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MARIANA ADOTA MARIA DA 
PENHA NAS ESCOLAS

O prefeito interino de Maria-
na, Juliano Duarte, assinou lei que 
cria o programa Maria da Penha 
na Escola. O projeto foi proposto 
pela única vereadora mulher do 
município, Sônia Azzi (DEM) e 
tem como objetivo, conscienti-
zar jovens, adultos estudantes 
e professores que compõem a 
comunidade escolar, sobre a 
importância do respeito aos di-
reitos humanos e a igualdade de 
gênero. Buscando assim, preve-
nir e evitar as práticas de violên-
cia. Segundo Juliano, por meio 
do programa, serão desenvol-
vidas ações educativas voltadas 
aos alunos do ensino fundamen-
tal nos anos finais, ensino médio 
e EJA da rede pública de ensino. 
(O Liberal – Ouro Preto)

CÂMARA FAZ CONVÊNIO COM 
SENADO

A Câmara Municipal de Vargi-
nha fez um acordo de cooperação 
técnica com o Senado Federal, 
que tem por objeto estabelecer 
e regular a participação do Legis-
lativo de Varginha na implemen-
tação de ações de modernização 
pelo ILB/Interlegis – Programa de 
Integração de Modernização do 
Poder Legislativo, para estímulo 
e promoção das funções consti-
tucionais do Poder Legislativo. O 
Interlegis é o programa do Sena-
do Federal que objetiva fortalecer 
o Poder Legislativo estimulando 
a modernização e a integração 
das Casas Legislativas. Realiza sua 
missão principalmente por meio 
de transferência de tecnologia e 
ações de capacitação. (O Debate 
– Varginha)

PATOS NO  RANKING DE 
EMPREGOS

Patos de Minas é destaque 
quando o assunto é criação de 
empregos e segue em segundo 
lugar no ranking dos municípios 
mineiros com maior saldo na 
criação de vagas com carteira 
assinada. No acumulado de ja-
neiro a abril, a diferença entre 
contratações e desligamentos 
foi de 3.883 postos de traba-
lho. A cidade fica atrás apenas 
de Belo Horizonte e, no com-
parativo dos últimos oito anos, 
tem neste momento o melhor 
cenário na geração de empre-
gos formais. Em 2021, a cidade 
já apresentou saldo superior à 
soma dos seis anos anteriores. 
(Folha Patense)

BOMBEIRO RECEBE 

APARELHO
O 3º Pelotão do Corpo de 

Bombeiros Militar, instalado 
em Araçuaí, recebeu em maio o 
aparelho desencarcerador de ví-
timas, importante instrumento 
utilizado em acidentes de trân-
sito. Dessa forma, para melhor 
aproveitamento da ferramenta 
e apresentá-la à população fo-
ram realizados um treinamento 
de salvamento veicular com os 
militares da unidade e uma si-
mulação de acidente de trânsito 
com vítima presa às ferragens. 
O treinamento contou com a 
utilização de equipamentos pró-
prios para a atividade, incluindo 
o desencarcerador Holmatro 
recebido recentemente. (Diário 
Tribuna – Teófilo Otoni)

UNIVERSIDADE REALIZA 

PROJETO 'RECITECH'
Estudantes da 1ª Turma do 

curso de Inovação Ciência e Tec-
nologia do Câmpus Paraíso da 
Universidade Federal de Lavras 
estão desenvolvendo o projeto 
Recitech. Conforme o estudante 
Márcio Donizete de Aguiar, a ini-
ciativa consiste em reciclar ob-
jetos e materiais utilizados nos 
produtos eletrônicos e de infor-
mática. O projeto também tem 
por objetivo divulgar a institui-
ção entre os estudantes do ter-
ceiro ano colegial.  Na semana 
que passou a unidade esperava 
receber cerca de mil estudantes 
de Paraíso e região que partici-
param da campanha e conhece-
ram o câmpus. (Jornal do Sudo-
este – São Sebastião do Paraíso)

AMAMS MOBILIZA CIDADES

A distribuição de cestas bá-
sicas para as comunidades qui-
lombolas voltou a ser viabilizada 
pela Associação dos Municípios 
da Área Mineira da Sudene. 
Reunião virtual foi realizada 
com participação de represen-
tantes da Fundação Palmares, 
Amams, e do Estado de Minas 
Gerais, com foco na logística 
de distribuição dos alimentos. 
No mês de julho de 2021, ocor-
reu a entrega de 16.300 cestas, 
também destinadas às famílias 
quilombolas da região e sob a 
responsabilidade da Amams, 
que articulou a distribuição jun-
to aos municípios. O presidente 
da Amams e prefeito de Padre 
Carvalho, José Nilson Bispo de 
Sá, representou a entidade na 
reunião. (Jornal de Notícias – 
Montes Claros)
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LÂMPADAS LED 
GERANDO ECONOMIA 
EM SÃO LOURENÇO
Com aproximadamente 

1200 pontos de lâmpadas Led 
já instados no município de 
São Lourenço, está gerando 
uma economia de R$ 170.000/
Mês e R$ 2 Milhões/Anual, 
que serão investidos em ben-
feitorias para a população do 
município.

Para o mês de Junho e Ju-
lho, a administração fez a pre-
visão de instalação de mais de 
700 novos pontos, gerando 
assim, mais economia para os 
cofres públicos e mais investi-
mentos para todos!

Você provavelmente tem 
ouvido muito falar em lâmpa-
das de Led e no quão vantajo-
sa elas são quando compara-
das aos outros tipos. Led é a 
sigla para Light Emitting Diode 

quem em tradução significa 
‘Diodo Emissor de Luz’.

Essa é a característica mais 
falada quando o assunto é 
iluminação. A grande vanta-
gem da lâmpada de Led é a 
economia de energia que ela 
proporciona de até 80% es-
pecificamente. Pela grande 
capacidade luminosa que as 
lâmpadas possuem, elas du-
ram até 25 vezes mais que as 
incandescentes e 3 vezes mais 
que as fluorescentes. Como 
não possuem filamentos me-
tálicos, mercúrio ou substan-
cias tóxicas na composição, 
a lâmpada de Led não emite 
poluentes ao meio ambiente e 
ainda pode ser reciclada
Fonte e Fotos: Prefeitura Munici-

pal de São Lourenço

PREFEITURA DE SÃO LOURENÇO 
CONSTRUIRÁ 64 UNIDADES HABITACIONAIS, 

EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL
As unidades serão 

construídas no bairro 
São Lourenço Velho 

O Governo de São Lou-
renço recebeu na terça-feira 
(07/06) a doação do terreno 
do Hospital São Lourenço que 
fica localizada no bairro São 
Lourenço Velho. No local se-
rão construídas em torno de 
64 unidades habitacionais por 
meio de uma parceria do Go-
verno Federal com o municí-
pio de São Lourenço.

Em contrapartida, o Hos-
pital São Lourenço receberá 
um terreno ao lado do Tiro de 
Guerra para ampliar o setor 
de hemodiálise e, na antiga 
hemodiálise, será construído 
o Centro de Oncologia.

Fonte e fotos: Prefeitura 
de São Lourenço

ESTUDANTES VISITAM ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ÁGUA EM SÃO LOURENÇO

Estudantes da Escola Muni-
cipal Ida Mascarenhas Lage visi-
taram a estação de Tratamento 
de Água (ETA), do SAAE.  Eles 
foram recebidos pelo técnico-
-químico, Dowani José Guer-
reiro apresentou todo o pro-
cesso de tratamento da água, 
que é consumida pela popula-
ção, desde a captação no Rio 
Verde, até o momento que ela 
sai para distribuição.

