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1 – DOCUMENTOS PROCESSO LEGISLATIVO
1.1 - – PAUTA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES
CONVOCAÇÃO
Nos termos do artigo 33 da Lei Orgânica Municipal e dos artigos 171 e 172 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Monte Carmelo, e
estando V.Exª previamente CONVOCADO conforme decisão plenária ocorrida na sessão extraordinária do dia 30 de junho de 2014, venho
ratificar a convocação para reunião reunião extraordinária, a se realizar no dia 02 de julho de 2014, às 11:30 horas na Câmara Municipal de
Monte Carmelo, com a seguinte ordem do dia:

Projeto

Nº

Projeto de Lei
Ordinária

3.166/2013

Projeto de Lei
Ordinária

3.167/2013

Projeto de Lei
Ordinária

3.363/2014

Projeto de Lei
Complementar
Projeto de
Decreto
Legislativo

Ementa
Disciplina o serviço de transporte individual de
passageiros em veículos de aluguel, na modalidade
Táxi, no Município de Monte Carmelo e dá outras
providências.
Regulamenta o serviço de transporte de passageiros
– Mototaxista e entrega de mercadorias – Motofretista com uso de motocicletas no município de
Monte Carmelo/MG e dá outras providências.
Dispõe sobre a reestruturação do Centro de
Referência especializado de Assistência SocialCREAS e á outras providências.

