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DIÁRIO DO MUNICÍPIO
Secretaria Municipal de Administração

O Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável no uso
das atribuições que lhe confere o art. 99, §1.º, III da Lei Orgânica e considerando o que
determina o art. 5.º da Lei n.º 5.105 – de 05 de dezembro de 2001 e Lei nº 6.920 de 3 de
junho de 2014.
RESOLVE:

Secretário: Milton Romero da Rocha Sousa

Expediente

Art. 1. º Ficam estabelecidas metas para efeito da apuração de produtividade fiscal a que
se refere à Lei n.º5.105 – de 05 de dezembro de 2001, conforme descrição seguinte:
I- Metas por equipe:

DECRETO DE 25/8/2020
NOMEIA, INTERINAMENTE, MATEUS MADUREIRA DE MELO PARA O
CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
O Prefeito do Município de Patos de Minas, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 95, inciso VII e IX da Lei Orgânica do Município e a vista do artigo 57 da Lei
Complementar 002/90,
D E C R E TA:

A) Fiscalização da comercialização nas dependências da Ceasa Regional de Patos de
Minas (peso 1);
B) Realizar plantões aos sábados na Feira do Produtor (peso 2);
C) Atuar no combate ao comércio ambulante de produtos agropecuários, destinados ou
não à alimentação, através de plantões juntamente com a fiscalização de posturas (peso
3);
D) Vistorias nas propriedades dos produtores da Ceasa Regional e Feira do produtor,
juntamente com técnicos da EMATER – MG com o mínimo de 5 vistorias (peso 3);

Art. 1º Fica nomeado(a), interinamente, MATEUS MADUREIRA DE MELO, matrícula
28520, portador(a) do CPF nº 124.686.096-11 para o cargo de SECRETARIO
MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS no período de 04/08/2020 a 10/08/2020.

E) Outras atividades a critério da diretoria (peso 2);

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a
04/08/2020.

A) Fiscalização da comercialização nas dependências da Ceasa Regional de Patos de
Minas (peso 1);

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

B) Realizar plantões aos sábados na Feira do Produtor (peso 2);
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C) Atuar no combate ao comércio ambulante de produtos agropecuários, destinados ou
não à alimentação, através de plantões juntamente com a fiscalização de posturas (peso
3);

JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
Prefeito Municipal

II-Metas individuais:

D) Vistorias nas propriedades dos produtores da Ceasa Regional e Feira do produtor,
juntamente com técnicos da EMATER – MG com o mínimo de 5 vistorias (peso 3);
AVISO HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 097/2020 – Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS
ELÉTRICOS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, em favor da licitante: ELETRICA LUZ
COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, para os lotes 7 - 10 - 17 - 24 - 25
- 29 - 33 - 37 - 38 - 41 - 42 - 52 - 58 - 59 - 60 - 62 - 63 - 64 - 68 - 69 - 70 - 99 - 100 103 - 106 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 119 - 120 - 121 - 122 123 - 124 - 125 - 127 - 128 - 129 - 131 - 135 - 161 - 167 - 168 - 170 - 171 - 172 - 182 184 - 190 - 195 - 196 - 198 - 207 - 208 - 213 - 245 - 246 - 247 - 249 - 250 - 285 – 288,
com o valor total de R$ 89.484,50 (oitenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro
reais e cinquenta centavos); GONÇALVES E TEIXEIRA LTDA, para os lotes 1 - 3 - 6 31 - 75 - 76 - 93 - 98 - 206 – 281, com o valor total de R$ 15.659,35 (quinze mil,
seiscentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos); ORGANIZACOES MSL
COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA para os lotes 8 - 9 11 - 14 - 65 - 66 - 67 - 85 - 87 - 88 - 91 - 94 - 96 - 97 - 102 - 107 - 126 - 130 - 174 - 183
- 185 - 191 - 192 - 200 - 203 - 209 - 220 - 221 - 223 - 233 - 234 - 244 - 248 - 286 - 287 299 com o valor total de R$ 26.503,10 (vinte e seis mil, quinhentos e três reais e dez
centavos); POLO COMERCIAL EIRELI para os lotes 4 - 12 - 18 - 20 - 39 - 57 - 74 101 - 118 - 138 - 158 - 166 - 173 - 176 - 186 - 187 - 189 - 194 - 197 - 224 - 225 - 226 230 - 231 - 235 - 236 - 240 - 242 - 252 - 284 - 290 - 296 - 297 com o valor total de R$
34.870,35 (trinta e quatro mil, oitocentos e setenta reais e trinta e cinco centavos).
Maiores informações disponíveis nos sites: www.patosdeminas.mg.gov.br e
www.licitanet.com.br. Patos de Minas, 24 de agosto de 2020. Milton Romero da Rocha
Sousa – Secretário Municipal de Administração.

E) Outras atividades a critério da diretoria (peso 2);
Parágrafo único. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Municipal de
Agricultura, ouvido o Diretor de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Art. 2º. Para efeitos dá apuração da GPF, considerar-se-á cumprida à meta fiscal sobre a
qual recaia impedimento legal para a sua realização.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º. Fica revogada a Instrução Normativa nº. 02 de 22 de Abril de 2020.
Art. 5º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 24 de Agosto de 2020.
Fernando Cesar Nascentes Porto Santos.
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável.
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Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Secretário: Eurípedes Donizete de Oliveira

