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– DOCUMENTOS PROCESSO LEGISLATIVO

1.1 - – PAUTA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES
BRANCO
1.2 - PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS E COMPLEMENTÁRIAS
BRANCO
1.3- PROJETO DE RESOLUÇÃO
BRANCO
1.4- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
EM BRANCO
1.5- PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA
EM BRANCO
1.6- EMENDAS AOS PROJETOS DE LEIS, RESOLUÇÕES, DECRETOS LEGISLATIVOS E EMENDAS A LEI
ORGÂNCIA
EM BRANCO
1.7– REQUERIMENTOS
EM BRANCO
1.8– INDICAÇÕES
EM BRANCO
1.9- MOÇÕES
EM BRANCO
1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.347 DE 16 DE ABRIL DE 2014
“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA FORMA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O Povo do Município de Monte Carmelo, por seus representantes legais aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, via Decreto, crédito adicional de natureza especial, na contabilidade do
Município de Monte Carmelo, no decorrer da execução orçamentária de 2014, no valor de R$ 60.570,00 (Sessenta mil quinhentos e setenta reais),
visando à criação de novas dotações orçamentárias, conforme segue abaixo:
02 – Município de Monte Carmelo
Órgão
Unidade

43 – Fundo Municipal do Idoso

Função de Governo

08 – Assistência Social

Sub-Função

241 – Assistência ao Idoso

Programa

4060 – Melhor Idade com Qualidade de Vida

Projeto/Atividades
Nat. de Despesa

2.0385 – Promoção á Assistência ao Idoso
3.3.50.43.00.00 – Subvenções Sociais
Valor R$ 60.570,00
Fte Recursos:
100 Rec. Ordinários
R$ 60.570,00
TOTAL

Pág. 3

Art. 2º - Para cobertura do crédito adicional de natureza especial aberto por esta Lei serão utilizados como fonte de recursos a anulação parcial
e/ou total do orçamento vigente, conforme detalhado abaixo:
02 – Município de Monte Carmelo
Órgão
Unidade

40 – Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social

Função de Governo

08 – Assistência Social

Sub-Função

122 – Administração Geral

Programa

4001 – Governo para todos com responsabilidade, eficiência e transparência

Projeto/Atividades
Nat. de Despesa

2.0350 – Gestão das Ações Desenvolvimento Social e Trabalho
3.3.90.39.00.00 – Outros Serv.
Terceiros – Pessoa Juridica– (Fic.
356)

Fte Recursos:
100 Rec. Ordinários
TOTAL GERAL

Valor R$ 60.570,00

60.570,00

Art. 3º - Fica incluso no Programa 4060 – Melhor Idade com Qualidade de Vida, no PPA do Município de Monte Carmelo para 2014-2017 as
ações orçamentárias (Projetos/Atividades) citadas no art. 1º desta lei conforme determina no art. 3º da Lei n.º 1.136/2013 de 20 de dezembro de
2013.
Art. 4º- Fica o Executivo Municipal autorizado a incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2014, Lei Municipal nº 1088 de 09 de
julho de 2013, os seguintes Projeto/Atividades:
2.0385 – Promoção á Assistência ao Idoso
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 06 de Maio de 2014.
GIDEON PENA ROCHA
Presidente da Câmara

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.348/2014 DE 16 DE ABRIL DE 2014
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO PARA FINS DE MORADIA AOS OCUPANTES DE ÁREAS DE
PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO-MG E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Povo do Município de Monte Carmelo, por seus representantes legais APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º A concessão de direito real de uso para fins de moradia aos ocupantes de áreas de propriedade do Município de Monte Carmelo-MG,
obedecerá ao disposto nesta Lei.
Art. 2º Aos ocupantes de áreas de propriedade do Município, parceladas ou não parceladas, urbanizadas ou não urbanizadas, edificadas ou não
edificadas, será concedido o direito real de uso, a título oneroso ou gratuito, mediante o preenchimento, pelos mesmos, das seguintes condições:
I. utilização da área, desde o inicio da posse, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, para residência própria ou de sua família;
II. utilização do espaço ocupado, por indivíduo, ou unidade familiar, não superior a 350 m2 (trezentos e cinquenta metros quadrados);
III. comprovação de não ser proprietário de qualquer imóvel urbano ou rural;
IV. ter firmado instrumento público ou particular com o Município de Monte Carmelo-MG, cujo objeto do contrato seja o imóvel a ser objeto da
concessão de direito real de uso, e que esteja com as obrigações contidas no referido instrumento rigorosamente em dia, em especial o valor
estabelecido para a aquisição dos direitos sobre o imóvel;
V. não ter sido beneficiado por plano habitacional ou concessão de direito real de uso; e
VI. estar em dia com os pagamentos dos tributos municipais.
§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos cessionários dos direitos e obrigações contratuais decorrentes dos primitivos contratantes.
§ 2° A concessão de que trata esta Lei dispensa a concorrência pública por se destinar para a moradia popular, em conformidade com o disposto
da Lei de Licitações.
Art. 3º Não são passíveis de concessão de direito real de uso:
I. áreas localizadas em topo de morros, áreas alagadiças, áreas de risco, áreas verdes, áreas
II. áreas cujas características geológicas e topográficas tornam-se inaptas ao uso residencial;
III. áreas cuja utilização para moradia impeça o pleno uso de locais públicos, os quais tenham sido objetos de investimentos de recursos públicos
de infraestrutura, tais como, vias, praças, equipamentos sociais e prédios públicos construídos ou em construção; e
IV. áreas invadidas onde exista processo administrativo ou judicial de retomada da área.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei consideram-se áreas urbanizadas ou edificadas aquelas que tenham acesso a via ou a vias públicas com
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a sua divisão em lotes residenciais unifamiliares ou em áreas privativas condominiais, e aquelas que já tenham sido objeto de investimento de
recursos públicos, tais como, vias, praças, equipamentos sociais públicos já construídos ou em construção.
Art. 4º As áreas suscetíveis de concessão de direito real de uso nos termos da Lei Orgânica do Município de Monte Carmelo e desta Lei poderão
ser objeto de permuta, mediante discussão e consulta aos ocupantes, por outras áreas, para fins de transferência destes ocupantes para outros lotes
formados nas mesmas ou em outras áreas, também através da concessão do direito real do uso, nos seguintes casos:
I. áreas cujo adensamento populacional não ofereça condições de metragem mínima de habitabilidade;
II. áreas cujas condições topográficas ou geológicas exigirem, para ser urbanizadas, obras especiais em que o custo torna antieconômico o uso
para residência unifamiliar.
Art. 5º O direito real de uso será individualizado, preservando formas coletivas de titulação e organização do espaço territorial, e concedido por
prazo indeterminado.
§ 1º Poderá ser concedido direito real de uso em forma de fração ideal de terreno compreendida como a divisão do espaço entre os moradores, na
hipótese de existirem mais uma família no mesmo lote.
§ 2° No caso da concessão em forma de fração ideal de terreno, caberá a todos os moradores a administração do espaço.
§ 3° A concessão de direito real de uso está sujeita as seguintes condições resolutivas:
a) se o beneficiário transferir, transmitir ou ceder o imóvel a terceiros, a qualquer título, antes do prazo de 05 (cinco) anos;
b) se o beneficiário tornar-se proprietário de outro bem imóvel, urbano ou rural;
c) se o beneficiário mudar a destinação residencial do imóvel.
§ 4° Nas situações previstas no § 3º deste artigo ou em caso de desuso, abandono e renúncia do beneficiário, ao Município de Monte CarmeloMG fica reservado o direito de decidir sobre nova concessão, nos termos desta Lei.
§ 5° Não será permitida mais de uma concessão de direito real de uso ao mesmo titular e dependentes.
Art. 6° Na vigência de casamento ou de união estável, o direito real de uso será concedido ao homem e a mulher, simultaneamente.
Art. 7° No caso de morte do titular da concessão de direito real de uso, a sucessão obedecerá a ordem hereditária estabelecida na lei civil.
Art. 8° A concessão de direito real de uso está condicionada ao cumprimento, pelos beneficiários ou cessionários, das obrigações contidas nos
instrumentos firmados.
Parágrafo único. O inadimplemento, por mais de 180 (cento e oitenta) dias, de quaisquer das obrigações assumidas contratualmente, o desvio de
finalidade da concessão, bem como a prestação deliberada de informações incorretas quanto à condição sócio-econômica do beneficiário e de sua
família motivará a resolução da concessão.
Art. 9º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no que for necessário para o seu fiel cumprimento.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 06 de Maio de 2014.
GIDEON PENA ROCHA
Presidente da Cãmara

