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– DOCUMENTOS PROCESSO LEGISLATIVO

1.1 - – PAUTA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES
EM BRANCO
1.2 - PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS E COMPLEMENTÁRIAS
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 3.307/2014, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014.
FAZ ALTERAÇÕES NA LEI COMPLEMENTAR N° 1.223/87 – CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICIPIO DE MONTE CARMELO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais APROVA a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica alterada a letra “b”, do inciso II, do Art. 135, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“ Art. 135 – [...]
II – Comércio em geral
a – [...]
b - Abertura às 8:00 horas e fechamento às 13:00 horas aoss sábados;”
Art. 2° - Fica excluído a letra “b1” do inciso II do Art. 135:
“ Art. 135 – [...]
II – Comércio em geral:
b1) Excluido”
Art. 3° - Fica alterada a redação da letra “c” do inciso II, do art. 135, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 135 – [...]
II – [...]
c) – Nos domingos e feriados os estabelecimentos permanecerão fechados.”
Art. 4º - Fica acrescido o inciso III, ao art. 135, com a seguinte redação:
“ Art. 135 – [...]
III – Ficam excetuados da obrigação determinada no inciso II deste artigo, os seguintes ramos de comércio:
“ – Supermercados e Mini-mercados
- Farmácias
- Açougues
- Salões de beleza e Cabeleireiros”
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Monte Carmelo, 11 de Fevereiro de 2014.
VICTOR HUGO MARTINS TAVARES
Vereador
GIDEON PENA ROCHA
Vereador
_____________________________________________________________________________________________________________________
PROJETO DE LEI Nº 3.308/2014, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2014.
“Altera os artigos 28 e 29 da Lei n.º 846 de 28 de dezembro de 2009, relativos
à jornada de trabalho dos Profissionais da Educação Básica e dá outras
providências”.
O povo do Município de Monte Carmelo, por seus representantes legais APROVA seguinte Lei:
A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO/MG aprova e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Esta Lei altera os artigos 28 e 29 da Lei n.º 846 de 28 de dezembro de 2009, relativos à jornada de trabalho dos Profissionais da Educação
Básica e dá outras providências.
Art. 2º O art. 28 da Lei n.º 846, de 28 de dezembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 28. (...)
II - 24 (vinte e quatro) horas para as carreiras de Professor da Educação Básica I, sendo 16 (dezesseis) horas-aula na regência de classe
(Módulo I) e 8 (oito) horas de atividades extraclasse (Módulo II);
III - 24 (vinte e quatro) horas para a carreira de Professor da Educação Básica II, sendo 16 (dezesseis) horas-aula na regência de classe
(Módulo I) e 08 (oito) horas em atividades extraclasse (Módulo II).” (NR).
“§ 3º Compreende-se por atividade extraclasse: a elaboração de programas e planos de trabalhos, controle e avaliação do rendimento escolar,
reuniões, autoaperfeiçoamento, pesquisa educacional, cooperação no âmbito da escola para aprimoramento tanto do processo ensino-aprendizagem
como da ação educacional e participação na vida comunitária da escola.
§ 4º Da carga horária referente ao Módulo II, 02 (duas) horas deverão ser cumpridas no desenvolvimento de reuniões administrativo-pedagógicas,
dentro da unidade de ensino, e outras 02 (duas) horas em cursos de capacitação na área docente, em local de livre escolha do professor, desde que
previamente autorizado pela equipe pedagógica.
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§ 5º O restante da carga horária necessária à complementação do Módulo II será cumprido em local de livre escolha do professor.
§ 6º O detentor de dois cargos de professor na rede de ensino municipal deverá cumprir a carga horária mencionada no § 4º em ambos os cargos.
§ 7º O professor que assumir horas-aula em número superior a dezesseis, cumprirá o Módulo II conforme o §4º, ressalvado o
direito de complementar a carga do mencionado módulo na forma do § 5º.”
Art. 3º O art. 29 da Lei n.º 846, de 28 de dezembro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 29. O vencimento básico do Professor de Educação Básica I e II de que trata este artigo será proporcional ao número de horas
semanais fixadas para o cargo, na forma do regulamento.
PARÁGRAFO ÚNICO. O Professor da Educação Básica I e II que, por exigência curricular, cumprir carga horária semanal
superior a 16 (dezesseis) horas-aula, receberá vencimento básico proporcional ao valor estabelecido na tabela da carreira.” (NR)
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/01/2014.
Monte Carmelo, 07 de Fevereiro de 2014.
Fausto Reis Nogueira
Prefeito Municipal
Osmildo Moura
Secretário Municipal de Governo e Gestão
_____________________________________________________________________________________________________________________
PROJETO DE LEI Nº 3.309/2014, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014.
“Cria 03 (três) cargos de provimento efetivo denominado “Professor de
Educação Básica II – Educação Física” e dá outras providências”.
O povo do Município de Monte Carmelo, por seus representantes legais APROVA seguinte Lei:
Art. 1º Fica criado na estrutura de cargos e carreiras da Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, o seguinte cargo de provimento efetivo:
DENOMINAÇÃO:
NÍVEL:
GH:
Professor de Educação Básica
II
V
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:
Regência efetiva da atividade, área de estudo ou disciplina com o aluno; elaboração de programa e planos de trabalho;
controle e avaliação do rendimento escolar; recuperação dos alunos; reuniões; auto aperfeiçoamento; pesquisa
educacional e cooperação no âmbito da escola, para aprimoramento tanto do processo ensino-aprendizagem como da
ação educacional; participação ativa na vida comunitária da escola.
ESCOLARIDADE MÍNIMA EXIGIDA:
Ensino superior completo em Educação Física – licenciatura plena.
VENCIMENTO BÁSICO:
R$ 8,79 (oito reais e setenta e nove centavos)/hora aula.
CARGA HORÁRIA SEMANAL:
24hs (vinte e quatro horas)

