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PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

 ERRATA
NA PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PREFEITO -
ATOS DE EXONERAÇÃO DE CARGO EFETIVO
ASSINADOS PELO SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL, LOCALIZADA NA  TERCEIRA
PÁGINA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÖNICO/
MONTES CLAROS-MG – ANO 4 – N°701,
DATADO DE 13 DE SETEMBRO DE 2016, ONDE
LÊ-SE: “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¨. LEIA-SE:
ATOS DE VACÂNCIA POR POSSE EM OUTRO
CARGO INACUMULÁVEL DE CARGOS
EFETIVOS ASSINADOS PELO SENHOR
PREFEITO MUNICIAPAL, decreta, a pedido, nos
termos do art. 45, inciso V, 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¨.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 0136/2016

Processo Nº. 0265/2016

OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar
condicionado e serviço de instalação, para serem
utilizados no Centro de referência Regional em
Saúde do Trabalhador – CEREST, atendendo
demanda da Secretaria Municipal de Saúde.
ENCAMINHAMENTO/RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: As propostas deverão ser
encaminhadas, exclusivamente por meio
eletrônico no sítio www.licitacoes-e.com.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às
08h00min do dia 04 de outubro de 2016.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h00min do
dia 04 de outubro de 2016.
INÍCIO DA DISPUTA: às 09h00min do dia 04 de
outubro de 2016.
O Edital Está disponível nos sít ios
www.montesclaros.mg.gov.br/Central de
Compras/Pregão PMMC e www.licitacoes-
e.com.br.

Montes Claros, 20 de setembro de 2016.
Wagner Tadeu Rodrigues Pitta

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

Av. Cula Mangabeira, 21 1 – telefone – 0xx-38-
3229-3183 – fax – 0xx-38-3229-3182

CEP – 39.401-002 - Montes Claros – MG

EXTRATO RESULTADO DE PREGÃO PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2016
O Pregoeiro Municip al na forma da Lei Federal
n.º 8.666/93 e alterações, torna público o
Result ado Final dos Processos Licit atórios
abaixo identificados:
PREGÃO ELETÔNICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 038/2016
REGISTRO DE PREÇO PARA  FUTURA E
EVENTUAL  AQUISIÇÃO DE MA TERIAIS
MÉDICO-HOSPITALARES, PARA ATENDER
ORDENS JUDICIAIS E REQUISIÇÕES DO
MINISTÉRIO PÚBLICO , processo homologado
em 02/09/2016. Contratados:
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MED. E
PRODUTOS PARA  SAÚDE LTDA. R$
280.080,00
MEDK RES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE
PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR L TDA –
ME. R$ 31.703,04
CIRURGICA SOUZA PRODUTOS
HOSPITALARES L TDA – ME. R$ 78.106,32
MAT MED HOSPITALAR L TDA -ME. R$
23.014,332
Vigência: Será de 12 (doze) meses a partir da
assinatura da Ata de Registro de preços.
Assinatura da Ata de registro de preços em 02/
09/2016.
A íntegra da At a de Registro de Preços
encontra-se Disponível na página da Prefeitura
de Montes Claros na Internet no endereço:
www .montesclaros.mg.gov .br

Montes Claros (MG), 20 de Setembro de 2016
Pregoeiro Municip al

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

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

LEI 4.908, DE 21 DE JULHO DE 2016.

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI
ORÇAMENTÁRIA  PARA  O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2017 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O povo do Município de Montes Claros - MG, por
seus representantes na Câmara Municipal, aprovou
e o Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona a
seguinte lei:

Art. 1º São estabelecidas, em cumprimento ao
disposto no § 2º do artigo 165, da Constituição
Federal, nos arts.154, 155 e 235 da Lei Orgânica
Municipal e no art. 4º da Lei Complementar nº 101,
de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade
Fiscal, as Diretrizes Orçamentárias do Município
para o exercício f inanceiro de 2017,
compreendendo:

I - As prioridades e metas da Administração Pública
Municipal;
II - A organização e estrutura dos orçamentos;
III - As diretrizes para elaboração e execução dos
orçamentos e suas alterações;
IV - As disposições relativas às despesas com
pessoal e encargos sociais;
V - As disposições sobre alterações na legislação
tributária;
VI - As disposições gerais

CAPÍTULO – I

 DAS PRIORIDADES E METAS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Art. 2º A programação da despesa constante da lei
orçamentária anual, para o exercício financeiro de
2017, deverá ser compatível com o Plano Plurianual
para o período 2014-2017 e conter as prioridades
e metas estabelecidas no Anexo I – Metas e
Prioridades para o exercício 2017.

 §1º As atividades de manutenção, conservação e
recuperação de bens públicos e as obras não
concluídas terão prioridade sobre os projetos de
expansão e implantação de novas obras.
§2o A programação de que trata o caput observará
as diretrizes básicas de ação do Governo Municipal
e o disposto na Lei do Plano Plurianual.
§3 º Na alocação dos recursos na proposta
orçamentária para 2017, terão precedência os
programas de governo relativos à garantia de
direitos fundamentais à Saúde, Educação,
Segurança, Assistência Social, Criança e do
Adolescente, Saneamento Básico e Habitação.
Art. 3º  Em atendimento ao disposto nos §§ 1º, 2º e
3º, do artigo 4º, da Lei Complementar nº 101/2000,
integram a presente Lei os seguintes anexos:
I – METAS E PRIORIDADES

II- ANEXO DE METAS FISCAIS:
Demonstrativo I - Metas Anuais;
Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das
Metas Fiscais do Exercício Anterior;
Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais
Comparadas com as realizadas nos  três
Exercícios Anteriores;
Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio
Líquido,
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos
Recursos Obtidos com Alienação de Ativos.,
Demonstrativo VI – Avaliação da Situação
Financeira e Atuarial do Regime Próprio de
Previdência dos Servidores.,
Demonstrativo VII – Estimativa e Compensação de
Renúncia de Receita.,
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das
Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

III- ANEXO DE RISCOS FISCAIS:
Demonstrativo dos Riscos Fiscais e Providências.

Parágrafo Único . As metas fiscais estabelecidas
nesta Lei poderão ser ajustadas quando do
encaminhamento do projeto da Lei Orçamentária
anual, se verificadas alterações no comportamento
das variáveis macroeconômicas e da execução das
receitas e das despesas apresentadas.

CAPÍTULO - II

DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS
ORÇAMENTOS

Art. 4º O Projeto de Lei Orçamentária de 2017
compreenderá:

I – O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social,
referente à programação dos Poderes do
Município, seus fundos, órgãos, autarquias e
entidades  instituídos e mantidos pelo poder
publico municipal.
II – O Orçamento de investimento das empresas
públicas  em que o Município, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social
com direito a voto.

Art. 5º  O orçamento Fiscal e da Seguridade Social
discriminará a despesa por órgão, unidade
orçamentária, detalhada por categoria de
programação em seu menor nível, com suas
respectivas dotações, especificando a esfera
orçamentária, o grupo de natureza da despesa a
modalidade de aplicação e a fonte de recurso.
Parágrafo Único . A Seguridade Social
compreenderá as dotações destinadas a atender
às ações de saúde, previdência e assistência
social.
Art. 6º  O Orçamento de Investimento, previsto no
inciso II, do §5º, do art. 165 da Constituição
Federal, será apresentado para cada empresa em
que o Município, direta ou indiretamente, detenha
a maioria do capital social com direito a voto.
Parágrafo Único . Para efeito de compatibilidade
da programação orçamentária a que se refere este
artigo com a Lei 6.404, de 15 de dezembro de
1976, serão considerados investimentos as
despesas com aquisição do ativo imobilizado,
excluídas as relativas à aquisição de bens para
arrendamento mercantil.

Art. 7º  O Orçamento geral do Município para o
exercício de 2017 abrangerá os Poderes
Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos,
Empresas Públicas e Outras que recebem
recursos do tesouro e da Seguridade Social e será
estruturado em conformidade com a Estrutura
Organizacional estabelecida em cada Entidade da
Administração Municipal.