Os alunos puderam ver de 
perto os processos de flocu-

lação, decantação, filtragem e 
desinfecção, além de conhecer 
o laboratório do SAAE, onde são 
feitas as análises da água que 
garantem a qualidade dela.

A ação integrou as ativi-
dades da Semana do Meio 
Ambiente que está sendo de-
senvolvida pelo Governo Muni-
cipal, por meio do SAAE, Coor-
denadoria de Meio Ambiente.

Fonte e Fotos: Prefeitura 
de São Lourenço

USO DE MÁSCARA VOLTA A SER 
OBRIGATÓRIO EM LOCAIS FECHADOS 

DE SÃO LOURENÇO
Desde 8 de junho, voltou a 

ser obrigatório o uso de más-
caras em locais fechados no 
município de São Lourenço. A 
medida foi determinada por 
meio do decreto nº 8784. De 
acordo com a prefeitura, a 
medida é necessária por conta 

do aumento de casos de co-
vid-19 no município.

Os dados oficiais apontam 
que há 10.694 casos confirma-
dos da doença no município. 
Há um paciente internado em 
ala clínica, 281 casos confir-
mados em isolamento domici-

liar e 173 óbitos confirmados 
desde o início da pandemia. Já 
o número de doses da vacina 
aplicadas em cidadãos de 12 
anos ou mais chega a 105.698: 
37.675 com a primeira dose, 
37.601 com a segunda dose, 
23.930 com a terceira dose e 

2.816 com a quarta dose.
A desobediência ao decre-

to acarretará multa aos usuá-
rios e responsáveis pelo esta-
belecimento.  

Informações e fotos: Prefeitura 
Municipal de São Lourenço
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IMPRENSA OFICIAL

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

PROCESSO Nº026/2022 
- PREGÃO PRESENCIAL 
Nº010/2022 - Objeto: Regis-
tro de Preços para futura e 
eventual contratação de mi-
croempresas - ME, empresas 
de pequeno porte - EPP ou 
equiparadas, especializada na 
prestação de serviços de bor-
racharia e vulcanização dos ve-
ículos da frota municipal Már-
cio José da Silva03989604619, 
CNPJ n° 13.804.214/0001-
62, Valor total estimado da 
ata de registro de preços R$ 
80.624,58 (Oitenta mil seis-
centos e vinte e quatro reais 
e cinquenta e oito centavos). 
Vigência:  04 de maio de 2022 

à 04 de maio de 2023
Liberdade, 04 de maio de 

2022 – Walter de Assis Toledo 
Junior –Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS - PROCESSO 
Nº025/2022 - PREGÃO PRE-

SENCIAL Nº009/2022
Objeto: Registro de Pre-

ços para eventual e futura 
contratação de microem-
presas - ME, empresas de 
pequeno porte - EPP ou 
equiparadas para eventual 
fornecimento de Carnes aos 
setores do Pronto Atendi-
mento Ambulatorial, Depar-
tamento Municipal de Edu-
cação e Cultura e CRAS   do 
Município de Liberdade - MG, 

descrito e especificado no 
Termo de Referência anexo 
a este instrumento convoca-
tório. DIMIPEL LIMITADA-ME, 
CNPJ:13.751.798/0001-55, 
Valor total estimado da ata 
de registro de preços R$ 
94.520,00(Noventa e quatro 
mil quinhentos e vinte reais); 
BOKAS MAGAZINE LTDA, CNPJ: 
22.462.857/0001-66, Valor to-
tal estimado da ata de registro 
de preços R$ 92.948,40 (No-
venta e dois mil novecentos 
e quarenta e oito reais e qua-
renta centavos). Vigência:  03 
de maio de 2022 à 03 de maio 
de 2023

Liberdade, 03 de maio de 
2022 – Walter de Assis Toledo 

Junior –Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LIBERDADE

AVISO DE MANIFESTAÇÃO 
DE INTERESSE- PROCESSO 

Nº 053/2022 - DISPENSA Nº 
024/2022

O MUNICÍPIO DE SANTANA 
DO GARAMBÉU, torna públi-
co nos termos do §3º do art. 
75 da Lei nº 14.133/2021, a 
manifestação de interesse da 
Administração em obter pro-
postas adicionais de eventuais 

interessados, com o objetivo 
de selecionar a proposta mais 
vantajosa, visando a contrata-
ção de empresa especializada 
na prestação de serviço de 
assessoria em licitação visan-
do treinamento, formulação 
de editais e alimentação do 
SISOP, conforme condições 
e especificações contidas no 
Termo de referência - Anexo 

I. Os interessados deverão en-
caminhar suas propostas até 
às 10:00 horas do dia 20 de 
junho de 2022, para o e-mail: 
licitacao@santanadogaram-
beu.mg.gov.br. Informações 
pelo telefone (32)3334-1160.

Santana do Garambéu, 10 
de junho de 2022. Ricardo 

Mauricio Rodrigues Miranda - 
Presidente C.P.L.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTANA DO GARAMBÉU 

- Extrato Termo de Ratifi-
cação - Processo Licitatório 
nº 76/2022 Inexigibilidade 
nº 07/2022. Fundamentado 
no art. 25, inciso III, da Lei 
Federal 8.666/93, RATIFICO 

a Inexigibilidade nº 07/2022 
Objeto: Contratação de Show 
Artístico da Banda Bella The 
Ville no dia 18/06/2022, du-
rante a realização do Festival 
de Inverno em Marmelópolis 

- MG. Empresa: PATRICIA MA-
RIA DA SILVA 10967390893. 
Valor: R$ 2.950,00. Marme-
lópolis, 10 de junho de 2022. 
Camilo Alberto Ribeiro da Sil-
va. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MARMELÓPOLIS

A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARVALHÓPOLIS- MG, NO 
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, TORNA PÚBLICA A 
ABERTURA DO PROCESSO LI-
CITATÓRIO N° 119/2022, PRE-
GÃO PRESENCIAL N° 34/2022, 
TIPO MENOR PREÇO EM RE-
GIME DE EMPREITADA POR 
PREÇO UNITÁRIO, CONSTITUI 
O OBJETO DA PRESENTE LICI-

TAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE 
FACILITADORES DE OFICINAS 
DE TEATRO, DANÇA PARA 
ATUAR NO CENTRO DE RE-
FERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL-CRAS, CONFORME ES-
PECIFICAÇÕES CONSTANTES 
DO ANEXO II DESTE EDITAL. 
NO DIA 27/06/2022 ÁS 09:00 
HORAS. OS INTERESSADOS 
PODERÃO RETIRAR O EDITAL 

E OBTER MAIS INFORMAÇÕES 
Á RUA JOÃO NORBERTO DE 
LIMA N° 222, CENTRO, TEL 
35- 3282- 1209, DAS 7:30 ÁS 
17 HRS. EMAIL: LICITACAO2@
CARVALHOPOLIS.MG.GOV.BR. 
E NO SITE WWW.CARVALHO-
POLIS.MG.GOV.BR. CARVA-
LHÓPOLIS - 10 DE JUNHO DE 
2022 - JOSÉ ANTÔNIO DE CAR-
VALHO- PREFEITO MUNICIPAL.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CARVALHÓPOLIS

