Edição Nº 753 – Ano 4 – 07/12/2018
Licitações e Contratos
MUNICIPIO DE NOVA SERRANA-MG, torna
pública o extrato da ata do processo licitatório
nº 0177/2018, Pregão nº 097/2018, Registro de
Preço - Objeto – Contratação de empresa para
prestação de serviços de brigadistas para apoio
durante as festividades e eventos promovidos e
apoiados pela secretaria de cultura, secretaria de
esportes, lazer e turismo e secretaria de indústria
e comercio. Empresa ganhadora: ATA 267/2018
PROSERVICE SERVICOS E EVENTOS
LTDA – ME, CNPJ: 20.969.588/0001-01,
venceu o item 01, no valor total de R$
40.000,00 (Quarenta mil reais). Nova Serrana,
07 de dezembro de 2018. Euzébio Rodrigues
Lago – Prefeito Municipal.
O MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA-MG,
torna público o extrato das atas: Empresas
Ganhadoras:
ATA
259/2018
ACHEI
DISTRIBUIDORA LTDA – ME CNPJ Nº
06.351.401/0001-72 vencedor dos itens 06, 14,
19 no valor total de R$ 311.080,00 (trezentos e
onze mil oitenta); ATA 260/2018 LOJA DA
ESCOLA
LTDA
EPP
CNPJ
Nº
06.052.615/0001-48 vencedor dos itens 05, 07,
08, 13, 15, 16, 17, 18 no valor total de R$
270.400,00 (duzentos e setenta mil quatrocentos
reais); ATA 261/2018 SANTA HELENA
MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME
CNPJ Nº 04.160.295/0001-14 vencedor dos
itens 11, 12, 22, 24 no valor total de R$
26.790,00 (vinte e seis mil setecentos e noventa
reais); ATA 262/2018 META X INDUSTRIA E
COMERCIO
LTDA
EPP
CNPJ
Nº
18.493.830/0001-63 vencedor dos itens 10, 20,
23, 25 no valor total de R$ 45.825,00 (quarenta
e cinco mil oitocentos e vinte e cinco reais);
ATA
263/2018
DISTRIBUIDORA
SA
GONDOLAS LTDA – ME CNPJ Nº
24.113.184/0001-64 vencedor do item 01 no
valor total de R$ 11.700,00 (onze mil setecentos

reais); ATA 264/2018 FORT MOVEIS LTDA ME CNPJ Nº 26.656.774/0001-69 vencedor dos
itens 03, 09, 21 no valor total de R$ 24.750,00
(vinte e quatro mil setecentos e cinquenta reais);
ATA 265/2018 M J MOVEIS PARA
ESCRITORIO
LTDA
ME
CNPJ
Nº
27.933.196/0001-23 vencedor do item 02 no
valor total de R$ 13.680,00 (treze mil seiscentos
e oitenta reais); ATA 266/2018 ANDREIA
LORENZI EPP CNPJ Nº 17.189.700/0001-79
vencedor do item 04 no valor total de R$
45.500,00 (quarenta e cinco mil quinhentos
reais), do processo licitatório nº 187/2018,
pregão presencial nº 103/2018 OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA NOVAS
UNIDADES DO PROINFÂNCIA E DEMAIS
UNIDADES
EDUCACIONAIS
VINCULADAS
À
SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA
SERRANA/MG. Nova Serrana, 07 de dezembro
de 2018. Euzébio Rodrigues Lago - Prefeito.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
SERRANA MG – Resposta impugnação,
decisão sobre impugnação, processo nº
174/2018 modalidade: pregão presencial nº
094/2018. Objeto: Futura e eventual aquisição
de café superior para atender às necessidades
das secretarias municipais de administração,
educação, desenvolvimento social, saúde, defesa
social e secretaria de desenvolvimento urbano
do município de Nova Serrana-MG. Sobre a
impugnação ao edital apresentada pela empresa
MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
cnpj sob nº 28.157.903/0001-08, esta Pregoeira
utiliza dos fundamentos de fato e de direito
apresentados no parecer da Procuradoria
Municipal. No mérito, a impugnação foi julgada
improcedente, nos termos do parecer já
mencionado. Nova Serrana, 06 de dezembro de
2018. Adriana Martins Nogueira Lima –
pregoeira.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
SERRANA MG – Resposta impugnação,
decisão sobre impugnação, processo nº
174/2018 modalidade: pregão presencial nº
094/2018. Objeto: Futura e eventual aquisição
de café superior para atender às necessidades
das secretarias municipais de administração,
educação, desenvolvimento social, saúde, defesa
social e secretaria de desenvolvimento urbano
do município de Nova Serrana-MG. Sobre a
impugnação ao edital apresentada pela empresa
MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
cnpj sob nº 28.157.903/0001-08, esta Pregoeira
utiliza dos fundamentos de fato e de direito
apresentados no parecer da Procuradoria
Municipal. No mérito, a impugnação foi julgada
improcedente, nos termos do parecer já
mencionado. Nova Serrana, 06 de dezembro de
2018. Adriana Martins Nogueira Lima –
pregoeira.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
SERRANA-MG, torna público o resultado final
do processo licitatório nº 182/2018, Pregão nº
100/2018 Objeto: Aquisição de material jazida
tipo cascalho para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano do Município de Nova Serrana.
Empresa vencedora: Fernando Teles de
Menezes – ME cnpj: 05.996.463/0001-79
venceu o lote 01 valor total R$300.000,00
(trezentos mil reais). Nova Serrana 07 de
dezembro de 2018. Euzébio Rodrigues Lago.
Prefeito Municipal.
Leis, Decretos e Portarias
LEI Nº 2.620/2018

