos da tem ática nacional , abordando as seguintes questões: 
 
I. Sua cidade apresenta espaços públicos de qualidade, acessíveis, p róxim os a seu local de m oradia? São efetivam ente utilizados pela  
população? O nde estão localizados? C om o prom over espaços públicos que reúnam  todas as condições necessárias para o pleno uso?                         
II. As habitações de inte resse social (m oradia popular) na sua cidade são bem  localizadas? Contam  com  equipam entos com unitá rios ( educação, 
saúde, saneam ento, lazer, esportes, … ...), transporte público e funcionam  bem ? Com o m elhorar essa questão?                                                                           
III.  O  seu m unic ípio executa políticas de regularização fundiária urbana, em  favor de fam ílias de  baixa renda, com  titu lação e registo  em  
cartório? Exis te concentração de propriedades urbanas no seu m unicípio? Seu m unicípio  conta  com  base cadastral atualizada atualizada e 
inform atizada? Com o m elhorar essa situação?                          
IV.  Q uais as potencialidades econôm icas de sua cidade?                                   
V. Sua C idade conta com  Conselho da C idade? E le está  funcionando? Tem  caráter deliberativo? 
Qual a proposta para  esta questão?  

 
Art. 15 - A 6a. C onferência M unicipal das C idades deverá eleger 03 propostas prioritárias, para serem  encam inhadas  à  discussão na 6a. 
Conferência das C idades de M inas Gerais, sobre “E fetivação da Função Socia l da C idade e da Propriedade”. 

 
Art. 16 - D everão ser providenciados os seguintes docum entos para validação  da  6a. Conferência M unicipal das C idades: 

 
I – C ópia do Decre to M unicipal , com provando a am pla divulgação do evento; 
II – C ópia do ao de instituição da Com issão P reparatória M unicipal; 
III – Regim ento da Conferência  M unicipal; 
IV  – Lista  de presença, por segm ento, dos participantes da Conferência M unic ipal; 
V  -  R elatório  Final da Conferência, em  form ulário próprio  e com  m aterial fotográfico; 
V I – R elação dos D elegados (as) eleitos à C onferência Estadual. 
§ 1o. - A C om issão P reparatória deverá encam inhar essa docum entação, para a  Com issão O rganizadora Estadual, em  até 05 dias após a  
realização da C onferência M unicipal. 
§  2o. -  A Com issão Prepara tória  deverá enviar as m esm as inform ações para  a Coordenação E xecutiva da Conferência N acional, para registro, 
obedecendo as form as e prazos definidos pelo C onselho N acional das C idades / M inistério  das C idades. 

 
Art. 17 - Os casos om issos e conflitantes deverão ser decididos pela C om issão Preparatória M unicipal, cabendo recurso à Com issão 
Organizadora Estadual. 
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Montes Claros, 14 de junho de 2016 

 
 

Jefferson Tolentino Trindade 
Presidente da  

 COMISSÃO PREPARATÓRIA MUNICIPAL  
 
 
 

ANEXO I 
 

6a. CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES 
MONTES CLAROS – MG 

17 de junho de 2016 
Câmara Municipal de Montes Claros  

  
“FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE “ 

- Cidades Inclusivas, Participativas e Socialmente Justas - 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE DELEGADO(A) PARA A CONFERÊNCI A ESTADUAL 
 

NOME  

ENDEREÇO  

TELEFONE  

E-MAIL  

BAIRRO 
CIDADE/UF 

 

SEGMENTO QUE REPRESENTA 
(MARCAR) 

PODER PÚBLICO - EXECUTIVO MUNICIPAL 
PODER PÚBLICO – LEGISLATIVO MUNICIPAL  
MOVIMENTOS POPULARES 
TRABALHADORES  
EMPRESÁRIOS 
CONSELHOS PROFISSIONAIS 
ORGANIZAÇÕES NÃO OVERNAMENTAIS  

ESPECIFICAR A 
REPRESENTAÇÃO 
NO SEGMENTO* 

 

 
 

   Montes Claros, ___ / 06 / 2016                       __________________________ 
                                                                            Nome do Responsável pela indicação 
                                                                 
              
  ______________________                             __________________________                     
        Assinatura do Indicado                                                  Assinatura  
                                                                                  

 
(*) QUAL ÓRGÃO OU SECRETARIA, ENTIDADE, ONG, ASSOCIAÇÃO, ETC. 

 

MCTRANS, CNPJ 05.097.946/0001-31, com sede
na Praça Presidente Tancredo Neves, sem
número, Terminal Rodoviário, Bairro Canelas,
Montes Claros, MG, informa que foi firmado os
Contratos abaixo, nos termos da Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações dadas pela Lei nº.
8.883/94:

Processo n° 043/2016
Pregão 0011/2016
Contratada: ALTEROSA COMÉRCIO DE TINTAS
LTDA - EPP
Objeto: AQUISIÇÃO DE MA TERIAIS DE
SINALIZAÇÃO
Contrato nº. 0019/2016     Valor: R$ 41.200,00
Prazo de Vigência: 31/05/2016 a 31/12/2016

Processo n° 043/2016
Pregão 0011/2016
Contratada: COMERCIAL SERRA AZUL LTDA -
ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MA TERIAIS DE
SINALIZAÇÃO
Contrato nº. 0020/2016     Valor: R$ 7.050,00
Prazo de Vigência: 31/05/2016 a 31/12/2016

Processo n° 043/2016
Pregão 0011/2016
Contratada: DS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA - ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MA TERIAIS DE
SINALIZAÇÃO
Contrato nº. 0021/2016     Valor: R$ 35.744,20
Prazo de Vigência: 31/05/2016 a 31/12/2016

Processo n° 043/2016
Pregão 0011/2016
Contratada: COMERCIAL ELÉTRICA HM LTDA -
EPP
Objeto: AQUISIÇÃO DE MA TERIAIS DE
SINALIZAÇÃO
Contrato nº. 0022/2016     Valor: R$ 15.744,45
Prazo de Vigência: 31/05/2016 a 31/12/2016

Montes Claros – MG, 16 de junho de 2016.

FELIPE PORTO LIMA
PREGOEIRO OFICIAL/CPLJ

MCTRANS

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
PORTARIA Nº103 /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 nº15  de 31/08/99, nº24 de 18/
04/2002, nº125 de 12/12/2006, nas Leis nº3002/
02, 3.074/02, 3.906/08 e posteriores alterações e
as Instruções Administrativas nº 02 e 03/2016
deste Legislativo e demais legislações em vigor
,RESOLVE:
Artigo 1º – Definir a estrutura do gabinete da
vereadora Marly das Graças Alves e Silva ,
conforme descrito a seguir: 01 cargo de Assessor
Parlamentar G-106, 115 pontos;  01 cargo de
Assessor Parlamentar G-61, 70 pontos; 03 cargos
de Assessor Parlamentar G-51, 60 pontos; 01
cargo de Assessor Parlamentar G-41, 50 pontos;
01 cargo de Assessor Parlamentar G-39, 48
pontos. Total de pontos: 463.

Artigo 2º – Nomear, a partir do dia 16 (dezesseis)
de junho de 2016, para exercer, em comissão, o
cargo de Assessor Parlamentar, nível G-51, 60
pontos, ocupando vaga existente no gabinete da
mesma vereadora, o senhor Welberty Soares dos
Santos , residente e domiciliado nesta cidade.

Artigo 3º  – Por se tratar de cargo comissionado,
cuja exoneração se dá “ad nutum”, o servidor ora
nomeado será exonerado tão logo expire o
mandato da vereadora que o 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, 16  de

junho  de 2016.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL

MCTRANS
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