EXTRATO DE AVISO 
DE LICITAÇÃO

Prefeitura Municipal de Bocai-
na de Minas - Aviso de Licitação. 
Processo n° 059/2022, Pregão Pre-
sencial nº 018/2022. Objeto: Regis-
tro de Preço para futura e eventual 
Registro de Preços, pelo prazo de 

12 meses para eventual Forneci-
mento de Refeições prontas para 
prestadores de serviços a trabalho 
da administração pública municipal 
em eventos, projetos, convênios 
ou parcerias, conforme condições 
e especificações contidas no Termo 
de Referência - Anexo I. Entrega 

de Envelopes e Sessão Pública dia 
01/07/2022, com início às 09:00h 
horas. Informações pelo e-mail: lici-
tabocaina@gmail.com ou no site ht-
tps://www.bocainademinas.mg.gov.
br/. Bocaína de Minas, 10/06/2022. 
Gilmar de Oliveira Barbosa Arantes - 
Pregoeiro(a) 1

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BOCAINA DE MINAS

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAXAMBU

– Aviso de Licitação.  Proces-
so 99/2022, Pregão Eletrônico 
72/2022. Objeto: Aquisição de 
EPI atendendo as necessida-

des da Sec Saúde e Sec Obras, 
conforme termo de referência. 
Data de abertura: 24/06/2022 
às 10:00 h de Brasília. Edital dis-

ponível no www.caxambu.mg.
gov.br e www.bll.org.br Caxam-
bu-MG, 10/06/2022 – Marcelo 
Carvalho Gallo/Pregoeiro.

– Ratificação de Inexigibili-
dade nº: 03/2022- O Município 
de Olímpio Noronha/MG atra-
vés do Prefeito Municipal Ma-
rio Douglas Oliveira Dias, tor-
na público a RATIFICAÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE nº 03/2022, 
cujo objeto é Contratação da 
BANDA FATOR RG7 para apre-
sentação na madrugada do dia 
11 de setembro de 2022, por 
ocasião das comemorações da 

Tradicional Festa de Setembro 
do Município de Olímpio No-
ronha/MG, com o valor total 
de R$ 25.000,00 (vinte e cinco 
mil reais), Olímpio Noronha 10 
de junho de 2022). 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE OLÍMPIO NORONHA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 
036/2022

Contrato Nº 036/2022. 
Processo Licitatório nº 
049/2022. Pregão Eletrônico 
nº 004/2022. Objeto: Aquisi-
ção de 02 (dois) veículos tipo 

minivan de no mínimo 07 
(sete) lugares para a Prefeitura 
Municipal de Serranos - MG. 
Vencedora: TUDO COMÉRCIO 
DE VEICULOS LTDA, CNPJ nº 
14.234.954/0001-73. Valor To-
tal: R$ 269.800,00 (duzentos e 

sessenta e nove mil e oitocen-
tos reais). Forma de Pagamen-
to: Mediante a nota fiscal dos 
produtos fornecidos. Vigência: 
10/06/2022 a 31/12/2022. 
Marcelo Azevedo Carvalho – 
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SERRANOS

Extrato de Termo de Fo-
mento. Proponente: ASSOCIA-
ÇÃO CASA DE BEM ESTAR DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DE AIURUOCA, MG, entidade 
civil de direito privado e de 
natureza beneficente, sem 
fins lucrativos, inscrita no 
CNPJ n° 08.464.977/0001-71, 
Processo Administrativo de 
Inexigibilidade de Chamamen-
to Público n° 04/2022. Obje-
to: Manutenção da ASSOCIA-
ÇÃO CASA DE BEM ESTAR DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DE AIURUOCA, MG, conforme 
Plano de Trabalho apresen-
tado pela entidade. Dotação 
Orçamentária: 3.3.50.43.00.2. 
10.03.08.243.0007.2.0069 –
Subvenções para Assistência à 
Criança e Adolescentes.  Valor 
total de R$ 13.800,00 (Treze 
mil, oitocentos reais). Vigên-
cia: 01 de janeiro de 2022 a 31 
de dezembro de 2022. Marco 
Antônio Mansur Moreira – 
Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Fo-
mento. Proponente: CORPO-
RAÇÃO MUSICAL SÃO JOÃO 
BATISTA, SERITINGA – MG, 
entidade civil de direito priva-
do e de natureza beneficente, 
sem fins lucrativos, inscrita no 
CNPJ n° 19.094.671/0001-97, 

Processo Administrativo de 
Inexigibilidade de Chamamen-
to Público n° 02/2022. Objeto: 
Manutenção da CORPORAÇÃO 
MUSICAL SÃO JOÃO BATISTA, 
SERITINGA – MG, conforme 
Plano de Trabalho apresen-
tado pela entidade. Dotação 
Orçamentária: 3.3.50.43.00.2. 
04.01.13.392.0008.2.0040 –
Subvenções culturais.  Valor 
total de R$ 22.000,00 (Vinte 
e dois mil reais). Vigência: 01 
de janeiro de 2022 a 31 de de-
zembro de 2022. Marco Antô-
nio Mansur Moreira – Prefeito 
Municipal.

Extrato de Termo de Fo-
mento. Proponente: APAE 
ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E 
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 
– CARVALHOS - MG, entida-
de civil de direito privado e 
de natureza beneficente, sem 
fins lucrativos, inscrita no CNPJ 
n° 02.762.803/0001-09, Pro-
cesso Administrativo de Ine-
xigibilidade de Chamamento 
Público n° 03/2022. Objeto: 
Manutenção da ASSOCIAÇÃO 
APAE ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E 
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, 
CARVALHOS - MG, conforme 
Plano de Trabalho apresenta-
do pela entidade. Dotação Or-
çamentária: 3.3.50.43.00.2.10

.03.08.244.0007.2.0070 Sub-
venções assistenciais.  Valor 
total de R$ 13.800,00 (Treze 
mil, oitocentos reais). Vigên-
cia: 01 de janeiro de 2022 a 31 
de dezembro de 2022. Marco 
Antônio Mansur Moreira – 
Prefeito Municipal.

Extrato de Termo de Fo-
mento. Proponente: ASSO-
CIAÇÃO COMUNITÁRIA DE 
RADIODIFUSÃO DA CIDADE 
DE SERITINGA - MG, entida-
de civil de direito privado e 
de natureza beneficente, sem 
fins lucrativos, inscrita no 
CNPJ n° 05.635.379/0001-20, 
Processo Administrativo de 
Inexigibilidade de Chamamen-
to Público n° 01/2022.Objeto: 
Manutenção da ASSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRIA DE RADIODI-
FUSÃO DA CIDADE DE SERI-
TINGA - MG, conforme Plano 
de Trabalho apresentado pela 
entidade. Dotação Orçamen-
tária: 3.3.50.43.00.2. 04.01.
13.392.0017.2.0008.2.0040– 
Subvenções a Associações de 
Desporto e Lazer. Valor total 
de R$ 13.800,00 (Treze mil e 
oitocentos reais). Vigência: 01 
de janeiro de 2022 a 31 de de-
zembro de 2022.Marco Antô-
nio Mansur Moreira – Prefeito 
Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SERITINGA

Aviso de Licitação
A PM DE IBITURUNA tor-

na público abertura do se-
guinte processo licitatório: 
Pregão Nº: PE 029/2022; 
Objeto: Pregão eletrônico 
para a aquisição de 1 cami-

nhão pipa 0 km, provenien-
tes de recursos do convenio 
nº 921266/2021 com o MA-
PA(Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento)   
e recursos próprios.; Aber-
tura: 28/06/2022 as 09:30h 