Autor

Início da
Tramitação

Executivo

02/01/13

Executivo

02/01/13

Executivo

30/05/14

3.357/2014

Veto ao Projeto de Lei Complementar nº3.357/2014

Vereador Victor Hugo
M. Tavares

20/05/14

086/2014

Concede Título de Cidadão Carmelitano ao Sr.
Bruno Sérgio Vieira

Vereador Victor Hugo
M. Tavares

30/06/14

Monte Carmelo, 01 de julho de 2014.
CLÍCIA HONORATO PINTO
Diretora Geral

1.2 - PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS E COMPLEMENTÁRIAS
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI 3.167/2.012 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2012.
REGULAMENTA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-MOTOTAXISTA E ENTREGA DE MERCADORIAS –
MOTOFRETISTA COM O USO DE MOTOCICLETAS NO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO – MG E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O Povo do Município de Monte Carmelo, por seus representantes na Câmara Municipal, APROVOU, e eu, em seu nome, SANCIONO a seguinte
Lei:
Art. 1º - Fica autorizado o serviço de transporte de pessoas por meio de motocicletas-mototaxista e entrega de mercadorias-motofretista no
Município de Monte Carmelo, em conformidade com a lei Federal nº 12.009 de 29 de julho de 2009 e resoluções 350 e 356 do CONTRAN.
§ 1º - O número de autorizações para o serviço público de que trata esta Lei:
I – mototáxi: na proporção de 60 para cada 50.000 mil habitantes, levando-se em conta os dados estatisticos oficiais do IBGE;
II – motofrete: cadastramento de todos interessados que preencherem os requisitos desta Lei.
§2º - O prazo de concessão será de 8 (oito) anos, podendo ser prorrogado por igual período.
§3º - A concessão para exploração dos serviços de transporte público de passageiros e mercadoria por veículo automotor, tipo motocicleta,
dependerá de prévio processo licitatório, na modalidade concorrência.
§4º - O poder público municipal deverá desencadear processo licitatório para a concessão do serviço regulamentado por esta Lei imediatamente
após a realização do curso especializado obrigatório previsto na Resolução nº 350 de 14 de junho de 2010 do Conselho Nacional de Trânsito –
CONTRAN.
§ 5º - A delegação para exploração do transporte de que trata o art. 1º desta Lei, mediante permissão, concessão e/ou credenciamento, efetivado
através de decreto do Poder Executivo, precedido de licitação e atendidas às exigencias desta Lei, conforme o caso, pelo prazo máximo de 8 anos.
§6º - As permissões, concessões ou credenciamento, dos serviços de que trata esta Lei, somente se dão à pessoa física, sendo pessoal e
intransferível.
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§7º - Ao permissionário, concessionário, ou credenciado, admitir-se-á, somente o cadastramento de um veículo.
§8º - O permissionário, concessionário, ou credenciado que deixar de executar o serviço, deve informar ao órgão competente.
§9º - É permitida a indicação de preposto, para auxiliar o prestador do serviço de transporte público remunerado que trata esta Lei;
§ 10 – Entende-se por credenciamento neste ato, o contrato formal pelo qual, a Administração Público, confere a um particular, pessoa física, a
prerrogativa de exercer procedimentos, exigências e garantias fixadas em Lei, a título oneroso, remuneradas diretamente pelos interessados.
§ 11 – O cancelamento da permissão, concessão ou credenciamento, será solicitado, pela parte interessada, de forma expressa, procedendo o órgão
competente, baixa no Cadastro Geral.
Art. 2º - Não se admite qualquer forma de alienação que implique em cessão, empréstimo, locação ou sublocação do serviço aos terceiros, salvo
os casos previstos nesta Lei.
Art. 3º Não será permitido o exercício das atividades previstas nesta Lei, aos profissionais, que detem permissão ou concessão do município de
taxista, transporte escolar ou transporte coletivo urbano ou rural.
Art. 4º - O serviço será prestado somente por motociclistas habilitados que tenham completo 21 (vinte e um) anos de idade e contando, no
mínimo, com 2 (dois) anos de habilitação na categoria “A”, ser aprovado em curso especializado e regulamentado pelo Contran.
§1º - As motocicletas terão no máximo 8 (anos) anos de uso, comprovados através do seu certificado de registro.
§2º - As motocicletas deverão ter potência de 125 (cento e vinte e cinco) a 150 (cento e cinqüenta) cilindradas, padronizadas, com pintura
automotiva do tanque de combustível e carenagens laterais em cor própria que contenham a inscrição “MOTOTAXI” em ambos os lados do
tanque de consbutível e nas carenagens laterais a inscrição com o número do cadastro na Prefeitura Municipal, em padrão determinado pelo órgão
municipal competente.
