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MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

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

LEI 4.922, DE 08 DE SETEMBRO DE 2016.

CONCEDE TÍTULO DECLARA TÓRIO DE
UTILIDADE PÚBLICA.

 O povo do Município de Montes Claros – (MG),
por seus representantes na Câmara Municipal,
aprova e eu, Prefeito Municipal, em seu nome,
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 RURAL E SOCIAL SENHORA
SANTANA DE BURITI DO CAMPO SANT O” ,
inscrita no CNPJ sob o nº 22.716.747/0001-83, com
sede na Comunidade Rural de Buriti do Campo
Santo.
Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Montes Claros, 08 de setembro de 2016.
José V icente Medeiros

Prefeito de Montes Claros - em exercício

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

Av. Cula Mangabeira, 21 1 – Montes Claros –
MG - CEP 39.401-002

LEI 4.923, DE 08 DE SETEMBRO DE 2016.
ALTERA A LEI Nº 2.479 DE 07 DE MAIO DE
1997, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 2.853
DE 14 DE JULHO DE 2000, LEI Nº 2.932 DE 20
DE SETEMBRO DE 2001 E LEI Nº 3.037 DE 21
DE AGOSTO DE 2002, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O Povo do Município de Montes Claros, por seus
representantes na Câmara Municipal, aprovou e
o Prefeito de Montes Claros, em seu nome, e no
uso de suas atribuições, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º – O art. 8º, da lei 2.479, de 07 de maio de
1997, passa a vigorar com os incisos I ao XXVI,
com a seguinte redação:

“ Art. 8º (…)

I – Aprovar, acompanhar, avaliar e fiscalizar a
Polít ica Municipal de Assistência Social,
elaborada em consonância com a Política
Estadual de Assistência Social, a Política Nacional
de Assistência Social, com a Lei Federal nº
12.435/2011, que altera a Lei Orgânica de
Assistência Social – Lei 8.742/1993 e regulamenta
o Sistema Único de Assistência – SUAS, e com
diretrizes estabelecidas pelas Conferências de
Assistência Social, acompanhando a sua
execução;
II – Aprovar, acompanhar, avaliar e fiscalizar o
plano Municipal de Assistência Social, e
acompanhar sua execução;
III – Zelar pela implementação do SUAS,
buscando suas especif icidades e efetiva
participação dos segmentos de representação no
conselho;
IV – Normatizar as ações e regulamentar a
prestação de serviços de natureza pública e
privada no campo da assistência social,
exercendo essas funções num relacionamento
ativo, dinâmico com os órgãos gestores,
resguardando-se as respectivas competências
V – Aprovar, acompanhar, avaliar e fiscalizar a
proposta orçamentária dos recursos destinados
a todas as ações de assistência social, tanto os
recursos próprios quanto os oriundos da esfera
de governo estadual / federal, alocados no Fundo
Municipal de Assistência Social;
VI –  Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão
dos recursos, bem como os ganhos sociais e o
desempenho dos benefícios, rendas, serviços
socioassistenciais, programas e projetos
aprovados nas políticas de Assistência Social
Nacional, Estadual e Municipal;
VII – Apreciar e acompanhar o Plano de
Capacitação de Recursos humanos para área de
assistência social, de acordo com as Normas
Operacionais Básicas do SUAS (NOB- SUAS)  e
de Recursos Humanos e acompanhar a sua
execução (NOB-RH/SUAS);
VIII – Inscrever, fiscalizar e adotar as medidas
cabíveis com relação ao cancelamento da
inscrição de entidades e organizações de
assistência social de âmbito municipal e propor
ao Conselho Nacional de Assistência Social o
cancelamento de registro das mesmas que
incorrem em descumprimento dos princípios
previstos no art. 4º da LOAS, e em irregularidade
na aplicação dos recursos que lhe forem
repassados pelos poderes públicos;
IX – Acompanhar o alcance dos resultados dos
acordos estabelecidos com a rede prestadora de
serviços da Política Municipal de Assistência
Social, para a proteção Social Básica e Especial.
X – Propor ações que favoreçam a interface e
superem a sobreposição de programas, projetos,
benefícios e serviços;
XI – Apreciar e aprovar, quando necessário, o
Relatório Anual de Gestão.
XII – Ter ciência dos instrumentos de Informação
e Monitoramento instituídos pelo governo estadual
e federal,
XIII – Aprovar o Plano de Ação e o Demonstrativo
Sintético físico-financeiro anual do governo
federal no sistema SUAS/WEB;
XIV – Aprovar o Plano de Serviços e o
Demonstrativo Anual Físico-financeiro da
Execução da Receita e das Despesas do Governo
Estadual no SIGCON – MG;
XV – Convocar, num processo articulado com a
Conferência Estadual e Nacional, a Conferência
Municipal de Assistência Social, bem como