Expediente
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE/CMDCA. Ata de nº. 347 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Patos de Minas, realizada no dia vinte e
oito do mês de julho de dois mil e vinte, através de Videoconferência, às 14:00 h com a
seguinte pauta: apreciação das resoluções “Ad Referendum” nº 6,7 e 8; posse de
Cleysson Fonseca Sousa e Márcia Helena de Araujo Rodrigues no Conselho Tutelar para
substituição temporária; posse de Sávia Vieira Santos (Titular) e Valdete da Silva Vaz
(Suplente); oficio do Centro Educacional Infantil Beneficente comunicando a
interrupção dos serviços; definição da dinâmica de análise e deliberação do CMDCA por
meios digitais para apreciação e aprovação de resoluções; formação da Comissão
Intersetorial do Diagnóstico da Infância e Adolescência do Município com apoio
técnico; formação das Comissões Permanentes de Garantia de Direitos, Políticas
Públicas para a Infância e Adolescência, Finanças e Orçamento. A reunião foi presidida
pela Presidente Sirlania de Fátima Barbosa e Carvalho Matos que, conforme pauta,
passou ao referendo das Resoluções do CMDCA nº 6, 7 e 8 elaboradas de forma “Ad
Referendum”, que foram previamente repassadas aos Conselheiros via grupo do
watsapp; sendo as mesmas referendadas por unanimidade. Em seguida, o Conselho
empossou os Conselheiros Tutelares Suplentes: Cleysson Fonseca Sousa que substituiu
Waléria Elias de Sousa, afastada por ser do grupo de risco da COVID-19 conforme a
Resolução nº 07/2020; e Márcia Helena de Araujo Rodrigues que substituiu Cíntia
Borges de Sousa, conforme Resolução nº 08/2020. Após serem empossados, Sirlânia
lhes deu as boas vindas. Logo após, realizou-se a leitura do oficio encaminhado pela
Associação de Proteção à Maternidade, Infância e Velhice de Patos de Minas, no qual a
entidade encaminha os seguintes representantes ao Conselho: Sávia Vieira Santos
(Titular) em substituição a Juliete Aparecida Amorim e Valdete da Silva Vaz que ficará
como Suplente de Sávia. Dessa forma, após a leitura, o Conselho empossou as mesmas e
Sirlania agradeceu a Juliete pela participação. Prosseguindo, realizou-se a leitura do
oficio 06/2020 encaminhado pelo Centro Educacional Infantil Beneficente “Sementes
Farroupilha” no qual a entidade comunica que devido à Pandemia do COVID-19, as
atividades ficarão suspensas até inicio de 2021; não houve comentários sobre. Depois,
realizou-se a leitura do oficio 10/2020 encaminhado ao Secretário Municipal de
Desenvolvimento Social no qual o Conselho solicita a análise de custos dos planos de
trabalho apresentados, encaminha resposta ao oficio 83/GAB/2020 e solicita dilatação
do prazo para apresentação das sugestões à Minuta de Lei da Infância e Juventude; e do
oficio 95/2020 encaminhado pelo Secretário em resposta ao anterior no qual é solicitado
“documento do CMDCA contendo a identificação das demandas mais problemáticas e
complexas do município e a relação destas com os Planos de Trabalho apresentados,
bem como a atuação do CMDCA na avaliação das políticas públicas”. Ao fim da leitura,
Valéria Torres, representante do Lar de Paulo e Estevão, relatou que ficou confusa
quanto a resposta do Secretário, pois não entendeu se os planos não atendem à situação
emergencial. Ela explicou sobre o plano apresentado pela entidade e ressaltou que as
crianças e adolescentes estão expostos a muitas vulnerabilidades e não compreendeu a
fala do Secretário. Segundo Valéria, a entidade está desenvolvendo as atividades
propostas no plano através de ações voluntárias com número inferior de famílias e
ressaltou a importância do trabalho. Continuando, Cleide parabenizou Valéria e
ponderou que a análise não teve olhar socioassistencial. Ela relatou que houve aumento
da violência doméstica e as crianças estão “acuadas”, sendo que, os pais têm que se
desdobrar entre trabalho e as tarefas escolares e ressaltou que a criança autista não pode
sair da rotina e necessita de apoio sempre, o que não está ocorrendo, e isso está causando
grandes transtornos para as famílias. Cleide ponderou que é preciso ter visão social do
momento e que o “estado de calamidade” por si só já autoriza as alterações necessárias;
e que o CONANDA está exigindo que as entidades acompanhem o que o município não
consegue realizar. Ela citou que estão sendo vivenciados estados de calamidade na saúde
e na área socioassistencial e que as famílias precisam de ajuda. Segundo Cleide o plano
da Esperança Azul é voltado à saúde mental para atendimento das famílias/crianças
autistas e não entendeu a análise dos planos e novamente ressaltou a importância do
auxílio. Ela foi cumprimentada por Valéria que relatou caso de abandono de família
autista pelo pai e que recebeu pedido de ajuda. Em continuidade, Sirlânia ressaltou
que a resposta da Secretaria foi frustrante para as entidades, que os planos são
maravilhosos, atendem o momento e que o Secretário não fez a leitura dos mesmos.
Sirlania enfatizou que exige resposta coerente da Secretaria se tem ou não os recursos
solicitados. Cleide disse que o Conselho precisa oficiar novamente a SMDS para que
respondam se há ou não recursos. Neste momento, Adriane disse que não participou da
análise dos planos, que tomou conhecimento dos ofícios durante a reunião e ponderou
que entende que o Secretário queria saber como se identificou as demandas. Ela
ponderou que cada um tem percebido as dificuldades, mas que Eurípedes buscou saber
com que base se chegou aos planos, pois não foram apresentados índices pelo Conselho.
Adriane mencionou que o plano de trabalho não é solto e questionou sobre a análise
diagnóstica para se chegar aos projetos apresentados. Segundo ela, entende que não
houve desmerecimento do trabalho das entidades pela Secretaria e questionou qual a
justificativa que o Conselho tem para aprovar os referidos planos e não outros.
Prosseguindo, Cleide disse que as entidades fizeram as justificativas de cada plano, no
entanto, Adriane ponderou que as justificativas têm que ser apresentadas pelo Conselho,
que, ouvindo as entidades e famílias, diagnosticou as necessidades. Ela disse que
entendia a frustração e, muitas vezes, as entidades eram mais proativas, mas que o
Secretário não vai dar essa resposta. Cleide então ponderou que “se não faço o melhor,
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deixo o outro fazer”, pois se fosse esperar um diagnóstico, iria demorar muito. Ela
enfatizou que era preciso dar as mãos, pois as pessoas estavam no “precipício” e
que o Secretário precisava ser específico se tem ou não os recursos. Cleide ainda
ponderou que as entidades tinham a responsabilidade de não usar os recursos do
Fundo em vão, aleatoriamente, sem ser em benefício dos seus assistidos, pois são
fruto de muito trabalho das entidades. Ela também disse que ninguém planejou
passar por uma calamidade pública e seus problemas e que era preciso união de