NÚMERO DE VAGAS:
03 (três)
Art. 2º A criação dos cargos prevista nesta Lei é condicionada à sua expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a
respectiva dotação suficiente para seu primeiro provimento, nos termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 07 de Fevereiro de 2014.
Fausto Reis Nogueira
Prefeito Municipal
Osmildo Moura
Secretário Municipal de Governo e Gestão

1.3- PROJETO DE RESOLUÇÃO
EM BRANCO
1.4- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
EM BRANCO
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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
EMENDA MODIFICATIVA 001/2014 AO PROJETO DE LEI Nº 3.202/2013
Art. 1º - Fica alterada a redação do Art. 4º ao Projeto de Lei nº 3.202/2013, que será a seguinte:
Art. 1º - (…)
Art. 2º - (…)
Art. 3º - (…)
Art. 4º - A Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, disponibilizará a cada aluno, no ato da matrícula,
pedido de exame da Rede Pública de Saúde, com a finalidade de identificar os alunos que serão atendidos pelo Programa instituído por esta Lei.
Paragrafo Único – A cada semestre os alunos repetiram os exames para acompanhamento da saúde dos mesmos.
Art. 2º - Fica incluido ao Projeto de Lei nº 3.202/2013, os artigos 5º e 6º com a seguinte redação:
Art. 1º - (…)
Art. 2º - (…)
Art. 3º - (…)
Art. 4º - (…)
Art. 5º - As despesas decorrentes desta Lei, correrão a conta de dotações orçamentárias a locadas nas Secretarias Municipais de Saúde e de
Educação e Cultura.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 11 de fevereiro de 2014.
SEBASTIÃO MARTINS CAETANO NETO “LULA BALA”
Vereador