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.349 DE 24 DE ABRIL DE 2014.
INSTITUI O PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO-MG, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O Povo do Município de Monte Carmelo, por seus representantes legais APROVOU, sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1° Os parcelamentos irregulares do solo para fins urbanos, existentes no Município de Monte Carmelo-MG, poderão ser objeto de
regularização fundiária sustentável de interesse social ou específico, desde que obedecidos os critérios fixados na Lei e na legislação estadual e
federal, no que for pertinente.
§ 1° Para os efeitos desta Lei, consideram-se:
I. regularização fundiária sustentável: o conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, promovidas pelo Poder Público por
razões de interesse social ou de interesse específico, que visem a adequar assentamentos informais preexistentes às conformações legais, de modo
a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado;
II. regularização fundiária de interesse social: a regularização fundiária sustentável de assentamentos informais ocupados, predominantemente,
por população de baixa renda, nos casos em que existem direitos reais legalmente constituídos ou, por ação discricionária do Poder Público,
quando se tratar de Área Especial de Interesse Social (AEIS);
III. regularização fundiária de interesse específico: a regularização fundiária sustentável de assentamentos informais na qual não se caracteriza o
interesse social, constituindo ação discricionária do Poder Público;
IV. parcelamento irregular: aquele decorrente de assentamento informal ou de loteamento, desmembramento, loteamento fechado ou condomínio
não aprovado pelo poder público municipal, ou implantado em desacordo com licença municipal, ou não registrado no Cartório de Registro de
Imóveis;
V. plano de reurbanização específica: urbanização de assentamentos espontâneos, promovendo novo projeto de ordenamento espacial das
habitações, sistema viário, áreas de uso público para fins de lazer, institucional e verde, implantação da infra-estrutura urbana, entre outros, com
normas diferenciadas tanto para o local a ser urbanizado, quanto para as áreas que devem atender a demanda excedente.
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§ 2º A constatação da existência do assentamento informal ou do parcelamento do solo irregular se fará mediante identificação da área em
levantamento aerofotogramétrico ou através de provas documentais que comprovem de forma cabal e irrefutável, a critério da Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano, que a ocupação estava consolidada na data de publicação desta Lei.
Art. 2° Poderá ser objeto de regularização fundiária sustentável, nos termos desta Lei, inclusive parte de terreno contido em área ou imóvel maior.
Parágrafo único. Para a aprovação de empreendimento de parcelamento do solo futuro na área remanescente, aplicam-se os requisitos urbanísticos
e ambientais fixados no Plano Diretor (PD).
Art. 3° Secretaria Municipal de Planejamento Urbano será responsável pela análise e aprovação dos planos de regularização fundiária sustentável
e pela emissão da Licença Integrada de Regularização Fundiária (LIRF).
CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS
Seção I
Da Regularização Fundiária de Interesse Social
Art. 4° Os assentamentos informais objeto de regularização fundiária de interesse social promovida pelo Poder Executivo Municipal devem se
referir a Zona Especial de Interesse Social (ZEIS).
Art. 5° Observadas as normas previstas nesta Lei, no PD e demais normas municipais pertinentes, o plano de regularização fundiária em
assentamentos existentes pode definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos para as regularizações regidas por esta Seção, incluindo,
entre outros pontos:
I. o tamanho dos lotes urbanos;
II. o percentual de áreas destinadas a uso público ou a uso comum dos condôminos;
III. o gabarito das vias públicas;
IV. as faixas de Área de Preservação Permanente (APP) a serem respeitadas.
Art. 6° Na regularização fundiária de interesse social cabe ao Poder Executivo Municipal, quando empreendedor, ou a seus concessionários ou
permissionários, a implantação:
I. do sistema viário;
II. da infra-estrutura básica;
III. dos equipamentos comunitários e áreas verdes, se definidos no plano de reurbanização
§ 1º Considera-se infra-estrutura básica, para efeitos desta Lei, a coleta e a disposição adequada de esgoto sanitário, os equipamentos de
abastecimento de água potável, distribuição de energia elétrica, sistema de manejo de águas pluviais e a acessibilidade.
§ 2º Os encargos previstos no caput e no §1º deste artigo podem ser compartilhados com os beneficiários, a critério do Poder Executivo Municipal
desde que respeitados os investimentos em infra-estrutura e equipamentos comunitários já realizados pelos moradores e o poder aquisitivo da
população a ser beneficiada.
Art. 7° Sem prejuízo das obrigações previstas no artigo 6°, o Poder Executivo Municipal pode exigir do empreendedor contrapartida, na forma
dos artigos 28 a 31 da Lei Federal nº 10.257/01 (Estatuto das Cidades).
Seção II
Da regularização fundiária de interesse específico
Art. 8º Os assentamentos informais objeto de regularização fundiária de interesse específico devem observar os requisitos urbanísticos e
ambientais fixados no PD, ressalvada a possibilidade de redução, a critério do Poder Executivo Municipal, do percentual de área destinada ao uso
público e da área mínima de lotes.
§ 1º Aplica-se às regularizações de que trata o caput, o disposto no artigo 6° desta Lei, cabendo ao Poder Executivo Municipal definir as
responsabilidades relativas a essas implantações.
§ 2º Sendo o responsável pela irregularidade identificável, o Poder Executivo Municipal deve exigir dele as importâncias despendidas para
regularizar o parcelamento, podendo, para tanto, promover as medidas necessárias.
§ 3º É permitida diferenciação de metragens nas faixas não edificantes com supressão de vegetação em APP, desde que o plano de regularização
fundiária implique em melhoria dos padrões de qualidade ambiental.
CAPÍTULO III
DOS REQUISITOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS
Art. 9 A Regularização Fundiária deve atender à ordem urbanística expressa no PD, observar os requisitos urbanísticos e ambientais previstos
neste Capítulo e as exigências específicas estabelecidas pelo Poder Executivo Municipal.
Art. 10. Além das diretrizes gerais de política urbana previstas pelo Estatuto das Cidades, a regularização fundiária sustentável deve se pautar
pelas seguintes diretrizes:
I. prioridade para a permanência da população na área em que se encontra, assegurados o nível adequado de habitabilidade e a melhoria das
condições de sustentabilidade urbanística, social e
ambiental da área ocupada;
§ 1º Considera-se infraestrutura básica, para efeitos desta Lei, a coleta e a disposição adequada de esgoto sanitário, os equipamentos de
abastecimento de água potável, distribuição de energia elétrica, sistema de manejo de águas pluviais e a acessibilidade.
§ 2º Os encargos previstos no caput e no §1º deste artigo podem ser compartilhados com os beneficiários, a critério do Poder Executivo Municipal
desde que respeitados os investimentos em infraestrutura e equipamentos comunitários já realizados pelos moradores e o poder aquisitivo da
população a ser beneficiada.
Art. 11. Não se admite a regularização fundiária sustentável em locais:
I. aterrados com material nocivo à saúde pública;
II. cujas condições geológicas não aconselhem sua ocupação por edificações;
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III. alagadiços;
IV. onde a poluição impeça condições de salubridade;
V. sujeitos a inundação;
VI. áreas especiais de interesse ambiental.
Parágrafo único. As restrições previstas nos incisos I a VI deste artigo poderão ser afastadas mediante apresentação de laudo técnico específico,
subscrito por profissional habilitado com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), emitida pelo CREA, propondo solução da situação
impeditiva, que será submetido a deliberação dos entes colegiados e do Conselho Municipal de Habitação.
Art. 12. O plano de regularização fundiária deve atender aos seguintes requisitos urbanísticos e ambientais:
I. estabilidade dos lotes, das vias de circulação, das áreas dos sistemas de lazer e verdes, áreas institucionais e dos terrenos limítrofes;
II – drenagem das águas pluviais;
III – trafegabilidade das vias, com definição da pavimentação adequada e garantia de acesso dos prestadores de serviços públicos de infraestrutura
urbana básica e emergencial;
IV- integração do sistema viário com a malha local existente ou projetada, harmonização com a topografia local e garantia de acesso público aos
corpos d’água e demais áreas de uso comum do povo;
V – implantação de sistema de abastecimento de água potável em conformidade com as diretrizes vigentes;
VI – implantação de sistema de esgotamento sanitário, disposição e tratamento dos resíduos sólidos em conformidade com as diretrizes vigentes;
VII. recuperação geotécnico-ambiental das áreas degradadas;
VIII. implantação de rede de energia elétrica domiciliar e iluminação pública;
IX. recuo mínimo dos cursos d’água canalizados ou não, de modo a garantir acesso para manutenção e limpeza, em obediência à legislação
ambiental;
X. acesso aos lotes por via de circulação de pedestres ou de veículos;
XI. largura mínima das vielas sanitárias para drenagem e proteção das tubulações no subsolo, para instalação de rede de água e esgoto e sua
manutenção;
XII. utilização preferencial de recursos urbanísticos que garantam a maior permeabilidade do solo urbano e permitam o plantio de árvores.
§ 1º Os terrenos ou áreas livres localizados nos parcelamentos a serem regularizados devem ser destinados, preferencialmente, para áreas para uso
comunitário ou áreas verdes e/ou institucionais de uso público.
§ 2º Na regularização de sua iniciativa, o Poder Executivo Municipal poderá estabelecer, a seu critério, os espaços de uso público, verdes e/ou
institucionais, dentro da área do parcelamento ou, alternativamente, no seu entorno, de acordo com a conclusão da análise dominial da área.
§ 3º Na hipótese do §2º, caso não haja espaços disponíveis dentro da área regularizada, o Poder Executivo Municipal poderá promover a