todos. Neste momento, Valéria disse que ficava encantada com as falas de Cleide e
Adriane, pois traziam riqueza e questionou o que poderia ser feito, pois após ouvir
Adriane, ficou em dúvida sobre as prioridades do município e lembrou sobre a
importância do diálogo. Segundo Valéria, era preciso compreender o texto, se as
justificativas não foram claras ou se as propostas apresentadas não atenderam as
prioridades e que as atividades eram relevantes mediante a urgência do momento.
Sirlânia então propôs a realização de uma reunião com o Secretário, pois o
Prefeito solicitou apoio de todos, por isso as entidades fizeram os planos de
trabalho e a Associação Vem-Ser queria muito contribuir com o município.
Adriane então lembrou que as prioridades foram citadas nos planos e sugeriu que
cada entidade fizesse documento simples apresentando as demandas que estariam
chegando, tornando isso mais amplo e então o Conselho apresentaria isso como
diagnóstico, assim talvez o CMDCA pudesse usar os dados para justificar as
prioridades. Liliana, representante da Casa da Acolhida, lembrou que as entidades
elaboraram relatório para ser encaminhado ao Promotor Paulo Henrique Delicole
e sugeriu que isso fosse repassado ao Secretário, justificando as demandas.
Sirlania então relatou que os relatórios foram encaminhados ao Promotor e que os
planos de trabalho apresentados estão no Conselho, e ressaltou que todos querem
somar com a prefeitura e que as entidades querem ser parceiras. Quanto ao
andamento do processo legal, caso queiram uma cópia, basta apresentar
solicitação na Secretaria do CMDCA. Em seguida, Sirlânia passou à definição da
dinâmica de análise e deliberação do CMDCA por meios digitais para apreciação
e aprovação de resoluções. Ela explicou que havia assuntos que precisavam ser
deliberados mais rápido e informou que em reunião com o Dr. Jadir juntamente
com representantes de outras entidades como Amparo Maternal, Casa das Meninas
e APAE, ele solicitou que lhe fosse encaminhado a Minuta da Lei da Infância e
Adolescência. Assim, diante da necessidade da urgência de alguns documentos
serem aprovados, Sirlânia sugeriu que os Conselheiros aprovem resoluções
através da utilização de meios digitais e Adriane disse que seria tipo consulta
pública. Carolina Assis Cambraia Diniz Campos, representante da CFV
Consultoria & Treinamento que realiza serviços de consultoria ao Amparo
Maternal relatou que outros conselhos estão emitindo resoluções digitalmente,
facilitando o trabalho. Ela disse que o documento seria enviado para todos que
poderiam sugerir alterações e apresentar sugestões, as quais seriam compiladas
e isso seria encaminhado a todos com limite de tempo para a apreciação; seria
uma plenária virtual e no final documenta tudo, otimizando o trabalho. Sirlania
então citou a necessidade de aprovação da Minuta da Lei e do Regimento Interno
e se todos concordarem em aprovar os documentos de forma digital. Flavia
questionou se isso seria apenas no período da Pandemia e Sirlânia disse que sim.
Flávia então ponderou que quando as pessoas se reuniam, ficava mais fácil e que
não conseguiu entender os trâmites e Sirlânia explicou que a Secretaria Executiva
encaminharia tudo via email, inclusive as ponderações. Adriane disse que isso é
um processo seguro, pois todos recebem e não tem jeito do documento ser
alterado e Sirlânia disse que encaminhará o modelo de resolução. Após as
explicações, a plenária aprovou a aprovação de resoluções por meio digital, sendo
que, os documentos deverão ser apreciados em prazo máximo de 72 (setenta e
duas) horas. Logo após, a Presidente passou à composição da Comissão
Intersetorial com apoio técnico e Carolina lembrou que o Diagnóstico Completo
precisa ser elaborado conforme Termo de Referência, o qual precisa ser analisado
e encaminhado para Layla e isso vai demandar tempo grande. Paralelo ao mesmo,
é preciso fazer um diagnóstico situacional e lembrou que tem uma Ação Civil
Pública contra o CMDCA quanto ao Plano de Ação e Aplicação que tem que ser
elaborado e acompanhar a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei
Orçamentária Anual – LOA. Carolina informou que participou da reunião com Dr.
Jadir e lembrou que o município tem o Diagnóstico do PETI (Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil), o qual traz muito da realidade com informações
relevantes. Ela mencionou que há ausência no Conselho de representantes de
diversos órgãos e que é preciso contar com apoio técnico e jurídico, por isso, é
importante que o CMDCA tenha componentes de outras secretarias. Quanto ao
Diagnóstico do PETI, Carolina ponderou que poderia servir de base, bastando
apenas, realizar atualizações do mesmo. Ela também citou o Plano Municipal de
Assistência Social que disponibiliza muitos dados e sugeriu que essas políticas
intersetoriais sejam compiladas e utilizadas na elaboração do Plano de Ação do
Conselho. Após as explanações, Sirlânia passou à composição da Comissão
Intersetorial do Diagnóstico, que ficou assim definida: Adriane Patricia de Queiroz
Ferreira Sousa, Roane Caetano de Faria, Daliana Angelica de Lima Nascentes,
Adriana Teodoro de Lima, Maria Abadia de Oliveira e Márcia Ávila Morais. O
Apoio Técnico ficou assim definido: Conselho Tutelar, Vigilância
Socioassistencial, CFV Consultoria & Treinamentos, Flávia da Silva Bontempo
Assistente Social da Casa da Sopa Tia Euzápia, Tatiana Paula de Magalhães Dias
Coordenadora da Rede Cidadã, Liliana Cristina Rodrigues Assistente Social na
Casa da Acolhida, Sarah Luisa de Castro Andrade Assistente Social no Projeto
João e Maria, Flora Moura B. Guimarães Assistente Social no Lar de Paulo e
Estêvão. Continuando, foram definidas as Comissões Permanentes que ficaram
assim definidas: Comissão De Garantia De Direitos – Sandra Maria Caixeta,
Elismar Estácio Gomes, Carlita Aparecida Lima de Mesquita e Sávia Vieira
Santos; Comissão de Políticas Públicas para a Infância e Adolescência – Cleide
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Alves Gonçalves, Ana Paula Silva, Maria Luiza Soares Veloso e Caik Moisés da Silva;
Comissão de Finanças e Orçamento – Sirlania de Fátima Barbosa e Carvalho Matos,
Marcia, Ávila Morais, Alessandra Veira Caixeta e Fernanda Cristina Cambraia da Mota.
A próxima reunião foi agendada para dia 13/08/2020 às 14 h e ficou definido que as
reuniões ordinárias serão realizadas sempre nas segundas quintas-feiras de cada mês às
14 h. Sirlânia agradeceu a todos que participaram e, sem mais para o momento, redigi
esta ata, a qual após lida e aprovada, será assinada por mim, Maria Aparecida Maciel,
Secretária Executiva, bem como por Sirlânia de Fátima Barbosa e Carvalho Matos,
Presidente do CMDCA, sendo em seguida, anexada lista de presença dos participantes.
SIRLANIA DE FÁTIMA BARBOSA E CARVALHO MATOS
Presidente do CMDCA