1.7– REQUERIMENTOS
R E Q U E R I M E N T O Nº 003/2014, DE 11 de fevereiro de 2014.
O Vereador que a este subscreve, requer do senhor Prefeito Municipal o encaminhamento dos seguintes documentos referente à gestão de
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Governo e Gestão:
1 – Relatório com o nome dos ocupantes de cargos de provimento em Comissão, funções gratificadas por Secretaria, bem como o indíce de
comprometimento da Receita corrente liquida com a folha de pagamento;
2 – Relatório com nomes dos servidores e seus parentes na Administração Pública Municipal;
3 – Demonstrativo da folha de pessoal durante o ano de 2013, com valores brutos, número de servidores contratados e comissisionados durante o
ano de 2013 e 2014.
Monte Carmelo, 11 de fevereiro de 2014.
AMIR CAMPOS FERREIRA “BATATA”
Vereador
R E Q U E R I M E N T O Nº 004/2014, de 11 de fevereiro de 2014.
O Vereador que a este subscreve, requer do senhor Prefeito Municipal, o encaminhamento dos seguintes documentos referentes ao
Departamento de Licitações e Departamento de Tributação desta Prefeitura, lotadas na Secretaria Municipal de Fazenda:
1 – Cópia dos termos de homologação de todas as licitações do ano de 2014;
2 – Cópia dos decretos de suplementação orçamentária no ano de 2014;
3 – Demostrativo dos débitos inscritos em dívida ativa até 2013;
4 – Demonstrativos dos débitos inscritos em restos a pagar não liquidados e não pagos referente 2013, bem como listagem das empresas locais
incluídas nestes débitos;
5 – Demonstrativo de quitação dos débitos referentes às folhas dos meses de outubro, novembro, dezembro de 2013, bem como da folha de 13º e
de janeiro de 2014;
6 – Demonstrativo da evolução da dívida do município junto ao INSS a partir de 2013;
Monte Carmelo, 11 de fevereiro de 2014.
AMIR CAMPOS FERREIRA “BATATA”
Vereador
R E Q U E R I M E N T O Nº 005/2014, DE 11 de fevereiro de 2014.
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O Vereador que a este subscreve, requer do senhor Prefeito Municipal, o encaminhamento dos seguintes documentos referentes à Procuradoria
Geral do Municipio:
1 – Cópia do extrato de todos os contratos firmados pelo Poder Executivo no ano de 2014;
2 – Relatório com as ações judiciais ajuízadas de cobrança da divida ativa até 2014;
3 – Cópia dos contratos de todas as consultorias (jurídica, informática, contábil) contratadas pelo Poder Executivo e Departamento Municipal de
Água e Esgoto nos anos de 2013 e 2014
Monte Carmelo, 11 de fevereiro de 2014.
AMIR CAMPOS FERREIRA “BATATA”
Vereador

R E Q U E R I M E N T O Nº 006/2014, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014.
O(s) Vereador(es) que a este subscreve(m), requer(em) do senhor Prefeito Municipal que seja feito urgentemente uma limpeza nas margens
dos córregos Mumbuca e Olaria e também no Bairro Aeroporto, nesta cidade.
Monte Carmelo, 11 de Fevereiro de 2014.
AMIR CAMPOS FERREIRA “BATATA”
Vereador
R E Q U E R I M E N T O Nº 007/2014, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014.
O(s) Vereador(es) que a este subscreve(m), requer(em) do senhor Prefeito Municipal que seja feito um combate com inseticida próprio para
combate de escorpiões no bairro Dona Quita, Vila Dourada e Bairro Campestre, que encontram-se infestados com esses perigosos aracnídeos.
Monte Carmelo, 11 de Fevereiro de 2014.
AMIR CAMPOS FERREIRA “BATATA”
Vereador
R E Q U E R I M E N T O Nº 008/2014, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014.
O(s) Vereador(es) que a este subscreve(m), requer(em) do senhor Prefeito Municipal que seja realizada uma operação tapa-buracos com
massa asfáltica, em toda a cidade de Monte Carmelo, inclusive em Celso Bueno, com urgência.
Monte Carmelo, 11 de Fevereiro de 2014.
AMIR CAMPOS FERREIRA “BATATA”
Vereador
R E Q U E R I M E N T O Nº 009/2014, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014.
O(s) Vereador(es) que a este subscreve(m), requer(em) do senhor Prefeito Municipal que seja encaminhado a esta vereadora cópia detalhada
de todos os cargos e respectivos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados, da Prefeitura Municipal e DMAE-Departamento
Municipal de Água e Esgoto de Monte Carmelo.
Monte Carmelo, 11 de Fevereiro de 2014.
EDNA ROCHA THOMAZ
VEREADORA
R E Q U E R I M E N T O Nº 010/2014, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2014.
O Vereador que a este subscreve, requer do senhor Prefeito Municipal que seja enviado a esta vereadora cópia com relação de cadastro de
todos os cidadãos e famílias que recebem Cesta Básica no Municipio de Monte Carmelo.
Monte Carmelo, 11 de Fevereiro de 2014.
EDNA ROCHA THOMAZ
VEREADORA
R E Q U E R I M E N T O Nº 11/2014, de 11 de fevereiro de 2014.
O Vereador que a este subscreve, requer do senhor Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo, que nos termos do Inciso IV do Art.
74 a convocação dos Senhores Secretários e servidores a saber:
1 – Secretária Municipal de Fazenda Idalina Maria Auxiliadora Mendes Veloso, com objetivo de esclarecer sobre a real situação financeira do
Município e os motivos dos atrasos nos pagamentos de fornecedores;
2 – Secretário Municipal de Obras Alexandre Barbosa de Oliveira, para esclarecer sobre a inoperância nos resultados em sua pasta.
3 – Secretário Municipal de Educação e Cultura Bento Souza Borges , para esclarecer sobre a situação da Educação em Monte Carmelo
Monte Carmelo, 11 de fevereiro de 2.014
AMIR CAMPOS FERREIRA “BATATA”
Vereador