desapropriação de imóveis para fins de regularização fundiária ou, alternativamente, poderá gravar outros que já tenham sido desapropriados para
implantação de equipamentos públicos, mesmo que estes estejam fora do perímetro do parcelamento a ser regularizado.
§ 4º O Poder Executivo Municipal deverá buscar o ressarcimento das despesas decorrentes da desapropriação junto ao responsável pela
implantação do assentamento irregular.
§ 5º Comprovada a impossibilidade de destinação de espaços públicos no percentual previsto na área regularizada, a área faltante poderá ser
adquirida pelo parcelador em outro local, para posterior compensação, através de doação ao Município, observados os seguintes critérios:
a) o imóvel a ser doado deve estar situado dentro dos limites do Município;
b) a dimensão, o valor e as características da área faltante e do imóvel a ser adquirido devem ser equivalentes;
§ 6° A doação referida no parágrafo anterior deve ser submetida à análise da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.
§ 7° A regularização fundiária sustentável pode ser implementada em etapas, hipótese na qual o plano de que trata este artigo deve definir a
parcela do assentamento informal a ser regularizada em cada etapa respectiva.
Art. 13. O Poder Executivo Municipal poderá exigir do titular da iniciativa de regularização as garantias previstas pela legislação vigente, visando
assegurar a execução das obras e serviços necessários à regularização do parcelamento.
CAPITULO IV
DO PROCEDIMENTO
Art. 14. Além do Poder Executivo Municipal, podem elaborar plano de regularização fundiária sustentável:
I. o responsável pela implantação do assentamento informal;
II. o setor privado, no âmbito das estratégias definidas pela legislação urbanística municipal;
III. as cooperativas habitacionais, associações de moradores ou outras associações civis.
Art. 15. A regularização fundiária sustentável depende da análise dominial da área regularizada, comprovada por certidão emitida pelo Registro
de Imóveis e de plano elaborado pelo titular da iniciativa.
§ 1° Identificado o titular dominial da área irregularmente parcelada ou ocupada, o Poder Executivo Municipal deverá notificá-lo para que
proceda a sua regularização.
§ 2º Na omissão do titular do domínio da área e/ou do titular da iniciativa, o plano de regularização e as obras poderão ser executados,
supletivamente, pelo Poder Executivo Municipal, com posterior ressarcimento dos gastos via cobrança judicial do parcelador.
§ 3° Esgotadas as diligências para a identificação e localização do parcelador e/ou do titular do domínio da área, o Poder Executivo Municipal
poderá intervir no parcelamento do solo para adequá-lo às exigências técnicas previstas nos artigos 10 e 11 desta Lei.
Art. 16. O plano de regularização fundiária deve conter ao menos:
I. diagnóstico do parcelamento que contemple, em especial, os seguintes aspectos: localização do parcelamento, o prazo de ocupação da área,
natureza das edificações existentes,
acessibilidade por via oficial de circulação, situação física e social, adensamento, obras de infra-estrutura, equipamentos públicos urbanos ou
comunitários instalados na área e no raio de 1 (um) km de seu perímetro, ocupação das áreas de risco e interferências ambientais que indiquem a
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irreversibilidade da posse.
II. proposta técnica e urbanística para o parcelamento, que defina, ao menos:
a) as áreas passíveis de consolidação e as parcelas a serem regularizadas ou, quando houver necessidade, remanejadas;
b) as vias de circulação existentes ou projetadas e sua integração com o sistema viário adjacente, bem como as áreas destinadas a uso público,
quando possível;
c) a solução para relocação da população, se necessária;
d) as medidas para garantir a sustentabilidade urbanística, social e ambiental da área ocupada, incluindo as formas de compensação, quando for o
caso;
e) as condições para garantir a segurança da população em relação a inundações, erosão e deslizamento de encostas;
f) a necessidade de adequação da infra-estrutura básica;
g) a enumeração das obras e serviços previstos;
h) cronograma físico-financeiro de obras e serviços a serem realizados, acompanhado das respectivas planilhas de orçamento.
III. plantas com a indicação:
a) da localização da área regularizada, suas medidas perimetrais, área total, coordenadas preferencialmente georreferenciadas dos vértices
definidores de seus limites e confrontantes;
b) das áreas passíveis de consolidação e as parcelas a serem regularizadas ou, quando houver necessidade, remanejadas;
c) das vias de circulação existentes ou projetadas e sua integração com o sistema viário adjacente, bem como as áreas destinadas a uso público,
com indicação de sua área, medidas perimetrais e confrontantes;
d) do perímetro, área, coordenadas preferencialmente georreferenciadas dos vértices definidores de seus limites, confrontantes, número e quadra
das parcelas a serem regularizadas.
IV. memorial descritivo com a indicação dos elementos considerados relevantes para a implantação do projeto, incluindo, no mínimo:
a) a identificação do imóvel objeto de regularização, com sua localização, medidas perimetrais, área total, coordenadas preferencialmente
georreferenciadas dos vértices definidores de seus limites e confrontantes;
b) descrição das parcelas a serem regularizadas, com seu perímetro, área, coordenadas preferencialmente georreferenciadas dos vértices
definidores de seus limites, confrontantes, número e quadra;
c) descrição das vias de circulação existentes ou projetadas e das áreas destinadas a uso público, com seu perímetro, área, coordenadas
preferencialmente georreferenciadas dos vértices definidores de seus limites e confrontantes.
§ 1º O plano de regularização de parcelamento deve ser assinado por profissional habilitado, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),
emitida pelo CREA, e pelo titular da iniciativa de regularização.
§ 2° Nas hipóteses de regularização fundiária, requeridas nos termos do artigo 14, dessa Lei, o Poder Executivo Municipal poderá elaborar, sem
custos aos beneficiários, os documentos referidos no caput deste artigo, segundo critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano, que deverá decidir em cada caso solicitado sobre a concessão deste benefício.
Art. 17. O plano de regularização fundiária deve ser protocolado perante o Poder Executivo Municipal e encaminhado para análise da Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano.
§ 1° Emitido parecer pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, no prazo de 30 (trinta) dias, o Plano de Regularização deverá ser
encaminhado para análise conjunta dos entes colegiados, nas áreas de política urbana e ambiental, que terão 30 (trinta) dias para emitir seu
parecer, prorrogável por mais 15 (quinze) dias.
§ 2° Para fins de controle social o plano será enviado ao Conselho Municipal de Habitação que deverá exarar parecer e devolver a Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano.
§ 3º O Requerente deverá ser comunicado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, no prazo máximo de 75 (setenta e cinco) dias,
contados da data do protocolo, das conclusões decorrentes da análise técnica e jurídica do pedido de regularização, devendo atender às exigências
formuladas no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável conforme justificativa e a critério da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano.
§ 4° Todas as eventuais exigências oriundas da análise do plano de regularização devem ser comunicadas pela Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano uma única vez ao Requerente.
§ 5° O prazo para interposição de recurso das decisões proferidas pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, na análise dos planos de
regularização de que trata esta Lei, é de 15 (quinze) dias corridos, contados da data da notificação do Requerente.
Art. 18. Concluída a análise técnica e aprovado o plano de regularização, a Secretaria de Planejamento Urbano expedirá a LIRF.
Parágrafo único. Fica resguardado à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano exigir garantias para execução das obras.
Art. 19. A regularização de parcelamentos de solo não implica o reconhecimento pelo Poder Público Municipal de quaisquer obrigações
assumidas pelo parcelador junto aos adquirentes das unidades imobiliárias.
Art. 20. Expedida a LIRF, o plano de regularização fundiária deverá ser registrado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, junto ao
Registro de Imóveis.
§ 1º O Poder Executivo Municipal, a seu critério e na hipótese de o autor do plano não atender às exigências técnicas formuladas ou não registrar
o Plano de Regularização Fundiária perante o Registro de Imóveis, poderá providenciar as correções técnicas necessárias e, inclusive, requerer
seu registro.
§ 2º Na hipótese prevista no caput o Poder Executivo Municipal poderá implementar o plano de regularização fundiária e cobrar de seu autor e/ou
de seus beneficiários os encargos decorrentes, inclusive aqueles relativos aos emolumentos registrários, bem como executar as garantias
eventualmente existentes.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 21. Para os fins do que dispõe esta Lei entende-se por entes colegiados na área de política urbana e ambiental, a Procuradoria Geral do
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Município, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de
Trabalho e Ação Social.
Art. 22 Para cobertura das despesas de correntes desta Lei fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, via Decreto, crédito adicional de
natureza especial, na contabilidade do Município de Monte Carmelo, no decorrer da execução orçamentária de 2014, no valor de R$ 200.000,00
(Duzentos mil reais), visando à criação de novas dotações orçamentárias, conforme segue abaixo:
Órgão
02 – Poder Executivo
Unidade
61 – Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
Função de Governo
04 – Administração
Sub-Função
122 - Administração Geral
Programa
40001 – Governo para todos com responsabilidade, eficiência e transparência
Projeto/Atividades
2.0569 – Gestão das Ações de Planejamento Urbano
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e
Fte Recursos:
Nat. de Despesa
Valor R$ 60.000,00
Vantagens Fixas
100 Rec. Ordinários
Nat. de Despesa