§3º - Só será permitida a prestação de serviço de que trata esta Lei de motocicletas emplacadas no município de Monte Carmelo, sob a modalidade
“aluguel”.
§4º - As motocicletas deverão exibir placa de identificação, medindo 12 (doze) cm por 7 (sete) cm, confeccionada em material refletivo, contendo
o número da permissão que possibilite visibilidade diurna e noturna, que será fixada na pára-lama traseiro logo abaixo da placa de identificação do
veículo.
§5º - Para a prestação de serviço de mototaxista deverão ser disponibilizados 2 (dois) capacetes com viseiras, para uso obrigatório do condutor e
do passageiro, ambos padronizados em cor própria a ser definida pelo órgão municipal competente, devendo a inscrição do núemro da permissão
ou cadastro do mototaxista ser destacada em cor refletiva;
§6º - Será permitido o uso, por parte do passageiro, do capacete modelo semi-aberto sem a queixeira, desde que possua a viseira, forrado com
material tipo lona, napa, ou couro, mantendo visível o selo de fabricação, visando oferecer maior possibilidade de higienização do mesmo.
§8º - As motocicletas serão dotadas com alça de segurança traseira e protetores de isolamento do escapamento para se evitar queimaduras.
§9º - As motocicletas deverão usar dispositvos aparador de linhas do “corta-pipas”.
§10º - As motocicletas deverão ter suas cores adaptadas no prazo máximo de 2 (dois) anos após a entrada em vigor desta lei, sendo que as
motocicletas novas deverão atender a legislação imediatamente.
Art. 5º O mototaxista e motofretista deverão usar o colete de segurança, com identificando sua concessão ou permissão, dotado de dispositivos
retrorrefletivos, nos termos da regulamentação do CONTRAN, contendo o número da concessão ou cadastro do mototaxista ou motofretista nas
duas extremidades do referido colete, frente e costas, possibilitando a identificação pelos usuários e a facilitação do trânsito.
Paragrafo Único – O mototaxista e o motofretista deverão usar o crachá padronizado pela identificação legível à distância, nome completo,
fotografia atual, número do cadastro, RG, CPF/MF, tipo sanguineo e número do cadastro na capacitação.
Art. 6º - A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos fiscalizará as motocicletas e os acessórios do condutor e dos usuários, para que
estejam sempre em perfeitas condições de uso
§1º - Ao infrator da presente Lei, será aplicada multa equivalente a 2,24 UPFC (unidade padrão fiscal de Monte Carmelo) e será inscrita na dívida
ativa do município caso não seja pago no prazdo regulamentar.
§2º - A motocicleta que estiver prestando serviços fora das especificações de segurança será impedida de continuar suas atividades e somente será
liberada após a sua regularização e ao pagamento de multa equivalente a 2,24 UPFC.
§3º - Também será aplicada a multa ao condutor da motocicleta, quando estiver conduzindo o passageiro em desacordo com esta Lei, e de forma
perigosa colocando em risco a vida dos passageiros e dos pedestres.
§4º - O condutor que deixar de exercer suas funções como concessionário terá sua credencial cancelada de imediata, devendo ser comunicado pela
empresa ao órgão competente do município a devida baixa da placa de aluguel.
§5º - Fica proibida a realização de propaganda em bens públicos, inclusive na modalidade de cartazes ou pichação, sob a pena de multa a ser
aplicada ao permissionário, concessionário ou credenciado infrator, no valor equivalente a 2,24 UPFC, duplicada em caso de reincidência.
§6º - As multas de que trata esta lei, deverão ser duplicadas em caso de reincidência, sendo que o permissionário, concessionário ou credenciado
acumular num período de 12 (doze) meses, 03 (três) ou mais infrações da mesma natureza, terá sob pena o alvará de concessão cassado, tendo o
concessionário, permissionário ou credenciado o amplo direito de defesa.
Art. 7º - Serão exigências básicas para o motociclista se credenciar:
I – estar devidamente registrado como segurado perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS;
II – possuir bons antecedentes, comprovados mediante certidão criminal, a ser apresentada no ato do pedido de credenciamento no órgão
competente do município;
III – apresentar comprovante atualizado de residência e domicílio, no município, renovado esta condição a cada 12 (doze) meses;
IV – apresentar exame psicofisiológico no setor competente da Administração Municipal através do SUS (Sistema Único de Saúde) ou clínica
especializada indicada pelo município, submetendo-se a novo procedimento a cada 60 (meses), podendo ser afastados pelos concessionários os
examinados que se revelarem, toxicômanos ou fisicamente debilitados, os emotivos e acentuados e os portadores de lesão orgânica suscetível de