Altera os incisos XI e XII do Artigo 8º , o
Artigo 22 e acrescenta o Artigo 22-A, todos da
Lei Municipal nº 2.188, de 23 de julho de 2013.

FAÇO SABER QUE O POVO DO
MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA (MG),
através de seus Representantes na Câmara

Municipal, APROVOU e eu, Prefeito
Municipal, em seu nome, sanciono e promulgo a
seguinte Lei:
Art. 1º - Os incisos XI e XII do Artigo 8º da Lei
Municipal nº 2.188, de 23 de julho de 2013,
passam a vigorar com a seguinte redação:
“(...)
XI - licença expedida pelo
Serviço de Inspeção Municipal;
XII - licença de funcionamento
expedida
pelo
Executivo
Municipal, exceto os agricultores
previstos na Lei Federal nº
11.326, de 24 de julho de 2006.”
Art. 2º - O Artigo 22 da Lei Municipal nº 2.188,
de 23 de julho de 2013, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 22 - Integra esta Lei o seu
Anexo Único que dispõe sobre os valores das
taxas de registro e análise, instituídas pela
implantação do SIM - Serviço de Inspeção
Municipal, cujos valores serão alterados por
meio de Lei Municipal.”
Art. 3º - Acrescenta-se o artigo 22-A à Lei
Municipal nº 2.188, de 23 de julho de 2013,
com a seguinte redação:
(...)
“Art. 22-A - Fica criada a Junta
Administrativa de Julgamento
dos Recursos de Infração no
âmbito da Secretaria Municipal
de Agricultura e Meio Ambiente,
destinada a apreciar os recursos
eventualmente interpostos pelos
administrados, em virtude das
penalidades
aplicadas
pelos
fiscais do SIM - Serviço de
Inspeção Municipal, face ao
desrespeito aos dispositivos desta
Lei."
§1º - Ocorrendo infração ao
disposto na Lei Municipal nº 2.188, de
23 de julho de 2013, lavrar-se-á o auto
de infração, do qual constará:
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I) Local, data e hora;
II)
Identificação
estabelecimento;

do

Ill) Tipificação da infração e
indicação do produto processado;
IV) Identificação da pessoa física
ou jurídica, responsável pela produção;
V) Assinatura do infrator, sempre
que possível, valendo esta como
notificação do cometimento da infração;
VI)
Indicação
das
ações
necessárias para cumprimento integral da
Lei Municipal nº 2.188, de 23 de julho
de 2013.
§2º - Deverá constar na
notificação, a data do término do prazo
para apresentação de recurso pelo
responsável pela infração que, não será
inferior a 10 (dez) dias, contados da
notificação da penalidade.
§3º - Aplicada as sanções
previstas no artigo 15, da Lei Municipal
nº 2.188, de 23 de julho de 2013, caberá
recurso interposto perante a Junta
Administrativa de Julgamento dos
Recursos de Infração do SIM, no prazo
de 10 (dez) dias.
§4º - A Junta Administrativa de
Julgamento dos Recursos de Infração do
SIM será composta por 03 (três)
membros, majoritariamente efetivos,
lotados na Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente, não
vinculados ao Serviço de Inspeção
Municipal, nomeados por Portaria.

