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Município de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

Decreto nº 3.447, 18 de novembro de 2016

Dispõe sobre o encerramento do Exercício
Financeiro de 2016 nos órgãos e entidades
da Administração Pública Municip al.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTES
CLAROS , no uso de suas atribuições legais, nos
termos do inciso I, do art. 99 da Lei Orgânica do
Município, considerando o disposto na Lei
Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 e
considerando a Lei n° 4.320, de 17 de março de
1964;

DECRETA:

Art. 1º - Para encerramento do exercício
financeiro de 2016, os órgãos que compõem a
Administração Direta e Indireta, bem como as
Diretorias de Compras, Contabil idade ou
unidades equivalentes, no âmbito das respectivas
competências, devem adotar as normas legais e
regulamentares aplicáveis e os procedimentos
preparatórios estabelecidos neste Decreto de
acordo com as seguintes datas limites:

I - até o dia 25 de novembro de 2016 para emissão
e envio das solicitações de Notas de Empenho –
NE à Diretoria de Contabilidade;
II - até o dia 16 de dezembro de 2.016 para
formalização e envio das medições de contratos
para emissão de Subempenho à Diretoria de
Contabilidade;
III - até o dia 09 de dezembro de 2.016 para
recebimento de mercadorias nos almoxarifados

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 297/2016

A Comissão Permanente de Licit ação e
Julgamento torna público a Revogação referente
ao processo abaixo relacionado:

TERMO DE REVOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0447/2015 –
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 047/2015  –
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE
MONTES CLAROS. O Prefeito Municip al de
Montes Claros - MG , no uso de suas atribuições
legais, consoante o disposto no artigo 49 da Lei
Federal 8.666/93 e suas alterações, resolvem
pela REVOGAÇÃO do processo de licit ação
acima referenciado, devido à suspensão do
Tribunal de Cont as do Est ado de Minas Gerais,
conforme o ofício n° 21760/2015 – SEC/2ª
Câmara, exarado pelo Exmo. Senhor
Conselheiro W anderley Ávila.

Montes Claros (MG), 21 de novembro de 2016.

Comissão Permanente de Licitação e Julgamento

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 0158/2016

Termo de adit amento:

 Processo n° 01 18/2015, Pregão Presencial nº
049/2015. Contratado: CONSTRUTORA E
TRANSPORTADORA SANTO ANTÔNIO LTDA -
ME. SegundoT ermo de Adit amento : Os prazos
de vigência do contrato e p ara a prest ação de
serviço , previstos na Cláusula Quarta do Contrato
inicial, ficam prorrogados por mais 37 (trint a e
sete) dias , tendo como termo inicial 25.1 1.2016
e termo final 31.12.2016.  Firmado em 07 de

novembro 2016.

Montes Claros, 21 de novembro de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 0298/2016

Termo de Adit amento

Contrato nº P25415-1 Processo nº 254/2015 –
Concorrência 0058/2015 –  Contratado: LÍNEA
EMPREENDIMENTOS LTDA-ME  – Quarto T ermo
de Adit amento : O prazo p ara a prest ação de
serviços , previsto na Cláusula Sexta do contrato
inicial, fica prorrogado por mais 03 (três) meses,
a partir de 29.09.2016 com término previsto p ara
28.12.2016. Firmado em 27 de setembro de 2016.

Montes Claros (MG), 21 de novembro de 2016

 PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 299/2016

A Comissão Permanente de Licit ação e
Julgamento torna público a Ratificação do
processo abaixo relacionado:

RATIFICAÇÃO

Processo nº 357/2016 – Dispensa nº 084/2016
– cujo objeto é a locação de imóvel para
funcionamento da Estratégia da Saúde da Família
(ESF) BELA VISTA. Contratado:  SERGIO
ANDERSON VELOSO PEREIRA , cujo valor total
é de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais),
pago mensalmente o valor de R$ 1.100,00 (um
mil e cem reais). Ratificado em 18 de novembro
de 2016.

 Montes Claros (MG), 21 de novembro de 2016.