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comprometer sua atividade como mototaxista ou motofretista;
V – comprovar ter sido aprovado em curso especializado, nos termos de regulamentação do CONTRAN e estar em dia com os tributos nas esferas
do governo sendo municipal, estadual, federal e estar em conformidade com o art. 2º desta lei.
Art. 8º - Cabem aos mototaxistas e motofretistas sob pena de aplicação das sanções administrativas, cíveis e penais:
I – não conduzir a motocicleta nas áreas urbanas em velocidade superior a 40 Km/h (quarenta quilômetros por hora), sem prejuízo de limites
inferiores impostos pela autoridade de trânsito e não será permitida em momento algum velocidade superioras determinadas no código nacional de
trânsito nas estradas vicinais, estaduais e federais, sob pena de perda do alvará de concessão da empresa;
II – transportar exclusivamente passageiros com idade acima de 07 (sete) anos;
III – fornecer ao usuário touca descartável para proteção e conservação da higiene, mesmo havendo outros dispositivos para a finalidade;
IV – não trajar, quando da prestação de serviços, short, bermuda, camiseta cavada, chinelo e sandália;
V – não transportar pessoas que, por razões transitórias ou permanentes, não estejam em condições de si portarem com segurança como passageiro
do veículo;
VI – transitar com a motocicleta com faróis permanentemente acesos;
VII – não exceder a pontuação máxima de 20 pontos no prontuário da CNH, sob pena de ser impedido de exercer a atividade, devendo a empresa
comunicar ao Órgão gestor do município e providenciar outro profissional para ocupar seu lugar até a devida baixa na pontuação do infrator
anteriormente cadastrado.
VIII – obedecer às normas de trânsito e legislação municipal pertinente;
Art.9° - As tarifas dos serviços de mototaxi e motofrete serão estabelecidas pelo órgão gestor, através de estudo e elaboração de planilha de cutos
e fixadas por Decreto do Executivo, podendo ser esstabelecido regime de livre concorrência com fixação de preços máximos.
Art.10 - As motocicletas a serem utilizadas no serviço de mototaxi terão livre circulação no município e seu ponto de atendimento será o da
agência onde estiverem cadastradas.
§1° - As motocicletas poderão circular livremente, nos limites do município, em busca de passageiros e mercadorias apanhá-los fora dos pontos de
paradas oficiais ou rotativos de mototaxi, mediante solicitação dos passageiros, devendo,contudo,serem obedecidas às normas de trânsito.
§2° - Evitar o condutor o porte de droga, álcool ou outro produto que gere pendência, seja para uso próprio ou de terceiro, bem como utilizar o
veículo na cobertura ao tráfego ou na condução das substâncias mencionadas neste parágrafo.
§3° - É vedado ao mototaxista e ao motofretista o porte de arma de fogo ou sua posse no veículo, mesmo se registrada.
§4° - É também proibida a utilização do veículo para a prática ou apoio na realização de crime.
§ 5° - A prática de qualquer das condutas a mencionadas nos três parágrafos anteriores acarretarão a imediata suspensão e definitiva probição do
responsável em atuar novamente como mototaxista na cidade e Monte Carmelo, podendo o permissionário, concessionário ou credenciado infrator
ter seu alvará de concessão cassado.
Art.11 - As motocicletas deverão ser emplacadas com características de aluguel.
Art.12 – Os credenciados comprovarão a existência de seguro para motocicleta e passageiro, com cobertura de valor idêntico ou maior que o valor
do DPVAT, para:
I – invalidez permanente;
II – morte.
Parágrafo Único – Pelos eventuais danos materiais, morais e estéticos causados aos usuários do serviço ou a terceiros, responde o permissionário,
concessionário ou credenciado.
Art. 13 – O órgão gestor criará mecanismos para atendimento dos usuários, disponibilizando, a partir desta, um número telefônico destinado a
reclamações, pedidos, sugestões e denúncias a serem efetuadas por usuários do serviço do mototáxi e motofrete.
Parágrafo único – O número de telefone de que trata o artigo anterior deverá ser a fixado em local visível:
I – nos veículos destinados ao serviço de moto-táxi;
II – nas placas dos pontos base ou rotativos.
Art. 14 – Os atuais prestadores de serviços de mototaxi e motofrete no Município de Monte Carmelo receberão autorização, título precário, para
continuarem a exercerem suas atividades até a realização do processo licitatório para outorga de concessão.
Parágrafo único – Os prestadores do serviço a título precário devem observar as normas contidas nesta Lei.
Art. 15 – Fica revogada a Lei n° 455 de 19 de março de 2003.
Art.16 – Esta Lei entra em vigor 12 (doze) meses após sua publicação.
Monte Carmelo/MG, 30 de junho de 2014.
Amir Campos Ferreira “Batata”
Vereador