Art. 8º  As categorias de programação de que trata
esta Lei serão identif icadas por funções,
subfunções, programas, atividades, projetos,
operações especiais, de acordo com as
codificações da Portaria SOF nº 42/1999, da
Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e
da Lei do Plano Plurianual relativo ao período
2014-2017.
Parágrafo Único.  Para efeito desta lei, entende-
se por:
I – Programa: o instrumento de organização da
ação governamental, visando à concretização dos
objetivos pretendidos, sendo mensurado por
indicadores estabelecidos no Plano Plurianual;
II – Projeto: o instrumento de programação para
alcançar  objetivos de um programa, envolvendo
um conjunto de operações limitadas no tempo, que
concorrem para a expansão ou aperfeiçoamento
da  ação governamental, das quais resulta um
produto;
III – Atividades, o instrumento de programação para
alcançar objetivos de um programa, envolvendo
um conjunto de operações que se realizam de
modo contínuo e que concorrem para a
manutenção da ação governamental;
IV – Operações especiais, constitui as despesas
que não contribuem para a manutenção, expansão
ou aperfeiçoamento das ações de governo, das
quais não resulta um produto;
V – Unidade Orçamentária, menor nível da
classificação institucional, agrupada em órgãos
orçamentários, entendidos estes como os de maior
nível da classificação institucional.

Art. 9º  O projeto de lei orçamentária que o Poder
Executivo encaminhará à Câmara Municipal será
constituído de:
 I – texto da lei;
II – documentos referenciados nos artigos 2º e 22
da Lei nº 4.320/1964;
III – quadros orçamentários consolidados;
IV – anexo(s) do(s) orçamento(s) fiscal e da
seguridade social, discriminando a receita e a
despesa na forma definida nesta Lei;

 PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 253/2016

Contratos:
Contrato nº P30316 - Processo nº 303/2016 –
Dispensa nº 067/2016 – Objeto: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FACO-
EMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE
INTRAOCULAR E GEL VISCOELÁSTICO
(CIRURGIA DE CATARATA) E OS EXAMES
COMPLEMENTARES, ATENDENDO ÀS ORDENS
JUDICIAIS PROFERIDAS NOS AUTOS DOS
PROCESSOS Nº 5002881-62.2015.8.13.0433 E
0433.16.010069-2, EM FAVOR DAS PACIENTES,
DULCINÉIA MENDONÇA DOS REIS E MARIA DAS
DORES GONÇALVES DA SILVA,
RESPECTIVAMENTE 1 – Contrat ada: INSTITUTO

DE OLHOS HEITOR VILASBOAS L TDA – ME -
Valor Total: R$ 4.706,00 (quatro mil e setecentos
e seis reais) . Vigência até 31/12/2016, iniciando-
se a partir da assinatura do contrato. Contrato

firmado em 09 de setembro de 2016.

Contrato nº P28916 - Processo nº 289/2016 –
Dispensa nº 060/2016 – Objeto: LOCAÇÃO DE
IMÓVEL, situado na Rua Serra da Mantiqueira, nº.
340, no bairro Morada da Serra, nesta cidade de
Montes Claros/MG, PARA FUNCIONAMENTO DA
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) MARFIM/
JARDIM LIBERDADE – Contrat ada: MANOEL

JOSÉ DE MATOS MIRANDA  - Valor Total: R$
19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais) .
Vigência de 12 (doze) meses , iniciando-se a partir
da assinatura do contrato. Contrato firmado em 02

de setembro de 2016.

Contrato nº P30216 - Processo nº 302/2016 –
Inexigibilidade nº 058/2016 – Objeto: AQUISIÇÃO
DE PEÇAS PARA A VARREDEIRA MECÂNICA –
MARCA JOHNSTON, MODELO V-651 –

Contrat ada: GRANITO’S LITORAL LTDA - Valor
Total: R$ 23.869,97 (vinte e três mil e oitocentos
e sessent a e nove reais e novent a e sete
cent avos) . Vigência de 60 (sessent a) dias ,
iniciando-se a partir da assinatura do contrato.

Contrato firmado em 09 de setembro de 2016.

Montes Claros (MG), 20 de setembro de 2016.
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V – demonstrativos e documentos previstos no
artigo 5º da Lei Complementar nº 101/2000;
VI – anexo do orçamento de investimento a que
se refere o artigo 165, § 5º, inciso II, da Constituição
da República, na forma definida nesta Lei.
Parágrafo único.  Acompanharão a proposta
orçamentária, além dos demonstrativos exigidos
pela legislação em vigor, definidos no caput, os
seguintes demonstrativos:
I – Demonstrativo da receita corrente líquida, de
acordo com o artigo 2º, inciso IV da Lei
Complementar nº 101/2000;
II – Demonstrativo dos recursos a serem aplicados
na manutenção e desenvolvimento do ensino e no
ensino fundamental, para fins do atendimento do
disposto no artigo 212 da Constituição da
República e no artigo 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias;
III – Demonstrativo dos recursos a serem aplicados
no FUNDEB – Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos profissionais da Educação, para
fins do atendimento ao artigo 60 do ADCT, com as
alterações introduzidas pela Emenda
Constitucional nº 53/2006 e respectiva Lei nº
11.494/2007;
IV – Demonstrativo dos recursos a serem aplicados
nas ações e serviços públicos de saúde, para fins
do atendimento disposto na Emenda Constitucional
nº 29/2000;
V – Demonstrativo da despesa com pessoal, para
fins do atendimento do disposto no artigo 169 da
Constituição da República e na Lei Complementar
nº 101/2000.

CAPÍTULO – III

DAS DIRETRIZES GERAIS PARA
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS

ORÇAMENTOS E SUAS ALTERAÇÕES

Art. 10  A Proposta Orçamentária do Município para
o exercício de 2017, será elaborado em
conformidade com as diretrizes, os objetivos e as
metas estabelecidos nesta Lei e no Plano
Plurianual 2014-2017, observadas as normas da
Lei Federal 4320/64 e da Lei complementar 101/
2000.

Art. 1 1 A proposta orçamentária de 2017 será
elaborada e executada de acordo com as seguintes
orientações gerais:
I – responsabilidade na gestão fiscal;
II – participação popular e controle social.,
III – desenvolvimento econômico e social, visando
à redução das desigualdades;
IV – eficiência e qualidade na prestação de serviços
públicos, em especial nas ações e serviços de
saúde, educação e assistência social;
V – ação planejada, descentralizada e
transparente, mediante incentivo à participação da
sociedade;
VI – articulação, cooperação e parceria com a
União, o Estado e a iniciativa privada;
VII – acesso e oportunidades iguais para toda a
sociedade;
VIII – promoção e proteção a infância e a
Adolescência;
IX – preservação do meio ambiente, do patrimônio
histórico e das manifestações culturais;
X – garantia, através da agência reguladora
municipal e/ou outros instrumentos de fiscalização,
da eficiente e regular prestação de serviços à
população, em acordo com os planos setoriais em
vigor.
Art. 12  O projeto de lei orçamentária de 2017,
deverá assegurar a transparência na sua
elaboração e execução.
Parágrafo único.  O princípio da transparência
implica, além da observância do princípio
constitucional da publicidade, a utilização dos
meios disponíveis para garantir o efetivo acesso
dos munícipes às informações relativas ao
orçamento.

Art. 13  Será assegurada ao cidadão a participação
nas audiências públicas para:
I – elaboração da proposta orçamentária de 2017
mediante regular processo de consultas e
informações;
II – avaliação das metas fiscais, conforme definido
no § 4º, do artigo 9º, da Lei Complementar nº 101/
2000, ocasião em que o Poder Executivo
demonstrará o comportamento das metas previstas
nesta Lei;
III – definição dos planos setoriais municipais, das
disposições sobre a ocupação territorial e do Plano
Diretor Municipal.

Art. 14  A estimativa da receita e fixação das
despesas constantes do projeto da lei orçamentária
de 2017, serão orçados a preços correntes de maio
de 2016, projetados ao exercício a que se refere,
tendo como bases as receitas e despesas
realizadas e previstas nos três exercícios
anteriores.
Parágrafo único.  O projeto da lei orçamentária
atualizará a estimativa da margem de expansão
das despesas, considerando os acréscimos de
receitas resultantes do crescimento da economia

e da evolução de outras variáveis que impliquem
em aumento da base de cálculo, bem como de
alterações na legislação tributária, devendo ser
garantidas, no mínimo, as metas de resultado
primário e nominal estabelecidas nesta Lei.