RESOLUÇÃO Nº. 010/2020
Dispõe sobre as deliberações da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente realizada no dia 28 de julho de 2020 às 14h00min através
de Videoconferência pelo aplicativo Google Meet.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no uso de suas
atribuições legais através da Lei de criação nº 3.838; § Art. 11º § 1º, 2º e 3º e Regimento
interno, bem como Resolução 16 de 05 de maio de 2010,
RESOLVE:
Art. 1º - Referendar a Resolução nº 06/2020 que dispôs sobre a alteração do artigo 8º da
Resolução nº 004/2020.
Art. 2º - Referendar a Resolução nº 07/2020 que dispôs sobre a posse de Cleysson
Fonseca Sousa, para substituir a Conselheira Tutelar Waléria Elias de Sousa, afastada
por ser do grupo de risco da COVID-19.
Art. 3º - Referendar a Resolução nº 08/2020 que dispôs sobre a posse de Márcia Helena
de Araujo Rodrigues, para substituir a Conselheira Tutelar Cíntia Borges de Sousa.
Art. 4º - Empossar Sávia Vieira Santos (Titular) e Valdete da Silva Vaz (Suplente) como
representantes da Associação de Proteção à Maternidade, Infância e Velhice de Patos de
Minas.
Art. 5º - Realizar reunião com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social para
tratar sobre os Planos de Ação Emergencial.
Art. 6º - Eleger para compor a Comissão Intersetorial do Diagnóstico, os seguintes
Conselheiros: Adriane Patricia de Queiroz Ferreira Sousa, Roane Caetano de Faria,
Daliana Angelica de Lima Nascentes, Adriana Teodoro de Lima, Maria Abadia de
Oliveira e Márcia Ávila Morais. O Apoio Técnico ficou assim definido: Conselho
Tutelar, Vigilância Socioassistencial, CFV Consultoria & Treinamentos, Flávia da Silva
Bontempo Assistente Social da Casa da Sopa Tia Euzápia, Tatiana Paula de Magalhães
Dias Coordenadora da Rede Cidadã, Liliana Cristina Rodrigues Assistente Social na
Casa da Acolhida, Sarah Luisa de Castro Andrade Assistente Social no Projeto João e
Maria, Flora Moura B. Guimarães Assistente Social no Lar de Paulo e Estêvão.
Art. 7º - Eleger para compor a Comissão De Garantia De Direitos os seguintes
Conselheiros: Sandra Maria Caixeta, Elismar Estácio Gomes, Carlita Aparecida Lima de
Mesquita e Sávia Vieira Santos.
Art. 8º - Definir os seguintes Conselheiros para compor a Comissão de Políticas
Públicas para a Infância e Adolescência: Cleide Alves Gonçalves, Ana Paula Silva,
Maria Luiza Soares Veloso e Caik Moisés da Silva.
Art. 9º - Definir os seguintes Conselheiros para compor a Comissão de Finanças e
Orçamento: Sirlania de Fátima Barbosa e Carvalho Matos, Marcia, Ávila Morais,
Alessandra Veira Caixeta e Fernanda Cristina Cambraia da Mota.
Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Patos de Minas – MG, 11 de agosto de 2020.
SIRLANIA DE FÁTIMA BARBOSA E CARVALHO MATOSPresidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
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Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Secretária: Marisa da Silva Peres