Edna Rocha Thomaz Falcão
Vereadora

Glacir Dall Agnol “Tire”
Vereador

Gideon Pena Rocha
Vereador

Jesus Francisco Alves

Sebastião Martins Caetano Neto “Lula Bala”
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Vereador

Vereador

Vicente de Paulo Coleta
Vereador

Victor Hugo Martins Tavares
Vereador

Wilson Dornelas Rodrigues
Vereador

1.3- PROJETO DE RESOLUÇÃO
EM BRANCO
1.4- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 086/2014, DE 30 DE JUNHO DE 2014.
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO CARMELITANO AO SR. BRUNO SÉRGIO VIEIRA.
A Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais APROVA e o seu Presidente PROMULGA o
seguinte,
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º - Fica concedido o título de cidadão carmelitano a Sr.BRUNO SÉRGIO VIEIRA.
Art. 2º - O título mencionado no artigo anterior, representado por diploma especialmente confeccionado para o evento, será entregue ao
homenageado em sessão solene da Câmara Municipal de Monte Carmelo, em data a ser designada pela mesma.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 30 de Junho de 2014.
VICTOR HUGO MARTINS TAVARES
Vereador

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 COMPLEMENTAR Nº 3.291 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2013.
NORMATIZA O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO ISSQN (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA),
CONCERNENTE ÀS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, TENDO EM VISTA ÀS DISPOSIÇÕES CONSTANTES
NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES.
O povo do Município de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º - Esta Lei Complementar normatiza a cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN das empresas prestadoras de
serviços contábeis, optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela Microempresa (ME) e
Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
Art. 2º - As empresas prestadoras de serviços contábeis a que se refere o artigo anterior, recolherão o ISSQN FIXO/MENSAL, em guia própria do
Município, nos termos a serem regulamentados por Decreto do Executivo.
Art. 3º - Para determinação do valor do ISSQN FIXO/MENSAL de que trata o artigo 2º desta Lei Complementar, serão observados os valores da
receita bruta acumulada constante da tabela do Anexo Único integrante desta Lei Complementar.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo-MG, 01 de Julho de 2014.
GIDEON PENA ROCHA
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Presidente
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.372/2014, DE 27 DE MAIO DE 2014.
“CRIAM O CONSELHO E O FUNDO MUNICIPAL DA SEGURANÇA PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1°. Ficam criados o Conselho Municipal de Segurança Pública - COMSEP e o Fundo Municipal de Segurança Pública – FUMSEP,
instrumentos de captação e aplicação de recursos, que tem por objetivo proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações na área da
segurança pública.
Art. 2º. Compete ao COMSEP:
I - analisar e sugerir medidas para a elaboração da política municipal de segurança pública;
II - zelar pela efetivação de ações voltadas para a prevenção da violência e para o combate à criminalidade;
III - gerir, fiscalizar, acompanhar e avaliar a aplicação de recursos e o desempenho dos programas e projetos financiados pelo Fundo Municipal de
Segurança Pública – FUMSEP;
IV - realizar as diligências necessárias ao esclarecimento de dúvida quanto à correta utilização de recursos do FUMSEP por parte das entidades
beneficiárias;
V - propor critérios para a celebração de contratos ou convênio entre os órgãos governamentais na área de segurança pública;
VI - propor a formulação de estudos e pesquisas com vistas a identificar situações relevantes e a qualidade dos serviços de segurança pública no
âmbito do Município;
VII - elaborar e aprovar seu Regimento Interno, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da sua instalação;
VIII - dar posse aos seus conselheiros, a partir da sua instalação;
IX - elaborar o Plano de Aplicação e execução dos recursos;
X - exercer outras atribuições correlatas, definidas em Lei ou no seu Regimento Interno.
Parágrafo único. O COMSEP, em audiência pública, amplamente divulgada nos meios de comunicação do Município, promoverá, no mínimo,
semestralmente debates com a população, com vistas a informar sobre ações e projetos municipais na sua área de atuação e receber sugestões e
reclamações de qualquer interessado.
Art. 3°. O Conselho Municipal de Segurança Pública, composto de representantes indicados pelo Poder Público e pela sociedade civil, tem a
seguinte composição:
I - um representante do Poder Executivo Municipal;
II - um representante do Poder Legislativo;
III – um representante da Polícia Militar;
IV - um representante da Polícia Civil;
V- um representante da Associação Comercial;
VI - um representante de entidades civis sem fins lucrativos, com atuação no município há pelo menos dois anos;
VII- um representante da sociedade civil;
VIII – três representantes do Conselho Municipal de Defesa Social.
§ 1º. Cada membro do Conselho tem um suplente, que o substituirá nos seus impedimentos.
§ 2º. Os membros do COMSEP e seus suplentes são nomeados pelo Prefeito para o mandato de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução,
por igual período.
§ 3º. O COMSEP é presidido por um de seus integrantes, eleito entre seus membros, para mandato de 01 (um) ano, permitida a recondução por
igual período.
§ 4º. Os membros do Conselho Municipal de Segurança Pública não são remunerados, e suas funções são consideradas serviço público relevante.
Art. 4º. Cabe ao Poder Executivo fornecer a estrutura necessária para os trabalhos de secretaria do COMSEP, vedada a criação de cargos ou
funções comissionadas com estas atribuições.
Art. 5º. Serão encaminhadas ao Conselho, para exame preliminar e parecer, as minutas de convênio a serem celebradas entre o Poder Público e
órgãos e entidades públicas privadas, municipais, estaduais e federais, que tenham como objeto ações na área de segurança pública.
Art. 6º. O COMSEP reúne-se em sessão ordinária uma vez a cada dois meses e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu presidente
ou pela maioria de seus membros.
Parágrafo único. Perde o mandato o membro do COMSEP que faltar, sem justificativa, a três reuniões consecutivas ou cinco alternadas do