- Edital disponível na sede 
da Prefeitura Municipal de 
Ibituruna, ou através do site 
www.ibituruna.mg.gov.br, 
informações (35) 3844-1105 
Luciana Nazaré da Costa de 
Oliveira- Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IBITURUNA

– Licitação Pregão n° 
36/2022 - A Prefeitura Munici-
pal de Santa Rita de Jacutinga, 
Estado de Minas Gerais, no 
uso de suas atribuições legais 
e nos termos da legislação vi-
gente, torna público que fará 
realizar PREGÃO PRESENCIAL 
– para contratação de empre-
sa para montagem de estrutu-
ras, iluminação e sonorização 
da Exposição Agropecuária 
2022 do Município de Santa 

Rita de Jacutinga – MG, bem 
como organização, forneci-
mento e montagem de estru-
tura completa para realização 
do XXII Torneio Leiteiro, a 
ocorrer entre os dias 27 a 31 
de julho de 2022, tudo nas 
formalidades da Lei Federal de 
nº 10.520/2002, Decreto de 
nº 1.836/2013 que instituiu a 
Modalidade Pregão no Muni-
cípio de Santa Rita de Jacutin-
ga e subsidiariamente pela Lei 

Federal de nº 8.666/93 e alte-
rações. A sessão pública para 
recebimento das propostas 
será realizada no dia 29 (vinte 
e nove) DE JUNHO DE 2022, 
ÀS 10:00 (dez), horas no Paço 
Municipal, na Waldomiro Osó-
rio Rodrigues, s/n, Cachoeira, 
Santa Rita de Jacutinga – MG. 
Maiores informações tel (32) 
3291-1680, www.srjacutinga.
mg.gov.br ou email: licita-
cao@srjacutinga.mg.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA RITA DE JACUTINGA

EXTRATO DE QUINTO 
TERMO ADITIVO – PRAZO – 
Processo nº 02/2018, 5º TER-
MO ADITIVO – PRAZO– Pro-
cesso nº 02/2018, Contrato 
n° 2018.05.001 Objeto:  Fica 

prorrogado por 12 (doze) 
meses o prazo do contrato 
celebrado entre as partes, 
iniciando-se o mesmo em 
05/05/2022 e findando em 
05/05/2023. Parte: CAMARA 

MUNICIPAL DE ALAGOA e CE 
CONSULTORIA LTDA ME Ala-
goa/MG 05 de maio de 2022. 
ADMILSON MOREIRA DE OLI-
VEIRA – Presidente Camara 
Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL 
DE ALAGOA

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE – CIS CIRCUITO DAS ÁGUAS 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde 
– CIS Circuito das Águas - torna público que 
estará promovendo o CREDENCIAMENTO 
de empresas especializadas em transporte 
de pacientes adultos,  pediátricos e neona-
tais, para transferências inter-hospitalar, de 
caráter eletivo e que necessitarem de loco-

moção por veículo ambulância UTI Móvel, 
tipo D, acompanhada por equipe especia-
lizada em remoções, para atendimento aos 
usuários dos serviços de saúde dos Municí-
pios que compõe o CIS Circuito das Águas, 
a partir de 13 de junho de 2022, no horário 
de 9h às 11h e de 13h às 16h, nos dias úteis, 

SEM EXCLUSIVIDADE, O edital completo 
está disponível no site: www.ciscircuitoda-
saguas.org.br - Informações pelo telefone 
(35) 3332.6299 ou pelo e-mail: licitacoes-
cis@hotmail.com – São Lourenço, 10 de 
JUNHO de 2022. João Paulo Rodrigues de 
Freitas Brandes – Presidente da CPL

- Aviso de Licitação. Proces-
so n° 69/2022, Pregão Presen-
cial nº 26/2022. Objeto: Contra-
tação de prestação de serviços 
de Aulas de Capoeira, conforme 

condições e especificações con-
tidas no Termo de Referência 
- Anexo I do Edital. Entrega de 
Envelopes e Sessão Pública dia 
28/06/2022, com início às 13:00 

h. Informações pelo e-mail: lici-
tacao@aiuruoca.mg.gov.br ou 
site https://www.aiuruoca.mg.
gov.br.Aiuruoca. Wesley Maciel 
de Souza. Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AIURUOCA

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE POUSO ALTO

Edital de PREGÃO – Tipo 
PRESENCIAL Processo nº 
0093/2022 – Pregão nº 
0037/2022 - ERRATA:

1 - ACRESCENTA a partici-
pação de Técnico registrado 
no CFT e Altera a redação dos 
itens 2.5.2 e 2.5.3 e 2.5.3.1 – 
do Anexo II do Edital:  

2.5.2 - Nos itens referentes 
ao palco, sonorização, ilumi-
nação, grades e gradis a em-
presa deverá comprovar que 
é inscrita no CREA/MG – Con-
selho de Engenharia e Agro-
nomia de Minas Gerais ou no 
CAU – Conselho de Arquite-
tura e Urbanismo para este 
tipo de prestação de serviços, 
ou ainda no Conselho Federal 
de Técnicos para este tipo de 
prestação de serviços. 

2.5.3 – Comprovação de 

que a licitante dispõe de pro-
fissional de nível superior com 
registro no CREA/MG ou no 
CAU, ou em nível técnico com 
registro no CFT, para se res-
ponsabilizar pela montagem 
e funcionamento dos equipa-
mentos a serem disponibiliza-
dos para a realização da Festa 
da Santa Casa, conforme a 
descrição do objeto - Capaci-
tação Profissional. 

2.5.3.1- Que o profissional 
tenha executado serviços iguais, 
assemelhados, ou superiores à 
descrição dos itens da proposta 
ofertada, através da apresenta-
ção da CAT, onde conste o nome 
do Contratado e do Contratante 
referente a execução do contra-
to, inclusive a ART ou RRT ou 
ainda a TRT; 

2 - RETIRA o fornecimen-

to de GERADOR DE ENERGIA 
ELÉTRICA incluído no item 3 
da tabela do Anexo I, por não 
haver especificação no termo 
de referência.  

3 - A data da sessão públi-
ca de 22/06/2022 será man-
tida, tendo em vista que as 
alterações não prejudicam 
a formulação das propostas, 
mas aumenta a participação 
de empresas interessadas na 
prestação dos serviços. Edital 
e informações complemen-
tares na sede da Prefeitura, 
de 12 às 17 horas e pelo site 
www.pousoalto.mg.gov.br. 
Prefeitura Municipal de Pou-
so Alto, 11 de junho de 2022 
– José Carlos Monteiro Guima-
rães – Pregoeiro Oficial. Vicen-
te Wagner Guimarães Pereira 
– Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ESTIVA. Edital nº 03/2022 
da Secretaria Municipal de 

Educação - Processo Seletivo 
Simplificado para contrata-
ção de supervisor pedagógi-

co. A íntegra do edital se en-
contra no sitio www.estiva.
mg.gov.br.
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LEI MUNICIPAL N.º /2022, 
APROVADA EM 06/06/22 - RE-
FERENTE AO PROJETO DE LEI 
N.º14/2022.