3.1.90.04.00.00 – Contratação por
prazo determinado

Nat. de Despesa

3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais
- INSS

Nat. de Despesa

3.3.90.14.00.00 – Diárias – Pessoal
Civil

Nat. de Despesa

3.3.90.30.00.00 – Material de
Consumo

Fte Recursos:
100 Rec. Ordinários

Valor R$ 35.000,00

Fte Recursos:
100 Rec. Ordinários

Valor R$ 20.000,00

Fte Recursos:
100 Rec. Ordinários

Valor R$ 5.000,00

Fte Recursos:
100 Rec. Ordinários

Valor R$ 20.000,00

SUBTOTAL
Órgão
Unidade
Função de Governo
Sub-Função
Programa
Projeto/Atividades
Nat. de Despesa

Órgão
Unidade
Função de Governo
Sub-Função
Programa
Projeto/Atividades
Nat. de Despesa

R$ 140.000,00

02 – Poder Executivo
61 – Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
04 – Administração
122 - Administração Geral
40001 – Governo para todos com responsabilidade, eficiência e transparência
1.0316– Gestão das Ações Orçamentárias e Tributarias
Fte Recursos:
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações
Valor R$ 10.000,00
100 Rec. Ordinários
SUBTOTAL
R$ 10.000,00
02 – Poder Executivo
61 – Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
04 – Administração
122 - Administração Geral
40001 – Governo para todos com responsabilidade, eficiência e transparência
2.0570 – Gestão das Ações de Regularização Fundiária
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de
Fte Recursos:
Valor R$ 10.000,00
Terceiros - Pessoa Física
100 Rec. Ordinários

Nat. de Despesa

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica

Nat. de Despesa

4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e
Materiais Permanentes

Fte Recursos:
100 Rec. Ordinários

Valor R$ 25.000,00

Fte Recursos:
100 Rec. Ordinários

Valor R$ 15.000,00

Art. 23 Para cobertura do crédito adicional de natureza especial aberto por esta Lei serão utilizados como fonte de recursos a anulação parcial
e/ou total do orçamento vigente, conforme detalhado abaixo:
Órgão
02 – Município de Monte Carmelo
Unidade
06 – Secretaria Municipal de Fazenda
Função de Governo
04 – Administração
Sub-Função
123 – Administração Financeira
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Programa
Projeto/Atividades
Nat. de Despesa

Nat. de Despesa

4001 – Governo para todos com responsabilidade, eficiência e transparência
2.0185 – Gestão das Ações da Secretaria da Fazenda
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e
Fte Recursos:
Valor R$
Vantagens Fixas – Pessoal Civil – (Fic.
100 Rec. Ordinários
100.000,00
119)
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica (Fic. 126)

Fte Recursos:
100 Rec. Ordinários

Valor R$
100.000,00

TOTAL GERAL
R$ 200.000,00
Art. 24. Fica incluso no Programa 4001 – Governo para todos com responsabilidade, eficiência e transparência, no PPA do Município de Monte
Carmelo para 2014-2017 as ações orçamentárias (Projetos/Atividades) citadas no art. 1º desta lei conforme determina no art. 3º da Lei n.º
1.136/2013 de 20 de dezembro de 2013.
Art. 25 Fica o Executivo Municipal autorizado a incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2014, Lei Municipal nº 1088 de 09 de
julho de 2013, os seguintes Projeto/Atividades:
2.0569 – Gestão das Ações da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano;
2.0570 – Gestão das Ações de Regularização Fundiária
1.0316– Gestão das Ações Orçamentárias e Tributarias.
Art. 26. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 06 de Maio de 2014.
GIDEON PENA ROCHA
Presidente da Câmara

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.351 DE 24 DE ABRIL DE 2014.
“DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO, A COMPENSAÇÃO, A DAÇÃO EM PAGAMENTO, ANISTIA E REDUÇÃO DE MULTAS
E JUROS REFERENTE A PAGAMENTOS DE CRÉDITOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE
MONTE CARMELO - DMAE, INCLUÍDOS NA OU NÃO DÍVIDA ATIVA DO DMAE, NAS CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O Povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes, APROVOU a seguinte Lei.
CAPITÚLO I
DO PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS E DA REDUÇÃO DAS MULTAS E DOS JUROS INCIDENTES.
Art. 1º. Os créditos de qualquer natureza, do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Monte Carmelo – DMAE, vencidos e
ou inscritos em dívida ativa, poderão ser liquidados com redução da multa e dos juros, observadas as condições e requisitos
estabelecidos nesta lei.
§ 1 º. A redução inicidirá, exclusivamente no valor das correções monetárias, multas moratórias e juros, e não no débito principal ,
conforme os limites abaixo fixados:
I – 100% (cem por cento) quando o débito foi quitado à vista;
II – 95% (noventa e cinco por cento) quando o débito for parcelado em até 04(quatro) vezes;
III – 90% (noventa por cento) quando o débito for parcelado em 10 (dez) vezes;
IV – 85% (oitenta e cinco por cento) quando o débito for parcelado em 20 (vinte) vezes.
V- 80% (oitenta por cento) quando o débito for parcelado em mais de 20 (vinte) vezes.
§ 2º. O parcelamento concedido será em parcelas iguais, mensais e sucessivas, sem prazo de carência e com valor de cada parcela
não inferior a R$ 20,00.
§ 3º. O pagamento da 1ª parcela deverá ser efetuado no ato do deferimento do parcelamento.
§ 4º. Os contribuintes que parcelarem seus débitos terão certidões positivas, com efeito de negativas, com prazo de validade não
superior a 60(sessenta) dias.
§ 5º. Na transação de imóveis beneficiados por esta Lei, a transferência ficará condicionada ao pagamento do débito integral
remanescente.
§ 6º - O crédito de que trata este artigo será atualizado até a data do efetivo pagamento
§ 7º - Os débitos não tributários de que trata a presente lei são os considerados vencidos até o ano fiscal de 2013, ou seja,
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31/12/2013.
Art. 2º - O parcelamento abrangerá o principal, juros, multa, atualização monetária e demais encargos previstos em lei ou contrato,
apurados à epoca de sua concessão, inclusive aquele constituido somente de multa isolada por descumprimento de obrigação
acessória.
Art. 3º. Os créditos objeto de parcelamento em curso, na data da entrada em vigor desta lei, bem como os parcelamentos cancelados
por falta de pagamento, terão os mesmos benefícios, relativamente à correção monetária, multa e juros incidentes sobre o saldo
remanescente.
Art. 4º. Quando os debitos totalizarem valores superiores a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o parcelamento fica condizionado ao
oferecimento de garantia real ou fidejussória, nos termos e condições legais.
Art. 5º. Na hipótese de ação judicial ajuizada pelo usuário, a concessão do beneficio de que se trata essa lei fica condicionada à
desistencia da ação e ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocaticios, se for o caso.
CAPÍTULO II
DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS
Art. 6°. Fica o Departamento Municipal de Água de Monte Carmelo – DMAE autorizado a compensão de crédito não tributário
com crédito liquido e certo do usuário contra o DMAE, nas condições previstas neste capitulo.
§ 1º - A compensação poderá incidir total ou parcialmente sobre os creditos de natureza não tributária devidos pelo contribuinte,
incidindo inclusive sobre o saldo remanescente do parcelamento em curso.
§ 2º - O disposto no caput deste artigo não se aplica nos casos de dolo, fraude ou simulação do contribuinte ou de terceiro em
beneficio daquele.
Art. 7º . A realização da compensação fica condicionada à analise, pelo Setor Financeiro do DMAE, de sua viabilidade econômico
– financeira além da aprovação do Diretor Geral.
CAPÍTULO III
DA DAÇÃO EM PAGAMENTO
Art. 8º. Fica o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Monte Carmelo – DMAE, observada a conveniência e a necessidade
do uso do bem no serviço de utilidade publica municipal, autorizado a permitir a quitação de creditos não tributários do DMAE,
inscritos em divida ativa, mediente dação em pagamento de bens imóveis e móveis.
Art. 9º. Não será permitida a dação em pagamento:
I-