aprovar as normas de funcionamento da mesma e
constituir a comissão organizadora e o respectivo
Regimento Interno;
XVI – Encaminhar a deliberações da conferência
aos órgãos competentes e monitorar seus
desdobramentos.
XVII – Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão do
Programa Bolsa Família (PBF);
XVIII – Fiscalizar a gestão e execução dos recursos
do Índice de Gestão Descentralizada do Programa
Bolsa Família – IGD PBF e do Índice de  Gestão
Descentralizada do Sistema Único de Assistência
Social – IGD SUAS;
XIX – Planejar e deliberar sobre os gastos de no
mínimo 3% (três por cento) dos recursos do IGD
PBF e do IGD SUAS destinados ao
desenvolvimento das atividades do Conselho;
XX – Participar da elaboração e aprovar as
propostas de Lei de Diretrizes Orçamentária, Plano
Plurianual e Lei Orçamentária Anual no que se
refere à Assistência Social, bem como o
planejamento e a aplicação dos recursos
destinados às ações da Política de Assistência
Social, nas suas respectivas esferas de governo,
tanto os recursos próprios quanto os oriundos de
outros entes federativos, alocados nos respectivos
fundos de assistência social;
XXI – Aprovar o termo de aceite da expansão dos
serviços, programas e projetos socioassistenciais,
objetos de cofinanciamento e acompanhar a sua
execução;
XXII – Estabelecer mecanismos de articulação
permanente com os demais conselhos de políticas
públicas e de defesa de garantia de direitos;
XXIII – Estimular e acompanhar a criação de
espaços de participação  popular no SUAS;
XXIV – Divulgar e promover a defesa dos direitos
socioassistenciais;
XXV – Acionar o Ministério Público, como instância
de defesa e garantia de suas prerrogativas legais;
XXVI – Elaborar e publicar seu Regimento Interno,
o conjunto de normas administrativas definidas pelo
Conselho, com objetivo de orientar o seu
funcionamento.”

Art. 2º – O artigo 9º, da lei 2.479, de 07 de maio de
1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º (...)

I – 03 (três) representantes da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social;
II – 01 (um) representante da Secretaria Municipal
de Educação;
III – 01 (um) representante da Secretaria Municipal
de Saúde;
IV – 01 (um) representante da Procuradoria
Jurídica;
V – 01 (um) representante da Secretaria Municipal
de Finanças;
VI– 01 (um) representante da Secretaria Municipal
de Planejamento e Gestão;
VII – 01 (um) representante da Secretaria Municipal
de Esporte, Cultura e Lazer;
VIII – 01 (um) representante da Secretaria Municipal
de Defesa Social.

§ 1º – Em caso de alteração da nomenclatura das
Secretarias Municipais, descritas neste artigo,
deve-se optar pela primazia da intersetorialidade
com a Política de Assistência Social.

§ 2º – Dos representantes da Sociedade Civil

I – 04 (quatro) representantes dos usuários ou de
organização de usuários da assistência social;
II – 03 (três) representantes de entidades e
organizações de assistência social;
III – 03 (três) representantes de entidades de
trabalhadores do SUAS.

§ 3º – Os representantes governamentais do poder
público e da sociedade civil, integrantes do
Conselho serão liberados, mediante convocação,
pelas respectivas áreas para cumprimento de suas
obrigações junto ao Conselho.

§ 4º – Cada titular do CMAS terá um suplente,
oriundo da mesma  categoria representativa,
devendo ser observada a paridade entre
representantes governamentais e não
governamentais.

§ 5º – Cada membro poderá representar somente
um órgão ou entidade.

§ 6º – Quando na sociedade civil houver uma única

entidade habilitada de uma dada categoria, admitir-
se-á, provisória excepcionalmente, enquanto
novas entidades surjam, que o CMAS preencha
as vagas de titular e suplência com representantes
da mesma entidade.