Dispõe sobre as diretrizes 
para a elaboração e a execução 
da Lei Orçamentária do exer-
cício financeiro de 2023 e dá 
outras providências. Faço saber 
que a Câmara Municipal de Pas-
sa Vinte aprovou e eu, Prefeito 
Municipal, sanciono e promulgo 
a seguinte Lei: CAPÍTULO I - DAS 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
-Art. 1º Em cumprimento às 
disposições da Constituição Fe-
deral, Constituição Estadual, da 
Lei Orgânica Municipal e da Lei 
Complementar Federal nº 101, 
de 4 de maio de 2000, com suas 
alterações, ficam estabelecidas 
as diretrizes orçamentárias do 
Município de Passa Vinte/MG 
para o exercício de 2023, com-
preendendo: I - prioridades e 
metas da Administração Pública 
Municipal; II - a estrutura do or-
çamento municipal; III - a elabo-
ração, alteração e execução or-
çamentária; IV - as despesas de 
pessoal e encargos sociais;

 V - as condições para conces-
são de recursos públicos; VI - as 
alterações na legislação tributá-
ria; VII - as disposições sobre a dí-
vida pública municipal; e VIII - as 
disposições finais. Parágrafo úni-
co.  Integram esta Lei, os seguin-
tes Anexos: a) prioridades e me-
tas, em consonância ao Plano 
Plurianual - 2022 a 2025; b) metas 
fiscais, elaboradas em conformi-
dade com os §§1º e 2º do art. 4º, 
da Lei Complementar Federal nº 
101, de 2000;  c) riscos e eventos 
fiscais, elaborados em conformi-
dade com o §3º do art. 4º, da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 
2000. CAPÍTULO II DAS PRIORIDA-
DES E METAS DA ADMINISTRA-
ÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL Art.2º 
As prioridades e metas da Admi-
nistração Pública Municipal para 
o exercício de 2023, atendidas as 
despesas que constituem obriga-
ção constitucional e legal do Mu-
nicípio e as de funcionamento dos 
órgãos e entidades municipais, 
são as constantes do Anexo I des-
ta Lei, as quais terão precedência 
na alocação dos recursos na lei 
orçamentária de 2023 e na sua 
execução, não se constituindo em 
limite à programação das despe-
sas. §1º O Orçamento Anual será 
elaborado em consonância com 
as prioridades e metas de que tra-
ta o caput deste artigo e deverão 
estar adequadas ao Plano Pluria-
nual - PPA 2022/2025. §2º Na ela-
boração e durante a execução do 
Orçamento do exercício financei-
ro de 2023, o Poder Executivo po-
derá alterar as metas estabeleci-
das nesta Lei, a fim de 
compatibilizar a despesa orçada 
com a receita estimada, de forma 
a assegurar o equilíbrio das con-
tas públicas e o atendimento às 
necessidades estabelecidas.  CA-
PÍTULO III DA ESTRUTURA DO OR-
ÇAMENTO MUNICIPAL Art.3º O 
Orçamento para o exercício finan-
ceiro de 2023 abrangerá os Pode-
res Legislativo e Executivo, seus 
fundos, órgãos e entidades da Ad-
ministração Direta e Indireta e 
será elaborado levando-se em 
conta à estrutura organizacional 
do Município e suas possíveis al-
terações. Art. 4º A proposta orça-
mentária do Município evidencia-
rá as receitas por rubricas e suas 
respectivas despesas, por função, 
subfunção, programa, projetos, 
atividades e operações especiais 
de cada unidade gestora e conte-
rá: I - mensagem encaminhando o 
projeto de lei; II - texto da lei; III - 
demonstrativo da receita e des-
pesa, segundo as categorias eco-

nômicas; IV - sumário geral da 
receita por fontes e da despesa 
por funções de governo; V - qua-
dro das dotações por órgãos de 
governo e administração; VI - de-
monstrativo da despesa por ór-
gãos e funções; VII - programa de 
trabalho através da funcional pro-
gramática; e VIII - demonstrativo 
da despesa segundo sua nature-
za. Art. 5º Para efeito desta Lei 
entende-se por: I - Programa, o 
instrumento de organização da 
ação governamental visando à 
concretização dos objetivos pre-
tendidos, sendo mensurado por 
indicadores estabelecidos no Pla-
no Plurianual; II - Atividade, um 
instrumento de programação 
para alcançar o objetivo de um 
programa, envolvendo um con-
junto de operações que se reali-
zam de modo contínuo e perma-
nente, das quais resulta um 
produto necessário à manuten-
ção da ação de governo; III - Pro-
jeto, um instrumento de progra-
mação para alcançar o objetivo de 
um programa, envolvendo um 
conjunto de operações limitadas 
no tempo, das quais resulta um 
produto que concorre para a ex-
pansão ou aperfeiçoamento da 
ação de governo; e IV - Operação 
especial, as despesas que não 
contribuem para manutenção, ex-
pansão ou aperfeiçoamento das 
ações de governo, das quais não 
resulta um produto e não gera 
contraprestação direta sob a for-
ma de bens ou serviços. Parágrafo 
único.  As categorias de progra-
mação de que trata esta Lei serão 
identificadas na proposta orça-
mentária de 2023 e na respectiva 
Lei, bem como nos créditos adi-
cionais, por programas e respecti-
vos projetos, atividades ou opera-
ções especiais. CAPÍTULO IV - DA 
ELABORAÇÃO, ALTERAÇÃO E EXE-
CUÇÃO DO ORÇAMENTO MUNI-
CIPAL Art. 6º A proposta orçamen-
tária do Município, relativa ao 
exercício financeiro de , deverá 
ser elaborada em conformidade 
com os diversos princípios, além 
dos contábeis geralmente aceitos, 
o de igualdade, prioridade de in-
vestimentos nas áreas sociais, 
austeridade na gestão dos recur-
sos públicos, modernização na 
ação governamental, transparên-
cia na elaboração e execução do 
orçamento.  Art. 7º O Poder Legis-
lativo elaborará seu detalhamen-
to de despesas para o exercício 
financeiro de 2023, observadas as 
determinações contidas nesta Lei 
e no art. 29-A da Constituição Fe-
deral, devendo encaminhá-lo ao 
Poder Executivo até 30 (trinta) 
dias antes do prazo de remessa 
do projeto de lei orçamentária de 
2023 à Câmara Municipal.  Art. 8º 
As emendas ao projeto de lei do 
orçamento devem obedecer ao 
disposto no §3º do art. 166, da 
Constituição Federal e na alínea 
“b” do inciso III do art. 160 da 
Constituição do Estado de Minas 
Gerais, e não poderão indicar re-
cursos provenientes de anulação 
das seguintes despesas: I - dota-
ções com recursos vinculados; II - 
dotações referentes à contrapar-
tida; III - dotações referentes a 
obras em andamento; e  IV - dota-
ções referentes a precatórios e 
sentenças judiciais. Art. 9º O pro-
jeto de lei orçamentária de 2023 
contemplará autorização ao Che-
fe do Poder Executivo municipal 
para abertura de créditos adicio-
nais suplementares, observando 
o disposto na Lei Federal nº 4320, 
de 17 de março de 1964, visando:   
I - criar, quando for o caso, nature-
za de despesa em categoria de 
programação já existente; II - mo-
vimentar, internamente, o Orça-
mento quando as dotações exis-