1.8– INDICAÇÕES
EM BRANCO
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1.9- MOÇÕES
EM BRANCO
1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
EM BRANCO
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
COTAÇÃO PRÉVIA
A Câmara Municipal de Monte Carmelo, através do Departamento de Compras e Licitações e da Comissão Permanente de Licitação, tendo em
vista a intenção de realização de Processo Licitatório para aquisição do serviço abaixo listado, solicita caso seja de interesse de V.Sa., encaminhar
orçamento dos respectivos produtos, a fim de finalizar a elaboração de edital da referida Licitação.
Item

QNT.

Und.

PRODUTO

01

10

Meses

Serviço especializado de segurança e monitoramento de sistema de alarmes
durante 24 horas onde receberá via linha telefônica e GRPS o sinal de
alarmes da Sede desta Câmara Municipal.

Valor
Unit.

Valor
Global

MONTE CARMELO, 10 de fevereiro de 2014.
____________________________________________
ASSINATURA FORNECEDOR
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES - N° /2014
Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si fazem, em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93,
art. 24 – inciso II, Processo nº
/2014 e Dispensa nº
/2014, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede à Avenida Dona Clara, 36, Bairro Langoni, CEP 38500-000, inscrita no CNPJ do Ministério da
Fazenda sob o nº 14.309.636/0001-24, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, Sr.
GIDEON PENA ROCHA, brasileiro, desquitado, CPF Nº 681.572.316-04 e RG-M.8516.910, residente e domiciliado na Rua Espírito Santo,
460, Bairro Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Monte Carmelo-MG e de outro
, com sede na
, na cidade de
, com
registro no CNPJ n.º
, neste ato representada por seu
, brasileiro, portador do RG nº
, CPF nº
, doravante denominada
CONTRATADA, têm, entre si, justo e acertados o presente contrato de manutenção de condicionadores de ar, estando sujeitas às normas da Lei
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, e às cláusulas e condições a seguir expostas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: A contratada prestará à contratante, os serviços especializados de segurança e monitoramento de sistema de alarme,
durante 24 horas por dia, onde receberá via linha telefônica e GPRS, o sinal de alarmes instalados no local contratado, através do acoplamento
existente da linha telefônica, ao painel de controle de propriedade da Contratada, com estação monitora.
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CLÁUSULA SEGUNDA: O serviço prestado pela contratada é uma atividade de meios e não de resultados, sendo que estes são de
responsabilidade do órgão público de segurança competente, sendo que a contratada não realiza nem pratica nenhuma ação direta contra os
acontecimentos denunciados pelo sinal de alarme remoto recebido, cabendo ao órgão público de segurança praticar tal ação. Cabe para a
contratada realizar a ação indireta de dar aviso do acontecimento denunciado por um alarme.
PARÁGRAFO ÚNICO: Não recai sobre a contratada a responsabilidade por eventual insuficiência ou não atendimento do órgão público de
segurança.
CLÁUSULA TERCEIRA – Para atender ao objeto do presente contrato, a contratada após o recebimento do sinal de alarme remoto,
imediatamente tomará as seguintes providências:
a - Dar aviso, mediante contato telefônico, acusando o recebimento de um sinal do alarme, aviso este nos moldes previstos na ficha de
providências em caso de alarmes, seguindo sempre as instruções e a ordem seqüencial de contatos contidos na ficha de contatos, anexo I do
presente termo.
b - Contatar o serviço de segurança pública (órgão policial).
§ 1º: A contratada está isenta de responsabilidade por omissão ou incorreção de qualquer das pessoas relacionadas na ficha de providências em
caso de alarme, eis que as atitudes dessas pessoas, indicadas pela contratante e que são da sua confiança e que são, portanto da sua
responsabilidade. Igualmente não se responsabilizando por impossibilidade de contato, ou atendimentos telefônicos automáticos, os feitos por
aparelhos de secretária eletrônica, caixa postal de voz, bem como mudança de numero telefônico não comunicada por escrito.
CLÁUSULA QUARTA: O presente contrato tem vigência de
meses, com termo inicial em / /2014 e termo final em / /2014. Decorrido