Art. 15  A estimativa da receita que constará do
projeto da lei orçamentária para o exercício de
2017, com vistas à expansão da base tributária e
consequente aumento das receitas próprias,
contemplará medidas de aperfeiçoamento da
administração dos tributos municipais, dentre as
quais:
I – aperfeiçoamento do sistema de formação,
tramitação e julgamento dos processos tributário
administrativos, visando à racionalização,
simplificação e agilização;
II – aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização,
cobrança e arrecadação de tributos, objetivando a
sua maior exatidão;
III – aperfeiçoamento dos processos tributário
administrativos, por meio da revisão e
racionalização das rotinas e processos, objetivando
a modernização, a padronização de atividades, a
melhoria dos controles internos e a eficiência na
prestação de serviços;
IV – aplicação das penalidades fiscais como
instrumento inibitório da prática de infração da
legislação tributária.

 Art. 16  A estimativa da receita de que trata o artigo
anterior levará em consideração, adicionalmente,
o impacto de alteração na legislação tributária e
administrativa, com destaque para:
I – atualização da planta genérica de valores do
Município;
II – revisão, atualização ou adequação da
legislação sobre Imposto Predial e Territorial
Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo,
condições de pagamentos, descontos e isenções,
inclusive com relação à progressividade deste
imposto;
III – revisão da legislação sobre o uso do solo, com
ou sem redefinição dos limites da zona urbana
municipal;
IV – revisão da legislação referente ao Imposto
Sobre Serviços de Qualquer Natureza;
V – revisão da legislação aplicável ao Imposto
sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e
de Direitos Reais sobre Imóveis;
VI – instituição de taxas pela utilização efetiva ou
potencial de serviços públicos específicos e
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à
sua disposição;
VII – revisão da legislação sobre as taxas pelo
exercício do poder de polícia;
VIII – revisão das isenções dos tributos municipais
objetivando atender o interesse público e a justiça
fiscal;
IX – instituição, por lei específica, da Contribuição
de Melhoria com a finalidade de tornar exequível a
sua cobrança;
X – a instituição de novos tributos ou a modificação
em decorrência de alterações legais daqueles já
instituídos;
XI – a instituição da outorga onerosa do direito de
construir, e de outros instrumentos urbanísticos.

Art. 17  Na programação da despesa não poderão
ser fixadas despesas sem que estejam definidas
as respectivas fontes de recursos, de forma a evitar
o comprometimento do equilíbrio orçamentário
entre a receita e a despesa.

Art. 18  Em caso de ocorrência de despesas
resultantes da criação, expansão ou
aperfeiçoamento de ações governamentais que
demandam alterações orçamentárias, aplicam-se
as disposições do artigo 16 da Lei Complementar
Federal nº 101, de 2000.

Art. 19  A abertura de créditos suplementares e
especiais dependerá de prévia autorização
legislativa e da existência de recursos disponíveis
para cobrir a despesa, nos termos da Lei nº 4.320/
1964 e da Constituição da República.

§ 1º. A lei orçamentária de 2017 conterá
autorização e disporá sobre  transposição,
remanejamento e transferência de recursos
durante a execução orçamentária e sobre o limite
para a abertura de créditos adicionais
suplementares
§ 2º Os projetos de lei relativos a créditos adicionais
serão apresentados na mesma forma e com o
mesmo detalhamento estabelecido na lei
orçamentária anual.
§ 3º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos
circunstanciadas que os justifiquem.

Art. 20  A reabertura dos créditos especiais e
extraordinários, conforme disposto no artigo 167,
§ 2º da Constituição da República, será efetivada
mediante Decreto do Poder Executivo, utilizando-
se os recursos previstos no artigo 43 da Lei nº
4.320/1964.

Art. 21  A lei orçamentária poderá conter
autorização para contratação de operações de

crédito pelo Poder Executivo, a qual ficará
condicionada ao atendimento das normas
estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000
e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Art. 22  A lei orçamentária poderá conter
autorização para a realização de operações de
crédito por antecipação de receita orçamentária,
desde que observado o disposto no artigo 38 da
Lei Complementar nº 101/2000 e atendidas as
exigências estabelecidas na Resolução nº 43/2001
do Senado Federal.

Art. 23 A lei orçamentária conterá reserva de
contingência constituída exclusivamente com
recursos do orçamento fiscal e será equivalente a,
no máximo, 1% (um por cento) da receita corrente
líquida prevista na proposta orçamentária de 2017
destinada ao atendimento de passivos
contingentes, outros riscos e eventos fiscais
imprevistos e reforço das dotações orçamentárias
que se tornarem insuficientes.

Art. 24  É vedada a inclusão na lei orçamentária e
em seus créditos adicionais de dotações a título
de subvenções sociais, ressalvadas as autorizadas
mediante lei específica que sejam destinadas:
I – às entidades que prestem atendimento direto
ao público, de forma gratuita, nas áreas de
assistência social, saúde, educação, cultura e
esporte.,
II – às entidades sem fins lucrativos que realizem
atividades de natureza continuada;
III – às entidades que tenham sido declaradas por
lei como de utilidade pública.
Parágrafo único.  Para habilitar-se ao recebimento
de subvenções sociais, a entidade privada sem fins
lucrativos deverá apresentar declaração de regular
funcionamento, emitida no exercício de 2017 por,
no mínimo, uma autoridade local, e comprovante
da regularidade do mandato de sua diretoria.

Art. 25  É vedada a inclusão na Lei Orçamentária
e em seus créditos adicionais de dotações a título
de subvenções econômicas, ressalvadas as
autorizadas mediante leis específicas que sejam
destinadas a cobertura  de deficits de manutenção
das empresas públicas, de natureza autárquica ou
não.

Art. 26  É vedada a inclusão na lei orçamentária e
em seus créditos adicionais de dotações a título
de auxílios e contribuições para entidades públicas
e/ou privadas, ressalvadas as autorizadas
mediante lei específica e desde que sejam:
I – de atendimento direto e gratuito ao público,
voltadas para as ações relativas ao ensino, saúde,
cultura, Esporte e Lazer, assistência social,
agropecuária e de proteção ao meio ambiente;
II – associações ou consórcios intermunicipais,
constituídos exclusivamente por entes públicos,
legalmente instituídos e signatários de contrato de
gestão com a administração pública municipal e
que participem da execução de programas
municipais.

Art. 27  É vedada a inclusão na lei orçamentária e
em seus créditos adicionais de dotações a título
de contribuições para entidades privadas de fins
lucrativos, ressalvadas as instituídas por lei
específica, no âmbito do Município que sejam
destinadas aos programas de desenvolvimento
agropecuário, comercial e industrial.

Art. 28  É vedada a inclusão, na lei orçamentária e
em seus créditos adicionais, de dotação para a
realização de transferência financeira a outro ente
da federação, exceto para atender as situações que
envolvam claramente ao atendimento de
interesses locais observadas as exigências do
artigo 25 da Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 29  As entidades beneficiadas com os recursos
públicos previstos, a qualquer título, submeter-se-
ão à fiscalização do Poder Executivo com a
finalidade de verificar o cumprimento dos objetivos
para os quais receberam os recursos.

Art. 30  As transferências de recursos às entidades
previstas nos artigos 24 a 27 deverão ser
precedidas da aprovação de plano de trabalho e
da celebração de convênio, devendo ser
observadas na elaboração de tais instrumentos as
exigências do art. 116 da Lei nº 8.666/1993, ou de
outra Lei que vier substituí-la ou alterá-la.
§ 1º Compete ao órgão ou entidade concedente o
acompanhamento da realização do plano de
trabalho executado com recursos transferidos pelo
Município.
§ 2º É vedada a celebração de convênio com
entidade em situação irregular com o Município,
em decorrência de transferência feita
anteriormente.

Art. 31  É vedada a destinação na lei orçamentária
e em seus créditos adicionais de recursos para
diretamente cobrir necessidades de pessoas
físicas, ressalvadas as que atendam as exigências
do artigo 26 da Lei Complementar nº 101/2000 e
sejam observadas as condições definidas na lei
específica.

Parágrafo único.  As normas do caput deste artigo
não se aplicam a ajuda a pessoas físicas custeadas
pelos recursos do Sistema Único de Saúde e da
Assistência Social.