Comissão Permanente de Licitações e
Julgamento

do Município e encaminhamento das respectivas
notas fiscais à Contabilidade;
IV - até o dia 21 de dezembro de 2.016 para
protocolo das respectivas prestações de contas dos
adiantamentos recebidos na Secretaria Municipal
de Finanças, inclusive diárias de viagem;
V - até o dia 29 de dezembro de 2016 para o
pagamento de despesas orçamentárias e
extraorçamentárias;
VI - até o dia 09 de dezembro de 2016 o setor de
patrimônio encaminhará a contabilidade a relação
por item e valores dos bens moveis e imóveis
adquiridos, baixados ou alienados no exercício
2016;
VII - até o dia 30 de janeiro de 2017 para
encaminhar à Controladoria Geral do Município
relatório com as metas fiscais realizadas em
relação às fixadas na Lei Orçamentária Anual -
LOA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Plano
Plurianual - PPA, em cumprimento ao art. 12 da
Instrução Normativa 12/2011, do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais – TCE/MG.

Art. 2º - Os agentes e as unidades mencionados
no art. 1º do presente Decreto, para fins de
encerramento do exercício financeiro de 2016,
devem adotar os procedimentos típicos de análise,
conciliação e ajuste das contas que afetam os
resultados financeiro, econômico e patrimonial do
Município, bem como daquelas cujos saldos serão
transferidos para o exercício subsequente.

§1º As contas movimentadas em instituição
bancária devem ter seus saldos devidamente
conciliados pela unidade gestora responsável pelas
respectivas movimentações e as conciliações
revisadas pelo gestor ou responsável que as
manterá a disposição dos órgãos de controle
interno e externo.

§2º As conciliações de todas as contas correntes
bancárias devem ser realizadas, diariamente,
inclusive durante o mês de dezembro, devendo ser
adotadas medidas efetivas para investigação e
regularização de eventuais pendências.

§3º Compete ao Diretor de Contabilidade ou
responsável equivalente, a obrigatoriedade de
dentro do exercício, promover a conciliação e
ajustes das contas patrimoniais de acordo com o
princípio contábil da oportunidade, objetivando a
fidedignidade e consistência das informações sobre
o patrimônio do órgão ou entidade.

§4º Compete ainda ao Diretor Contabilidade ou
responsável equivalente, a conferência dos dados
enviados ao Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais - TCE-MG, confrontando-os com os registros
do Sistema Informatizado utilizado pelo Município
de Montes Claros.

§5º As diferenças porventura apuradas deverão ser
objeto de medidas administrativas a serem
adotadas pelos dirigentes dos órgãos e entidades
para sua regularização, bem como de notas
explicativas, que deverão ser encaminhadas a
Controladoria Geral do Município, no prazo de 10
(dez) dias úteis, para serem anexadas ao processo
de prestação de contas anual.

Art. 3º -  Excetuam-se do disposto no art. 1º deste
Decreto, os empenhos referentes a despesas com
pessoal, dívida pública, bem como a despesas
consideradas urgentes e inadiáveis, e aquelas
destinadas ao cumprimento dos gastos
constitucionais com educação e saúde, desde que
autorizadas expressamente pela Comitê de
Execução Orçamentária – CEOR.

Art. 4º -  As unidades gestoras terão até o dia 16 de
dezembro de 2016, para tornarem disponíveis com
as devidas justificativas os saldos de empenhos
não liquidados passíveis de cancelamento.

Parágrafo Único.  A Secretaria Municipal Finanças
diligenciará no sentido de que todas as anulações
de empenho ou de saldo de empenhos não
liquidados estejam finalizadas até o dia 30 de
dezembro de 2016.

Art. 5º -  As despesas a serem inscritas em Restos
a Pagar  Não Processadas e consequentes
cancelamentos são de responsabilidade de cada

ordenador da despesa e deverão estar em estrita
observância à legislação.

Art. 6º - A Secretaria de Finanças deverá manter
classificada, rigorosa e diariamente, a receita
arrecadada.

Art. 7º -  A Gerência do Tesouro Municipal deverá
encaminhar à Diretoria de Contabilidade o último
movimento de pagamentos realizados no mês de
dezembro de 2016, até o dia 10 de janeiro de 2017.

Art. 8º -  A Procuradoria Adjunta de Fazenda deverá
encaminhar à Secretaria Municipal de Finanças o
relatório de saldos existentes em dívida ativa no
final do exercício de 2016, até o dia 23 de janeiro
de 2017.

