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Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e
Educação em Trânsito e Transportes de Montes

Claros – MCTrans

PORTARIA MCTrans Nº 013/2.016 DE 03 DE
MARÇO DE 2.016.

“DETERMINA  O RECADASTRAMENT O DOS
USUÁRIOS DO CARTÃO SIMCARD IDOSO 60
A 65 ANOS INCOMPLETOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”

A Presidenta da Empresa Municipal de
Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito
e Transportes de Montes Claros - MCTrans, Ivana
Colen Brandão, no uso das atribuições que lhe
confere a Lei Municipal Nº. 2.902 de 29 de maio
de 2.001, alterada pela Lei Complementar
Municipal Nº. 019 de 30 de abril 2.009 e o Decreto
Municipal Nº. 2.625 de 17 de julho de 2.009 e;

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº. 4.694,
de 11 de março de 2.014 alterou o art. 2º da Lei
Municipal nº. 4.226, de 12 de maio de 2.010, que
passou a vigorar nos seguintes termos: “Art. 2º -
São considerados idosos, para os efeitos desta
Lei, as pessoas que, a partir de sua vigência,
tenham idade igual ou superior a 60 anos, o que
será comprovado através de qualquer documento
de identidade oficial com foto”.
CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº. 4.876,
de 02 de março de 2.016 alterou o art. 2º da Lei
4.226, de 12 de maio de 2.010, com redação dada
pela Lei nº. 4.694, de 11 de março de 2.014,
passou a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)
§ 1º. Os usuários que tenham idade igual ou
superior a 65 (sessenta e cinco) anos farão uso
do benefício da gratuidade, bastando a
comprovação através de documento hábil.
§ 2º. Os usuários entre 60 (sessenta) anos a 65
(sessenta e cinco) anos incompletos, que
pretenderem utilizar da gratuidade no Transporte
Coletivo Urbano, deverão comparecer à sede da
Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e
Educação em Trânsito e Transportes – Mctrans,
para realizar cadastro no setor de gratuidade
deste órgão e emitir o Cartão Sincard
Gratuidade, devendo, além da idade,
comprovarem ser residentes no Município de
Montes Claros e possuírem renda mensal de
até 02 (dois) salários mínimos por núcleo
familiar .
§ 3º. Os usuários que enquadrarem na
situação prevista no parágrafo anterior e
estiverem usufruindo da gratuidade no
momento da publicação desta lei, deverão
realizar o recadastramento junto ao setor
competente, comprovando os mesmos
critérios e requisitos estabelecidos no aludido
parágrafo ;

CONSIDERANDO  a determinação da Lei n.
4.876/2.016 para que a MCTrans realize o
recadastramento dos usuários do cartão
gratuidade SIMCARD GRATUIDADE dos idosos
de 60 a 65 anos incompletos;
RESOLVE:
Art. 1º -  Fica determinado o recadastramento dos
usuários do CARTÃO SIMCARD GRATUIDADE
idosos de 60 a 65 anos incompletos, a partir do
dia 07 de março de 2.016.

Art. 2º -  A partir da data do art. 1º, deverão os
usuários do CARTÃO SIMCARD GRATUIDADE
idosos de 60 a 65 anos incompletos, comparecer
na sede da MCTrans, de 08:00 às 11:00 h e de
14:00 às 17:00 h , munidos de:

I - identidade e CPF;
II - comprovante de residência atual (água ou luz)
em nome do idoso;
III - comprovante de renda dos membros da
família.

Parágrafo Único - O comprovante de que trata o
inciso II deverá ser do mês anterior à data do
comparecimento para o recadastramento.

Art. 3º -  Revogam-se as disposições em
contrário.
Art. 4º - A presente portaria entra em vigor na
data da sua publicação.

Montes Claros, 03 de março de 2.016.

Ivana Colen Brandão
PRESIDENTA

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº048/2016
O Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros (MG), no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o  disposto nas Resoluções n.º79/94, 03/98, 13/2002, 125/2006, Leis nº 3880/2007, 3906/08, 4014/
2008, 4304/11, 4461/11, Lei Complementar nº 44/2014 e Lei Complementar nº 51/2016 deste Legislativo
e demais legislações vigentes, RESOLVE:
Artigo 1º  – Exonerar os servidores a seguir, dos respectivos cargos em comissão que vinham exercendo
neste legislativo, devendo retornar aos cargos de origem: Eloisa Solange Rosa, do cargo de Gerente
Administrativo; Maria Cristina Rodrigues Santos Mota, do cargo de Assessor de Cerimonial; Valmíria
Fernandes de Oliveira, do cargo de Coordenador de Setor Operacional; Nelson Warley de Oliveira, do
cargo de Assistente Legislativo; Cristiane Alves Nunes, do cargo de Diretor da Escola do Legislativo e
Ricardo Luís Assis Santos, do cargo de Assessor Técnico de Comunicação.
Artigo 2º  - 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 - MG, 01 de março de 2.016.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
 Presidente da Câmara