§ 7º – Os representantes da sociedade civil,
titulares e suplentes, serão eleitos em assembleia
especialmente convocada para este fim através de
edital publicado em jornal de ampla circulação
dentro do Município, com pelo menos 30 (trinta)
dias de antecedência, sendo comunicado o
Ministério Público.

§ 8º – Os representantes da sociedade civil devem
ser nomeados pelo Prefeito Municipal no prazo de
30 (trinta) dias após o resultado das eleições.

§ 9º – Consideram-se representantes de usuários,
pessoas vinculadas aos projetos, programas,
serviços e benefícios socioassistenciais da Política
de Assistência Social, organizadas sob a forma de
movimentos sociais, fóruns ou outros grupos
organizados que tenham como objetivos  a luta por
direitos.

§ 10 – Consideram-se entidades e organizações
de assistência social:

I – de atendimento: aquelas que, de forma
continuada, permanente e planejada, prestam
serviços, executam programas ou projetos e
concedem benefícios de proteção social básica ou
especial, dirigidos às famílias e indivíduos em
situações de vulnerabilidades ou risco social e
pessoal, nos termos das normas vigentes.
II - de assessoramento: aquelas que, de forma
continuada, permanente e planejada, prestam
serviços e executam programas ou projetos
voltados prioritariamente para o fortalecimento dos
movimentos sociais e das organizações de
usuários, formação e capacitação de lideranças,
dirigidos ao público da política de assistência
social, nos termos das normas vigentes
III - de defesa e garantia de direitos: aquelas que,
de forma continuada, permanente e planejada,
prestam serviços e executam programas ou
projetos voltados prioritariamente para a defesa e
efetivação dos direitos socioassistenciais,
construção de novos direitos, promoção da
cidadania, enfrentamento das desigualdades
sociais e articulação com órgãos públicos de
defesa de direitos, dirigidos ao público da política
de assistência social, nos termos das normas
vigentes.

§ 11 – Somente será admitida a participação no
CMAS de entidades  socioassistenciais,
juridicamente constituídas e em regular
funcionamento, com sede no município de Montes
Claros/MG e com funcionamento de, no mínimo,
01 (um) ano.

§ 12 – Consideram-se organizações
representantes de trabalhadores do SUAS todas
as formas de organização de trabalhadores do
setor como associações de trabalhadores,
sindicatos, federações, confederações, centrais
sindicais, conselhos federais de profissões
regulamentadas, fórum nacional, e fóruns
regionais, estaduais e municipais de trabalhadores,
que organizam, defendem e representam os
interesses dos trabalhadores que atuam
institucionalmente na política de assistência social,
conforme preconizado na Lei Orgânica da
Assistência Social-LOAS, na Política Nacional de
Assistência Social- PNAS e no Sistema Único da
Assistência Social - SUAS. Os critérios para definir
se uma organização é representativa dos
trabalhadores do SUAS estão previstos no artigo
2º da Resolução do CNAS nº 06 de 21 de maio de
2015.

§ 13 – As entidades e organizações ou
representantes dos três segmentos que compõem
a sociedade civil eleitas serão representadas por
conselheiros vinculadas e indicados por estas,
podendo o conselheiro, ser substituído a qualquer
tempo sem prejuízo da representatividade das
entidades e organizações.

§ 14 – O mandato dos Conselheiros será de 02
(dois) anos, sendo permitida uma única
recondução consecutiva.

§ 15 – Um conselheiro ou entidade que já tenha
sido eleito (a) pela segunda vez consecutiva, ou

Atos do Prefeito Municip al em Exercício

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

Nomeia, nos termo do art. 6º, §1º, Lei nº 3175/
03, Marcos Antônio Soares Santa, no cargo
ocupado em comissão de Encarregado de
Serviços Gerais, da Secretaria Municipal de
Esporte, Cultura e Juventude, a partir de 01/09/
2016.

Nomeia, nos termo do art. 6º, §1º, Lei nº 3175/
03, Geovani Lopes da Silva, no cargo ocupado
em comissão de Encarregado de Setor, da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Sustentável e Meio Ambiente, a partir de 01/09/
2016.

INSTA REGISTRAR QUE A INTEGRA DOS
INSTRUMENTOS SE ENCONTRAM
DISPONÍVEIS NA SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
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seja, foi reconduzido mais de uma vez em
mandatos subsequentes, não poderá participar do
processo eleitoral enquanto candidato para um
terceiro mandato seguido, mesmo que
representando outra entidade e/ou segmento.”