Art. 32  É permitida a inclusão na lei orçamentária
e em seus créditos adicionais de dotações para
que o Município contribua para o custeio de
despesas de competência de outro ente da
federação, desde que autorizadas mediante lei
específica e que sejam destinadas ao atendimento
das situações que envolvam claramente o
interesse local.
Parágrafo único . A realização da despesa definida
no caput deste artigo deverá ser precedida da
aprovação de plano de trabalho e da celebração
de convênio, de acordo com o artigo 116 da Lei nº
8.666/1993.

Art. 33 É permitida a inclusão na lei Orçamentária
e em seus créditos adicionais de dotações a título
de aumento de capital das empresas públicas,
desde que autorizadas mediante leis específicas.

Art. 34  Para fins do disposto no § 3º do artigo 16
da Lei Complementar nº 101/2000, são
consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo
valor não ultrapasse os limites previstos nos incisos
I e II do artigo 24 da Lei nº 8.666/1993, nos casos,
respectivamente, de obras e serviços de
engenharia e de outros serviços e compras.
Art. 35 A lei orçamentária discriminará, nos órgãos
da administração direta e nas entidades da
administração indireta responsáveis pelo débito,
as dotações destinadas ao pagamento de
precatórios judiciais em cumprimento ao disposto
no artigo 100 da Constituição da República.
Parágrafo único.  Para fins de acompanhamento,
controle e centralização, os órgãos da
administração direta e as entidades da
administração indireta submeterão os processos
referentes ao pagamento de precatórios à
apreciação da Procuradoria Geral do Município.

Art. 36  O Poder Executivo estabelecerá por ato
próprio, até 30 (trinta) dias após a publicação da
lei orçamentária de 2017, as metas bimestrais de
arrecadação, a programação financeira e o
cronograma mensal de desembolso,
respectivamente, nos termos dos artigos 8º e 13
da Lei Complementar nº 101/2000.
§ 1º. O Poder Executivo deverá dar publicidade às
metas bimestrais de arrecadação, à programação
financeira e ao cronograma mensal de desembolso
através do órgão oficial de publicação do Município
até 30 (trinta) dias após a publicação da lei
orçamentária de 2017;
§ 2º. A programação financeira e o cronograma
mensal de desembolso tratados no caput deste
artigo deverão ser elaborados de forma a garantir
o cumprimento da meta de resultado primário
estabelecida nesta Lei.

Art. 37  Na hipótese de ocorrência das
circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9º
e no inciso II, do § 1º, do artigo 31 da Lei
Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo e
o Poder Legislativo procederão à respectiva
limitação de empenho e de movimentação
financeira, calculada de forma proporcional à
participação dos Poderes no total das dotações
iniciais constantes da lei orçamentária de 2017,
utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e
financeiras.

§ 1º. Excluem-se da limitação prevista no caput
deste artigo:
I – as despesas com pessoal e encargos sociais;
II – as despesas com benefícios previdenciários;
III – as despesas com amortização, juros e
encargos da dívida;
IV – as despesas com PASEP;
V – as despesas com o pagamento de precatórios
e sentenças judiciais;
VI – as demais despesas que constituam obrigação
constitucional e legal.
§ 2º. O Poder Executivo comunicará ao Poder
Legislativo o montante que lhe caberá tornar
indisponível para empenho e movimentação
financeira, conforme proporção estabelecida no
caput deste artigo.
§ 3º. Os Poderes Executivo e Legislativo, com base
na comunicação de que trata o parágrafo anterior,
emitirão e publicarão ato próprio estabelecendo os
montantes que caberão aos respectivos órgãos e
entidades na l imitação do empenho e da
movimentação financeira.
§ 4º. Se verificado, ao final de um bimestre, que a
realização da receita não será suficiente para
garantir o equilíbrio das contas públicas, adotar-
se-ão as mesmas medidas previstas neste artigo.

CAPÍTULO – IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Art. 38  Para fins de atendimento ao disposto no
artigo no inciso II, do § 1º, do art. 169 da
Constituição da República, observado o inciso I do
mesmo parágrafo, f icam autorizadas as
concessões de quaisquer vantagens, aumentos de
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remuneração, criação de cargos, empregos e
funções, alterações de estrutura de carreiras, bem
como admissões ou contratações de pessoal a
qualquer título, desde que observado o disposto
nos artigos 15 a 17 da Lei Complementar nº 101/
2000.

§ 1º. Além de observar as normas do caput, no
exercício financeiro de 2017, as despesas com
pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo
deverão atender as disposições contidas nos
artigos 18 a 20 da Lei Complementar nº 101/2000.
§ 2º. Se a despesa total com pessoal ultrapassar
os limites estabelecidos no artigo 19 da Lei
Complementar nº 101/2000, serão adotadas as
medidas de que tratam os §§ 3º e 4º, do artigo
169, da Constituição da República.

  § 3º.  O Poder executivo
poderá, mediante Lei autorizativa, alterar a alíquota
de contribuição previdenciária patronal ao Instituto
Municipal de Previdência dos Servidores Públicos
de Montes Claros – Prevmoc, objetivando manter
o equilíbrio econômico e financeiro do Instituto.

§ 4º. O Poder Executivo poderá realizar
concursos públicos para provimentos de cargos da
administração municipal.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 39  Ressalvadas as alterações no sistema
tributário nacional advindas da proposta de reforma
constitucional tributária que poderão afetar a
legislação municipal, poderão ser apresentados à
Câmara Municipal projetos de lei sobre matéria
tributária, visando o seu aperfeiçoamento e
instituindo ainda:
I - Quanto a todos os tributos municipais:
a) Concessão de remissão de créditos tributários
como forma de incentivo à organização do cadastro
municipal de contribuintes, fomento à geração de
trabalho e renda, e ainda para o atendimento de
demandas econômico-sociais;
b) Concessão de anistia a penalidades decorrentes
do descumprimento de obrigações previstas na
legislação municipal, inclusive  obrigações
tributárias como forma de arrecadar créditos
inscritos em dívida ativa.
II – Quanto ao Imposto Predial e Territorial Urbano,
o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza,
a Taxa de Licença decorrente do poder de
fiscalização, Taxas de Fiscalização Sanitária, e o
imposto sobre a Transmissão de Bens  Imóveis:
a) Concessão de isenção integral ou parcial para
fomentar a instalação de empresas a geração de
emprego e renda;
b) Instituição de isenções sobre o patrimônio e
serviços de contribuintes, atendendo interesses
sociais das classes de menor condição econômica;
c) Instituição de isenção visando a promoção de
iniciativas esportivas e culturais.
III- Exclusivamente quanto ao Imposto Predial e
Territorial Urbano e a Taxa de Coleta de Resíduos
Sólidos, a instituição de isenção e distribuição de
prêmios como estímulo à  adimplência fiscal.
Art. 40  Adoção das seguintes medidas
compensatórias:

I – Reformulação dos critérios de concessão das
isenções para as classes sociais de menor
condição econômica;
II – Rezoneamento das área urbanas sujeitas à
tributação pelo IPTU;
III – Revisão da Planta Genérica de Valores a partir
de novas avaliações dos terrenos e suas
edificações;
IV- Revisão integral dos  dados cadastrais dos
contribuintes do IPTU para fazer constar às
modificações físicas nos imóveis que afetam o seu
valor venal e consequente tributação;
V- Recadastramento total de contribuintes do IPTU
e do ISSQN, com identificação completa dos
responsáveis pelas obrigações tributárias,
permitindo maior agil idade e certeza nos
procedimentos de notificação do lançamento e
cobrança, inclusive cobrança judicial;
VI – Reorganização do cadastro de contribuintes
do ISSQN, baixando as inscrições municipais de
inúmeros contribuintes com atividades econômica
paralisada, e que anualmente se sujeitam a
lançamentos tributários efetuados de ofício,
tumultuando o banco de dados da Secretaria de
Fazenda e Controle, gerando um crédito tributário
insubsistente e de difícil arrecadação;
VII – Adoção de regimes especiais de fiscalização
e retenção de ISSQN nos serviços prestados por
contribuintes não inscritos ou com inscrição
municipal suspensa.

Art. 41 O projeto de lei que conceda ou amplie
incentivo ou benefício de natureza tributária
somente será aprovado se atendidas as exigências
do artigo 14 da Lei Complementar nº 101/2000.

CAPÍTULO – VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 42 O Poder Executivo realizará estudos
visando a definição de sistema de controle de

custos e a avaliação do resultado dos programas
de governo.