Conselho, no período de dois anos, assumindo, nesse caso, o seu suplente, para completar o mandato original.
Art. 7º. Presente a maioria dos membros, o COMSEP delibera pela maioria dos presentes.
Parágrafo único. A aprovação e a alteração do Regimento Interno dar-se-ão por maioria absoluta dos membros do COMSEP.
Art. 8º. O Fundo Municipal de Segurança Pública - FUMSEP é uma entidade contábil, sem personalidade jurídica, destinada a financiar ações e
projetos que visem à adequação, à modernização de entidades e à aquisição de equipamentos diretamente relacionados com atividades de
segurança pública.
Parágrafo único. O Fundo Municipal de Segurança Pública (FUMSEP) tem por finalidade apoiar financeiramente os programas, projetos,
serviços e as ações das entidades e instituições juridicamente organizadas e inscritas no Conselho Municipal de Segurança Pública (COMSP),
voltadas para a promoção, proteção e defesa da segurança pública, assim como o estudo, a pesquisa e garantia dos direitos prescritos na legislação
própria.
Art. 9º. Os saldos financeiros do Fundo Municipal de Segurança Pública (FUMSEP), constantes do balanço geral anual, serão transferidos para o
exercício seguinte a crédito do mesmo Fundo.
Art. 10. Os demonstrativos financeiros do FUMSEP obedecerão ao disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e às normas do
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Tribunal de Contas do Estado e serão atualizados mensalmente, além de colocadas à disposição para consulta pública.
Parágrafo único. Os demonstrativos financeiros do FUMSEP são de responsabilidade do Conselho Municipal de Segurança Pública e deverão ser
encaminhados aos órgãos competentes, nos prazos e de acordo com a legislação aplicável.
Art. 11. Constituem recursos do Fundo Municipal de Segurança Pública (FUMSEP):
I – recursos provenientes da transferência dos Fundos Nacional e Estadual de Segurança Pública;
II – dotação consignada anualmente no orçamento do Município e verbas adicionais que a Lei estabelecer no decurso de cada exercício;
III – doações, auxílios, contribuições, subvenções, transferências e legados de entidades nacionais e internacionais, governamentais e nãogovernamentais;
IV – receitas de aplicações financeiras e recursos do Fundo, realizadas na forma da lei;
V – produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;
VI – valores provenientes das decisões judiciais transformadas em penas pecuniárias;
VII - valores provenientes do descumprimento de acordos e termos de ajustes firmados com o Ministério Público Estadual não cumpridos;
VIII - outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.
Art. 12. Os recursos que compõem o Fundo serão depositados em Banco credenciado, em conta especial sob a denominação – Fundo Municipal
de Segurança Pública.
Art. 13. Os recursos do Fundo Municipal de Segurança Pública (FUMSEP) serão aplicados em:
I – Financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços para a segurança pública, desenvolvidos pelo Conselho Municipal de
Segurança Pública, ou por órgãos conveniados;
II – Pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de direito público e privado para execução de programas e projetos específicos
do setor da segurança pública;
III – Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento de programas e projetos;
IV – Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de serviços para segurança;
V – Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações para a segurança pública;
VI – Despesas com programas de treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos;
VII – Pagamento e/ou ressarcimento de despesas, diárias e/ou passagens a representantes do COMSP em eventos e atividades mediante aprovação
do Conselho;
VIII – Pagamento de serviços técnicos de assessoria, de comunicação e de divulgação de interesse do COMSP;
IX – Apoio na realização de eventos, estudos e pesquisas no campo da promoção, proteção, defesa, controle e garantia da segurança pública.
Art. 14. O repasse de recursos para as entidades e organizações de segurança pública, devidamente registradas no COMSP, será efetivado por
intermédio do Fundo Municipal de Segurança Pública (FUMSEP), de acordo com critérios estabelecidos pelo COMSP e conforme a
disponibilidade orçamentária do Fundo.
Parágrafo único – As transferências de recursos para organizações governamentais e não governamentais da segurança pública se processarão
mediante convênios e contratos.
Art. 15. As deliberações do Conselho Municipal de Segurança Pública (COMSP) sobre as aplicações de recursos do Fundo Municipal de
Segurança Pública (FUMSEP) para as entidades públicas e privadas serão feitas através de resoluções e publicadas no Diário Oficial do município,
objetivando:
I – Fixar critérios de distribuição e aplicação do Fundo Municipal de Segurança Pública (FUMSEP);
II – Autorizar os repasses previstos no plano de aplicação do Fundo Municipal de Segurança Pública, de acordo com a disponibilidade
orçamentária anual;
III – Estabelecer os mecanismos de acompanhamento e avaliação das ações previstas no plano de aplicação, em conformidade com a política de
atendimento à segurança pública;
IV- Examinar e aprovar as contas do Fundo;
V – Designar membros da Comissão de Segurança Pública Municipal para acompahar e fiscalizar a prática de atos concernentes às atividades
operacionais do Fundo;
VI – Liberar recursos para Entidades / Programas comprovadamente inscritas no Conselho Municipal de Segurança Pública.
Art. 16. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Municipal de Segurança Pública.
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo (MG), 30 de Junho de 2014.
GIDEON PENA ROCHA
Presidente
EMENDA À LEI ORGÂNCIA MUNICIPAL Nº036/2013, DE 24 DE ABRIL DE 2013.
ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 199 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU e a Mesa Diretora da Câmara Municipal
PROMULGOU a seguinte Emenda à Lei Orgância Municipal:
Art. 1º - O art. 199, da Lei Orgãncia Municipal, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 199 – Fica assegurado ao servidor público municipal, na ativa até o dia 31/01/2005, o direito de converter em pecúnia as férias-prêmio não
gozadas, à critério da Administração.
Art. 2º - Esta emenda à Lei Orgãnica Municipal entra em vigor na data de ssua publicação.
Monte Carmelo, 01 de julho de 2014.
GIDEON PENA ROCHA
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Presidente