Art. 3º – O artigo 11, da lei 2.479, de 07 de maio
de 1997, passa a vigorara acrescido do parágrafo
único, com a seguinte redação:

“Art. 11 - (…)

Parágrafo único – O Conselho Municipal de
Assistência Social escolherá entre os seus
membros uma mesa diretora, bem como, fará
prever no seu regimento interno, outras estruturas
de funcionamento.”

Art. 4º – O artigo 12, da Lei 2.479, de 07 de maio
de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12 – O Presidente, o Vice-presidente, o
Primeiro e Segundo Secretários do CMAS serão
eleitos por seus pares na primeira reunião de cada
mandato, considerando a alternância entre governo
e sociedade civil.

Art. 5º – O artigo 15 da Lei 2.479, de 07 de maio
de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 15 – As Comissões temáticas e a Instância
de Controle Social do Programa Bolsa Família, que
deverão ser constituídas de forma paritária,
integram a estrutura do CMAS, de caráter
permanente ou eventual e tem por finalidade
subsidiar a plenária no cumprimento de suas
competências.”

 Art. 6º – Fica alterado o texto do caput do artigo
16, da Lei 2.479, de 07 de maio de 1997, que passa
a vigorar acrescido dos parágrafos 1º e 2º, com a
seguinte redação:

“Art.16 – O Conselho Municipal de Assistência
Social deverá ter Secretaria Executiva, destinada
a assessoria técnica e suporte administrativo,
necessário ao seu funcionamento, utilizando-se de
instalações e funcionários cedidos pelo Executivo.

PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 0244/2016  -TERMO DE ADITAMENTO.

A Diretoria de Compras

TERMO DE ADITAMENTO

Contrato nº P022716 – Processo nº 0227/2016 – Inexigibilidade 41/2016 – Objeto: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTÕES
SIMCARD, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATADA: ATCMC ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTE COLT URBANO. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO: Acresce-se a quantia de
R$14.479,80 (quatorze mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta centavos), que corresponde
a 3,70% (três inteiros e setenta centésimos por cento) do valor original , que, por sua vez, representa
o acréscimo de R$0,10 (dez cent avos) ao saldo contratual remanescente que é de 144.798
(cento e quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e oito) unidades de recarga, passando o valor
global do contrato , previsto na cláusula segunda, a R$405.169,80 (quatrocentos e cinco mil,
cento e sessent a e nove reais e oitent a cent avos) . Firmado em 24 de agosto de 2016.

Contrato nº P034215 – Processo nº 342/2015 – Dispensa 107/2015 – Objeto: LOCAÇÃO DE
IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) VILA TELMA.
CONTRATADA: ELIZABETE DE SOUZA  MOREIRA LIMA. PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO:
O prazo para a locação, previsto na Cláusula Segunda do contrato original, fica prorrogado por
mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial 23.09.2016 e termo final 22.09.2017 . Os valores
previstos na Cláusula Terceira, de acordo com IGP-M de junho/2016, sofrerão reajuste de 12,2193%,
passando o valor global da locação para R$12.119,64 (Doze mil cento e dezenove reais e sessent a
e quatro cent avos) , e o valor mensal a R$1.009,97 (Hum mil e nove reais e novent a e sete
cent avos) . Firmado em 29 de julho de 2016.

Montes Claros (MG), 12 de setembro de 2016
Diretoria de Compras

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° 0254/2016 -
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 028/2016.

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 REFORMA DO
ESTÁDIO JOÃO REBELLO – ARENA ATENEU – NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG .