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº049/2016
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, 3.906/08 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 do vereador Fábio Neves Nunes conforme descrito a seguir:
01 cargo de Assessor Parlamentar G-185, 194 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-115, 124
pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-46, 55 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-36, 45
pontos. Total de pontos: 418.
Artigo 2º - Exonerar, a partir do dia 01 (primeiro) de março de 2016, o servidor Wender Gomes dos Reis,
lotado no gabinete do mesmo vereador, do cargo de Assessor Parlamentar, nível G-36, 45 pontos, que
vinha exercendo, em comissão, neste legislativo.
Artigo 3º - Alterar o nível de vencimento do cargo de Assessor Parlamentar, dos servidores a seguir,
lotados no gabinete do mesmo vereador: Airton Ruas de Souza , nível G-46, 55 pontos; Danilo Pierre
Dias da Silva , nível G-115, 124 pontos; Jefferson Joe Moreira Alves , nível G-185, 194 pontos.
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 - MG, 01 de março de 2.016.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
 Presidente da Câmara

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº050/2016
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, 3.906/08 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. Total de pontos: 415.
Artigo 2º -  Exonerar, a partir do dia 01 (primeiro) de março de 2016, os  servidores lotados no gabinete
do mesmo vereador, do cargo de Assessor Parlamentar que vinham exercendo, em comissão, neste
legislativo: Bruno Leonardo Lopes Rodrigues, nível G-51, 60 pontos; Dardiane Santos Gonçalves,
nível G-51, 60 pontos; Juraci Caroba Ferraz , nível G-61, 70 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 - MG, 01 de março de 2.016.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
 Presidente da Câmara

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº051/2016
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, 3.906/08 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 do vereador Cláudio Ribeiro Prates   conforme descrito a
seguir: 01 cargo de Assessor Parlamentar G-136, 145 pontos;  02 cargos de Assessor Parlamentar G-91,
100 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-64, 73 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-36,
45 pontos. Total de pontos: 463.
Artigo 2º - Exonerar, a partir do dia 01 (primeiro) de março de 2016, o servidor Wesley Rocha Guaribano,
lotado no gabinete do mesmo vereador, do cargo de Assessor Parlamentar, nível G-91, 100 pontos, que
vinha exercendo, em comissão, neste legislativo.
Artigo 3º - Alterar os níveis de vencimentos dos cargos de Assessor Parlamentar, dos servidores a seguir,
lotados no gabinete do mesmo vereador: Marcelo Ferreira Acácio,  nível G-36, 45 pontos; Samyr Sandoval
Ribeiro Santos , nível G-64, 73 pontos.
Artigo 4º - A presente port aria entra em vigor na dat a de sua publicação no lugar de costume.
 PUBLIQUE -SE E CUMPRA -SE

Câmara Municipal de Montes Claros - MG, 01 de março de 2.016.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
 Presidente da Câmara

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

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

LEI Nº 4.874, DE 23 DE FEVEREIRO 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 “VIDAS
QUE GERAM VIDAS” , inscrita no CNPJ sob o nº
10.314.692/0001-04, com sede à Rua João Martins,
328 – fundos, Bairro Alice Maia, neste Município
de Montes Claros – Minas Gerais.

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

Montes Claros, 23 de fevereiro de 2016.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros

MCTRANS CÂMARA MUNICIPAL

 PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 060/2016

A Comissão Permanente de Licit ação e
Julgamento torna público a Ratificação do
processo abaixo relacionado:
RATIFICAÇÃO
 Processo nº 0044/2016 – Inexigibilidade nº 0014/
2016 - cujo objeto é a contratação de empresa
especializada para execução de serviço de
castração de caninos (machos e fêmeas) através
do Chamamento Público: 006/2015, em
cumprimento a Legislação Municipal vigente à Lei
4.697/2014. Contratados: CLINICA VETERINÁRIA
DOG CENTER EIRELI – ME, cujo valor é de R$
408.360,00 (quatrocentos e oito mil e trezentos e
sessenta reais) e CARIBÉ E SÁ COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA – ME, cujo valor é de R$
408.360,00 (quatrocentos e oito mil e trezentos e
sessenta reais). Ratificado em 05 de fevereiro de
2015.

Montes Claros (MG), 03 de março de 2016.