§5º - O recurso não terá efeito
suspensivo, devendo o produtor atentar
para
as
ações
necessárias
ao
cumprimento integral da Lei Municipal
nº 2.188, de 23 de julho de 2013.
§6° - A Junta Administrativa de
Julgamento dos Recursos de Infração do

SIM, destinada a apreciar os recursos
eventualmente
interpostos
pelos
administrados,
em
virtude
das
penalidades aplicadas pelos fiscais do
SIM - Sistema de Inspeção Municipal,
face ao desrespeito do dispositivo desta
Lei, compete analisar e julgar em sede
administrativa, os recursos interpostos
em
decorrência
das
penalidades
aplicadas.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Nova Serrana (MG), 06 de dezembro de 2018.
EUZÉBIO RODRIGUES LAGO
Prefeito Municipal
LEI Nº 2.621/2018
Declara de Utilidade Pública Municipal a
Augusta e Respeitável Loja Maçônica
Caminhos da Luz, com sede no Município de
Nova Serrana (MG) e dá outras providências.

FAÇO SABER QUE O POVO DO
MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA (MG),
através de seus Representantes na Câmara
Municipal, APROVOU e eu, Prefeito
Municipal, em seu nome, sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública
Municipal a Augusta e Respeitável Loja
Maçônica Caminhos da Luz, inscrita no CNPJ
sob o nº 28.195.714/0001-11, com sede na Rua
Jadir Machado, nº 331, Bairro Fausto Pinto da
Fonseca, em Nova Serrana (MG).
Art. 2º - A entidade dará publicidade,
anualmente, à relação dos serviços prestados à
coletividade.
Art. 3º - Cessarão os efeitos da declaração de
Utilidade Pública se a entidade beneficiária:
a) Descumprir a exigência do artigo anterior;
b) Modificar suas finalidades estatutárias.
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Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Nova Serrana (MG), 06 de dezembro de 2018.
EUZÉBIO RODRIGUES LAGO

Art. 3º - Cessarão os efeitos da declaração de
Utilidade Pública se a entidade beneficiária:
a) Descumprir a exigência do artigo anterior;
b) Modificar suas finalidades estatuárias;
c) Alterar sua denominação e não comunicar o
fato ao órgão competente da Prefeitura
Municipal.

Prefeito Municipal
Autoria do Projeto de Lei : Vereadores Willian
Carlos Ferreira Barcelos e

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Gilmar da Silva Martins
LEI Nº 2.622/2018

Nova Serrana (MG), 06 de dezembro de 2018.

Declara de Utilidade Pública Municipal a
Associação Pequeninos do Saber, com sede em
Nova Serrana (MG) e dá outras providências.

EUZÉBIO RODRIGUES LAGO
Prefeito Municipal

FAÇO SABER QUE O POVO DO
MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA (MG),
através de seus Representantes na Câmara
Municipal, APROVOU e eu, Prefeito
Municipal, em seu nome, sanciono e promulgo a
seguinte Lei:
Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública
Municipal a Associação Pequeninos do Saber,
com sede no Município de Nova Serrana (MG),
inscrita no CNPJ sob o nº 28.332.470/0001-71,
localizada à Rua Santos Dumont, nº 972, Novo
Horizonte, nesta cidade.
Parágrafo único - A referida entidade vem
atuando desde o dia 26 de maio de 2017, e se
enquadra nas exigências das Leis especificas,
em relação a sua finalidade social, assistencial e
cultural.
Art. 2º - A entidade referida no artigo anterior
deverá apresentar, anualmente, no órgão
competente da Prefeitura Municipal, relatório
dos serviços prestados à coletividade.
Parágrafo único - O poder executivo enviará a
Câmara Municipal, num prazo máximo de 30
(trinta) dias, a contar da data de seu
recebimento, cópia do relatório circunstanciado.

Autoria do Projeto de Lei : Vereador Adair
Lopes de Souza
LEI Nº 2.623/2018
Autoriza o Poder Executivo a disponibilizar
para matrícula de vagas em Centros Municipais
de Educação Infantil do Município em que se
verifica situação de inassiduidade habitual e
sem justificativa de crianças e dá outras
providências.