Art. 9º -  Em virtude dos prazos para publicação
do Relatório Resumido de Gestão Orçamentaria,
referente ao sexto bimestre e do Relatório de
Gestão Fiscal, referente ao terceiro quadrimestre,
previstos na LC 101/00 a  Câmara Municipal de
Montes Claros e a PREVMOC deverão encaminhar
à Secretaria de Finanças, até o dia 20 de janeiro
de 2017, o Balancete Mensal, o Demonstrativo da
Execução da Despesa referente ao mês de
dezembro de 2016, o inventário dos bens
patrimoniais e a relação dos bens adquiridos no
exercício, para consolidação.

Art. 10 -  Compete à Controladoria Geral do
Município a elaboração do relatório de controle
interno concernente à avaliação da execução da
Lei Orçamentária Anual, em cumprimento ao
disposto no art. 42 da Lei Complementar Estadual
nº 102, de 17 de janeiro de 2008.

Parágrafo único.  Ficam os órgãos e entidades da
Administração Direta e Indireta responsáveis pelo
pronto atendimento às solicitações da
Controladoria Geral do Município, para o
cumprimento do disposto no caput deste artigo,
bem como pelo acompanhamento da execução
das demais disposições deste Decreto.

Art. 11 - A partir da publicação deste Decreto até a
prestação de contas anual do Município são
consideradas urgentes e prioritárias as atividades
vinculadas à Contabil idade e à Apuração
Orçamentária, em todos os órgãos e entidades da
Administração Pública Municipal.

Art. 12 -  Os órgãos e entidades da Administração
Pública Municipal ficam, no prazo máximo de 10
(dez) dias úteis, contados a partir da
disponibilização dos relatórios e demonstrações
contábeis de encerramento de exercício, obrigados
a prestar informações à Controladoria Geral do
Município, contendo notas explicativas relativas
aos fatos que possam influir na interpretação dos
resultados do exercício, bem como às incorreções
de processamento que possam ocorrer nos
balanços, anexos e demonstrativos de
encerramento de exercício.

Parágrafo único.  A não manifestação, no prazo
estabelecido no caput deste artigo, implicará
validação dos resultados processados
automaticamente pelo Sistema Informatizado e na
responsabil ização do Gestor no caso de
inconsistências.

Art. 13 -  O não cumprimento dos prazos
estabelecidos neste Decreto implicará
responsabilidade do Servidor, do Gestor, do
responsável pela Contabilidade ou unidade
equivalente e dos demais responsáveis no âmbito
de suas áreas de competência, ensejando
apuração de ordem funcional, nos termos da
legislação vigente.

Art. 14 -  Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogando as disposições em
contrário.

Montes Claros (MG), 18 de novembro de 2016.

José V icente Medeiros
Prefeito de Montes Claros

em exercício
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PREFEITURA DE MONTES CLAROS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENT O E GESTÃO

Sindicância Acusatória n o 04/2015

DECISÃO
Aprovamos o Relatório da Corregedoria, adotando-
o como razões de decidir para, face ao
descumprimento do que dispõe o artigo 131, em
seu inciso  III,  da Lei Municipal nº 3.175 de 23 de
dezembro de 2003, e, o artigo 14, em seus incisos
I e VI, da Lei Municipal de nº 3.177 de 23 de
dezembro de 2003, aplicar ADVERTÊNCIA ao
servidor Rafael Pereira de Almeida, agente de
combate a dengue, matrícula nº 68410-4/1 , nos
termos do que dispõem os artigos 143 e 156, inciso
II, do mesmo dispositivo legal retro mencionado;
ratificando o instrumento de fls. 06 dos presentes
autos.
Publique-se a presente decisão.
Montes Claros, 28 de setembro de 2016.

Wilson Atair Ramos
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA SEPLAG Nº 27/2016

DISPÕE SOBRE A ADVERTÊNCIA APLICADA A
SERVIDOR EM RAZÃO  DE PROCEDIMENTO
DISCIPLINAR

O Secretário Municipal de Planejamento e Gestão,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 156, inciso II, da Lei Municipal nº 3175 de
23 de dezembro de 2003;

CONSIDERANDO conclusão da Sindicância
Acusatória nº 04/2015 aos 21/03/2016, que após
análise de todos os substratos fáticos e jurídicos
pela Comissão Julgadora, culminou com a
sugestão de advertência ao servidor municipal
Rafael Pereira de Almeida, por descumprimento
do dever contido nos incisos I e VI, do artigo 14 da
Lei Municipal de nº 3.177 de 23 de dezembro de
2003, e, no inciso III, do artigo 131 da   Lei Municipal
nº 3175 de 23 de dezembro de 2003; com base no
artigo 141, inciso I, e, artigo 143, do mesmo
dispositivo  legal retro mencionado.

