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Atos do Poder Executivo
Câmara
PROMULGAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 02 DE 02 AGOSTO DE
2019
ALTERA OS ARTIGOS 157 E 194 DO REGIMENTO INTERNO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Juatuba,
representada pelo seu Presidente, em conformidade com
a Lei Orgânica do Município e seu Regimento Interno,
PROMULGA a seguinte.
RESOLUÇÃO :
Art.1° - Ficam alterados os artigos 157 e 194 do Regimento
Interno que passam a vigorar com as seguintes redações:
Redação antiga
Art. 157 – A legislatura compreenderá quatro sessões
legislativas, com início cada um em 1° de fevereiro e
término em 15 de dezembro de cada ano, ressalvada a de
inauguração da legislatura, que se inicia em 1° de janeiro.
Redação nova
Art. 157 – A legislatura compreenderá quatro sessões
legislativas, com início cada um em 15 de janeiro e
término em 22 de dezembro de cada ano, ressalvada a de
inauguração da legislatura, que se inicia em 1° de janeiro.
Redação antiga
Art.194. Serão considerados como recesso legislativo os
períodos compreendidos entre 16 de dezembro e 31 de
janeiro e de 1º a 31 de julho de cada ano.
Redação nova
Art.194. Serão considerados como recesso legislativo os
períodos compreendidos entre 22 de dezembro a 15 de
janeiro e de 15 a 31 de julho de cada ano.
Art. 2° - Esta resolução entrará em vigor, a partir de 1° de
janeiro de 2021.
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Sala das Sessões, 11 de maio de 2020
Jurandir Barroso dos Santos
Presidente

Procuradoria
DECRETO Nº 2473 DE 01 DE ABRIL DE 2020.
Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
1.241.608,00 (Um milhão, duzentos e quarenta e um mil
e seiscentos e oito reais) às Dotações Orçamentárias de
Órgãos da Municipalidade.”
O Prefeito Municipal de Juatuba, no uso de suas atribuições
conferidas pelo artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64 e pela
Lei Municipal nº 1086, de 11 de dezembro de 2019.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor
de R$ 1.241.608,00 (um milhão, duzentos e quarenta e um
mil e seiscentos e oito reais) às dotações orçamentárias
conforme tabela anexa.
Art. 2° Para ocorrer o disposto no artigo anterior serão
utilizados recursos decorrentes da anulação parcial ou
total das dotações orçamentárias constante também da
tabela anexa.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de abril de 2020.
Palácio do Juá, em Juatuba, ao 01 dia do mês de abril
de 2020. 27º Ano de Emancipação.
Antônio Adônis Pereira
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 2474 DE 01 DE ABRIL DE 2020.
Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R$
441.656,23 (Quatrocentos e quarenta e um mil, seiscentos
e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos) às Dotações
Orçamentárias de Órgãos da Municipalidade.”
O Prefeito Municipal de Juatuba, no uso de suas atribuições
conferidas pelo artigo 43, da Lei Federal nº 4.320/64 e pela
Lei Municipal nº 1059, de 24 de junho de 2019.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no
valor de R$ 441.656,23 (quatrocentos e quarenta e um mil,
seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos)
às dotações orçamentárias conforme tabela anexa.
Art. 2° Para ocorrer o disposto no artigo anterior serão
utilizados recursos decorrentes da anulação parcial ou
total das dotações orçamentárias constante também da
Prefeito Municipal: Antônio Adônis Pereira
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tabela anexa.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 1 de abril de 2020.
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Licitação
A Comissão de licitação torna sem efeito a publicação
referente o resultado da abertura das propostas do
Processo de administrativo de licitação 49/2020,
modalidade Tomada de Preços 02/2020 publicado no
DOM edição extra 1577, do dia 12/05/2020.
Palácio do Juá, Juatuba, 13 de maio de 2020. 28º Ano de
Emancipação.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA, torna público o
RESULTADO FINAL da abertura das propostas referente
à TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 - PA 049/2020
– Pavimentação ASFALTICA nas vias desprovidas de
pavimento (Rua Professor Geraldo A. de Oliveira, Rua
Stilo e Rua Sem Nome 01) no bairro Granjas Alvorada,
Juatuba/MG, do tipo menor preço global. Classificação:
1º lugar – VENCEDOR, URBSAN CONSTRUÇÕES EIRELI
EPP com valor global de R$ 1.800.941,45 (um milhão
oitocentos mil novecentos e quarenta e um mil reais e
quarenta e cinco centavos); 2º lugar LOCPAV- LOCAÇÃO
E PAVIMENTAÇÃO LTDA - R$ 1.801.351,99 (um milhão
oitocentos e um mil trezentos e cinqüenta e um reais e
noventa e nove centavos); 3º lugar CONSTRUTORA J MAIA
LTDA- EPP- R$ 1.903.813,83 (um milhão novecentos e três
mil oitocentos e treze reais e oitenta e três centavos); 4º
lugar LM CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES- EIRELI-MER$ 2.017.257,06 (dois milhões dezessete mil duzentos e
cinqüenta e sete reais e seis centavos) e 5º lugar SEMPRA
PAVIMENTAÇÃO EIRELI com valor global de R$ 2.036.719,34
(dois milhões e trinta e seis mil setecentos e dezenove
reais e trinta e quatro centavos). A CPL aguardará o prazo
recursal que se expirará em 20/05/2020 às 16:00 horas. A
Ata se encontra no site www.juatuba.mg.gov.br, maiores
informações pelo telefone 3535-8200, email: licitacao@
juatuba.mg.gov.br, Rafaela T. F. da Silva – Presidente da
CPL.
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