tentes se mostrarem insuficientes 
para a realização de determina-
das despesas; e III - incorporar 
valores que excedam às previsões 
constantes da Lei Orçamentária.  
Art.10. O Poder Executivo poderá, 
mediante decreto, remanejar, 
transpor ou transferir, total ou 
parcialmente, as dotações apro-
vadas na Lei Orçamentária de 
2023 ou em créditos adicionais, 
quando for necessária a repriori-
zação de programas, ações ou 
gastos governamentais fixados na 
estrutura do orçamento, determi-
nadas as respectivas realocações 
de recursos nos termos seguintes: 
I - Remanejamento: realocações 
na organização do ente público, 
com destinação de recurso de um 
órgão, secretaria, departamento, 
ou congênere para outro, em de-
corrência da extinção, transfor-
mação, transferência, incorpora-
ção ou desmembramento, bem 
como de alterações de suas com-
petências ou atribuições, mantida 
a estrutura programática, expres-
sa por categoria de programação, 
conforme definida no parágrafo 
único do art.5º desta Lei; II - 
Transposição: realocações no âm-
bito dos programas de trabalho já 
existentes no orçamento do órgão 
executor das ações governamen-
tais; III - Transferência: realoca-
ções de recursos entre as catego-
rias econômicas de despesas, 
dentro do mesmo órgão, secreta-
ria, departamento ou congênere 
e do mesmo programa de traba-
lho, em função da repriorização 
dos gastos a serem efetuados.  
Parágrafo único. A transposição, o 
remanejamento e a transferência 
a que se refere este artigo não po-
derão resultar em alteração dos 
valores das programações apro-
vadas na lei orçamentária para o 
exercício de 2023 ou em créditos 
adicionais, podendo haver ade-
quação da classificação institucio-
nal e funcional ao novo órgão. 
Art. 11. O Poder Executivo pode-
rá, mediante decreto, incluir ou 
alterar fontes de recursos nas do-
tações orçamentárias aprovadas 
na Lei Orçamentária de 2023, res-
peitadas as devidas vinculações. 
Parágrafo único. A movimentação 
entre fontes de recursos de uma 
única dotação orçamentária não 
configura abertura de crédito adi-
cional. Art. 12. O Governo Munici-
pal destinará, no mínimo, 25% 
(vinte e cinco por cento) de sua 
receita resultante de impostos e 
das transferências federais e esta-
duais de impostos, na manuten-
ção e desenvolvimento do ensino, 
como estabelece o art. 212 da 
Constituição Federal e a Lei Fede-
ral nº 14.113, de 25 de dezembro 
de 2020. Parágrafo único. O Mu-
nicípio aplicará parte dos recursos 
a que se refere o caput deste arti-
go, na manutenção e no desen-
volvimento do ensino na educa-
ção básica e à remuneração 
condigna de seus profissionais, 
nos termos estabelecidos no art. 
212-A da Constituição Federal, in-
cluído pela Emenda Constitucio-
nal nº 108, de 26 de agosto de 
2020. Art. 13. A proposta orça-
mentária consignará previsão de 
recursos para financiamento das 
ações e serviços públicos de saú-
de no ano de 2023, no mínimo, de 
15% (quinze por cento) do produ-
to da arrecadação dos impostos a 
que se refere o art. 156 e dos re-
cursos de que tratam os artigos 
158 e 159, inciso I, alínea “b” e 
seu §3º, da Constituição Federal. 
Art. 14. A Lei Orçamentária deve-
rá conter Reserva de Contingên-
cia, limitada a 2% (dois por cento) 
da receita corrente líquida previs-
ta, destinada a atender os passi-
vos contingentes, os riscos e 

eventos fiscais, dentre outros im-
previstos e imprevisíveis. Parágra-
fo único. Para efeito desta Lei, 
entendem-se como eventos e ris-
cos fiscais imprevistos e imprevi-
síveis, entre outros, as despesas 
necessárias ao funcionamento e 
manutenção dos serviços públi-
cos e da estrutura da Administra-
ção Municipal, não orçadas ou 
orçadas a menor, as decorrentes 
de criação, expansão ou aperfei-
çoamento de ações governamen-
tais às necessidades do Poder Pú-
blico.  Art. 15. Considera-se 
despesa irrelevante para fins do 
disposto no §3º do art.16 da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 
2000, a despesa cujo valor não ul-
trapasse os limites estabelecidos 
nos incisos I e II do art. 24, da Lei 
Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, atualizados pelo Decreto 
Federal nº 9.412, de 18 de junho 
de 2018. Art. 16. Até 30 (trinta) 
dias após a aprovação e publica-
ção da Lei Orçamentária de 2023, 
o Poder Executivo estabelecerá a 
programação financeira e o cro-
nograma de execução mensal de 
desembolso, bem como as metas 
bimestrais de arrecadação. Pará-
grafo único. O cronograma anual 
de desembolso mensal do Poder 
Legislativo terá como referencial 
o repasse previsto no art.168 da 
Constituição Federal, na forma de 
duodécimos, respeitado o limite 
constitucional, o prazo mensal e a 
proporção fixada na Lei Orçamen-
tária de 2023, em observância as 
regras dispostas no art. 29-A da 
Constituição Federal. Art. 17. Se 
verificado, ao final de um bimes-
tre, que a realização da receita 
não será suficiente para garantir o 
equilíbrio das contas públicas, os 
Poderes Executivo e Legislativo 
procederão à respectiva limitação 
de empenho e de movimentação 
financeira, podendo definir per-
centuais específicos para o con-
junto de projetos, atividades e 
operações especiais, calculado de 
forma proporcional à participação 
dos Poderes no total das dotações 
iniciais constantes da Lei Orça-
mentária de 2023. §1º Excluem 
do caput deste artigo às despesas 
que constituem obrigação consti-
tucional e legal de execução e as 
despesas destinadas ao paga-
mento dos serviços da dívida. §2º 
Na hipótese de ocorrência do dis-
posto no caput deste artigo o Po-
der Executivo comunicará ao Po-
der Legislativo o montante que 
lhe caberá tornar indisponível 
para empenho e para movimen-
tação financeira. §3º Para efeito 
de aplicação deste artigo serão 
considerados, preferencialmente, 
os recursos orçamentários desti-
nados às despesas de capital e às 
despesas correntes que não são 
afetas a serviços básicos. §4º No 
caso de restabelecimento da re-
ceita prevista, ainda que parcial, a 
recomposição das dotações cujos 
empenhos foram limitados dar-
-se-á de forma proporcional às 
reduções efetivadas.

Art. 18. Os pagamentos de-
vidos pela Fazenda Pública Mu-
nicipal, em virtude de sentença 
judiciária, far-se-ão exclusiva-
mente na ordem cronológica de 
apresentação dos precatórios e 
à conta dos créditos respectivos, 
conforme disposto no art. 100 
da Constituição Federal. Art. 19. 
A destinação de recursos para 
novos projetos somente será 
permitida depois de adequa-
damente atendidos os projetos 
em andamento e as despesas 
de conservação do patrimônio, 
salvos os projetos programados 
com recursos de convênios e 
operações de crédito. CAPÍTULO 
V - DAS DESPESAS COM PESSO-