De bens gravados com quaisquer ônus, ainda que sobre parte de seu valor.

§ 1º. O valor pelo qual será recebido o bem terá como limite máximo o valor de mercado
§ 2º.Considera-se valor de mercado, para fins desta lei, o valor obtido em avaliação realizada pela comissão de avaliação de imoveis
da Prefeitura Municipal de Monte Carmelo –MG no caso de bens imoveis e do valor mencionado na tabela FIPE em se tratando de
bens imóveis ou 3 avaliações de profissionais autônomos credenciados em órgão competente.
§ 3º. O pedido de dação em pagamento do sujeito passivo não gera direito adquirido a sua realização e não suspende a exigibilidade
do credito, nem a fluencia dos juros de mora e demais acrescimos legais.
§4º. A dação em pagamento, judicial ou administrativa, importa confissão irretratável da divida.
CAPÍTULO IV
DA ANISTIA.
Art. 10 - Fica autorizada a anistia total nas seguintes hipóteses;
I-

sobre os créditos, quaisquer que sejam os seus valores, relativos aos periodos até Abril/2004, desde que não aforada ou
esteja em andamento nenhuma providência judicial.

II-

dos debitos oriundos de instituições filantrópicas registradas no Conselho Municipal de Assistencia Social.

III-

dos debitos incidentes sobre templos religiosos.