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
EM BRANCO
2 – DOCUMENTOS PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2.1 – SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.2 - ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.3 – EDITAL DE LICITAÇÃO
EM BRANCO
2.4 – ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.5 – HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.6 - CONTRATOS
EM BRANCO
2.7 – EXTRATO DE CONTRATO
EM BRANCO
2.8 – AVISO DE DISPENSA/INEXIGIBILIDADE
EM BRANCO
2.9 – DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES AOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EM BRANCO
3 – DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OUTROS
3.1 – BALANCETES MENSAIS
EM BRANCO
3.2 – DETALHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS
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DETALHAMENTO RECEITAS E DESPESAS - JUNHO DE 2014

ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS

RECEITA

Saldo de Maio de 2014

R$1.002.713,69

Repasses de Valores da Prefeitura

R$ 370.000,00

Rendimentos de Aplicação Financeira

R$

6.020,13

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

Valor Total

Allcopy Ltda

Serviços manutenção em diversos equipamentos fotocopiador

1

R$

520,00

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$

718,97

R$

718,97

Empresa Brasileira Correios Telégrafos

Serviços de correspondências em geral

1

R$

179,51

R$

179,51

Gustavo Soares Carneiro - ME

Serviços hospedagem site, gerências dos emails atualização website

1

R$

599,00

R$

599,00

INSS - Instituto Nacional Segurid. Social

Obrigações Patronais (INSS) de vereadores e servidores

1

R$ 24.480,38 R$ 24.480,38

Marcelo Gonçalves - ME

Aquisição diversos materiais de copa, cozinha e produtos de lanches

1

R$

37,68

R$

37,68

Michel de Oliveira Pereira

Serviços de manutenção preventiva e corretiva em ramais telefônicos

1

R$

399,00

R$

399,00

Netvip Telecomunicações Ltda

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

1

R$

439,00

R$

439,00

Servidores da Câmara Municipal

Pagamento Folha dos vencimentos dos Servidores

1

R$ 54.002,07 R$ 54.002,07

Sonner Sistemas de Informática Ltda-EPP

Serviços de locação de sistemas de informática para Gestão Pública

1

R$ 2.955,53

R$ 2.955,53

Supermercado Monte Um Ltda

Aquisição de diversos materiais de copa e cozinha e produtos limpeza

1

R$

120,24

R$

120,24

Supermercado Mix Dourado Ltda

Aquisição pães tipo francês e sucos Vilma lanche servidores da
Câmara

1

R$

189,20

R$

189,20

Telemar Norte Leste S/A

Serviços telefônicos com ligações urbanas

1

R$

917,01

R$

917,01

Vereadores da Câmara Municipal

Pagamento Folha dos subsídios dos 09 Vereadores

1

R$ 53.913,88 R$ 53.913,88

Total das Despesas

R$

520,00

R$144.747,47
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SALDO BANCÁRIO PARA O MÊS DE JULHO DE 2014

R$ 1.233.986,35

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

EXPEDIENTE
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO LEGISLATIVO - DOEL
VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE
CARMELO
RESPONSÁVEL:
SILAS GOMES DA SILVA – comunicacao@camaramontecarmelo.mg.gov.br
TELEFONE: (34)3842-1100 - RAMAL 207
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