AL E ENCARGOS SOCIAIS Art. 
20. Para efeito do disposto nos 
incisos V e X do art. 37, obser-
vado o inciso II, §1º e caput do 
art.169, da Constituição Fede-
ral, as disposições contidas na 
Emenda Constitucional nº 109, 
de 15 de março de 2021, e a Lei 
Complementar Federal nº 101, 
de 2000, com suas alterações, 
fica estabelecido que a Admi-
nistração Direta e Indireta, e o 
Poder Legislativo, poderão criar 
cargos, empregos e funções, al-
terar a estrutura de carreira, re-
alizar concurso público, conce-
der qualquer vantagem, corrigir, 
reajustar ou aumentar a remu-
neração dos servidores públi-
cos municipais e admitir pessoal, 
mediante lei e prévia dotação or-
çamentária suficiente para aten-
dimento da respectiva despesa, 
de acordo com os limites consti-
tucionais e legais. Parágrafo úni-
co. Os recursos para as despesas 
decorrentes dos atos dispostos no 
caput deste artigo deverão estar 
previstos no Orçamento ou acres-
cidos por créditos adicionais. Art. 
21. A despesa total com pessoal 
dos Poderes Executivo e Legislati-
vo, respectivamente, não excede-
rá os limites de 54% (cinqüenta e 
quatro por cento) e 6% (seis por 
cento) da Receita Corrente Líqui-
da, observada os limites pruden-
ciais.  Art. 22. No exercício finan-
ceiro de 2023 a realização de hora 
extra, quando a despesa com pes-
soal houver excedido o limite dis-
posto no parágrafo único do art. 
22 da Lei Complementar Federal 
nº 101, de 2000, somente pode-
rá ocorrer nos casos de necessi-
dade temporária de excepcional 
interesse público, devidamente 
justificado pela autoridade com-
petente. Art. 23. Serão conside-
rados contratos de terceirização 
de mão-de-obra, para efeito do 
disposto no §1º do art.18 da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 
2000, as despesas provenientes 
de contratação de pessoal para 
substituição de servidores per-
tencentes a categorias funcionais 
abrangidas por planos de cargos 
do quadro de pessoal de órgão ou 
entidade, desde que haja vacân-
cia dos cargos a serem substituí-
dos, sendo tais despesas contabi-
lizadas como Outras Despesas de 
Pessoal. CAPÍTULO VI DAS CON-
DIÇÕES PARA CONCESSÃO DE 
RECURSOS PÚBLICOS Art. 24. O 
Poder Executivo poderá, median-
te autorização legislativa específi-
ca, transferir recursos do Tesouro 
Municipal, a título de subvenção 
social, às entidades sem fins lu-
crativos, as quais desenvolvam 
atividades nas áreas social, mé-
dica, educacional, cultural e 
desportiva, desde que estejam 
legalmente constituídas, em ob-
servância as regras aplicáveis na 
Lei Federal nº 13.019, de 31 de ju-
lho de 2014, com suas alterações. 
§1º As entidades beneficiadas nos 
termos do caput deste artigo de-
verão prestar contas dos recursos 
recebidos ao Poder Executivo. §2º 
Fica vedada à concessão de sub-
venção a entidades que não cum-
prirem as exigências do §1º deste 
artigo, assim como as que não 
tiverem suas contas aprovadas 
pelo Poder Executivo. Art. 25. O 
Poder Executivo poderá destinar 
recursos para pessoas físicas ou 
jurídicas situadas no Município, 
visando cobrir suas necessidades 
ou déficit, respectivamente, ob-
servadas as disposições contidas 
em lei municipal específica. Art. 
26. A Lei Orçamentária conterá 
dotação para acobertar despesas 
com contribuições a entidades 
que visem o desenvolvimento 
municipal ou regional. CAPÍTULO 

VII DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLA-
ÇÃO TRIBUTÁRIA  Art. 27. Qual-
quer Projeto de Lei que conceda 
ou amplie incentivos, isenção ou 
benefícios de natureza tributária 
ou financeira, que gere efeitos 
sobre a receita estimada para 
o Orçamento de 2023, deverá, 
para sua aprovação, observar os 
termos do art. 14 da Lei Comple-
mentar Federal n° 101, de 2000, 
no que couber. Art. 28. O Chefe 
do Poder Executivo, autorizado 
em lei, poderá conceder benefí-
cio fiscal aos contribuintes que 
pagarem seus tributos em parcela 
única e no prazo de vencimento, 
ou ainda em dia com suas obri-
gações tributárias, devendo, nes-
ses casos, serem considerados os 
cálculos da estimativa da receita. 
CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES 
SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNI-
CIPAL Art.29. A administração da 
dívida pública municipal interna 
ou externa terá por objetivo prin-
cipal a minimização de custos e a 
viabilização de fontes alternativas 
de recursos para o tesouro muni-
cipal. Art. 30. Observada a legis-
lação vigente, o Município poderá 
realizar operações de crédito des-
tinadas a financiar despesas de 
capital previstas no Orçamento.  
Art. 31. As operações de crédito 
deverão ser autorizadas por lei 
específica e constar do Orçamen-
to Anual para 2023.  Art. 32. A Lei 
Orçamentária poderá autorizar a 
realização de operações de crédi-
to por antecipação de receita, na 
forma do §8º do art. 165 da Cons-
tituição Federal e do art. 38 da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 
2000. CAPÍTULO IX DAS DISPOSI-
ÇÕES FINAIS Art. 33. A despesa de 
competência de outros entes da 
Federação só será assumida pelo 
Município quando firmado convê-
nio, acordo, ajuste ou outros ins-
trumentos congêneres, previsto 
recurso na lei orçamentária e que 
visem ao desenvolvimento mu-
nicipal. Art. 34. A Administração 
Municipal, tanto quanto possível, 
até a criação de estrutura ade-
quada, deverá apropriar as des-
pesas de forma a demonstrar os 
custos de cada ação governa-
mental.   Art. 35. A Proposta Or-
çamentária do Município, relati-
va ao exercício de 2023, deverá 
ser elaborada de conformidade 
com o princípio de transparên-
cia dos atos de gestão, além dos 
princípios contábeis geralmente 
aceitos, a fim de garantir o livre 
acesso e participação dos cida-
dãos às informações relativas à 
elaboração, execução e acompa-
nhamento do orçamento, inclu-
sive na discussão em audiências 
públicas. Parágrafo único. São 
instrumentos de transparência 
dos atos de gestão fiscal, aos 
quais será dada ampla divulga-
ção, inclusive em meios eletrô-
nicos de acesso público: I - lei do 
plano plurianual, de diretrizes 
orçamentárias e do orçamento 
anual; II - relatórios resumidos 
da execução orçamentária; III 
- relatórios de gestão fiscal;  IV 
- balanço geral anual;  V - au-
diências públicas; e VI - leis, os 
decretos, as portarias e demais 
atos do Executivo. Art. 36. Caso 
o Projeto de Lei Orçamentária 
de 2023 não seja devolvido até 
31 de dezembro de 2022 ao Poder 
Executivo para sanção, até que o 
mesmo o seja, a programação 
dele constante poderá ser exe-
cutada à razão de 1/12 (um doze 
avos). Art. 37. Esta Lei entra em 
vigor na data de sua publicação.
Passa Vinte, 06 de junho de 2022. 
LUCAS NASCIMENTO DE ALMEIDA  

- Prefeito Municipal - RODRIGO 
LOPES NARDELI  - Presidente da 

Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA VINTE

EXTRATOS
Unidade Administrativa 

Serviço de Educação - Con-
trato nº 043 /2022 - Data 
de Assinatura 10/06/2022 
- Vigência 10/06/2022 A 
10/06/2023.- Processo de 
Licitação nº 048 / 2022- Mo-
dalidade e nº Dispensa 027 
/ 2022 - Fundamento Legal 
Lei Federal nº 14.133/2021, 
Artigo 75, Inciso II  - Objeto 
Contratação de empresa para 
prestação de serviços técnicos 
especializados em consultoria 
de gestão e monitoramen-
to de convênios e contratos 

multidisciplinares, captação 
de recursos. Consultoria, de-
senvolvimento de projetos e 
orientação na elaboração de 
projetos para captação de re-
cursos federais, provenientes 
do Orçamento Geral da União, 
de emendas parlamenta-
res, de editais e relacionados 
para atendimento ao Setor 
de Educação do Município de 
Dom Viçoso, MG. - Contratada 
Yhorrana Rita Henriques Fer-
nandes 08180216675 - CNPJ 
44.899.067/0001-85 - Valor 
Global R$30.000,00 (trinta mil 
reais). Dotação Orçamentária 

Educação - 2.3.1.12 .361. 00 
3.2.00 12- 3.3.9 0.39 – Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 

049 / 2022 - PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 014 / 2022.