Art. 43  Além de observar as demais diretrizes
estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos
na lei orçamentária e em seus créditos adicionais,
bem como a respectiva execução, serão feitas de
forma a propiciar o controle de custos e a avaliação
dos resultados dos programas de governo.
§ 1º. Merecerá destaque o aprimoramento da
gestão orçamentária, financeira e patrimonial, por
intermédio da modernização dos instrumentos de
planejamento, execução, avaliação e controle
interno.

§ 2º. O Poder Executivo promoverá amplo esforço
de redução de  custos, otimização de gastos e
reordenamento de despesas do setor público
municipal, sobretudo pelo aumento da
produtividade na prestação de serviços públicos e
sociais.

Art. 44 O Poder Executivo poderá contratar
Parcerias Público Privadas – PPP’s, em
conformidade com a Lei 4.750 de 04 de março de
2015.

Art. 45  O Poder Executivo poderá encaminhar
mensagem ao Poder Legislativo para propor
modificações no projeto de lei orçamentária anual,
enquanto não iniciada a sua votação, no tocante
às partes cuja alteração venha ser proposta.

Art. 46  Se o projeto de lei orçamentária de 2017
não for sancionado pelo Prefeito até 31 de
dezembro de 2016, a programação dele constante
poderá ser executada para o atendimento das
seguintes despesas:

I – pessoal e encargos sociais;
II – benefícios previdenciários;
III – amortização, juros e encargos da dívida;
IV – PIS-PASEP;
V – demais despesas que constituem obrigações
constitucionais ou legais do Município; e
VI – outras despesas correntes de caráter
inadiável.

Art. 47  A contabilidade registrará os atos e os fatos
efetivamente ocorridos, relativos à gestão
orçamentário-f inanceira sem prejuízo das
responsabilidades e providências derivadas da
inobservância do caput deste artigo.

Art. 48  As emendas ao projeto de lei orçamentária
obedecerão ao disposto no art. 166, § 3º, da
Constituição Federal, e no art. 156 §2º da Lei
Orgânica do Município de Montes Claros, que
estabelecem as diretrizes para a sua elaboração.

Art. 48-A  As emendas individuais ao projeto de lei
orçamentária serão aprovadas no limite de 5%
(cinco por cento) da receita corrente líquida prevista
no projeto encaminhado pelo Poder Executivo,
sendo que a metade deste percentual será
destinada a ações e serviços públicos de saúde.
§ 1º A execução do montante destinado a ações e
serviços públicos de saúde previsto no caput,
inclusive custeio, é vedada a destinação para
pagamento de pessoal ou encargos sociais.
§ 2º É obrigatória a execução orçamentária e
financeira das programações a que se refere este
artigo, em montante correspondente a 5 (cinco por
cento) da receita corrente líquida realizada no
exercício anterior, conforme os critérios para a
execução equitativa da programação das emendas
individuais impositivas.
§ 3º As programações orçamentárias previstas
neste artigo não serão de execução obrigatória nos
casos dos impedimentos de ordem técnica.
§ 4º Quando a transferência obrigatória do
Município, para a execução da programação
prevista no §2º deste artigo, independerá da
anuência do destinatário e não integrará a base
de cálculo da receita corrente líquida para fins de
aplicação dos limites de despesa de pessoal.
§ 5º No caso de impedimento de ordem técnica,
no empenho de despesa que integre a
programação, na forma do § 3º deste artigo, serão
adotadas as seguintes medidas:

I - até 120 (cento e vinte) dias após a publicação
da lei orçamentária, o Poder Executivo, enviará ao
Poder Legislativo as justificativas do impedimento;
II - até 30 (trinta) dias após o término do prazo
previsto no inciso I, o Poder Legislativo indicará
ao Poder Executivo o remanejamento da
programação cujo impedimento seja insuperável;
III - até 30 de setembro ou até 30 (trinta) dias após
o prazo previsto no inciso II, o Poder Executivo
encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento
da programação cujo impedimento seja
insuperável;
IV - se, até 20 de novembro ou até 30 (trinta) dias
após o término do prazo previsto no inciso III, o
Poder Legislativo não deliberar sobre o projeto, o
remanejamento será implementado por ato do
Poder Executivo, nos termos previstos na lei
orçamentária.

§ 6º Após o prazo previsto no inciso IV do § 5º, as
programações orçamentárias previstas no § 3ºnão
serão de execução obrigatória nos casos dos
impedimentos justificados na notificação prevista
no inciso I do § 5º .
§ 7º Os restos a pagar poderão ser considerados
para fins de cumprimento da execução financeira
prevista no § 3º deste artigo, até o limite de 1,5
(hum e meio por cento) da receita corrente líquida
realizada no exercício anterior.
§ 8º Se for verificado que a reestimativa da receita
e da despesa poderá resultar no não cumprimento
da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de
diretrizes orçamentárias, o montante previsto no §
3º  deste artigo poderá ser reduzido em até a
mesma proporção da limitação incidente sobre o
conjunto das despesas discricionárias.
§ 9º Considera-se equitativa a execução das
programações de caráter obrigatório que atenda
de forma igualitária e impessoal às emendas
apresentadas, independentemente da autoria.

Art. 49  Não poderão ser apresentadas ao projeto
de lei orçamentária emendas que alterem o valor
das dotações orçamentárias com recursos
proveniente de:
I- Recursos vinculados;
II- Contrapartidas obrigatórias do Tesouro
Municipal;
III- Recursos destinados a serviços da dívida,
pessoal  e encargos.
Art. 50 O Anexo I - Demonstrativos dos Programas
e Ações, previsto na Lei 4.672, de 13 de novembro
de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual do
Município de Montes Claros para o período de
2014-2017, passa a vigorar nos termos do Anexo
IV da presente Lei.

 Art. 51 Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 52 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Montes Claros, 21 de Julho de 2016.
José V icente Medeiros

Prefeito de Montes Claros
em exercício

Obs. : Republicação da Lei nº 4.908, de 21 de
julho de 2016, publicada no Diário Oficial
Eletrônico no dia 23 de julho de 2016, p ara a
revisão do seu texto, em razão da rejeição do
veto do Poder Executivo ao artigo 48-A e seus
parágrafos, ocorrida em reunião ordinária do
legislativo dat ada de 06 de setembro de 2016.

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

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

LEI 4.924, DE 16 DE SETEMBRO DE 2016.
DENOMINA VIA 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  - A rua sem denominação oficial, conhecida
popularmente como rua “Dois” , localizada no
bairro Todos os Santos, passa a denominar-se
oficialmente de “Doutor Geraldo V eloso
Noronha”.
Art. 2º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

Montes Claros, 16 de setembro de 2016.
José V icente Medeiros

Prefeito de Montes Claros
 em exercício

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
GABINETE DO PREFEITO

LEI 4.925, DE 16 DE SETEMBRO DE 2016.
DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE PRAÇA

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 - A Praça Pública popularmente
conhecida como Praça de Nova Esperança,
localizada no Distrito de Nova Esperança, nesta
cidade, passa a denominar-se oficialmente
Praça FRANCISCA PEREIRA LIMA - (Praça
MÃE DUCA).
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em
contrário.

Montes Claros, 16 de setembro de 2016.
José Vicente Medeiros

Prefeito de Montes Claros
em exercício

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

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

LEI 4.926, DE 16 DE SETEMBRO DE 2016.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO SERVIÇO DE
INSPEÇÃO MUNICIPAL  – PRODUTOS DE
ORIGEM ANIMAL  E VEGETAL – SIMPOA/POV,
NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O povo do Município de Montes Claros/MG, por
seus representantes na Câmara Municipal,
aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome e no
uso de suas atribuições, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica instituído, no âmbito do Município de
Montes Claros, o Serviço de Inspeção – Produtos
de Origem Animal e Vegetal – SIMPOA/POV,
vinculado a Secretaria Municipal de Agropecuária
e Abastecimento.