RESOLVE:

Art. 1° . ADVERTIR o servidor RAFAEL PEREIRA
DE ALMEIDA, matrícula nº 68410-4/1, cargo de
AGENTE DE COMBATE A DENGUE, 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.

Montes Claros, 28 de setembro de 2016.

Wilson Atair Ramos
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Sindicância Acusatória n o 031/2014

DECISÃO

Aprovamos o Relatório da Corregedoria, adotando-
o como razões de decidir para, face ao
descumprimento do que dispõe o artigo 131, em
seu inciso  III,  da Lei Municipal nº 3.175 de 23 de
dezembro de 2003, e, o artigo 14, em seus incisos
I e VI, da Lei Municipal de nº 3.177 de 23 de
dezembro de 2003,aplicar ADVERTÊNCIA  ao
servidor Leandro Christiano Guedes Martins,
agente de combate a endemias, matrícula nº
60255-8/1, nos termos do que dispõem os artigos
143 e 156, inciso II, do mesmo dispositivo legal
retro mencionado; ratificando o instrumento de fls.
03 dos presentes autos.
Publique-se a presente decisão.
Montes Claros, 28 de setembro de 2016.

Wilson Atair Ramos
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA SEPLAG Nº 28/2016

DISPÕE SOBRE A ADVERTÊNCIA APLICADA A
SERVIDOR EM RAZÃO  DE PROCEDIMENTO
DISCIPLINAR

O Secretário Municipal de Planejamento e Gestão,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 156, inciso II, da Lei Municipal nº 3175 de
23 de dezembro de 2003;

CONSIDERANDO conclusão da Sindicância
Acusatória nº 031/2014 aos 20/09/2016 que, após
análise de todos os substratos fáticos e jurídicos
pela Comissão Julgadora, culminou com a

sugestão de advertência ao servidor municipal
Leandro Christiano Guedes Martins, por
descumprimento do dever contido nos incisos I e
VI, do artigo 14 da Lei Municipal de nº 3.177 de 23
de dezembro de 2003, e, no inciso III, do artigo
131 da   Lei Municipal nº 3175 de 23 de dezembro
de 2003; com base no artigo 141, inciso I, e, artigo
143, do mesmo dispositivo  legal retro mencionado.

RESOLVE:

Art. 1° .  ADVERTIR o servidor LEANDRO
CHRISTIANO GUEDES MARTINS, matrícula nº
60.255-8/1, cargo de AGENTE DE COMBATE A
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.

Montes Claros, 28 de setembro de 2016.

Wilson Atair Ramos
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Sindicância Acusatória n o 16/2015

DECISÃO

Aprovamos o Relatório da Corregedoria, adotando-
o como razões de decidir para, face à inexistência
de elementos suficientemente inquestionáveis,
fortes o bastante para levar esse órgão corregedor
a concluir pela culpabilidade do Sindicado,
coadunar com o ARQUIVAMENTO do presente
feito, e, retorno do Sindicado a suas atividades
laborais.
Publique-se a presente decisão.

Montes Claros, 28 de setembro de 2016.

Wilson Atair Ramos
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Sindicância Acusatória n o  20/2016

DECISÃO

Aprovamos o Relatório da Corregedoria, adotando-
o como razões de decidir para, face ao
descumprimento do que dispõe o artigo 131, em
seu inciso IX,  da Lei Municipal nº 3.175 de 23 de
dezembro de 2003, aplicar ADVERTÊNCIA ao
servidor Sérgio Murilo Dias, engenheiro civil,
matrícula nº 70238-2/1 , nos termos do que
dispõem os artigos 143 e 156, inciso II, do mesmo
dispositivo legal retro mencionado.
Publique-se a presente decisão.
Montes Claros, 28 de setembro de 2016.