Parágrafo único – Considera-se valor consolidado o resultante da soma do valor originário inscrito em Divida Ativa, acrescido
de atualização monetária, juros, multas e demais encargos legais e contratuais, vencidos até 31 de dezembro de 2004.
Art. 11º - A providência de que trata o artigo antecedente será praticada, ex-officio, pelo Diretor Geral do DMAE e ratificada pelo
Chefe do Poder Executivo, independentemente de requerimento do usuário.
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Art. 12º. Em caso de créditos controversos caberá ao DMAE, através de uma comissão designada por seu Diretor Geral, apreciar
cada caso de maneira criteriosa, podendo ao final da avaliação anistiar a divida existente em sua totalidade.
§ 1º - Serão considerados créditos controversos aqueles casos em que o usuário dos serviços operados pelo DMAE afirmar não
existir a divida, embasado em documentação que remeta a veracidade dos fatos alegados.
§ 2º.- A comissão será formada por três servidores, sendo presidida pelo Diretor Geral, que deverá nomear dois servidores para
compor a comissão.
Art. 13º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, vigorando até 31 de dezembro de 2014.
Monte Carmelo/MG, 06 de Maio de 2014.
GIDEON PENA ROCHA
Presidente da Câmara
1.11- RESOLUÇÕES
EM BRANCO
1.12- DECRETOS LEGISLATIVOS
EM BRANCO
1.13- EMENDA A LEI ORGANICA
EM BRANCO
1.14- REQUERIMENTO DE USO DA TRIBUNA
EM BRANCO
1.15- DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES A TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA OU REUNIÃO DOS VEREADORES
EM BRANCO
1.16 – ATA DAS REUNIÕES
Ata da 12ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo-MG, 2ª Sessão Legislativa. Aos vinte e dois dias do mês de Abril do ano
de dois mil e quatorze, ás 19:00 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, reuniram os
Senhores vereadores, sob a presidência do vereador Gideon Pena Rocha, para a realização de reunião ordinária. Após a saudação ao Pavilhão
Nacional e leitura de texto bíblico, foi feito dispensada a leitura da ata da reunião anterior, passando então à chamada dos vereadores, e estando
todos presentes o Presidente declarou aberta a reunião, determinando a leitura das correspondências recebidas. Em seguida passou-se ao Grande
Expediente, quando usou a tribuna o Sr. Divino Martins dos Santos, líder do MTST – Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que falou sobre a
pressão que estão fazendo para que eles saiam da Fazenda do Sr. Henrique Pinheiro. Disse que ele é um dirigente nacional do movimento sem
terra e pediu a intervenção dos vereadores junto as autoridades porque é um direito deles, previsto na Constituição Federal. Disse que o INCRA
está deixando a desejar. Que precisa de terra para os trabalhadores trabalhar. Agradeceu a oportunidade de falar para os vereadores. Em seguida
falou a Sra. Fátima, também do movimento sem terra, dizendo que a Reforma Agrária é prejudicial aos trabalhadores pois é muita burocracia e que
a justiça é contra os trabalhadores do sem terra e que não devia ser assim. Disse que ela foi muito prejudicada e que perdeu 880 kg de pimenta,
devido a uma busca e apreensão por parte da justiça e da polícia militar. Disse que a pimenta foi produzida na área do sem terra, na Fazenda
Castelhana. Culpou a policia e a vigilância sanitária e disse que quer receber o seu prejuízo. Falou que deram até o dia 7 de maio para desocupar as
terras, mas que não vão sair assim tão fácil, que o governo do município é do PT e a bandeira deles é a do PT. O Sr. Divino, por sua vez, falou que
o MTST não tem bandeira partidária nenhuma, que o movimento precisa de todos os partidos. Falou que o departamento jurídico do MTST vai
entrar com um recurso para cassar o Mandado de Desocupação. O vereador Victor Hugo Martins Tavares falou que já esteve no acampamento,
que ele já foi do PT e deixou o partido pela incompetência do Prefeito de organizar o partido. Falou que amanhã mesmo vai fazer uma
representação junto a Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa e pediu ao representante do movimento que o procurasse pela
manhã na Câmara Municipal. O vereador Wilson Dornelas Rodrigues falou que a Câmara Municipal também não tem bandeira política e que não
concorda com o que fizeram com a Fatima, com a agressão que ela sofreu e que só não concorda com ela com respeito ao PT, que hoje não é mais
o partido dos trabalhadores, é o partido dos ricos e só falam em bilhão, gastando em construção de portos em Cuba, em desvio de dinheiro da
Petrobrás e outros tantos. Disse que o que está fora da legalidade eles tem de defender mesmo, e que o art. 184 fala em desapropriação com
pagamento e que com esses milhões que eles desviaram poderia pagar essas desapropriações. Falou que confia na Justiça e no que é certo. O
vereador Vicente de Paulo Coleta falou que já esteve lá na época da desapropriação, junto com o Divino, o Huender e outros e que na época ficou
assustado com o aparato policial que foi destacado para a desocupação. Falou que se não tivesse o advogado lá, eles teriam que sair até da área em
que não estava no processo de desocupação. Falou que todos os partidos são iguais e não comunga com o que a elite do PT de São Paulo fez,
principalmente com o escândalo do Mensalão. Disse que a bancada ruralista do Congresso é muito grande e que isso tem reflexo na Reforma
Agrária. Em sequência falou o Sr. Florimar Moreira, que falou da Associação Luta pela Vida, sediada no BairrO São Sebastião, onde já trabalham
faz 14 anos e que sevem diariamente uma sopa para pessoas carentes. Falou que a associação já foi reconhecida de utilidade pública pela Câmara
Municipal e já foi encaminhada para reconhecimento também no estado de Minas Gerais. Disse que estão construindo um local para melhor
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atender as pessoas e pediu apoio dos vereadores. O vereador Wilson Dornelas Rodrigues falou que a vida é dada pelo que a pessoa planta.
Parabenizou a todos da Associação pelo trabalho. Disse que hoje vive-se em um capitalista onde 10% das pessoas tem 90% da riqueza. Disse que
ia ser sincero com ele e que a Câmara Municipal pode fazer, institucionalmente, é encaminhar pedido oficila ao Executivo, solicitando uma ajuda,