Nilma Silva Antunes
Comissão Permanente de Licitações e

Julgamento



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº052/2016
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, 3.906/08 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 do vereador Wanderley Ferreira de Oliveira conforme descrito
a seguir: 03 cargos de Assessor Parlamentar G-74, 83 pontos;  02 cargos de Assessor Parlamentar G-49,
58 pontos; 02 cargos de Assessor Parlamentar G-40, 49. Total de pontos: 463.
Artigo 2º - Alterar os níveis de vencimentos dos cargos de Assessor Parlamentar, dos servidores a
seguir, lotados no gabinete do mesmo vereador: Ancelmo Carlos Guimarães, nível G-74, 83 pontos;
Christiano Almeida Machado, nível G-49, 58 pontos; Edmilson Dias de Oliveira, nível G-74, 83 pontos;
Genilson Maciejewshy Rocha, nível G-49, 58 pontos; Hugo Tadeu Carvalho Santos, nível G-74, 83 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 - MG, 01 de março de 2.016.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
 Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº053/2016
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, 3.906/08 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 do vereador Valdivino Antunes de Souza , conforme descrito
a seguir: 01 cargo de Assessor Parlamentar G-121, 130 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-
107, 116 pontos;  01 cargo de Assessor Parlamentar G-56, 65 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar
G-55, 64 pontos; 02 cargos de Assessor Parlamentar G-35, 44 pontos. Total de pontos: 463.
Artigo 2º - Alterar os níveis de vencimentos dos cargos de Assessor Parlamentar, dos servidores a
seguir, lotados no gabinete do mesmo vereador: Beatriz Ferreira Von Walfersgrun, nível G-55, 64 pontos;
Eustáquio Jaime Costa, nível G-35, 44 pontos; Fábio Brito, nível G-56, 65 pontos; Irene Rosa de Almeida,
nível G-107, 116 pontos; Reivaldo Fernandes Viana, nível G-121, 130 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 - MG, 01 de março de 2.016.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
 Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº054/2016
O Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros (MG), no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o  disposto nas Resoluções n.º79/94, 03/98, 13/2002, 125/2006, Leis nº 3880/2007, 3906/08, 4014/
08, 4304/11, 4461/11, Lei Complementar nº 44/2014 e Lei Complementar nº 51/2016 deste Legislativo e
demais legislações vigentes,  RESOLVE:
Artigo 1º - Exonerar, para mudança de cargo e local de trabalho, a partir do dia 01 (primeiro) de março de
2016, os servidores a seguir, dos cargos em comissão que vinham exercendo neste legislativo:  Adilene
de Araújo Ramos, do cargo de Secretário da Escola do Legislativo; Rodrigo Ribeiro Cunha, do cargo de
Coordenador Geral do Arquivo; Mânia Maristane Neves Silveira Maia, do cargo de Coordenador do Arquivo
Corrente e intermediário.
Artigo 2º – Exonerar, a partir do dia 04 (quatro) de março de 2016, a servidora Jovelina Batista Lopes,
que se encontra afastada por motivo de licença maternidade até o dia 03 (três) de março corrente.
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 - MG, 01 de março de 2.016.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
 Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº055/2016
O Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros (MG), no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o  disposto nas Resoluções nº 15 de 31/08/1999, nº 24 de 18/04/2002, nº 125 de 12/12/2006, Leis
nº 3002/02, 3.074/02 e 3.191/04, 3.382/05, 3.520/06, 3.718/07, 3.906/08, 4.461/11, 4.745/15, LC nº 51,
de 18/01/2016 deste Legislativo e demais legislações em vigor, RESOLVE:
Artigo 1º- Definir a estrutura do gabinete da Presidência, vereador José Marcos Martins de Freitas,
conforme descrito a seguir: 01 cargo de Assessor Parlamentar G-91, 100 pontos; 01 cargo de Assessor
Parlamentar G-81, 90 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-66, 75 pontos; 01 cargos de Assessor
Parlamentar G-56, 65 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-47, 56 pontos; 01 cargo de Assessor
Parlamentar G-43, 52 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-36, 45 pontos; 08 cargos de Assessor
Parlamentar G-35, 44 pontos. Total de pontos: 835.
Artigo 2º- Exonerar, a partir do dia 01 (primeiro) de março de 2016, os servidores a seguir, lotados no
gabinete da Presidência, do cargo de Assessor Parlamentar, que vinham exercendo, em comissão, neste
legislativo: Ana Paula Paixão Souza, nível G-35, 44 pontos; Emanuele Karine Silva Pereira, nível G-56,
65 pontos; Mateus Rodrigues Alves, nível G-41, 50 pontos e Silvana Rodrigues Fonseca, nível G-35, 44
pontos.
Artigo 3º - Alterar o nível de vencimentos do cargo de Assessor Parlamentar, do servidor a seguir, lotado
no gabinete da Presidência: Antônio Augusto Lima, nível G-36, 45 pontos.
Artigo 4º- Nomear, a partir do dia 01 (primeiro) de março de 2016, para exercer, em comissão, o cargo de
Assessor Parlamentar, ocupando vagas existentes no gabinete da Presidência, os servidores  a seguir,
que estão sendo transferidos dos cargos que vinham exercendo em comissão junto ao Arquivo Público
dr. Ivan José Lopes: Rodrigo Ribeiro Cunha, nível G-91, 100 pontos e Mânia Maristane Neves Silveira
Maia, nível G-81, 90 pontos.
Artigo 5º - Por se tratar de cargo comissionado, cuja exoneração se dá “ad nutum”, os servidores ora
nomeados serão exonerados tão logo expire o mandato deste vereador Presidente, ou a qualquer tempo,
por ato da Presidência deste Legislativo.
Artigo 6º - 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 - MG, 01 de março de 2.016.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
 Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº056/2016
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, nº 24 de 18/04/2002, nº 125