Aos 12 (doze) dias do mês de setembro 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 09h30min, 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
e 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 os envelopes 01- Documentos de habilitação
e 02- Propostas de preços devidamente lacrados das seguintes empresas participantes no certame:
LUCAS POMPILIUS GUEDES – EIRELI, GOLEM L TDA – ME, LÍNEA EMPREENDIMENTOS EIRELI –
ME e ESC LOCAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS L TDA – ME. Iniciados os atos da sessão
pública com o credenciamento da empresa: LUCAS POMPILIUS GUEDES – EIRELI, representada pelo
senhor Lucas Pompilius Guedes , portador do CPF 258.165.356-68, ESC LOCAÇÕES E SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS L TDA – ME, representada pelo senhor Eleonai de Souza Cost a, portador do CPF
095.928.706-08, GOLEM LTDA – ME e LÍNEA EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME não houve
representantes na sessão. O representante da empresa ESC LOCAÇÕES E SER VIÇOS
ESPECIALIZADOS L TDA – ME, solicitou que registrasse em ata que a empresa LÍNEA
EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME, entregou os envelopes após o horário das 09 horas. A Presidente
da CPLJ informou que conforme o edital no item 15.3, a Comissão poderá conceder 15 (quinze) minutos
de tolerância, contados do horário inicialmente fixado, e como a sessão não tinha iniciado, não havia
porque não receber, uma vez que é interesse da administração o maior número de participantes nas
licitações.    A Senhora Presidente solicitou que fossem repassados os envelopes nº 02 - Propostas de
Preços para que toda a Comissão de Licitação e Julgamento e demais presentes rubricassem os mesmos.
Ato contínuo foi aberto os envelopes de Habilitação e solicitado aos licitantes credenciados que
rubricassem toda a documentação. Na abertura dos envelopes de Habilitação e ao abrirmos o da empresa
LÍNEA EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME, verificamos que a mesma inverteu os envelopes e em vez
de documentos era a proposta de preço, quebrando assim o sigilo da licitação, ficando a mesma
INABILITADA . Ao abrirmos o envelope de documentos da empresa GOLEM LTDA – ME, realizando
uma pré análise, a C.P.L.J verificou que a mesma apresentou o contrato de prestação de serviços de
Sérgio Luiz Mendes, atestados e certidão CREA e Certificado de falência sem autenticação, contrariando
assim o item 11.4 do edital, ficando desde já INABILITADA . Devido ao grande número de documentos,
a Srª. Presidente suspendeu a sessão, para análise detalhada de todos os documentos, quanto à
regularidade fiscal junto à internet, qualificação técnica e financeira. Os envelopes contendo as Propostas
de Preços das empresas participantes do certame ficarão sob a guarda da Comissão Permanente de
Licitação e Julgamentos. A presente ata será publicada na íntegra no Diário Oficial Eletrônico do Município
e encaminhada aos licitantes participantes. 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
12 (doze) dias do mês de setembro do ano de 2016.

Nilma Silva Antunes - Presidente – CPLJ
Diosmar Soares da Silva -  Secretário – CPLJ
Karen Daniela Magalhães de Castro - Membro da C.P.L.J

LICITANTES:
LUCAS POMPILIUS GUEDES – EIRELI
Rep. Lucas Pompilius Guedes - CPF 258.165.356-68
ESC LOCAÇÕES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS L TDA – ME
Rep. Eleonai de Souza Cost a - CPF 095.928.706-08

PREFEITURA DE MONTES CLAROS

Secret aria Municip al de Planejamento e Gestão

DECISÃO

Referência: Processo nº 30.919/2016
Requerente: C. S. O.
Fica deferida a prorrogação da posse fundada no atestado de fls. 03 dos presentes autos, em que pese
o erro verificado pela Administração, quanto às prorrogações de posse sinalizadas.
Com o fito de empregar celeridade aos atos de ofício, de ordem desta Secretaria, cumpre-nos, em respeito
à legislação vigente, mormente o que tange ao disposto  no  § 6º do artigo 26, Lei Municipal nº 3.175/03,
determinar:
a) intimação da candidata, através de seu procurador constituído, a comparecer à Gerência de Recursos
Humanos, munida da documentação comprobatória das condições intrínseca do certame para inscrição
e posse (itens 2.1 e 13.4 do edital) na data impreterível de 16/09/2016, a partir das 08:00 hs, para posse
no cargo de Guarda Municipal (Feminino), em respeito ao Decreto nº 3417 de 01 de julho de 2016 , que
nomeia candidatos aprovados no concurso público regido  pelo Edital  01/2015, vez que fora considerada,
pela Medicina do Trabalho, apta a assumir o cargo através da Perícia Admissional efetuada aos 05/07/
2016; sob pena de ver tornada sem efeito sua  nomeação.
Publique-se a presente decisão.
Montes Claros, 09  de setembro de 2016.