ou subvenção para ajudar a entidade, uma vez que o Legislativo não dispõe de verba própria para esse fim. O Presidente Gideon Pena Rocha falou
que conhece o trabalho deles, e que vai pedir ao Executivo que apoie esse trabalha da Associação Luta pela Vida. O vereador Amir Campos
Ferreira-Batata, parabenizou a todos da Associação pelo trabalho social e que vai fazer uma visita a eles e verificar em que podem ajudar. Passouse então a Ordem do Dia, com o Projeto de Lei n° 3.328/2014, de autoria do vereador Wilson Dornelas Rodrigues, que faz alterações na Lei
Complementar n° 1.223/87 – Código de Posturas do Municipio de Monte Carmelo e dá outras providências. Foi colocado uma emenda ao projeto,
pelo vereador Amir Campos Ferreira, aprovada por unanimidade. Colocado em votação o projeto foi aprovado, com emenda, em 1° e 2° turnos,
por unanimidade. Em sequência o Presidente falou a respeito da solicitação dos motoristas dos coletores de lixo, que reivindicam adicional de
insalubridade, e disse que já foi aprovado e encaminhado um requerimento ao Prefeito Municipal, solicitando projeto de Lei nesse sentido. O
vereador Wilson Dornelas Rodrigues falou que se vier o projeto, e for legal, o mesmo será bem vindo e acolhido pelos vereadores. Projeto de Lei
n° 3.343/2014, do Executivo que autoriza o Municipio de Monte Carmelo a firmar convênio com o Sindicato dos Produtores Rurais. O vereador
Wilson Dornelas Rodrigues falou que acha o maior desprezo que o Executivo tem com a classe produtora, pois no ano passado ele e o vereador
Jesus procurou o Prefeito e falaram pra ele que ele e o Jesus, nas gastam com assessores e o dinheiro economizado podia ajudar os produtores do
Programa Balde Cheio. O Prefeito, assumiu o compromisso e não repassou e hoje ele manda este projeto para que possam pagar o do ano passado.
Isso é papel de moleque mas tomara que agora cumpra a palavra. O vereador Amir Campos Ferreira-Batata falou que vai procurar o pessoal do
Sindicato e dizer que quando a Prefeitura não repassar a mensalidade ele vai procurar e cobrar do Prefeito. O vereador Victor Hugo Martins
Tavares questionou até quando este parlamento vai assinar em baixo os pedidos deste prefeito pirracento. Tá na hora da Câmara dar um basta
nisso. Disse que o Deputado Weliton recebeu o prefeito em Brasilia, acatou os pedidos dele, que deu retorno, fez uma emenda de 400 mil reais
para recapagem de asfalto e ele teve a coragem de desviar o dinheiro pra outra finalidade e não asfaltou a entrada da UFU. Que é só pirraça dele.
Colocado em votação o projeto foi aprovado por unanimidade em 1° e 2° turnos. Projeto de Lei n° 3.346/2014, do Executivo, que autoriza a
abertura de crédito especial na forma que especifica e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, o Projeto foi rejeitado por maioria
(6x2), votando a favor do projeto apenas os vereadores Vicente de Paulo Coleta e Amir Campos Ferreira-Batata, todos os demais votaram contra o
projeto. Os projetos de Lei n° 3.291/2013, que normatiza o tratamento tributário relativo ao ISSQN (imposto sobre serviços de qualquer natureza),
concernente às empresas prestadoras de serviço contábeis, tendo em vista as disposições constantes da Lei Complementar Federal n° 123/2006 e
suas alterações, encaminhado às comissões. Projeto de Lei 3.293/2013, do Executivo que dispõe sobre a transferência da responsabilidade
tributária para retenção e recolhimento do imposto sobre qualquer natureza – ISSQN, relativo à construção civil, elétrica e hidráulica e
semelhantes. Projeto também encaminhado às comissões. Projeto de Lei n° 3.324/2014, do vereador Amir Campos Ferreira-Batata, que faz
alterações na Lei Complementar n° 1.223/87 – Código de Posturas do Municipio de Monte Carmelo e dá outras providências, encaminhado às
comissões. Projeto de Lei n° 3.331/2013, que altera a redação do art. 1° do caput e § 1° da Lei Complementar Municipal n° 1.135, de 19/12/2013,
também encaminhado às comissões. Projeto de Lei n° 3.333/2014, do Vereador Victor Hugo Martins Tavares, que institui o Dia do Portador de
Deficiência e dá outras providências, encaminhado às comissões. Projeto de Lei n° 3.335/2014, de autoria do vereador Amir Campos FerreiraBatata, que faz alterações na Lei n° 1.052, de 11 de março de 2013 – Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos servidores públicos da Câmara
Municipal de Monte Carmelo, também encaminhado às comissões. Projeto de Lei n° 3.340/2014, que dá nova redação às alíneas “a” e b” do inciso
I, do Art. 18 da Lei Complementar n° 01, de 17 de dezembro de 2003, retornado às comissões. Projeto de Lei n° 3.334/2014, do Executivo, que
concede denominação de Adegmar Lemos de Toledo Fernandes – Dona Duquinha ao Proinfância Bairro Planalto e dá outras consequências,
encaminhado às comissões. Projeto de Lei n° 3.345/2014, do Executivo, que concede denominação de Antônio Vaz Neto, ao Proinfância do Bairro
Ipiranga e dá outras providências, encaminhado às comissões. Requerimento 066/2014, e 067/2014, da vereador Edna Rocha Thomaz Falcão,
aprovados; Requerimento n° 065/2014, do vereador Gideon Pena Rocha, aprovado; Moção de Aplauso n° 005/2014, do vereador Wilson Dornelas
Rodrigues, ao Capitão Geilson Nunes, aprovada; Requerimento n° 062/2014, do vereador Glacir Dall Agnol-Tire, aprovado; Requerimento n°
063/2014, do vereador Amir Campos Ferreira – Batata, aprovado. Em sequência foi lido um ofício-convite para reunião com o Promotor
Dr.Marcus Vinicius Ribeiro Cunha. O vereador Wilson Dornelas pediu para constar na ata que a Audiência Pública com a Comissão de Segurança
Pública da Assembléia Legislativa já deu resultado, apesar de não ter sido avisada pelo comando da policia, mas já foi mandado para Monte
Carmelo uma Unidade Móvel da Polícia Militar, que ficará no Bairro Montreal. O vereador Vicente de Paulo Coleta falou que os pedido miúdos
eles vão atender, mas os outros ele acha difícil. Nada mais havendo a tratar e cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradeceu a presença
de todos, em especial aos senhores vereadores e encerrou a mesma. Eu, Vicente de Paulo Coleta, Secretário, lavrei a presente ata em 22 de Abril
de 2014.
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DETALHAMENTO RECEITAS E DESPESAS - ABRIL DE 2014