Wilson Atair Ramos
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA SEPLAG Nº 29/2016

DISPÕE SOBRE A ADVERTÊNCIA APLICADA A
SERVIDOR EM RAZÃO  DE PROCEDIMENTO
DISCIPLINAR

O Secretário Municipal de Planejamento e Gestão,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 156, inciso II, da Lei Municipal nº 3175 de
23 de dezembro de 2003;

CONSIDERANDO conclusão da Sindicância
Acusatória nº 020/16 aos 23/09/2016, que após
análise de todos os substratos fáticos e jurídicos
pela Comissão Julgadora, culminou com a
sugestão de advertência ao servidor municipal
Sérgio Murilo Dias, por descumprimento do dever
contido no inciso IX, do artigo 131 da   Lei Municipal
nº 3175 de 23 de dezembro de 2003, com base no
artigo 141, inciso I, e, artigo 143, do mesmo
dispositivo  legal.

RESOLVE:

Art. 1° . ADVERTIR o servidor  SÉRGIO MURILO
DIAS, matrícula nº 70.238-2/1, cargo de
ENGENHEIRO CIVIL, lotado nos quadros da
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos .

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

Montes Claros, 28 de setembro de 2016.

Wilson Atair Ramos
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Sindicância Acusatória n o 18/2016

DECISÃO

Aprovamos o Relatório da Corregedoria, adotando-
o como razões de decidir para, face ao
descumprimento do que dispõe o artigo 131, em
seu inciso  III ,  da Lei Municipal nº 3.175 de 23 de
dezembro de 2003, aplicar ADVERTÊNCIA ao
servidor Pedro Raimundo da Cruz, motorista
carteira “D”, matrícula nº 7543821 , nos termos
do que dispõem os artigos 143 e 156, inciso II, do
mesmo dispositivo legal retro mencionado.
Publique-se a presente decisão.
Montes Claros, 28 de setembro de 2016.

                     Wilson Atair Ramos
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA SEPLAG Nº 30/2016

DISPÕE SOBRE A ADVERTÊNCIA APLICADA A
SERVIDOR EM RAZÃO  DE PROCEDIMENTO
DISCIPLINAR

O Secretário Municipal de Planejamento e Gestão,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 156, inciso II, da Lei Municipal nº 3175 de
23 de dezembro de 2003;
CONSIDERANDO conclusão da Sindicância
Acusatória nº 18/2016 aos 29/08/2016 que, após
análise de todos os substratos fáticos e jurídicos
pela Comissão Julgadora, culminou com a
sugestão de advertência ao servidor municipal
Pedro Raimundo da Cruz, por descumprimento do
dever contido no inciso III , do artigo 131 da   Lei
Municipal nº 3175 de 23 de dezembro de 2003,
com base no artigo 141, inciso I, e, artigo 143, do
mesmo dispositivo  legal.
RESOLVE:
Art. 1° . ADVERTIR o servidor PEDRO
RAIMUNDO DA CRUZ, matrícula nº 360211,
cargo de MOTORISTA CARDEIRA “D”, lotado
nos quadros da Secretaria Municipal de Serviços
Urbanos.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
Montes Claros, 28 de setembro de 2016.

Wilson Atair Ramos
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Sindicância Acusatória n o 14/2015
DECISÃO

Aprovamos o Relatório da Corregedoria, adotando-
o como razões de decidir para, face ao
descumprimento do que dispõe o artigo 131, em
seu inciso X,  da Lei Municipal nº 3.175 de 23 de
dezembro de 2003, aplicar ADVERTÊNCIA ao
servidor Magno Eduardo Almeida Miranda,
agente de combate a endemias, matrícula nº
7262301, nos termos do que dispõem os artigos
143 e 156, inciso II, do mesmo dispositivo legal
retro mencionado.
Publique-se a presente decisão.
Montes Claros, 28 de setembro de 2016.

Wilson Atair Ramos
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA SEPLAG Nº 31/2016

DISPÕE SOBRE A ADVERTÊNCIA APLICADA A
SERVIDOR EM RAZÃO  DE PROCEDIMENTO
DISCIPLINAR

O Secretário Municipal de Planejamento e Gestão,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 156, inciso II, da Lei Municipal nº 3175 de
23 de dezembro de 2003;

CONSIDERANDO conclusão da Sindicância
Acusatória nº 14/2015 aos 27/11/2015, que após
análise de todos os substratos fáticos e jurídicos
pela Comissão Julgadora, culminou com a
sugestão de advertência ao servidor municipal
Magno Eduardo Almeida Miranda, por
descumprimento do dever contido no inciso X, do
artigo 131 da   Lei Municipal nº 3175 de 23 de
dezembro de 2003, com base no artigo 141, inciso
I, e, artigo 143, do mesmo dispositivo  legal.
RESOLVE:
Art. 1° . ADVERTIR o servidor MAGNO EDUARDO
ALMEIDA MIRANDA, matrícula nº 7262301, cargo
de AGENTE DE COMBATE A 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.
Montes Claros, 28 de setembro de 2016.