Expediente
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Delegação de Atribuição – Lei n°11.250, de 27 de dezembro de 2005 – EC
n°42/2003 MUNICÍPIO – PATOS DE MINAS – MG
EDITAL DE TERMO DE CONSTATAÇÃO E INTIMAÇÃO N° 00001, de 04 de
agosto de 2020.
Intima o(s) sujeito(s) que menciona para comparecimento no local citado para
tratar de assunto do seu interesse.
O Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo ITR,
nos termos do artigo 23, § 1°, inciso II, do Decreto n° 70.235/72, com redação
dada pelas Leis n° 11.941/2009 e n° 11.196/2005, e comparecer[em], em dia útil,
no horário normal de atendimento, à sede da administração tributária deste
município para tomar ciência do[s] Termo[s] de Constatação e Intimação Fiscal
[ITR] a seguir identificado[s].
Em caso de não comparecimento do sujeito passivo ou seu representante legal,
considerar-se-à feita a intimação no 15° [décimo quinto] dia após a publicação
deste Edital.
Sujeito(s) Passivo(s)
Nome Completo / Razão Social
MARCOS JOSE DO
NASCIMENTO

CPF/CNPJ
675.922.876-68

Termo de
Constatação e
Intimação (ITR)
4959/00019/2020

Titular do Órgão da Administração Tributária Municipal responsável pelo
ITR
Nome: MARISA DA SILVA PERES
Matrícula: 00006657
Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Data de afixação:
17/08/2020
Data de desafixação: 01/09/2020

Secretaria Municipal de Governo
Secretário: Edno Oliveira Brito

Expediente
Termo de Fomento nº 13/2020, Organização da Sociedade Civil: Amigos da
Criança e Adolescente João e Maria. Objeto: decorrente de inexigibilidade de
Chamamento Público tem por objeto o repasse de recursos financeiros
(Subvenções) para cobrir despesas com a manutenção da entidade conforme
detalhado no Plano de Trabalho. Valor: R$8.000,00 (oito mil reais). Assinatura:
17/08/2020; Vigência: 17/08/2020 a 31/12/2020. Patos de Minas, 24 de agosto de
2020. José Eustáquio Rodrigues Alves. Prefeito Municipal. Fone: (34) 3822-9645.

Secretaria Municipal de Planejamento
Secretário: Júlio Cezar de Castro Fonseca

Expediente
INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 03/2020/POSTURAS/SEPLAN
Estabelece as metas de produtividade fiscal individual e por equipes aplicáveis aos
fiscais de posturas, para o terceiro quadrimestre do ano de 2020 e dá outras
providências.
A Secretária Municipal de Planejamento - Interina, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 99, § 1.º, III da Lei Orgânica e considerando o que determina o art.
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5.º da Lei n.º 5.105 – de 05 de dezembro de 2001 e Lei nº 5.503 de 29 de dezembro de
2004; considerando Lei Complementar 553 de 08 de maio de 2017.
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RESOLVE :

C) Atuar no combate a utilização de calçadas, canteiros centrais, praças e
logradouros públicos para expor mercadorias, colocar mesas e cadeiras, expor
placas, faixas e cartazes sem o devido licenciamento com o mínimo de 10
notificações (peso 3);

Art. 1.º Ficam estabelecidas metas para efeito da apuração de produtividade fiscal a que
se refere à Lei n.º 5.105 – de 05 de dezembro de 2001, conforme descrição seguinte:

D) Atuar no combate a utilização do logradouro público para comercializar ou
abandonar veículos com o mínimo de 02 notificações (peso 2)

I – Metas por equipes:

E) Atuar no combate ao comércio estabelecido irregular considerado como baixo
risco B/Alto risco; com mínimo de 3 notificações (peso 4);

EQUIPE I – C.C.P.S, I..F.S, J.G..S, R.I.V.M.
A) Análise de processos e viabilidades relativos à, alvarás de funcionamento, alterações,
baixas e denúncias, com o mínimo de 120 processos. (peso 1)

F) Realizar plantões conforme escala, a ser estabelecida pelo Secretário de
Planejamento e Diretor de Regulação Urbana. (peso 2)
2-C.C.P.S

B) Atuação no combate ao comércio ambulante irregular; com mínimo de 8 apreensões
(peso 4);
C) Atuar no combate a utilização de calçadas, canteiros centrais, praças e logradouros
públicos para expor mercadorias, colocar mesas e cadeiras, expor placas, faixas e
cartazes sem o devido licenciamento com o mínimo de 30 notificações (peso 3);
D) Atuar no combate a utilização do logradouro público para comercializar ou
abandonar veículos com o mínimo de 06 notificações (peso 2)
E) Atuar no combate ao comércio estabelecido irregular considerado como baixo risco
B/Alto risco; com mínimo de 9 notificações (peso 4);
F) Realizar plantões conforme escala, a ser estabelecida pelo Secretário de Planejamento
e Diretor de Regulação Urbana. (peso 2)
G) Realizar notificação do imoveis baldios/sujos que se encontram em desconformidade
com a Lei Complementar 379/2012 do bairro Laranjeiras e Alto Limoeiro com o mínimo
de 30 notificações. (peso 4)

A) Análise de processos e viabilidades relativos à, alvarás de funcionamento,
alterações, baixas e denúncias, com o mínimo de 30 processos. (peso 1)
B) Atuação no combate ao comércio ambulante irregular; com mínimo de 2
apreensões (peso 4);
C) Atuar no combate a utilização de calçadas, canteiros centrais, praças e
logradouros públicos para expor mercadorias, colocar mesas e cadeiras, expor
placas, faixas e cartazes sem o devido licenciamento com o mínimo de 10
notificações (peso 3);
D) Atuar no combate a utilização do logradouro público para comercializar ou
abandonar veículos com o mínimo de 02 notificações (peso 2)
E) Atuar no combate ao comércio estabelecido irregular considerado como baixo
risco B/Alto risco; com mínimo de 3 notificações (peso 4);
F) Realizar plantões conforme escala, a ser estabelecida pelo Secretário de
Planejamento e Diretor de Regulação Urbana. (peso 2)