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 do vereador José Marcos Martins de Freit as, conforme
descrito a seguir: 01 cargo de Assessor Parlamentar G-81, 90 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar
G-51, 60 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-49, 58 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar
G-44, 53 pontos;  04 cargos de Assessor Parlamentar G-35, 44 pontos. Total de pontos: 437.
Artigo 2º - Exonerar, a partir do dia 01 (primeiro) de março de 2016, os servidores a seguir,  lotados no
gabinete do mesmo vereador, do cargo de Assessor Parlamentar, que vinham exercendo, em comissão,
neste legislativo: Adilson Elias da Costa Silva, nível G-41, 50 pontos e Armândio José Flávio, nível G-35,
44 pontos.
Artigo 3º - Alterar os níveis de vencimentos dos cargos de Assessor Parlamentar, dos servidores a
seguir, lotados no gabinete do mesmo vereador: José Arnaldo Fiuza dos Santos, nível G-51, 60 pontos;
Kathia Aparecida Lopes de Freitas Seixas, nível G-81, 90 pontos, e Maria José Oliveira Rodrigues, nível
G-49, 58 pontos.
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 - MG, 01 de março de 2.016.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
 Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº057/2016
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, 3.906/08 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 do vereador José Geraldo Cardoso ,  conforme descrito a
seguir: 01 cargo de Assessor Parlamentar G-116, 125 pontos;  01 cargo de Assessor Parlamentar G-83,
92 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-76, 85 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-55,
64 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-41, 50 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-38,
47 pontos. Total de pontos: 463.
 Artigo 2º- Alterar, a partir do dia 01 (primeiro) de março de 2016, os níveis de vencimentos dos cargos
de Assessor Parlamentar, das servidoras a seguir, lotadas no gabinete do mesmo vereador: Alessandra
Cardoso Santos Gomes, nível G-76, 85 pontos; Cilene Aparecida Leite, nível G-41, 50 pontos; Dayane
Ferreira Silva, nível G-116, 125 pontos; Edna Aparecida Andrade Mota, nível G-55, 64 pontos; Marina
Elizabeth Rodrigues, nível G-38, 47 pontos, Wanessa Sobreira Chaves, nível G-83, 92 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 - MG, 01 de março de 2.016.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
 Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº058/2016
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, 3.906/08 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 do vereador  Antonio Silveira de Sá, conforme descrito a
seguir: 01 cargo de Assessor Parlamentar G-100, 109 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-61,
70 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-46, 55 pontos; 04 cargos de Assessor Parlamentar G-
37, 46 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-36, 45 pontos. Total de pontos: 463.
Artigo 2º - Alterar, a partir do dia 01 (primeiro) de março de 2016, os níveis de vencimentos dos cargos
de Assessor Parlamentar, dos servidores a seguir, lotados no gabinete do mesmo vereador: Daiane
Batist a Moura, nível G-37, 46 pontos; Elza Alves Medeiros Santos , nível G-37, 46 pontos; Gilmar
Junio Dias Lima , nível G-37, 46 pontos; Lourdes Andréa Aguiar e Silva , nível G-37, 46 pontos; Luiz
Antonio Sá de Oliva , nível G-100, 109 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 - MG, 01 de março de 2.016.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
 Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº059/2016
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, 3.906/08 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 do vereador Eduardo Rodrigues Madureira , conforme descrito
a seguir: 01 cargo de Assessor Parlamentar G-129, 138 pontos;  01 cargo de Assessor Parlamentar G-
66, 75 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-62, 71 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-
56, 65 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-53, 62 pontos;  01 cargo de Assessor Parlamentar G-
43, 52 pontos. Total de pontos: 463.

Artigo 2º- Exonerar, a partir do dia 01 (primeiro) de março de 2016, os servidores a seguir,  lotados no
gabinete do mesmo vereador, do cargo de Assessor Parlamentar, que vinham exercendo, em comissão,
neste legislativo: Bruno Soares Lopes, nível G-42, 51 pontos; Márcio Cardoso Silva, nível G-35, 44 pontos
e Valéria Maria Nogueira Demier, nível G-45, 54 pontos.
Artigo 3º -Alterar o nível de vencimento do cargo de Assessor Parlamentar, dos servidores a seguir,
lotados no gabinete do mesmo vereador: Eliane Soares de Lima, nível G-56, 65 pontos; João Nunes
Figueiredo, nível G-62, 71 pontos.
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 - MG, 01 de março de 2.016.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS

 Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº060/2016
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
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de 12/12/2006, nas Leis nº 3002/02, 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 do vereador Domingos Edmilson Magalhães  conforme
descrito a seguir: 01 cargo de Assessor Parlamentar G-176, 185 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar
G-126, 135 pontos;  01 cargo de Assessor Parlamentar G-41, 50 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar
G-39, 48 pontos;  01 cargo de Assessor Parlamentar G-36, 45 pontos. Total de pontos: 463.
Artigo 2º - Exonerar, a partir do dia 01 (primeiro) de março de 2016, os servidores a seguir,  lotados no
gabinete do mesmo vereador, do cargo de Assessor Parlamentar, que vinham exercendo, em comissão,
neste legislativo: Antônio Luiz Amaral Figueiredo, nível G-44, 53 pontos; Evely Vieira Oliva, nível G-41,
50 pontos; Manoel William Botelho Soares, nível G-35, 44 pontos e Pedro Souza Goulart, nível G-35, 44
pontos.