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS

RECEITA

Saldo de Março de 2014

R$627.082,08

Repasses de Valores da Prefeitura

R$370.000,00

Rendimentos de Aplicação Financeira

R$

3.230,85

RELAÇÃO DAS DESPESAS (COMPRAS E SERVIÇOS) - Conforme Art. 16 - Lei n.º 8.666, 21 de junho de 1993
Fornecedor/Beneficiário

Descrição dos Produtos e/ou Serviços

Q
td

Vr Unit
520,00

Valor Total

Allcopy Ltda

Serviços manutenção em diversos equipamentos fotocopiador

1

R$

Carlos Humberto Faleiros Stein

Aluguel de imóvel para instalação da Sede da Câmara Municipal.

1

R$ 5.276,00

R$ 5.276,00

CEMIG Distribuição S/A

Serviços de fornecimento de energia elétrica

1

R$

859,29

R$

859,29

Embratel Telecomunicações

Serviços de telecomunicações ref. 04/14

1

R$

64,99

R$

64,99

Gideon Pena Rocha - Vereador

Diária viagem Belo Horizonte/MG em audiência Dep. Tenente Lúcio

1

R$

337,50

R$

337,50

Imprensa Oficial Estado de Minas Gerais

Divulgação matéria de caráter oficial Pregão 001/14 e 002/14

1

R$ 2.599,11
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R$

520,00

R$ 2.599,11

INSS - Instituto Nacional Segurid. Social

Obrigações Patronais (INSS) de vereadores e servidores

1

R$ 24.503,51

R$24.503,51

Luciano Limírio Carvalho - Servidor

Diária viagem a Uberlândia, durante encontro Técnico com TCEMG

1

R$

250,00

R$

250,00

Marcelo Gonçalves

Aquisição produtos de mercado (produtos para lanches e limpeza)

1

R$

67,98

R$

67,98

Michel Oliveira Pereira

Aquisição de Router Board equipamento informática

1

R$ 2.508,00

R$ 2.508,00

Multiplic Máquinas e Suprimentos Ltda

Aquisição de diversos cartuchos tonner originais color e preto

1

R$ 3.876,00

R$ 3.876,00

Serviços de adesão, instalação e ativação kit de internet via rádio

1

R$

100,00

R$

100,00

Serviços acesso a rede internet banda 1 link dedicado com IP Fixo

1

R$

439,00

R$

439,00

Diária viagem a Uberlândia, durante encontro Técnico com TCEMG

1

R$

250,00

R$

250,00

Diária viagem Uberlândia/MG participar curso Lançamento Contábeis

1

R$

125,00

R$

125,00

Aquisição licenças antivirus, windows 7 e office 2010 home

1

R$ 14.960,00

R$14.960,00

Computador Intel 15HD 500GB memor 8GB, Notebook Del Inspiron

1

R$ 20.075,00

R$20.075,00

Robsom Humberto Monteiro

Aquisição 01 Acess Point 20x20x3 e 05 Fonte estabilizada 15AMP

1

R$ 1.170,00

R$ 1.170,00

Servidores da Câmara Municipal

Pagamento Folha dos vencimentos dos Servidores+Férias

1

R$ 52.581,02

R$52.581,02

Silas Gomes da Silva – Servidor

Diária viagem a Uberlândia, durante encontro Técnico com TCEMG

1

R$

250,00

R$

250,00

Supermercado Mix Dourado Ltda

Aquisição de diversos produtos de supermercado

1

R$

692,80

R$

692,80

Supermercado Monte Um Ltda

Aquisição de diversos produtos de supermercado

1

R$

137,80

R$

137,80

Telemar Norte Leste S/A

Serviços telefônicos com ligações urbanas

1

R$ 1.047,63

R$ 1.047,63

Vereadores da Câmara Municipal

Pagamento Folha dos subsídios dos 09 Vereadores

1

R$ 53.913,88

R$53.913,88

Netvip Telecomunicações Ltda

Paulo Humberto Xavier – Servidor

Prisma Infomóveis e Equipamentos Ltda

Total das Despesas

R$ 186.604,51

SALDO BANCÁRIO PARA O MÊS DE MAIO DE 2014

R$813.708,42

3.3 – PORTARIAS
EM BRANCO
3.4 – DEMAIS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, INFORMATIVOS
EM BRANCO
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