EQUIPE II- A.C.C, F.P.M.N, J.S.S, M.B.C,
3-F.P.M.N
A) Análise de processos e viabilidades relativos à, alvarás de funcionamento, alterações,
baixas e denúncias, com o mínimo de 120 processos. (peso 1)
B) Atuação no combate ao comércio ambulante irregular; com mínimo de 8 apreensões
(peso 4);
C) Atuar no combate a utilização de calçadas, canteiros centrais, praças e logradouros
públicos para expor mercadorias, colocar mesas e cadeiras, expor placas, faixas e
cartazes sem o devido licenciamento com o mínimo de 30 notificações (peso 3);
D) Atuar no combate a utilização do logradouro público para comercializar ou
abandonar veículos com o mínimo de 06 notificações (peso 2)
E) Atuar no combate ao comércio estabelecido irregular considerado como baixo risco
B/Alto risco; com mínimo de 9 notificações (peso 4);
F) Realizar plantões conforme escala, a ser estabelecida pelo Secretário de Planejamento
e Diretor de Regulação Urbana. (peso 2)
G) Realizar notificação do imoveis baldios/sujos que se encontram em desconformidade
com a Lei Complementar 379/2012 do bairro Laranjeiras e Alto Limoeiro com o mínimo
de 30 notificações. (peso 4)
EQUIPE III – G..J.S.D
A) Análise de processos e viabilidades relativos à alvarás de funcionamento, alterações
no geral, baixas e denúncias, com o mínimo de 300 processos. (peso 4)
B) Coordenar a Fiscalização de Posturas e Serviço Minas fácil/ Sala Mineira do
Empreendedor - Coordenar os trabalhos da Gerência de Posturas e atuação no Minas
Fácil/Sala Mineira do empreendedor, convênio do município com a JUCEMG (peso 4);
C) Realizar plantões conforme escala, a ser estabelecida pelo Secretário de Planejamento
e Diretor de Regulação Urbana. (peso 2);

A) Análise de processos e viabilidades relativos à, alvarás de funcionamento,
alterações, baixas e denúncias, com o mínimo de 30 processos. (peso 1)
B) Atuação no combate ao comércio ambulante irregular; com mínimo de 2
apreensões (peso 4);
C) Atuar no combate a utilização de calçadas, canteiros centrais, praças e
logradouros públicos para expor mercadorias, colocar mesas e cadeiras, expor
placas, faixas e cartazes sem o devido licenciamento com o mínimo de 10
notificações (peso 3);
D) Atuar no combate a utilização do logradouro público para comercializar ou
abandonar veículos com o mínimo de 02 notificações (peso 2)
E) Atuar no combate ao comércio estabelecido irregular considerado como baixo
risco B/Alto risco; com mínimo de 3 notificações (peso 4);
F) Realizar plantões conforme escala, a ser estabelecida pelo Secretário de
Planejamento e Diretor de Regulação Urbana. (peso 2)
4- G..J.S.D
A) Análise de processos e viabilidades relativos à alvarás de funcionamento,
alterações no geral, baixas e denúncias, com o mínimo de 300 processos. (peso 4)
B) Coordenar a Fiscalização de Posturas e Serviço Minas fácil/ Sala Mineira do
Empreendedor - Coordenar os trabalhos da Gerência de Posturas e atuação no
Minas Fácil/Sala Mineira do empreendedor, convênio do município com a
JUCEMG (peso 4);
C) Realizar plantões conforme escala, a ser estabelecida pelo Secretário de
Planejamento e Diretor de Regulação Urbana. (peso 2);
5- I.F.S

II- Metas Individuais

A) Análise de processos e viabilidades relativos à, alvarás de funcionamento,
alterações, baixas e denúncias, com o mínimo de 30 processos. (peso 1)

1-A..C.C
A) Análise de processos e viabilidades relativos à, alvarás de funcionamento, alterações,
baixas e denúncias, com o mínimo de 30 processos. (peso 1)
B) Atuação no combate ao comércio ambulante irregular; com mínimo de 2 apreensões
(peso 4);