Artigo 3º - Alterar os níveis de vencimentos dos cargos de Assessor Parlamentar, dos servidores a
seguir, lotados no gabinete do mesmo vereador: Maria Ildevan Freitas Maia, nível G-176, 185 pontos e
Valnor Ferreira Aguiar, nível G-126, 135 pontos.

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 - MG, 01 de março de 2.016.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS

 Presidente da Câmara

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº061/2016
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, nº24 de 18/04/2002, nº125
de 12/12/2006, nas Leis nº 3002/02, 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 Maria das Graças Correa de Souza ,  conforme
descrito a seguir: 01 cargo de Assessor Parlamentar G-116, 125 pontos; 04 cargos de Assessor Parlamentar
G-41, 50 pontos; 02 cargos de Assessor Parlamentar G-35, 44 pontos. Total de pontos: 413.

Artigo 2º - Exonerar, a partir do dia 01 (primeiro) de março de 2016, os servidores a seguir, lotados no
gabinete da mesma vereadora, do cargo de Assessor Parlamentar, que vinham exercendo, em comissão,
neste legislativo: Clara Marcele Oliveira Ribeiro, nível G-41, 50 pontos; Edmo Geraldo de Oliveira Filho,
nível G-41, 50 pontos; Fernando dos Reis Veloso,  nível G-51, 60 pontos.
Artigo 3º - A presente port aria entra em vigor na dat a de sua publicação no lugar de costume.
 PUBLIQUE -SE E CUMPRA -SE

Câmara Municipal de Montes Claros - MG, 01 de março de 2.016.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
 Presidente da Câmara

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº62/2016
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, nº24 de 18/04/2002, nº 125
de 12/12/2006, nas Leis nº 3002/02, 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 do vereador Raimundo Pereira da Silva , conforme descrito a
seguir: 01 cargo de Assessor Parlamentar G-137, 146 pontos;  02 cargos de Assessor Parlamentar G-64,
73 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-52, 61 pontos; 02 cargos de Assessor Parlamentar G-
46, 55 pontos. Total de pontos: 463.

Artigo  2º -  Exonerar, a partir do dia 01 (primeiro) de março de 2016, o servidor Paulo Pedro dos
Santos ,  lotado no gabinete do mesmo vereador, do cargo de Assessor Parlamentar, nível G-117, 126
pontos, que vinha exercendo, em comissão, neste legislativo.

Artigo 3º  - Alterar o nível de vencimento do cargo de Assessor Parlamentar, do servidor a seguir, lotado
no gabinete do mesmo vereador: Cláudio Márcio de Jesus,  nível G-137, 146 pontos.

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 - MG, 01 de março de 2.016.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
 Presidente da Câmara

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº063/2016
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, 3.906/08 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 do vereador André Ricardo Alves Martins, conforme descrito
a seguir: 01 cargo de Assessor Parlamentar G-106, 115 pontos;  01 cargo de Assessor Parlamentar G-
46, 55 pontos; 03 cargos de Assessor Parlamentar G-41, 50 pontos; 03 cargos de Assessor Parlamentar
G-35, 44 pontos. Total de pontos: 452.
Artigo 2º - Alterar o nível de vencimento do cargo de Assessor Parlamentar, dos servidores a seguir,
lotados no gabinete do mesmo vereador: Diego Ramos Lopes, nível G-41, 50 pontos e  Ellen Roberta dos
Reis Oliveira, nível G-41, 50 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 - MG, 01 de março de 2.016.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
 Presidente da Câmara

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº064/2016
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, 3.906/08 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 do vereador Edwan Carlos de Quadros Lopes ,  conforme
descrito a seguir: 01 cargo de Assessor Parlamentar G-41, 50 pontos; 02 cargos de Assessor Parlamentar
G-40, 49 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-39, 48 pontos; 03 cargos de Assessor Parlamentar
G-36, 45 pontos; 03 cargos de Assessor Parlamentar G-35, 44 pontos; . Total de pontos: 463.

Artigo 2º - Exonerar, a partir do dia 01 (primeiro) de março de 2016, os servidores a seguir,  lotados no
gabinete do mesmo vereador, do cargo de Assessor Parlamentar, que vinham exercendo, em comissão,
neste legislativo: Arlene Aparecida de Oliveira Araújo, nível G-36, 45 pontos; Gustavo Alves Magalhães,
nível G-43, 52 pontos e Paulo Roberto Amorim Nery, nível G-35, 44 pontos.
Artigo 3º - Alterar o nível de vencimento do cargo de Assessor Parlamentar, dos servidores a seguir,
lotados no gabinete do  mesmo vereador: Arlete Silvestre de Souza, nível G-40, 49 pontos; Humberto
Ribeiro Veloso, nível G-35, 44 pontos; Ildeci Barbosa Meireles nível G-41, 50 pontos; José Antônio de
Almeida, nível G-35, 44 pontos; José Manoel Pinheiro, nível G-35, 44 pontos; Luiz Henrique Santos
Gonzaga, nível G-40, 49 pontos; Rodrigo Silva Soares, nível G-36, 45 pontos; Silvana Aparecida Nunes
Oliveira e Lima, nível G-36, 45 pontos.
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 - MG, 01 de março de 2.016.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
 Presidente da Câmara