Wilson Atair Ramos

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

§ 1º – A Secretaria Executiva deverá ser a unidade
de apoio ao funcionamento do Conselho de
Assistência Social, para assessorar suas reuniões
e divulgar suas deliberações, devendo contar com
pessoal técnico-administrativo. Subsidiará o
Plenário com assessoria técnica e poderá requisitar
consultoria e assessoramento de instituições,
órgãos e entidades ligados à área da assistência
social, para dar suporte e/ou prestar apoio técnico
logístico ao Conselho.

§ 2º  – O Órgão Gestor da Política Municipal de
Assistência Social, ao qual o Conselho de
Assistência Social está vinculado, deverá prover
a infraestrutura necessária para o seu
funcionamento, garantindo recursos materiais,
humanos e financeiros, e arcando com despesas,
dentre outras, de passagens, traslados,
alimentação, hospedagem dos/as conselheiros/as,
tanto do governo quanto da sociedade civil, quando
estiverem no exercício de suas atribuições.

Art. 7º – O artigo 17, da Lei 2.479/1997, alterada
pela lei 2.853/2000, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 17 - (...)

§ 1º ...

§ 2º ...

§ 3º – O Conselho Municipal de Assistência Social
reunir-se-á em plenária ordinariamente pelo menos
uma vez ao mês, devendo suas reuniões serem
abertas ao público em geral.

§ 4º – As reuniões extraordinárias ocorrerão
quando necessário.

Art. 8º – Ficam revogadas disposições em
contrário.

Art. 9º –  Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação,

Montes Claros (MG), 08 de setembro de 2016.
José V icente Medeiros

Prefeito de Montes Claros - em exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
Secret aria de Planejamento e Gestão – Gerência de Pessoal