Art. 2º  - O serviço tem por objetivo a inspeção e
fiscalização do cumprimento da legislação sanitária
agropecuária e da qualidade dos produtos e
insumos agropecuários, levando em consideração:
I – A garantia da saúde dos animais e sanidade
dos vegetais.
II – a garantia da sanidade, qualidade e segurança
dos produtos de origem animal e vegetal ao longo
da cadeia produtiva, a partir da produção primária.
III – a manutenção da cadeia do frio, em especial
para produtos de origem animal e vegetal
congelados ou perecível que não possam ser
armazenados com segurança à temperatura
ambiente.
IV – a aplicação geral dos procedimentos baseados
no sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos
de Controle – APPCC e análises de riscos;
V – o atendimento aos controles microbiológicos;
VI – a garantia de que os animais, vegetais e
insumos agropecuários e produtos de origem
animal e vegetal importados respeitem os mesmos
padrões sanitários e de qualidade exigidas no
Brasil, ou padrão equivalentes;
VII – a prevenção eliminação ou redução dos riscos
para níveis aceitáveis;
VIII – o cumprimento das normas zoossanitárias e
fitossanitárias;
IX - a observação dos métodos oficiais de
amostragens e análises;
X - o atendimento aos demais requisitos
estabelecimentos pela legislação sanitária
agropecuária.

§ 1º – Os métodos oficiais de amostragem e análise
utilizados como referência serão estabelecidos
observando norma específica.

§ 2º – Enquanto forem especificados os métodos
oficiais de amostragem ou de análise, podem ser
utilizados métodos que sejam cientificamente
validos em conformidade com regras ou protocolos
internacionais reconhecidos.

Art. 3º –  Fica instituído, no âmbito do Município de
Montes Claros, “o selo de Inspeção Sanitária” que
tem por finalidade certificar e atestar a qualidade
dos produtos de origem animal e vegetal
comestíveis, preparados, transformados,
manipulados, recebidos, acondicionados,
depositados e em trânsito municipal de Montes
Claros, constando de carimbo nos produtos a
certificação.

Art. 4º - É proibido o funcionamento no Município
de qualquer estabelecimento industrial ou
entreposto de produtos de origem animal e vegetal
que não esteja previamente registrado na forma
desta lei e em conformidade com a legislação
estadual e federal.

Art. 5º - A fiscalização, no âmbito municipal,
abrangerá:
I - as condições higiênico-sanitárias e tecnológicas
da produção, manipulação, beneficiamento,
armazenamento e transporte de produtos de
origem animal e vegetal bem como suas matérias-
primas;
II - a qualidade e as condições técnico-sanitárias
dos estabelecimentos em que são produzidos,
preparados, manipulados, beneficiados,
acondicionados, armazenados, transportados e
distribuídos  os produtos de origem animal ou
vegetal;
III - a fiscalização e o controle do uso dos aditivos
empregados na industrialização dos produtos de
origem animal ou vegetal;
IV – a fiscalização e o controle de todo material
utilizado na manipulação, acondicionado e
embalagem dos produtos de origem animal e
vegetal
V – os padrões higiênicos- sanitários e tecnológicos
de produtos de origem animal e vegetal
VI – a aplicação das sanções previstas no Decreto
que a regulamenta.



Art. 6º  – Compete à Secretaria Municipal de
Agropecuária e Abastecimento:
I - observar as normas técnicas estaduais e
federais de produção e classificação dos produtos
de origem animal e vegetal e das atividades de
fiscalização e inspeção destes produtos;
II – executar atividades de treinamento técnico de
pessoal envolvido na fiscalização, inspeção e
classificação;
III – criar mecanismos de divulgação junto às redes
pública e privada, bem como junto a população,
observando orientar e esclarecer o consumidor.
IV – delegar competências a outros órgãos, por
questões de interesse público ou conveniência.
§ 1º – O serviço de Inspeção Municipal contará
com um grupo consult ivo, composto por
representantes, sendo:
I – 01 (um) da Secretaria Municipal de
Agropecuária;
II – 01 (um) da Secretaria Municipal de Saúde;
III – 01 (um) das entidades representantes dos
produtores/abatedouros
IV- 01 (Um) das entidades representeantes dos
produtores de produto de origem vegetal.
§ 2º – São atribuições do Grupo consultivo do que
trata o “caput” deste artigo:
I – Auxiliar o SIM/POAPOV na elaboração das
Normas e Regulamentos inerentes a esta lei;
II – Analisar e emitir parecer sobre os processos
de construção, reformas, implantação e
reaparelhamento dos estabelecimentos registrados
no SIM/POAPOV;
III – Analisar e emitir parecer sobre os processos
de registro da embalagem e da rotulagem de
produtos de origem animal e vegetal;
IV – Colaborar com os inspetores do SIM/POAPOV,
quando solicitado.
§ 3º – O coordenador do SIM, poderá convidar,
sempre que necessário, outros técnicos ou
representantes de outras entidades que sejam
diretamente envolvidas com as atividades do SIM/
POAPO V.
Art. 7º  – A Secretária Municipal de Saúde,
continuará fiscalizando  e inspecionando todos os
alimentos na área de comercialização e exercerá
a direção única das atribuições previstas em suas
legislações específicas em vigor.
Art. 8º  – Os estabelecimentos registrados que
preparem subprodutos não destinados a
alimentação humana só podem receber matérias-
primas de locais não fiscalizados, quando
acompanhados de certificados sanitários da
Divisão de Defesa Sanitária Animal ou Vegetal da
região.
Art. 9°  – A Secretaria Municipal de Agropecuária e
Abastecimento, através do Serviço de Inspeção
Animal e Vegetal – SIMPOA/POV, incumbida da
inspeção sanitária municipal de produtos de origem
animal,  deverá  coibir  o abate clandestino de
animais (bovinos, suínos, caprinos, ovinos e aves)
e a respectiva comercialização e/ou
industrialização dos seus produtos, separadamente
ou em ações conjuntas com os agentes e fiscais
sanitários da atenção coletiva, Vigilância Sanitária
e Epidemiológica do Município, podendo, para
tudo, requisitar força policial e ainda firmar
convênios com órgãos e entidades Estaduais e
Federais.
Art. 10  - As infrações ao disposto na presente Lei
e regulamento serão punidas administrativamente,
sem prejuízo da ação penal, quando for o caso.
Art. 11 – Além das infrações já previstas, incluem-
se como tais, atos que procurem impedir, dificultar,
burlar ou embaraçar a ação dos servidores da
inspeção municipal.
Art. 12  – As penalidades administrativas a serem
aplicadas serão, conforme o caso:
I – advertência;
II – multa;
III – apreensão e/ou condenação dos produtos;
IV – suspensão da inspeção ou interdição
permanente ou temporária do estabelecimento;
V – cancelamento do registro.
§ 1º – As penalidades previstas nos incisos do
caput deste artigo poderão ser aplicadas isoladas
ou cumulativamente, dependendo da gravidade da
infração.
§ 2º – São competentes para a prática dos atos de
apreensão e/ou condenação de produtos todos os
servidores da inspeção municipal.
§ 3º – As penalidades de multa, suspensão,
interdição e cancelamento do registro do
estabelecimento são de competência da
Coordenação do SIMPOA/POV.
§  4º _  Aos infratores aplicar-se-ão as seguintes
multas:
I – de 12 UPF, quando:
a) estejam operando sem uti l ização de
equipamentos adequados;
b) não possuam instalações adequadas para
manutenção higiênica das diversas operações;
c) uti l izem água contaminada dentro do
estabelecimento;
d) não estejam realizando tratamento adequado
das águas servidas;
e) estejam utilizando equipamentos, utensílios e
instalações para outros fins que não aqueles
previamente estabelecidos;