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº065/2016
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 nº 3002/02, 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:
Artigo1º- Alterar a estrutura do Gabinete do vereador  Sérgio Pereira dos Santos conforme descrito a
seguir: 01 cargo de Assessor Parlamentar G-174, 183 pontos;  01 cargo de Assessor Parlamentar G-71,
80 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-59, 68 pontos; 03 cargos de Assessor Parlamentar G-
35, 44 pontos. Total de pontos: 463.
Artigo 2º- Exonerar, a partir do dia 01 (primeiro) de março de 2016, a servidora Sarah Lilibeth Gontijo e
Barcellos T eixeira, lotada no gabinete do mesmo vereador, do cargo de Assessor Parlamentar, nível G-
35, 44 pontos, que vinha exercendo, em comissão, neste legislativo.

Artigo 3º- Alterar o nível de vencimento do cargo de Assessor Parlamentar, dos servidores a seguir,
lotados no gabinete do  mesmo vereador: Afrânio Eleutério Nogueira, nível G-174, 183 pontos; Marco
Aurélio dos Santos, nível G-71, 80 pontos; Margareth Ferreira dos Santos, nível G-59, 68 pontos.

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 - MG, 01 de março de 2.016.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
 Presidente da Câmara

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº066/2016
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, 3.906/08 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 do vereador Rodrigo Maia de Oliveira, conforme descrito a
seguir: 01 cargo de Assessor Parlamentar G-119, 128 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-87,
96 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-54, 63 pontos; 04 cargos de Assessor Parlamentar G-35,
44 pontos. Total de pontos: 463.

Artigo  2º– Exonerar, a partir do dia 01 (primeiro) de março de 2016, os servidores lotados no gabinete do
mesmo vereador, dos cargos de Assessor Parlamentar, que vinham exercendo, em comissão, neste
legislativo: Ana Maria Gonçalves Reis, nível G-35, 44 pontos; Morris Albert Alves Silva , nível G-35, 44
pontos.

Artigo 3º–  Alterar os níveis de vencimentos dos cargos de Assessor Parlamentar, dos servidores a seguir,
lotados no gabinete do mesmo vereador: João Carlos Prates Bertolino , nível G-35, 44 pontos; Victor
Rodrigues Ataíde, nível G-87, 96 pontos.
Artigo 4º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação no lugar de costume.

PUBLIQUE -SE E CUMPRA -SE
Câmara Municip al de Montes Claros - MG , 01 de março de 2.016.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
 Presidente da Câmara

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº067/2016
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, 3.906/08 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 do vereador Valcir Soares da Silva  conforme descrito a
seguir: 01 cargo de Assessor Parlamentar G-82, 91 pontos; 09 cargos de Assessor Parlamentar G-35, 44
pontos. Total de pontos: 487 .

Artigo 2º - Alterar o nível de vencimento do cargo de Assessor Parlamentar, dos servidores a seguir,
lotados no gabinete do mesmo vereador: Eduardo Antônio Gomes Pedroga, nível G-35, 44 pontos; Gina
Maria Rodrigues Borges, nível G-35, 44 pontos; Karine de Fátima Alves de Souza, nível G-35, 44 pontos;
Osvaldo Soares da Rocha, nível G-35, 44 pontos; Simone Aparecida Seixas Ribeiro, nível G-35, 44 pontos;
Tiago Silva Martins, nível G-82, 91 pontos.
Artigo 3º - Nomear, a partir do dia 01 (primeiro) de março de 2016, para exercer, em comissão, o cargo de
Assessor Parlamentar, ocupando vaga existente no gabinete do mesmo vereador, a servidora  a seguir,
que está sendo transferida do cargo que vinha exercendo em comissão junto à Escola do Legislativo:
Adilene de Araújo Ramos, nível G-35, 44 pontos.

Artigo 4 º - Por se tratar de cargo comissionado, cuja exoneração se dá “ad nutum”, a servidora ora
nomeada será exonerada tão logo expire o mandato do vereador que a indicou, ou a qualquer tempo, por
ato da Presidência deste Legislativo.
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Artigo 5º -  A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação no lugar de costume.
PUBLIQUE -SE E CUMPRA -SE

Câmara Municip al de Montes Claros - MG , 01 de março de 2.016.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
 Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº068/2016
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, 3.906/08 e posteriores alterações e as Instruções
Administrativas nº 02 e 03/2016  deste Legislativo e demais legislações em vigor,RESOLVE:
Artigo 1º – Alterar a estrutura do gabinete do vereador Waldiney da Silva, conforme descrito a seguir:
01 cargo de Assessor Parlamentar G-246, 255 pontos;  01 cargo de Assessor Parlamentar G-141, 150
pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-499, 58 pontos;. Total de pontos: 463.
Artigo 2º - Alterar o nível de vencimento do cargo de Assessor Parlamentar, dos servidores a seguir,
lotados no gabinete do  mesmo vereador: Aparecida Célia Rodrigues Assis, nível G-49, 58 pontos; Arlen
Xavier Ferreira, nível G-246, 255 pontos.
Artigo 3º  - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação no lugar de costume.
PUBLIQUE -SE E CUMPRA -SE

Câmara Municip al de Montes Claros - MG , 01 de março de 2.016.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
 Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº069/2016
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, 3.906/08 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 do vereador Altemar de Freit as Cardoso , conforme descrito
a seguir: 01 cargo de Assessor Parlamentar G-269, 278 pontos;  01 cargo de Assessor Parlamentar G-
67, 76 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-56, 65 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-
35, 44 pontos. Total de pontos: 463.