ATOS DO PREFEITO

ATOS DE EXONERAÇÃO DE CARGOS EFETIVOS ASSINADOS PELO SENHOR PREFEIT O MUNICIPAL

exonera, em razão de falecimento, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, ELISANGELA  SOUZA SANTOS, matrícula nº 74070-5/1, do cargo de provimento efetivo de PEB II, da Secretaria Municipal
de Educação, a contar de 04/12/2015.
exonera, em razão de falecimento, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, CARLOS DE FREITAS COSTA, matrícula nº 3170-4/2, do cargo de provimento efetivo de Técnico em Administração, da
Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 09/12/2015.
exonera, em razão de falecimento, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, MARIA EUZA FERREIRA LUCAS , matrícula nº 888-5/1, do cargo de provimento efetivo de PEB II, da Secretaria Municipal
de Esporte, Lazer e Juventude, a contar de 11/12/2015.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, DANIEL LUIZ LOPES BARRET O, matrícula nº 75268-1/1, do cargo de provimento efetivo de Inspetor de Alunos, da Secretaria Municipal
de Educação, a contar de 14/12/2015.
exonera, em razão de falecimento, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, JOSE CLEMENTE DE SOUZA , matrícula nº 72677-0/1, do cargo de provimento efetivo de Agente de Combate as Endemias,
da Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 16/12/2015.
exonera, em razão de falecimento, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, FRANCISCO AROLDO DE OLIVEIRA , matrícula nº 72540-4/1, do cargo de provimento efetivo de Agente de Combate as
Endemias, da Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 13/01/2016.
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exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, THALYTA DE ALMEIDA  OLIVEIRA , matrícula nº 76137-0/1, do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo 1, da Secretaria
Municipal de Planejamento e Gestão, a contar de 18/01/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, HUGO VINICIUS MUNIZ MEIRA, matrícula nº 999611, do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, a contar de 01/02/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, CIBELE DIAS SIL VA, matrícula nº 74971-0/1, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de S. DE E. Básica, da Secretaria Municipal de
Educação, a contar de 02/02/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, GILSIMAR GONÇAL VES DIAS, matrícula nº 75290-8/1, do cargo de provimento efetivo de PEB II, da Secretaria Municipal de Educação,
a contar de 04/02/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, WANDERLEY MADUREIRA JUNIOR, matrícula nº 70787-2/1, do cargo de provimento efetivo de PEB II, da Secretaria Municipal de
Educação, a contar de 04/02/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, CARLOS RAFAEL SILVA E SOUZA, matrícula nº 76123-0/1, do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo 1, da Secretaria
Municipal de Planejamento e Gestão, a contar de 10/02/2016.
exonera, em razão de falecimento, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, MANOEL MARCELO MAIA , matrícula nº 7790-9/1, do cargo de provimento efetivo de Gari, da Secretaria Municipal de
Serviços Urbanos, a contar de 10/02/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, DANYANE SILVA OLIVEIRA , matrícula nº 74437-9/1, do cargo de provimento efetivo de Monitor de Informática, da Secretaria Municipal de
Educação, a contar de 11/02/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, IAMIM URCINE LEAO , matrícula nº 75946-5/1, do cargo de provimento efetivo de Psicologo, da Secretaria Municipal de Saúde, a contar
de 11/02/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, IVANELE MARQUES FERREIRA , matrícula nº 75340-8/1, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Docência, da Secretaria Municipal
de Educação, a contar de 11/02/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, JOSILANE CASSIA  SILVESTRE OLIVEIRA , matrícula nº 74172-8/1, do cargo de provimento efetivo de PEB II, da Secretaria Municipal de
Educação, a contar de 17/02/2016.
exonera, em razão de falecimento, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, KARLA  VALERIA  AZEVEDO RIBEIRO NASCIMENT O, matrícula nº 70664-7/1, do cargo de provimento efetivo de PEB I,
da Secretaria Municipal de Educação, a contar de 19/02/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, ANTONIO UBIRAJARA  ESMERALDO JUNIOR , matrícula nº 74461-1/1, do cargo de provimento efetivo de Monitor de Informática, da
Secretaria Municipal de Educação, a contar de 22/02/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, EMILIA DE SOUZA ROCHA FERREIRA, matrícula nº 7525-6/1, do cargo de provimento efetivo de PEB II, da Secretaria Municipal de
Educação, a contar de 01/03/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, MONICA CALDEIRA  VERSIANI, matrícula nº 8444-1/2, do cargo de provimento efetivo de Psicólogo, da Secretaria Municipal de Saúde,
a contar de 01/03/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, THAIS FERREIRA BICALHO , matrícula nº 76131-1/1, do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo 1, da Secretaria Municipal
de Esporte, Lazer e Juventude, a contar de 01/03/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, ANDREIA PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 74561-8/1, do cargo de provimento efetivo de Comunicador Social, da Secretaria Municipal de
Comunicação, a contar de 04/03/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, MARIA DO CARMO SOARES , matrícula nº 70359-1/1, do cargo de provimento efetivo de Psicologo, da Secretaria Municipal de Saúde, a
contar de 07/03/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, MARIA GISELE FREIRE VERSIANI , matrícula nº 76407-8/1, do cargo de provimento efetivo de Fonoaudiólogo, da Secretaria Municipal de
Saúde, a contar de 14/03/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, VICTOR COMIN MOL, matrícula nº 70243-9/1, do cargo de provimento efetivo de Odontólogo / Cirurgia, da Secretaria Municipal de Saúde,
a contar de 14/03/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, SHIRLEY PATRICIA NOGUEIRA DE CASTRO E ALMEIDA , matrícula nº 70787-2/1, do cargo de provimento efetivo de Esp. Educação –
Sup Educacional, da Secretaria Municipal de Educação, a contar de 16/03/2016.