f) permitam a livre circulação de pessoal estranho
à atividade dentro das dependências do
estabelecimento;
g) permitam o acesso ao interior do
estabelecimento de funcionários ou visitantes sem
devidamente uniformizados;
h) não apresentarem documentação sanitária
necessária dos animais para abate;
i) não apresentarem a documentação sanitária
atualizada de seus funcionários quando solicitada;
II – até 24 UPF, quando:
a) não possuírem registro junto ao SIM/POAPOV
e estejam realizando comércio municipal;
b) estiverem sonegando, dificultando ou alterando
as informações de abate;
c) não houver acondicionamento e/ou depósito
adequado de produtos e/ou matérias-primas em
câmaras frias ou dependência, conforme o caso;
d) houver transporte de produtos e/ou matérias-
primas em condições de higiene e/ou temperatura
inadequadas;
e) do não cumprimento dos prazos estipulados para
saneamento das irregularidades mencionadas na
“Auto de infração”
f) houver utilização de matérias-primas de origem
animal e vegetal, que estejam em desacordo com
a presente lei;
g) não apresentarem análises de qualidade do
produto;
III – de 50 UPF, quando:
a) ocorrerem atos que procurem dificultar, burlar,
embaraçar ou impedir a ação de inspeção;
b) houver a comercialização de produtos com rótulo
inadequado ou sem as informações exigidas pela
presente lei;
IV – de 100 UPF, quando:
a) houver transporte de produtos de origem animal
e vegetal procedentes de estabelecimentos sem a
documentação sanitária exigida;
b) houver comercialização de produtos de origem
animal e vegetal sem o respectivo rótulo;
c) houver utilização de matérias-primas sem
inspeção ou inadequadas para fabricação de
produtos de origem animal e vegetal;
d) houver comercialização municipal de produtos
sem registro e/ou sem inspeção;
e) não possuir responsável técnico habilitado;      
V – de 200 UPF, quando:
a) houver adulteração, fraude ou falsificação de
produtos e/ou matérias-primas de origem animal
e vegetal;
b) ocorrer a utilização do carimbo ou rótulo
registrado sem a devida autorização do SIM/
POAPOV;
Paragrafo único – As multas previstas neste artigo
serão aplicadas em dobro em caso de reincidência.
Art. 13  – Para efeito de apreensão e/ou
condenação, além dos casos já previstos nesta Lei,
são considerados impróprios para o consumo os
produtos de origem animal ou vegetal que:
I – se apresentarem danificados por umidade ou
fermentação, rançosos, mofados ou bolorentos, de
caracteres físicos ou organolépticos anormais,
contendo quaisquer sujidades ou que demonstrem
pouco cuidado na manipulação, elaboração,
preparo, conservação ou acondicionamento;
II – forem adulterados, fraudados ou falsificados;
III – contiverem substâncias tóxicas ou nocivas à
saúde;
IV – estiverem sendo transportadas fora das
condições exigidas;
V – estiverem sendo comercializadas sem
autorização do SIMPOA/POV.
Art. 14 – As penalidades serão aplicadas sem
prejuízo de outras que, por lei, possam ser
impostas por autoridades de saúde pública, policial
ou de defesa do consumidor.
Art. 15  – As infrações sanitárias serão apuradas
em processo administrativo próprio, iniciado com
a lavratura de auto de infração.
Art. 16  – O auto de infração será lavrado na sede
da repartição competente ou no local em que for
verificada a infração pela autoridade sanitária que
a houver contestado, devendo conter:
I – nome do infrator, seu domicílio e residência,
bem como os demais elementos necessários à sua
qualificação e identificação civil;
II – local, data e hora da lavratura onde a infração
foi verificada;
III – descrição da infração e menção do dispositivo
legal ou regulamentar transgredido;
IV – penalidade a que está sujeito o infrator e o
respectivo preceito legal que autoriza a sua
imposição;
V – ciência, pelo autuado, de responderá pelo fato
em processo administrativo;
VI – assinatura do autuado ou, na sua ausência
ou recusa, de duas testemunhas, e do autuante.

Art. 17  – Os servidores ficam responsáveis pelas
declarações que fizerem nos autos de infração,
sendo passíveis de punição, por falta grave, em
casos de falsidade ou omissão dolosa.
            
Art. 18  - Fica o Chefe do Poder Executivo
autorizado a efetuar, mediante decreto, a
designação dos servidores, para a consecução das
atividades de inspeção do Serviço de Inspeção
Municipal.

Art. 19  – O infrator será notificado para a ciência
do auto de infração:
I – pessoalmente;
II – pelo correio ou via postal;
III – por edital, se estiver em lugar incerto ou sabido.

§1º - Se o infrator for notificado pessoalmente e
recusar-se a exarar ciência, deverá essa
circunstancia ser mencionada expressamente pela
autoridade que efetuou a notificação.

§2º - O edital referido no inciso III deste artigo será
publicado uma vez, na impressa local,
considerando-se efetiva a notificação 5 (cinco) dias
após a publicação.

Art. 20 – Quando, apesar da lavratura do auto de
infração, substituir, ainda, para o infrator, obrigação
a cumprir, será expedido edital fixando o prazo de
30 (trinta) dias para o seu cumprimento.

Parágrafo único - O prazo para o cumprimento
da obrigação subsistente poderá ser reduzido ou
aumentado, em casos excepcionais, por motivos
de interesse público, mediante despacho
fundamento.

Art. 21 – A desobediência à determinação contida
no edital a que se refere o artigo anterior desta
Lei, além de sua execução forçada acarretará a
imposição de multa diária, arbitrada de acordo com
os valores correspondentes à classificação da
infração, até o exato cumprimento da obrigação,
sem prejuízo de outras penalidades previstas na
legislação vigente.
Art. 22  – As multas impostas em auto de infração
poderão sofrer redução de 20% (vinte por cento)
caso o infrator efetue o pagamento no prazo de 20
(vinte) dias, contados da data que for notificado,
implicando na desistência tácita de defesa ou
recurso.
Art. 23 – O infrator poderá oferecer defesa ou
impugnação do auto de infração no prazo de 15
(quinze) úteis contados da sua notificação.
§ 1º - Apresentada ou não a defesa ou impugnação,
o auto de infração será julgado pelo Coordenador
do SIMPOA/POV, com base em Parecer Técnico
e Jurídico.
§ 2º - Mantida a decisão condenatória, caberá
recurso para a autoridade superior, dentro da esfera
governamental sob cuja jurisdição se haja
instaurado o processo, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis de sua ciência ou publicação.
Art. 24  – Os recursos interpostos das decisões não
definitivas somente terão efeito suspensivo
relativamente a pagamento da penalidade
pecuniária, não impedindo a imediata exigibilidade
do cumprimento da obrigação subsistente na forma
desta Lei.
Art. 25  – Fica criado o Fundo Municipal do Sistema
de Inspeção Municipal de Produtos de Origem
Animal e Vegetal – FMSIPOV, cujos recursos serão
destinados, exclusivamente, ao aparelhamento e
melhoria no SIMPOA/POV. Estruturação/
manutenção do SIMPOA/POV.
§ 1º - Quando aplicada a pena de multa, o infrator
será notificado para efetuar o pagamento no prazo
de 30 (trinta) dias, contados da data da notificação,
recolhendo-a à conta especifica do Sistema de
Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal
e Vegetal – FMSIPOV.
§ 2º - O não recolhimento da multa, dentro do prazo
fixado neste artigo, implicará na sua inscrição em
dívida ativa para cobrança judicial, na forma da
legislação pertinente.
Art. 26 – Ultimada a instrução do processo, uma
vez esgotados os prazos para recurso sem
apresentação de defesa, ou apreciados os
recursos, a autoridade sanitária proferirá a decisão
final, dando ao processo por concluso, após a
intimação dos interessados e da adoção das
medidas impostas.
Art. 27  – A autorização para as atividades
constantes na presente lei ficam condicionadas ao
Licenciamento Ambiental ou a sua dispensa e
alvará de localização emitido pelos órgãos
competente.
Art. 28  - O poder Executivo poderá solicitar apoio
técnico e operacional dos órgãos de fiscalização
estadual e federal, no que for necessário, para fiel
cumprimento desta lei, podendo ainda, no interesse
da saúde pública, exercer fiscalização conjunta
com esses órgãos e requerer, no que couber, a
participação da Secretaria Municipal de Saúde e
de associações profissionais ligadas à matéria,
bem como firmar convênios objetivando o auxílio
na prestação do serviço.
Art. 29  - O Município poderá delegar, mediante
convênio, a execução de ações e competências
administrativas a ele atribuídas nesta Lei, desde
que o ente destinatário da delegação disponha de
órgão capacitado a executar as ações
administrativas a serem delegadas.
Art. 30 – Esta Lei será regulamentada por Decreto,
no qual se estabelecerá, entre outras medidas:
I – classificação, funcionamento, registro e higiene
dos estabelecimentos;
II – obrigação dos proprietários dos
estabelecimentos;

III – inspeção industrial e sanitária de carnes e
derivados, leite e derivados, e vegetais;
IV – embalagem e rotulagem;
V – reinspeção industrial e sanitária dos produtos
de origem animal e vegetal e os exames de
laboratórios;
VI – transporte e trânsito dos produtos de origem
animal e vegetal;
VII – sanções e valores das multas aplicadas pelos
Agentes;
VIII – do poder de polícia aos fiscais.
Parágrafo único  – A Secretaria Municipal de
Agropecuária e Abastecimento poderá elaborar
Deliberações Normativas visando normatizar
individualmente cada atividade constante na
presente lei.
Art. 31 –  Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32 –  Revogam-se as disposições em contrário,
em especial da Lei Municipal 4.241 de 06 de julho
de 2010.