Artigo  2º -  Exonerar, a partir do dia 01 (primeiro) de março de 2016, o servidor Renan Guilherme Medeiros
de Azevedo,  lotado no gabinete do mesmo vereador, do cargo de Assessor Parlamentar, nível G-107,
116 pontos, que vinha exercendo, em comissão, neste legislativo.

Artigo 3º  - Alterar o nível de vencimento do cargo de Assessor Parlamentar, dos servidores a seguir,
lotados no gabinete do mesmo vereador: Juliano Sampaio Marques nível G-269, 278 pontos; Maria Nelita
Oliveira Mendes, nível G-67, 76 pontos; Shilmier Frederico Rodrigues Soares, nível G-56, 65 pontos.

Artigo 4º  - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação no lugar de costume.

PUBLIQUE -SE E CUMPRA -SE
Câmara Municip al de Montes Claros - MG , 01 de março de 2.016.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
 Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº070/2016
 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, 3.906/08 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 do vereador Fernando Antônio Dias de Andrade,  conforme
descrito a seguir: 01 cargo de Assessor Parlamentar G-98, 107 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar
G-83, 92 pontos; 06 cargos de Assessor Parlamentar G-35, 44 pontos. Total de pontos: 463.
Artigo 2º- Exonerar, a partir do dia 01 (primeiro) de março de 2016, os servidores a seguir,  lotados no
gabinete do mesmo vereador, dos cargos de Assessor Parlamentar, que vinham exercendo, em comissão,
neste legislativo: Felipe Augusto Marques, nível G-35, 44 pontos; Gabriela Regina Abreu, nível G-46, 55
pontos e Rosa Teixeira Costa Reis, nível G-35, 44 pontos.
Artigo 3º-  Alterar o nível de vencimento do cargo de Assessor Parlamentar, do servidor a seguir, lotado
no gabinete do mesmo vereador: Júlio César Cardoso Carvalho, nível G-98, 107 pontos.
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 - MG, 01 de março de 2.016.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
 Presidente da Câmara

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

Comissão Permanente de Licit ação e Julgamentos

ATA DE RESULTADO DE HABILIT AÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2016 -
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2016.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE, com maior desconto linear na planilha.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos da Lei nº 8.666/93 e demais disposições deste Edital.

OBJETO DA LICITAÇÃO : Contratação de empresa especializada para execução de estruturas metálicas
do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal (hall, centro de convenções e gabinete) em Montes
Claros/MG.

Aos 03 (três) dias do mês de março 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 14h30min, reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitações e Julgamentos, nomeada pela Portaria nº 3.362 de 10 de dezembro de 2015.
A Senhora Presidente em exercício da Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos, Nilma Silva
Antunes adotou os seguintes procedimentos: Compôs a mesa, a qual passou a contar com as seguintes
pessoas: Nilma Silva Antunes  - Presidente da C.P.L.J, Diosmar Soares da Silva - Secretário da C.P.L.J,
Karen Daniela Magalhães de Castro -  Membro da C.P.L.J. Dando início ao certame, a Presidente da
Comissão Permanente de Licitação e Julgamento apresentou a documentação das seguintes empresas
participantes no certame: ETEMI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS – EPP, CVE MAROCLO
CONSTRUTORA EIRELI EPP, METALÚRGICA  E CONSTRUÇÕES BRASIL  EIRELI EPP, TORRES DE
AÇO ESTRUTURAS METÁLICAS L TDA, TP CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENT OS LTDA, TFF
CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, KONQUISTA CONSTRUTORA LTDA, HABITAÇO LTDA –
EPP, SLF ENGENHARIA  LTDA e LÍNEA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME. Após uma análise detalhada
de todos os documentos, verificou que a empresa HABITAÇO LTDA – EPP apresentou balanço patrimonial
sem registro na Junta Comercial e CND municipal sem autenticação, ficando assim INABILITADA . Quanto
às empresas: ETEMI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS – EPP, CVE MAROCLO CONSTRUTORA EIRELI
EPP, METALÚRGICA  E CONSTRUÇÕES BRASIL  EIRELI EPP, TORRES DE AÇO ESTRUTURAS
METÁLICAS L TDA , TP CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENT OS LTDA, TFF CONSTRUÇÕES E
MONTAGENS LTDA , KONQUISTA CONSTRUTORA LTDA, SLF ENGENHARIA  LTDA e LÍNEA
EMPREENDIMENTOS EIRELI ME. atenderam todos os requisitos do edital ficando assim HABILITADAS .
Fica determinado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventual recurso, contados a partir da publicação
desta ata, conforme determina o art. 109, inciso I, “a” da Lei nº 8.666/93. A presente ata será publicada na
íntegra no Diário Oficial Eletrônico do Município e encaminhada via e-mail para as empresas acima
citadas. Nada mais havendo a tratar, eu Diosmar Soares da Silva, lavrei a presente ata que após lida e
aprovada será assinada por todos. Prefeitura de Montes Claros, aos 03 (três) dias do mês de março do
ano de 2016.