FAÇO SABER QUE O POVO DO
MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA (MG),
através de seus Representantes na Câmara
Municipal, APROVOU e eu, Prefeito
Municipal, em seu nome, sanciono e promulgo a
seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Município de Nova Serrana, por
meio da Secretaria Municipal de Educação,
autorizado a disponibilizar, por motivo de
desistência, as vagas em turmas da Educação
Infantil (0 a 3 anos) em que se verifique a
ocorrência de inassiduidade habitual e
injustificada da criança matriculada.
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Art. 2º - Para o fim de decretação da vacância
será considerada como habitualmente inassídua
a criança que registrar no Centro Municipal de
Educação Infantil pelo menos 05 (cinco) faltas
consecutivas ou 10 (dez) faltas intercaladas no
mesmo mês, desde que injustificadas.
Parágrafo único - Para promover decretação de
ausência a que se refere o caput do art. 2º é
indispensável a comunicação formal aos pais ou
responsável legal da criança, dando-lhes plena
ciência e esclarecimento do objeto da presente
lei, no ato de efetivação de matrícula.
Art. 3 -º Compete aos pais ou responsáveis
apresentar ao Centro Municipal de Educação
Infantil, no prazo máximo de 02 (dois) dias
úteis, contados do término dos prazos previstos
no artigo anterior, a justificativa da ausência da
criança para o fim de evitar a perda da vaga.
§ 1º - Não se justificam as ausências decorrentes
de viagens realizadas durante o período letivo,
exceto em caso de comprovada necessidade por
motivo de doença em pessoa da família.
§ 2º - A desistência não se configurará quando a
ausência prolongada da criança se der por
motivo de doença, com comprovação mediante
apresentação de laudo médico.
§3° - Deverá a Secretaria Municipal de
Educação notificar o Conselho Tutelar, o qual
se pronunciará antes da decretação da vacância
prevista no caput.

LEI Nº 2.624/2018
Dispõe sobre a execução do Hino Nacional
Brasileiro, semanalmente, nas escolas públicas
de Ensino Fundamental da rede municipal de
ensino em Nova Serrana (MG).

FAÇO SABER QUE O POVO DO
MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA (MG),
através de seus Representantes na Câmara
Municipal, APROVOU e eu, Prefeito
Municipal, em seu nome, sanciono e promulgo a
seguinte Lei:
Art. 1º - Torna obrigatória a execução do Hino
Nacional Brasileiro, semanalmente, nas escolas
públicas de Ensino Fundamental, da rede
municipal de ensino em Nova Serrana-MG.
Art. 2º - São objetivos da presente norma:
I - Conhecer o Hino Nacional Brasileiro, bem
como compreender o seu significado.
II - Valorizar o Hino Nacional e a bandeira
brasileira.
III - Desenvolver o senso de patriotismo.
IV - Criar no ambiente escolar um universo de
respeito e amor à pátria.
V Compreender a postura adequada no
momento de execução do Hino Nacional.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4º - Desde que observada a ordem da lista
de espera, caso existente, a perda da vaga por
motivo de inassiduidade não impede que os
responsáveis legais da criança solicitem e
obtenham nova matrícula em unidade
educacional municipal.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em
contrário.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

EUZÉBIO RODRIGUES LAGO
Prefeito Municipal

Nova Serrana (MG), 06 de dezembro de 2018.

Autoria do Projeto e Lei : Vereador Ricardo de
Freitas Tobias

Nova Serrana (MG), 07 de dezembro de 2018.

EUZÉBIO RODRIGUES LAGO
Prefeito Municipal
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LEI Nº 2.619/2018
Autoriza a concessão de auxílio financeiro a
estudantes
universitários
e
dá
outras
providências.
FAÇO SABER QUE O POVO DO
MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA (MG),
através de seus Representantes na Câmara
Municipal, APROVOU e eu, Prefeito
Municipal, em seu nome, sanciono e promulgo a
seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a conceder auxílio financeiro
destinado ao custeio parcial do transporte de
estudantes
universitários
regularmente
matriculados e frequentes, observadas as
consignações orçamentárias do Município de
Nova Serrana (MG) para o exercício de 2019.
01
Auxílios Financeiros a
Universitários R$ 1.300.000,00