Wilson Atair Ramos
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Município de Montes Claros - MG
Procuradoria Geral

Decreto nº 3.448, 21 de novembro de 2016

INSTITUI E NOMEIA EQUIPE DE TRANSIÇÃO,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito de Montes Claros, no uso de suas
atribuições legais,  nos termos do inciso VI, do art.
71 e do inciso II, do art. 99, ambos da Lei Orgânica
do Município de Montes Claros e considerando a
Lei Municipal n.º 4.094/09, que: “DISPÕE SOBRE
A INSTITUIÇÃO DE EQUIPE DE TRANSIÇÃO
PELO CANDIDATO ELEITO PARA O CARGO DE
PREFEITO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”

DECRETA:

Art. 1º –  Fica instituída Equipe de Transição, bem
como nomeados os membros abaixo, conforme
indicação do Sr. Prefeito Eleito:

I - Alessandro Freire Pereira;
II - Alexandre Augusto Pereira Braga;
III - Anderson Carvalho Barbosa;
IV - Athos Avelino Pereira;
V - Aurindo José Ribeiro;
VI - Benedito de Paula Said;
VII - Carlos Américo Souto de Freitas;
VIII - Cláudio Rodrigues de Jesus;
IV - Erick Martins Souto;
X - Fábio Edvan Quadros Ribeiro;
XI - Guilherme Augusto Guimarães Oliveira;
XII - Hudson Leonardo de Moura Oliveira;
XIII - Igor Gustavo Dias;
XIV - José Gonzaga Pereira;
XV - José Jarbas Oliveira Silva;
XVI - José Wilson Ferreira Guimarães;
XVII - Osmane Barbosa Neto;
XVIII - Otávio Batista Rocha Machado;
XIX - Paulo Agostinho Pereira Braga;
XX - Suerlene Gonçalves dos Santos.

§ 1º. O Sr. Paulo Agostinho Pereira Braga
exercerá a função de Coordenador da equipe
de transição;

§ 2º. Os Srs. Otávio Batista Rocha Machado e
José Jarbas Oliveira Silva irão compor a equipe,
respectivamente, na qualidade de Advogado
com conhecimento de Direito Público e
Contador Especial ista em finanças e
Contabilidade Pública.

Art. 2º – Fica nomeada a equipe de trabalho abaixo
indicada, para auxiliar os trabalhos da Equipe de
Transição:

I - Antônio Eustáquio Gomes;
II - Áurea Cristina Alves Gonçalves;
III - Claudemir Santos Soares;
IV - Cláudio Silva Versiani;
V - Claudionor Moura Júnior;
VI - Diego de Macedo Fróes;
VII - Éder de Oliveira Martins Júnior;
VIII - Edvaldo Marques Araújo;
IX - Elias Siufi;
X - Fabiano de Oliveira;
XI - Flávio Luís Alves Lopes;
XII - Franklin de Paula Silveira;
XIII - Geraldo Edson de Souza Guerra;
XIV - Ivana Colen Brandão;
XV - João Hamilton Tolentino Trindade;
XVI – Jone Eduardo de Figueiredo Braga;
XVII - Sebastião Caetano Prates;
XVIII - Suely dos Reis Nobre Ferreira;
XIX - Thiago Cruz de Pádua;
XX - Wilson Atair Ramos.

Parágrafo Único. A equipe de trabalho será
coordenada pelo Secretário de Articulação Política
e Administração Regional, Diego de Macedo Fróes
e deverá atender às solicitações formalizadas pela
Equipe de Transição, bem como prestar todos os
esclarecimentos relativos à Administração Direta
e Indireta.

Art. 3º – A Secretaria Municipal de Planejamento
e Gestão, bem como a Presidência dos órgãos da
Administração Indireta deverão prestar todo o
apoio técnico e administrativo necessário aos
trabalhos da Equipe de Transição.

Art. 4º – A participação nas equipes será gratuita
e constituirá serviço público relevante.

Art. 5º – Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogando as disposições em
contrário.

Município de Montes Claros, 21 de novembro de
2016.

José V icente Medeiros
Prefeito de Montes Claros

em exercício
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