Montes Claros, 16 de setembro de 2016.
José V icente Medeiros

Prefeito de Montes Claros
em exercício

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

Claros – MCTrans

PORTARIA MCTrans Nº 044/2.016 DE 16 DE
SETEMBRO DE 2.016

“Dispõe sobre Nomeação/Convocação dos
aprovados no Concurso Público n° 001/2.014

promovido pela MCT rans 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 de suas atribuições legais,
nos termos do inciso 1.17 do ANEXO I do seu
Estatuto Social, aprovado pelo Decreto Municipal
n° 3.146 de 21 de fevereiro de 2.014,
Considerando  a Portaria MCTrans DAF n° 043/
2.014, que dispõe sobre a homologação do
concurso público nº 001/2.014 realizado pela
MCTrans;

Considerando  a necessidade de nomeação e
convocação de candidato aprovado para tomar
posse.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado e convocado para firmar
Contrato de Experiência nos termos do artigo 445,
parágrafo único da Consolidação das Leis do
Trabalho, em virtude de aprovação em concurso
público realizado pela Empresa Municipal de
Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e
Transportes de Montes Claros - MCTrans,
homologado pela Portaria MCTrans DAF n° 043/
2.014, a seguinte candidata, no respectivo cargo:

I - Robert a Ribeiro da Cruz Cangussu, no cargo
de AGENTE ADMINISTRATIVO II, classificada em
16º lugar.

Art. 2º - Fica desde já a candidata nomeada e
convocada para no prazo de 30 (trint a) dias  a
contar da publicação desta Portaria a se apresentar
na sede da MCTrans, localizada na Praça
Presidente Tancredo Neves, S/N - Terminal
Rodoviário - Canelas - Montes Claros/MG - CEP:
39.402-595, no horário de 07:30h às 11:30h e das
13:30h às 17:30h, mediante a apresentação dos
documentos e cumprimento dos demais requisitos
constantes/exigidos no Edital do Concurso nº 001/
2.014.

Art. 3º - O não comparecimento da servidora
nomeada ou a não apresentação dos documentos
e cumprimento dos requisitos exigidos no artigo
anterior será considerada desistência, com a perda
dos direitos decorrentes.

Art. 4º - A candidata aprovada, nomeada e
empossada, submeter-se-á Consolidação das Leis
do Trabalho e demais Legislação Municipal e
Regulamentos em vigor.

Art. 5º -  O Regime Jurídico é o Celetista conforme
Lei Municipal nº 2.902/2.001.

Art. 6º -  Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 7º -  Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Montes Claros, 16 de setembro de 2.016.
Ivana Colen Brandão

PRESIDENTA

MCTRANS
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ATA DE SESSÃO PÚBLICA  REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 0149/2016 - CONCORRÊNCIA  PÚBLICA  Nº 021/2016.

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 DA REFORMA DO PARQUE GUIMARÃES ROSA, NESTE
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG.

Aos 20 (vinte) 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
Wagner Tadeu Rodrigues Pitta - Membro da C.P.L.J. Dando início ao certame, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento comunicou
que mesmo com a publicação do edital no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, no Jornal Hoje em Dia, no Diário Oficial do
Município e ainda disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Montes Claros, a única empresa que manifestou interesse em participar do referido certame
LUCAS POMPILIUS GUEDES – EIRELLI. A Sra. Presidente apresentou os envelopes 01- Documentos de habilitação e 02- Proposta de preços devidamente
lacrados da empresa acima citada. Não houve representante da mesma na sessão. A Senhora Presidente solicitou que fossem repassados os envelopes nº 02
- Propostas de Preços para que toda a Comissão de Licitação e Julgamento e rubricassem os mesmos. Ato contínuo foi aberto o envelope de documentos. Após
análise detalhada dos documentos quanto a regularidade fiscal, qualificação técnica e financeira, a C.P.L.J verificou que  a empresa LUCAS POMPILIUS
GUEDES- EIRELLI atendeu todas as exigências do edital, ficando assim habilit ada. Fica determinado um prazo de 05 (cinco) dias uteis para eventual recurso,
conforme determina o art. 109, inciso I, “a” da Lei nº 8.666/93. O envelope contendo a Proposta de Preços da empresa acima citada ficará 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 ao
licitante participante. 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 20 (vinte) dias do mês de setembro do ano de 2016.

_____________________
Nilma Silva Antunes
Presidente– CPLJ

_________________________
Diosmar Soares da Silva
Secretário - CPLJ

__________________________
Wagner Tadeu Rodrigues Pitta
Membro da C.P.L.J

Atos do Prefeito Municip al em Exercício

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

Exonera, nos termo do art. 6º, §1º, Lei nº 3175/03,
Sérgio Luiz de Souza Lopes, do cargo ocupado
em comissão de Gerente de Atendimento, da
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, a
partir de 16/09/2016.

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

Nomeia, nos termo do art. 6º, §1º, Lei nº 3175/03,
Sérgio Luiz de Souza Lopes, no cargo ocupado
em comissão de Diretor Administrativo, da
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, a
partir de 16/09/2016.

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

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 0141/2016

Termo de Rescisão:

TERMO DE RESCISÃO UNILA TERAL  DO
CONTRATO Nº. P0373/2015, CELEBRADO
PELO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG ,
neste ato representado pela Secretária Municip al
de Educação , Sra. Sueli dos Reis Nobre Ferreira
e pelo Secretário Municip al de Desenvolvimento
Social,  Sr. Antônio Eustáquio Gomes, por
delegação de poderes na forma do Decreto
Municipal nº. 2.987/2013, na forma da Lei 8.666/
93 e suas posteriores alterações, firma o presente
TERMO DE RESCISÃO UNILA TERAL  ao
Contrato nº P0373/2015 – Registro de Preços para
fornecimento de gás GLP P45 com a empresa,
ROBERTO BARBOSA  CRUZ - ME, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº. 17.963.899/0001-40, Firmado
em 19/09/2016.

Montes Claros, 20 de setembro de 2016

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

ATOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENT O E GESTÃO

ATOS DE CONCESSÃO DO ADICIONAL  POR TEMPO DE SERVIÇO – (1/6 SALÁRIO)

Concede, nos termos da Lei nº 3175/203, de 23 de dezembro de 2003, Art. 236 § 2º, a:

NOME                                                         MATRÍCULA                     CARGO                     DIREITO A 1/6 SALARIO A/C

Jean Cássio de Jesus Almeida                         4808-9              Ajudante de Ser. Gerais                                 24/05/2016
Joana da Mota Pinheiro                                    4843-7/1                       Gari                                                    04/06/2016
Luciano Torres de Matos                                  4742-2/1            Ajudante de Ser. Gerais                                25/04/2016
Luciene Pereira Araújo                                    1709-4/1             Assistente Administrativo                              11/05/2016
Maria Aparecida Santos Silveira                     4904-2/1              Assistente Administrativo                             26/06/2016
Maria de Jesus Santos  Soares                      1600-4/1              Servente de Zeladoria                                 07/04/2016
Maria Míriam Ribeiro Silva                              1307-2/1              Assistente Administrativo                            29/01/2016
Maria Solange Gonçalves Brito                       3014-7/1           Servente de Zeladoria                                   20/10/2015
Natalícia de Fátima Soares Oliveira                3345-6/1                         Gari                                                  25/12/2015
Rosana Milo Simões                                       1704-3/1                    Administrador                                        25/04/2016
Sebastião Pereira dos Santos                        4485-7/1               Ajudante de Ser. Gerais                             05/06/2016
Sidney Peres Souto                                        4655-8/1               Ajudante de Ser. Gerais                             13/05/2016
Valkíria Aparecida de Paula Silva                   1683-7/1               Monitor de OF. de Artesanato                    07/03/2016
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