Estudantes

Art. 2º - O auxílio previsto nesta Lei será
repassado
diretamente
aos
estudantes
universitários
regularmente
inscritos
e
matriculados em Instituições de Ensino
Superior, desde que, ressalvado o disposto no
§2º deste Artigo, os cursos não sejam oferecidos
por Instituições de Ensino Superior com campus
em Nova Serrana (MG), sendo vedado o repasse
desse auxílio a organizações da sociedade civil.
§1º - Incluem-se como favorecidos os
estudantes de graduação:
I - Matriculados em períodos, semestres ou anos
letivos não ofertados por Instituição de Ensino
Superior com campus em Nova Serrana (MG);
II - Matriculados em instituições públicas,
estaduais ou federais de nível superior,
localizadas na microrregião, ainda que o curso
seja oferecido por Instituição de Ensino
Superior privada, com Campus em Nova
Serrana (MG).
§2º - O auxílio previsto nesta Lei será
repassado
ao
estudante
universitário
regularmente matriculado em Instituição de

Ensino Superior com campus em outro
município, mesmo que o curso seja oferecido
por Instituição de Ensino Superior com campus
em Nova Serrana (MG), caso o aluno seja
contemplado com bolsa no valor mínimo de
cinquenta por cento ou beneficiado por
programa de governo federal ou estadual, com
bolsa integral ou parcial.
§ 3º - Fica concedido o benefício previsto
nesta Lei aos alunos que, possuindo curso de
graduação em nível de Ensino Superior,
matricularem-se em novo curso de graduação
em instituição de ensino com campus não
situado em Nova Serrana (MG).
Art. 3º - Para fazer jus ao benefício de que trata
esta Lei, é necessário que os universitários
apresentem comprovação de frequência regular
no respectivo curso, bem como de residência
fixa e domicílio eleitoral no Município de Nova
Serrana, não sendo dispensada a observância da
disponibilidade financeira do Município.
Art. 4º - A concessão do auxílio previsto no
Artigo 1º observará o calendário escolar
fornecido pela Instituição de Ensino Superior e
seu repasse fica condicionado, dentre outros
critérios estabelecidos nesta Lei, à inscrição do
aluno junto à Secretaria Municipal de Educação.
Parágrafo único - A concessão deste auxílio terá
o controle regulamentado pelo Poder Executivo,
mediante Decreto e será exercido pela Secretaria
Municipal de Educação.
Art. 5º - As despesas decorrentes da execução
desta Lei correrão por conta da seguinte
dotação, consignada no orçamento vigente:
02.05.01.12.364.1203.2062.33.90.18.00.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Nova Serrana (MG), 06 de dezembro de 2018.
EUZÉBIO RODRIGUES LAGO
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 037/2018
Cria e nomeia membros para integrarem a
Comissão
de
Acompanhamento
da
Contratualização.
O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA
SERRANA (MG), no uso de suas atribuições
legais, com fundamento na Portaria n° 3.410, de
30 de dezembro de 2013, que estabelece as
diretrizes para a contratualização de hospitais no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) em
consonância com a Política Nacional de
Atenção Hospitalar (PNHOSP),

Art. 4º - Esta PORTARIA entrará em vigor na
data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRASE.
Nova Serrana (MG), 29 de novembro de 2018
EUZÉBIO RODRIGUES LAGO
Prefeito Municipal

RESOLVE
Art. 1º - Designar criação e nomeação de
membros para Comissão de Acompanhamento
da Contratualização, no âmbito do Município de
Nova Serrana (MG).
Art. 2º - Ficam nomeados para comporem a
Comissão
de
Acompanhamento
da
Contratualização, os seguintes membros:
I) Do Hospital São José:
a) Titular: Karoline Soares
Diniz (Coren: 459299);
b) Suplente: Luana Carolina
Abi-Acl (Coren: 139091).
II) Da Secretaria Municipal de Saúde:
a) Titular:
Marina
Fernandes
Faria
de
Castro
b) Suplente: Jaline Lúcia
Rodrigues
III) Da Comissão Interventiva:
a) Titular:
André
Luiz
Tavares de Oliveira.
b) Suplente:
Heloisa
Aparecida Lacerda e
Silva.
Art. 3 - A Comissão de Acompanhamento da
Contratualização se reunirá bimestralmente,
preferencialmente às últimas sextas-feiras de
cada bimestre e, extraordinariamente, sempre
que convocada por algum de seus membros.

7
Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Serrana-MG / Edição Nº 753 – Ano 4 – 07/12/2018