_____________________                                                                       ____________________
Nilma Silva Antunes                                                                                 Diosmar Soares da Silva
Presidente – CPLJ                                                                                      Secretário - CPLJ

______________________________
Karen Daniela Magalhães de Castro

Membro da C.P.L.J

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
Av. Cula Mangabeira, 21 1 – telefone – 0xx-38-3229-3020 – fax – 0xx-38-3229-3182

CEP -  39.401-002  -  Montes  Claros – MG

EXTRATO Nº 0029/2016 - RESULTADOS DE PREGÕES
O Pregoeiro Municipal na forma da Lei Federal  n.º 8.666/93 e alterações tornam público o Contrato,
referente ao Processo Licitatório abaixo identificado:

Contrato P2816-1– processo nº 0028/2016 – pregão eletrônico nº 0010/2016 – objeto: Aquisição de
gêneros alimentícios para atender a Secretaria de Desenvolvimento Social (Restaurante Popular e
Unidades de Acolhimento Institucional) para o exercício de 2016, a preço unitário dos lotes 01, 02, 03,
04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12. Contratada: CASA DE CARNES BETIM EIRELI – EPP , inscrita no
CNPJ/MF sob o nº. 12.144.840/0001-07. Valor Total: R$ 666.724,20(seiscentos e sessenta e seis mil,
setecentos e vinte e quatro reais e vinte centavos). O presente Contrato terá vigência até 31/12/2016,
tendo como termo inicial a assinatura do presente contrato. Contrato assinado em 26 de fevereiro de
2016.

Montes Claros (MG), 03 de março de 2016.
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA DE MONTES CLAROS
Av. Cula Mangabeira, 21 1 – telefone – 0xx-38-3229-3020 – fax – 0xx-38-3229-3182

CEP -  39.401-002  -  Montes  Claros – MG

EXTRATO Nº 30/2016 - RESULTADOS DE PREGÕES
O Pregoeiro Municipal na forma da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações torna público o Resultado Final
do Processo Licitatório abaixo identificado:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0053/2015 -  Processo nº. 0129/2015
Objeto: Registro de preços p ara futura e eventual aquisição de equip amentos p ara implant ação de

academias ao ar livre no Município de Montes Claros.

Em análise ao Processo Licitatório em epígrafe, o MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/

MG, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Wagner de Paulo

Santiago, e pela Presidente da Comissão Permanente de Licitações e Julgamento, Nilma Silva Antunes,

que a esta subscrevem, manifesta-se nos seguintes termos. O Município de Montes Claros tornou público

o edital do processo licitatório em epígrafe, no qual ADRIANE MARQUES FERNANDES - ME , inscrita no

CNPJ/MF sob o nº. 08.702.149/0001-24, com sede na Rua Giosep Verdi, nº. 216, no Bairro Jardim

Fluminense, na cidade de Campo Grande/MS, com o CEP. 79.116-050, sagrou-se vencedora, registrando

o seu preço para os lotes 02, 03, 09, 10, 11, 12,14, 15, 16, 17, 18, 20 e 22. Conforme Memorando SMEJC/

CAA/TCRS/673/2015, datado de 11/12/2015, da lavra do Secretário Municipal de Esportes, Sr. Antônio

Eustáquio Gomes, acostado às fls. 385-389 dos autos, não obstante a Contratada tenha recebido as

Ordens de Compras nos termos especificados no instrumento convocatório, não adimpliu a sua obrigação,

trazendo danos ao interesse público visado com a realização do certame. Devidamente Notificada (fls.

390-392) a Contratada quedou-se inerte, conforme documento de fls. 393. Diante do exposto, com

fundamento no artigo 7º, da Lei nº. 10.520/2002 c/c artigo 87, da Lei nº. 8.666/93, e item 1 do Titulo XV –

Das Sanções Administrativas do Edital do Processo nº. 0129/2015, na modalidade Pregão Eletrônico nº.

0053/2015 e cláusula sexta da Ata de Registro de Preços firmado nos autos do mesmo procedimento

licitatório, o Município de Montes Claros decide por cancelar o registro dos preços de ADRIANE

MARQUES FERNANDES – ME e aplicar-lhe a penalidade de impedimento de licit ar e contrat ar com

o Município pelo prazo de 03 (três) anos. Publique-se o extrato desta decisão no Diário Oficial do

Município de Montes Claros para conhecimento de todos os interessados e intime-se a empresa ora

penalizada para exercer, se for do seu interesse, o direito de recurso nos termos do artigo 109 da Lei nº.

8.666/93.
Montes Claros/MG, 24 de fevereiro de 2016.
Nilma Silva Antunes
Presidente da CPLJ
Wagner de Paulo Santiago
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Montes Claros (MG), 03 de Março de 2016.
Pregoeiro Municipal
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