B) Realizar notificação do imoveis baldios/sujos que se encontram em
desconformidade com a Lei Complementar 379/2012 do bairro Laranjeiras e Alto
Limoeiro com o mínimo de 30 notificações. (peso 4)
6-J.G.S
A) Análise de processos e viabilidades relativos à, alvarás de funcionamento,
alterações, baixas e denúncias, com o mínimo de 30 processos. (peso 1)
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B) Atuação no combate ao comércio ambulante irregular; com mínimo de 2 apreensões
(peso 4);
C) Atuar no combate a utilização de calçadas, canteiros centrais, praças e logradouros
públicos para expor mercadorias, colocar mesas e cadeiras, expor placas, faixas e
cartazes sem o devido licenciamento com o mínimo de 10 notificações (peso 3);
D) Atuar no combate a utilização do logradouro público para comercializar ou
abandonar veículos com o mínimo de 02 notificações (peso 2)
E) Atuar no combate ao comércio estabelecido irregular considerado como baixo risco
B/Alto risco; com mínimo de 3 notificações (peso 4);
F) Realizar plantões conforme escala, a ser estabelecida pelo Secretário de Planejamento
e Diretor de Regulação Urbana. (peso 2)
7-J.S.S
A) Análise de processos e viabilidades relativos à, alvarás de funcionamento, alterações,
baixas e denúncias, com o mínimo de 30 processos. (peso 1)
B) Realizar notificação do imoveis baldios/sujos que se encontram em desconformidade
com a Lei Complementar 379/2012 do bairro Laranjeiras e Alto Limoeiro com o mínimo
de 30 notificações. (peso 4)
8- M.B.C
A) Análise de processos e viabilidades relativos à, alvarás de funcionamento, alterações,
baixas e denúncias, com o mínimo de 30 processos. (peso 1)
B) Atuação no combate ao comércio ambulante irregular; com mínimo de 2 apreensões
(peso 4);
C) Atuar no combate a utilização de calçadas, canteiros centrais, praças e logradouros
públicos para expor mercadorias, colocar mesas e cadeiras, expor placas, faixas e
cartazes sem o devido licenciamento com o mínimo de 10 notificações (peso 3);
D) Atuar no combate a utilização do logradouro público para comercializar ou
abandonar veículos com o mínimo de 02 notificações (peso 2)
E) Atuar no combate ao comércio estabelecido irregular considerado como baixo risco
B/Alto risco; com mínimo de 3 notificações (peso 4);
F) Realizar plantões conforme escala, a ser estabelecida pelo Secretário de Planejamento
e Diretor de Regulação Urbana (peso 2)
9- R.I.V.M
A) Análise de processos e viabilidades relativos à, alvarás de funcionamento, alterações,
baixas e denúncias, com o mínimo de 30 processos. (peso 1)
B) Atuação no combate ao comércio ambulante irregular; com mínimo de 2 apreensões
(peso 4);
C) Atuar no combate a utilização de calçadas, canteiros centrais, praças e logradouros
públicos para expor mercadorias, colocar mesas e cadeiras, expor placas, faixas e
cartazes sem o devido licenciamento com o mínimo de 10 notificações (peso 3);
D) Atuar no combate a utilização do logradouro público para comercializar ou
abandonar veículos com o mínimo de 02 notificações (peso 2)
E) Atuar no combate ao comércio estabelecido irregular considerado como baixo risco
B/Alto risco; com mínimo de 3 notificações (peso 4);
F) Realizar plantões conforme escala, a ser estabelecida pelo Secretário de Planejamento
e Diretor de Regulação Urbana. (peso 2)
Art. 2º Para Efeitos de apuração da GPF, considerar-se-á cumprido o procedimento fiscal
sobre o qual recaia impedimento legal a sua realização.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Patos de Minas, 24 de agosto de 2020
Luciana Suely Ferreira Borges
Secretária Municipal de Planejamento – Interina
Rodrigo Moreira Alves
Diretor de Regulação Urbana
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Secretaria Municipal de Saúde
Secretário: Carlos Antônio Silva Rezende