exonera, em razão de falecimento, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, MANOEL ANTONIO SANTOS LUIZ, matrícula nº 72624-9/1, do cargo de provimento efetivo de Agente de Combate as
Endemias, da Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 19/03/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, DJANINE RAQUEL  CANTUARIA  SANTOS FONSECA, matrícula nº 70578-0/1, do cargo de provimento efetivo de PEB II, da Secretaria
Municipal de Educação, a contar de 22/03/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, CIBELE DA  CUNHA MENDES LIMA , matrícula nº 72150-6/1, do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social, a contar de 30/03/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, IVONETE APARECIDA GONCALVES DOS SANTOS, matrícula nº 72988-4/1, do cargo de provimento efetivo de Agente Comunitário de
Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 05/04/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, ISABELA  VELOSO LOPES VERSIANI , matrícula nº 76497-3/1, do cargo de provimento efetivo de Educador Físico, da Secretaria Municipal
de Esporte, Lazer e Juventude, a contar de 12/04/2016.
exonera, em razão de falecimento, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, ELPIDIO GONÇALVES DE FREITAS, matrícula nº 3706-0/1, do cargo de provimento efetivo de Ajudante de Serviços Gerais,
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, a contar de 25/04/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, MARCELO DE AGUIAR ALBERT O, matrícula nº 72038-0/1, do cargo de provimento efetivo de Guarda Municipal, da Secretaria Municipal
de Defesa Social, a contar de 27/04/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, AUREO DA SILVA SANTOS, matrícula nº 74589-8/1, do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, da Secretaria Municipal
de Esporte, Lazer e Juventude, a contar de 02/05/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, ANDREIA PEREIRA DA SILVA CUNHA, matrícula nº 76382-9/1, do cargo de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem, da Secretaria
Municipal de Saúde, a contar de 04/05/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, GILMARA GONÇALVES SANTOS, matrícula nº 74121-3/1, do cargo de provimento efetivo de PEB II, da Secretaria Municipal de Educação,
a contar de 04/05/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, EDMARA MOREIRA CERQUEIRA, matrícula nº 74484-0/1, do cargo de provimento efetivo de Analista de C.C. - E. Física, da Secretaria
Municipal de Educação, a contar de 18/05/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, LUCIANA CELESTINA ALVES, matrícula nº 70222-6/1, do cargo de provimento efetivo de Técnico em Enfermagem, da Secretaria Municipal
de Saúde, a contar de 25/05/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03,GLAUCIE GRAYSSE DUARTE DE ABREU , matrícula nº 74054-3/1, do cargo de provimento efetivo de PEB II, da Secretaria Municipal de
Educação, a contar de 31/05/2016.
exonera, em razão de falecimento, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, JULIA  LUCIA PEGO, matrícula nº 412031, do cargo de provimento efetivo de Servente de Zeladoria, da Secretaria Municipal
de Educação, a contar de 01/06/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, LILIA  ALVES MOREIRA, matrícula nº 74805-6/1, do cargo de provimento efetivo de Assistente Executivo, da Secretaria Municipal de Saúde,
a contar de 10/06/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, ROSANE SOUTO VIEIRA, matrícula nº 70423-7/1, do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, da Secretaria Municipal de
Corregedoria, a contar de 10/06/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03,JACQUELINE SANT OS NASCIMENTO, matrícula nº 70299-4/1, do cargo de provimento efetivo de Técnico em Contabilidade, da Secretaria
Municipal de Finanças, a contar de 13/06/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, LUCIENE RODRIGUES ALVES, matrícula nº 76031-5/1, do cargo de provimento efetivo de PEB I, da Secretaria Municipal de Educação,
a contar de 13/06/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, EDSON SOARES RODRIGUES, matrícula nº 5203-5/1, do cargo de provimento efetivo de Ajudante de Serviços Gerais, da Secretaria
Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, a contar de 16/06/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, DANIELE MEIRA  DE PINHO R PAULINO , matrícula nº 998211, do cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social, a contar de 21/06/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, DANILO CANGUSSU MENDES , matrícula nº 76485-0/1, do cargo de provimento efetivo de Odontólogo, da Secretaria Municipal de Saúde,
a contar de 22/06/2016.
exonera, em razão de falecimento, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, LUCILIA  APARECIDA MENDES GUSMAO, matrícula nº 75984-8/1, do cargo de provimento efetivo de PEB I, da Secretaria
Municipal de Educação, a contar de 30/06/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, ALBERT O GONÇALVES DE SOUZA, matrícula nº 1226-2/1, do cargo de provimento efetivo de Jardineiro, da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, a contar de 01/07/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, ALINE VELOSO MENDES , matrícula nº 76447-7/1, do cargo de provimento efetivo de Enfermeiro, da Secretaria Municipal de Saúde, a
contar de 01/07/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, DELVECIANO DURAES SANT OS, matrícula nº 5203-5/1, do cargo de provimento efetivo de Vigia, da Secretaria Municipal de Defesa Social,
a contar de 01/07/2016.
exonera, em razão de falecimento, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, MARIA SELMA RODRIGUES CARVALHO , matrícula nº 4692-2/1, do cargo de provimento efetivo de Gari, da Secretaria
Municipal de Serviços Urbanos, a contar de 06/07/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, TANIA MARIA CORDEIRO, matrícula nº 74909-5/1, do cargo de provimento efetivo de Médico Pediatra, da Secretaria Municipal de Saúde,
a contar de 18/07/2016.
exonera, a pedido, nos termos do cap. II, art. 46, inciso III, Lei nº 3175/03, ERIKA LILIANE RIBEIRO P AIVA, matrícula nº 74833-1/1, do cargo de provimento efetivo de Assistente Social, da Secretaria Municipal de
Saúde, a contar de 19/07/2016.
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