A Prefeitura Municipal de 
Dom Viçoso/MG torna público 
que realizará Licitação na Mo-
dalidade PREGÃO - PRESEN-
CIAL, do tipo MENOR PREÇO 
POR LOTE, para a Contratação 
de empresa especializada para 
locação de caçamba, transbor-

do, transporte e destinação 
final de resíduos sólidos urba-
nos gerados no Município de 
Dom Viçoso/MG, para Aterro 
Sanitário Licenciado.  Creden-
ciamento: Dia 24/06/2022, 
até às 09:00 horas e a abertu-
ra dos envelopes e Julgamento 
da Proposta: Dia 24/06/2022, 
a partir das 09h e 01min. O 
Edital está disponível no site: 
www.domvicoso.mg.gov.br - 
Esclarecimentos poderão ser 
solicitados pelo e-mail: licita-
caodomvicoso@yahoo.com.
br, ou tel. (35) 3375-1100. 
Dom Viçoso, 10/06/2022.   Pe-

dro de Moura Campos – Pre-
goeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO DE 

Nº: 050 / 2022. PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 015 / 2022.
A Prefeitura Municipal de 

Dom Viçoso/MG torna público 
que realizará Licitação na Mo-
dalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço por lote, 
para contratação de empresa 
para a prestação de serviços 
de responsabilidade técni-
ca no tratamento, controle e 
monitoramento da qualidade 

da água, destinada ao consu-
mo humano que abastece a 
cidade de Dom Viçoso. Cre-
denciamento: Dia 28 / 06 / 
2022, até às 09:00 horas e a 
Abertura dos Envelopes e jul-
gamento da Proposta: Dia 28 / 
06 / 2022, a partir das 09h e 
01min. O Edital está disponí-
vel no site: www.domvicoso.
mg.gov.br - Esclarecimentos 
poderão ser solicitados pelo 
e-mail: licitacaodomvicoso@
yahoo.com.br ou tel. (35) 
3375 -1100.  Dom Viçoso, 
10/06/2022.   Pedro de Moura 
Campos – Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Processo 0223/2022 - Pregão 
Eletrônico 0117/2022 –Objeto: 
Contratação de empresa espe-
cializada no fornecimento de me-
dicamentos anestésicos para uso 
no Centro de Zoonoses Municipal 
com inscrição na Ata de Regis-
tro de Preços. Sessão Pública às 
14:00h do dia 28/06/2022. Cre-
denciamento: até as 14:00h do 
dia 28/06/2022. Apresentação das 
propostas: até as 14:00h do dia 
28/06/2022. Início dos lances: sob 
comando da pregoeira após com-
pletar a análise das propostas. 

Processo 0231/2022 - Pregão 
Eletrônico 0120/2022 –Objeto: 
Contratação de empresa especia-
lizada para prestação de serviços 
com a preparação, impressão e 

distribuição de jornal impresso de 
circulação regional para publica-
ção de normas, atos institucionais 
e administrativos e matérias de in-
teresse da Administração Munici-
pal de São Lourenço. Sessão Pú-
blica às 15:00h do dia 28/06/2022. 
Credenciamento: até as 15:00h do 
dia 28/06/2022. Apresentação das 
propostas: até as 15:00h do dia 
28/06/2022. Início dos lances: sob 
comando da pregoeira após com-
pletar a análise das propostas. 

Processo 0226/2022 - Pre-
gão Eletrônico 0118/2022 –Obje-
to: Aquisição de material médico 
hospitalar para os pacientes en-
caminhada à Secretaria Munici-
pal de Saúde. Sessão Pública às 
14:00h do dia 29/06/2022. Cre-

denciamento: até as 14:00h do 
dia 29/06/2022. Apresentação das 
propostas: até as 14:00h do dia 
29/06/2022. Início dos lances: sob 
comando da pregoeira após com-
pletar a análise das propostas. 

ERRATA  - Processo Licitatório 
nº 0203/2022 – Pregão Eletrônico 
nº 108  

1 - OBJETO  - 1.1 – Contra-
tação de empresa para prestação 
de serviços especializado com 
fornecimento de materiais para 
instalação de cerca elétrica nos ar-
redores/muros de divisas das uni-
dades escolares da rede municipal 
de educação do Município de São 
Lourenço/MG.   ACRESCENTA 
a participação de Técnico regis-
trado no CFT e Altera a redação 

dos itens:   2.5.1 - 2.5.2.1 - 2.5.3 
e 2.5.3.1 – do Anexo II do Edital:   
2.5 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNI-
CA   2.5.1 - Comprovação de re-
gistro ou inscrição da empresa no 
CREA ouCFT em ramo de ativida-
de compatível com o objeto licita-
do;   2.5.1.1 - Para empresas com 
sede em outro Estado da Federa-
ção será exigido o visto do CREA/
MG ou CFT/MG na certidão de ori-
gem, obrigatoriamente, quando da 
assinatura do contrato.   2.5.2 – A 
empresa deverá comprovar a sua 
CAPACITAÇÃO TÉCNICO-OPE-
RACIONAL, com apresentação de 
contrato ou contratos, ou atestado 
ou atestados, firmados com pes-
soas jurídicas de direito público ou 
privado para execução de serviços 

iguais, assemelhadas ou superio-
res ao objeto licitado, com as mes-
mas condições mínimas referidas 
na descrição do objeto.    2.5.2.1 
- A empresa deverá comprovar que 
o(s) contrato(s) ou atestado(s) 
que estiver(em) sendo apresen-
tado(s) obtive(ram) ART ou TRT 
do serviço. Esta comprovação 
poderá ser pela própria CAT do 
engenheiro ou do técnico através 
de cópia da ART ou TRT.   2.5.2.2 
– Serviço de engenharia execu-
tado SEM, ainda que atestado, 
NÃO SERVE COMO COMPRO-
VAÇÃO de capacitação técnico-
-operacional.     2.5.2.3 – NÃO 
SE ESTÁ EXIGINDO CAT DA 
EMPRESA.    2.5.3 - Comprova-
ção de CAPACITAÇÃO TÉCNI-

CO-PROFISSIONAL através de 
prova de que a Licitante possua 
em seu quadro de pessoal, na 
data designada para a entrega 
das propostas, profissional de 
nível superior com formação em 
engenharia civil e/ou elétrica, ou 
técnico com formação específica 
conforme a descrição do objeto, 
detentor de atestado ou atesta-
dos de responsabilidade técnica, 
fornecido por Pessoa Jurídica 
de Direito Público ou Privado, 
devidamente acompanhado da 
respectiva Certidão de Acervo 
Técnico do CREA ou do CFT, 
conforme exigências abaixo: 

São Lourenço, 10 de Junho de 
2022.  Janaína Oliveira dos San-

tos  - Pregoeira Oficial 
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