Expediente
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – Homologo o Pregão Eletrônico nº 86/2020 –
Proc. nº 170/2020, Registro de preços para futura e eventual aquisição de
materiais médico-hospitalares para diversos setores da Secretaria Municipal de
Saúde-SMS em favor dos licitantes: ALTIS COMERCIO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES
EIRELI
para
os
lotes
12,21,22,23,24,25,39,40, 41, 42,53,64,94,96,98 e 100, com o valor total de R$
108.081,20 (cento e oito mil e oitenta e um reais e vinte centavos); ARCEPATOS
DISTRIBUIDORA LTDA para os lotes 8, 9, 10, 48 e 109 com o valor total de R$
68.728,92 (sessenta e oito mil setecentos e vinte e oito reais e noventa e dois
centavos); CIRURGICA PATROCÍNIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES
para
os
lotes
43,44,45,46,47,71,77,78,79,80,81,82,83,84,91,92,93,95,97,99,101,102,103,104,10
7 com o valor total de R$ 53.155,60 (cinquenta e três mil cento e cinquenta e
cinco reais e sessenta centavos); DIMEBRAS COMÉRCIAL HOSPITALAR
LTDA para os lotes 59 e 68 com o valor total de R$ 341.766,00 (trezentos e
quarenta e um mil setecentos e sessenta e seis reais); FARMASHOPPING
DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS E MEDICAMENTOS EIRELI para os
lotes 52,72,75,76,85,88,89 e 90 e com valor total de R$ 9.764,00 (nove mil
setecentos e sessenta e quatro reais); JR LACERDA MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR EIRELI para os lotes 13, 15, 50, 51,65, 66,67,70, 74,73, 86,87,
105,106,com o valor total de R$ 269.393,00 (duzentos e sessenta e nove mil
trezentos e noventa e três reais); MHEDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM
MANUTENÇÃO DE EQUIPAEMENTOS para o lote 28 com o valor total de R$
9.800,00 (nove mil e oitocentos reais); NEVALI ARTIGOS MÉDICOS E
ORTOPÉDICOS LTDA para o lote 49 com o valor total de R$ 1.225,00 (mil
duzentos e vinte e cinco reais); NK MATERIAIS HOSPITALES LTDA para os
lotes 01,02,03,04,05,06,07,11,16,17,18,19,20,26,29,30,31,32,33,34,35,36,37 e 69
com o valor total de R$ 212.154,46 (duzentos e doze mil cento e cinquenta e
quatro reais e quarenta e seis centavos) e ROSILENE VIEIRA LOPES para os
lotes 38,63, e 108 com o valor total de R$ 27.615,00 (vinte e sete mil seiscentos e
quinze reais).Homologo o processo em referência para que produza seus efeitos
jurídicos e legais. Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais
pertinentes. Os valores unitários registrados estão no termo de homologação
disponível
nos
sites
http://www.transparencia.patosdeminas.mg.gov.br/paginas/publico/lei12527/licita
coes/consultarLicitacao.xhtml?tipo=int e www.licitanet.com.br. Patos de Minas,
24 de agosto de 2020. Carlos Antônio Silva Rezende - Secretário Municipal de
Saúde.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – Homologo o Pregão Eletrônico nº 88/2020 –
Proc. nº 174/2020, Registro de preços para futura e eventual aquisição de
medicamentos para utilização durante os atendimentos aos usuários do SUS em
favor dos licitantes: ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI para
os lotes 2, 6, 10, 16, 18, 29, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 57, 66, 70, 77, 83 e 91 com
o valor total de R$ 615.812,20 (seiscentos e quinze mil e oitocentos e doze reais e
vinte centavos); BH FARMA COMERCIO LTDA para os lotes 54 e 74 com o
valor total de R$ 8.625,00 (oito mil e seiscentos e vinte e cinco reais);
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA para os lotes 15, 19, 24, 33,
48, 52, 56, 64 e 89 com o valor total de R$ 178.464,00 (cento e setenta e oito mil e
quatrocentos e sessenta e quatro reais); COSTA CAMARGO COM. DE PROD.
HOSPITALARES LTDA para o lote 28 com o valor total de R$ 22.221,00 (vinte e
dois mil e duzentos e vinte e um reais); CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS
FARMACEUTICOS LTDA para os lotes 20, 35, 37, 39, 55, 60, 61, 69 e 71 com
valor total de R$ 680.349,00 (seiscentos e oitenta mil e trezentos e quarenta e
nove reais); DM LOGISTICA HOSPITALAR LTDA para o lote 68 com o valor
total de R$ 18.090,00 (dezoito mil e noventa reais); DROGAFONTE LTDA para
os lotes 14, 63 e 72 com valor total de R$ 43.600,00 (quarenta e três mil e
seiscentos reais); EXEMPLARMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
para o lote 87 com valor total de R$ 24.960,00 (vinte e quatro mil e novecentos e
sessenta reais); INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA para os lotes
25 e 65 com valor total de R$ 33.180,80 (trinta e três mil e cento e oitenta reais e
oitenta centavos); PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA para os lotes 50 e 76 com
valor total de R$ 113.400,00 (cento e treze mil e quatrocentos reais) e SOMA/MG
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA para os lotes 1, 26, 30, 49, 78 e 90 com
valor total de R$ 139.190,00 (cento e trinta e nove mil e cento e noventa reais).
Homologo o processo em referência para que produza seus efeitos jurídicos e
legais. Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes. Os
valores unitários registrados estão no termo de homologação disponível nos sites
http://www.transparencia.patosdeminas.mg.gov.br/paginas/publico/lei12527/licita
coes/consultarLicitacao.xhtml?tipo=int e www.licitanet.com.br. Patos de Minas,
24 de agosto de 2020. Carlos Antônio Silva Rezende - Secretário Municipal de
Saúde
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AVISO DE EDITAL-PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 112/2020 – PROC. 216/2020 –
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para
enfrentamento da pandemia do COVID 19, tipo menor preço por lote/item. Acolhimento
das Propostas: Dia 25/08/2020 às 13:00 horas até Dia 01/09/2020 às 12:00 horas;
Abertura das Propostas de Preços: Dia 01/09/2020 às 12:05 horas; Início da Sessão de
Disputa de Preços: Dia 01/09/2020 às 13:00 horas. Local: www.licitanet.com.br. Para
todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). O Edital
completo
encontra-se
disponível
nos
sites:
http://www.transparencia.patosdeminas.mg.gov.br/paginas/publico/lei12527/licitacoes/c
onsultarLicitacao.xhtml?tipo=int e www.licitanet.com.br. Maiores informações, junto à
Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas à Rua Alzino Martelo, 710, Nova
Floresta, Patos de Minas - MG. Fone 34 3822 9801.

Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade
Secretário: Roberto Carlos de Campos

Expediente
RESULTADO DO RECURSO JARI – INDEFERIDO
A SECRETARIA DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE – SETTRAM,
através da DIRETORIA DE TRÂNSITO, em conformidade com as disposições de
competências estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal n° 9.503/97,
com fulcro no artigo 281 e 282 do referido código e pela Resolução do CONTRAN n°
619/2016, e suas respectivas atualizações, NOTIFICA através do Diário Oficial do
Município de Patos de Minas, pelo site: http://dom.patosdeminas.mg.gov.br/, os
Recorrentes de Recurso JARI, sobre o resultado dos mesmos. Segue a listagem do
resultado dos Recursos JARI – INDEFERIDO – julgados pela SETTRAM.
Em caso de dúvida, favor entrar em contato com a DIRETORIA DE TRÂNSITO, que
está situada à Rua Vereador João Pacheco, n° 377, B. Santo Antônio – Patos de
Minas/MG, CEP: 38.700-248 ou entrar em contato no telefone (34) 3822-9714.
PLACA

DATA
DECISÃO

DATA
INFRAÇÃO

PROTOCOLO

AUTO DE
INFRAÇÃO

SÉRIE

PAM7557

14/08/2020

HOE1125

14/08/2020

23/12/2018

RR-97/2020

2976335

AG

12/03/2019

RR-124/2020

3691438

PXX5927

AG

14/08/2020

08/12/2019

RR-118/2020

31884

E3

HLY3334

14/08/2020

11/01/2020

RR-127/2020

33976

E3

PZQ0941

14/08/2020

05/01/2020

RR-128/2020

33615

E3

HFO4750

14/08/2020

01/03/2019

RR-107/2020

2976929

AG

HLY5193

14/08/2020

01/03/2020

RR-122/2020

3136

E1

PZS3030

14/08/2020

16/11/2019

RR-119/2020

31024

E3

_______________________________________________
SECRETARIA DA JARI MUNICIPAL

CONTEÚDO
O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade de seus emissores: Órgãos
Públicos, Entidades e, demais interessados. Qualquer dúvida ou solicitação de errata
deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor. Para informações sobre como
contatar o órgão emissor, telefone: (034) 3822-9680 – Diretoria de Comunicação
Social.

DIÁRIO OFICIAL DE
PATOS DE MINAS

JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES ALVES
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