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Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Lei Municipal 03/2021 e regulamentada pelo Decreto Municipal 11/2021. A assinatura 
digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Lamim impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os 
dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL 
DE LAMIM – MG. 
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ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

 

DECRETO Nº. 109, de 02 de setembro de 2021 
 
 

“ALTERA O DECRETO Nº. 38, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015, 
QUE REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº. 668, DE 23 DE 

SETEMBRO DE 2015”. 
 
 

 O Prefeito Municipal de Lamim, no uso de suas 
competências, que lhes foram conferidas por lei, em especial a que 

lhe confere o inciso IX do art.87 da Lei Orgânica Municipal e, 
 
 Considerando que o Decreto nº. 38, de 03 de dezembro de 
2015, que regulamentou a Lei Municipal nº. 668/2015, fixou os 
valores de hora/máquina e o valor do quilômetro rodado para os 
casos de usuários particulares que assim requeiram a utilização de 
máquinas da administração municipal; 
 
 Considerando que já se passaram mais de cinco anos da 
fixação de tais valores, de modo que tais valores hoje necessitam da 
devida atualização, como forma de ajustar tais valores ao preço de 
mercado para tais serviços; 
 

 Considerando, portanto, a necessidade da atualização dos 
valores cobrados dos usuários particulares, 
 

DECRETA: 
 
 Art.1º. O art.1º do Decreto nº. 38, de 03 de dezembro de 
2015, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
 Art.1º. Para fins de regulamentação do disposto no art.3º, 
caput, da Lei Municipal nº. 668/2015, o valor da hora/máquina e o 
valor do quilômetro rodado, por veículo, passa a ser o seguinte: 
I – Patrol: R$ 80,00 (oitenta reais) a hora/máquina; 
II – Pá-Carregadeira: R$ 40,00 (quarenta reais) a hora/máquina; 

III – Retroescavadeira: R$ 70,00 (setenta reais) a hora máquina; 
IV – Caminhão: 

a) – Caminhão-Traçado: R$ 2,80 (dois reais e oitenta 
centavos) o quilômetro rodado; 
b) – Caminhão simples: R$ 2,20 (dois reais e vinte centavos) 
o quilômetro rodado; 
V – Motoniveladora: R$ 80,00 (oitenta reais) a hora/máquina; 
VI – Trator Agrícola: R$ 60,00 (sessenta reais) a hora/máquina. 
 
 Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Lamim-MG, 02 de setembro de 2021. 
 

João Odeon de Arruda 
Prefeito Municipal Interino 

______________________________________________________ 
 

LICITAÇÃO 
 
O MUNICÍPIO DE LAMIM/MG, torna público para conhecimento 
de todos, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, o 
CREDENCIAMENTO de empresa prestadora de serviços de 
diagnóstico para a realização de exames de tomografia 
computadorizada, ressonância magnética, e exames hemodinâmicos, 
obedecendo à tabela do SUS – SIGTAP. O prazo para 
credenciamento estará aberto até dia 20/09/2021. O Edital completo 
poderá ser solicitado na Prefeitura de Lamim, na Pça. Divino Espírito 

Santo, 06, Centro. Maiores informações pelo telefone (31) 3754-
1130, a partir das 08h00hs. E-mail: licitação@lamim.mg.gov.br.  
 

Lamim, 02 de setembro de 2021. 
 

Bruna de Assis Reis. 
Presidente da Comissão de Licitações. 
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