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Atos do Poder Executivo
Procuradoria

Licitação

LEI Nº. 965, DE 15 DE AGOSTO DE 2016.
“Altera o índice de suplementação da Lei 939, de 07 de
dezembro de 2015”.
O povo do Município de Juatuba, Estado de Minas Gerais,
por seus representantes legais aprovou e eu, Prefeita
Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Altera o artigo 4° da Lei 939, de 07 de dezembro
de 2015, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 4º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir
Crédito Suplementar até o limite de 10% (dez por cento)
da Despesa Total Fixada no Orçamento do Município, de
acordo com o art. 32 da Lei 795, de 23 de julho de 2012,
Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Juatuba,
e nos termos do art. 7º, inciso I, da Lei Federal 4.320, de
17 de março de 1964, mediante utilização de recursos
provenientes de:

Prefeitura Municipal de Juatuba, torna público o
ADIAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL nº 043/2016, PAC
246/2016 – Prestação de serviços de locação de veículos
leves e utilitários sem motorista, do tipo menor preço
por item. Em virtude de revisão no edital, fica a abertura
do mesmo ADIADA por tempo indeterminado. Maiores
informações pelo telefone 3535-8200. Pregoeiro.

a)
cancelamento parcial de dotações já existentes;
b)
superávit financeiro dos fundos, convênios ou
termos congêneres, apurados em balanço patrimonial do
exercício anterior, nos termos da Lei 4.320, de 17 de março
de 1964;
c)
excesso de arrecadação apurado no decorrer do
exercício mediante novos convênios ou termos congêneres,
novas fontes de receita, aumento da receita prevista, em
função de alterações na legislação pertinente.
d)
Anulação de crédito adicionais autorizados em Lei.
(segundo art, 43, inciso III da Lei 4320/64).
e)
operação de credito antecipado por lei para uso do
poder executivo. (segundo art.43, inciso V da Lei 4320/64).
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei
entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Juá, aos 15 dias do mês de agosto de 2016. 24º
ano de Emancipação.
Valéria Aparecida dos Santos
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Juatuba, torna público o PREGÃO
PRESENCIAL nº 046/2016, PAC 270/2016 – Aquisição
de inseticida e raticida, do tipo menor preço por item.
Licitação diferenciada Modo exclusiva para micro e
pequenas empresas (Lei Complementar 147/2014). O
credenciamento e abertura dos envelopes está marcado
para o dia 01/09/2016 às 09:00 horas. O edital poderá
ser retirado na Prefeitura Municipal de Juatuba, com o Sr.
Ronei. No horário das 13:00 às 16:00. Email pmjuatuba@
bol.com.br e site www.juatuba.mg.gov.br. Maiores
informações pelo telefone 3535-8200. Pregoeiro.

Recursos Humanos

PORTARIA Nº. 321/2016
CONCEDE LICENÇA PARA EXERCICIO DE MANDATO ELETIVO
A Prefeita Municipal de Juatuba, no uso de suas atribuições
conferidas em Lei,
Resolve:
Art.1º Conceder Licença Para Exercício de Mandato Eletivo
sem remuneração conforme Artigo 138 da LC 075/06,
ao Servidor Kelissander Saliba Santos, nomeado em
01/08/1994, matrícula 000511, no cargo de Auxiliar de
Administração, com início em 01/08/2016 e término em
31/12/2016.
Art.2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Juatuba, 15 de agosto de 2016.
Valéria Aparecida dos Santos
Prefeita Municipal de Juatuba.
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