esse prazo, fica prorrogado o contrato por consenso das partes, por mais doze meses, salvo se denunciado por escrito, por qualquer das partes, com
antecedência mínima de 30 dias antes do termino final, sem que essa denúncia contratual acarrete alguns ônus ao denunciante. E assim
sucessivamente ano a ano, incluso no que tange a possibilidade de denúncia contratual.
CLÁUSULA QUINTA: Em contrapartida pelos serviços, a contratante pagará mensalmente a partir da assinatura do contrato de Prestação de
Serviço de Monitoramento Eletrônico, a quantia de
reais
(
) mensais, até o 5° dia útil subsequente ao vencido mediante
emissão de documento fiscal comprovando a prestação do serviço.
§ 1º : O valor global do presente contrato é de R$
(
).
§ 2º : A atualização deste valor será anual, com base na incidência do valor cumulativo do índice geral de preços ao consumidor do mercado –
IGPM/FGV, ou na sua falta outro informado pelo Governo. Caso o Governo Federal autorize reajustes por períodos inferiores há um ano, o
presente contrato tão logo se encerre o período de xx meses em curso, ao renovar-se automaticamente, passará a ser reajustado no período
permitido pelo Governo.
CLÁUSULA SEXTA: O pagamento deverá ser efetuado diretamente à contratada ou ao estabelecimento bancário por meio de boleto, mediante o
estabelecido na cláusula anterior.
CLÁUSULA SÉTIMA: Após a data do vencimento, será cobrada a taxa de 0,4% de juros ao dia.
CLÁUSULA OITAVA: O atraso do pagamento que se estenda por 30 dias, implica na automática e subseqüente suspensão dos serviços ora
contratados, sem qualquer aviso, enquanto perdurar o atraso e sem prejuízo da multa e dos juros de mora.
§ 1º : O momento da rescisão contratual por inadimplência ou a continuidade da suspensão dos serviços é uma opção a critério da contratada.
§ 2º : O recebimento pela contratada da retribuição pecuniária fora de prazo previsto, com ou sem incidência de correção, multas e juros aqui
previstos, valor diferente, não implicará tal atitude em renovação contratual, eis que se trata de mera liberalidade da credora. Bem como a não
utilização pela contratada de qualquer das suas prerrogativas contratuais, não importará em renovação ou renuncia de direitos, podendo passar
exercê-los a qualquer tempo e ao seu exclusivo critério.
CLÁUSULA NONA: A contratante fica ciente de que é sua responsabilidade as conseqüências da solicitação ou indução de pedidos de socorro
indevidos, a serem encaminhados pela contratada para os órgãos públicos, no que tange a infringência e sua incidência no delito de falsa
comunicação de crime, previsto no artigo 340 do Código Penal Brasileiro.( Art. 340 - Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a
ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado)
§ 1º : No caso de ocorrer um disparo acidental de alarme, estando no local o contratante, deve comunicar o fato imediato para a central da estação
monitora contratada.
§ 2º : Teste no equipamento eletrônico de segurança deve ser solicitado e acertado via telefone, certificando antes a contratada, para que não
aconteça alarme falso que venha acarretar para a contratante as sanções penais do artigo 340 do Código Penal.
§ 3º : A atitude indevida da contratante, tais como teste sem aviso prévio, acionamento desnecessário de dispositivo de segurança ou outras, que
gere a recepção de alarme falso, acarretará no envio de cobrança de multa no valor de R$
(
). O valor aqui estipulado será reajustado
simultaneamente com o principal, conforme cláusula quinta.
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CLÁUSULA DÉCIMA: É responsabilidade da contratante providenciar a perfeita manutenção da sua linha telefônica e GPRS, para garantir a
transmissão adequada dos sinais para a estação monitora contratada.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: a contratante assume a responsabilidade de orientar e treinar, sobre a forma correta de utilizar o sistema de
alarme e seus disparos, a todas as pessoas no local onde tiverem acesso a botão de pânico, a detectores, ou os habilitados aos códigos de usuário,
tendo em vista a não emissão de sinais falso de alarme para estação monitora, diante de sua responsabilidade criminal.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: A contratada está isenta de responsabilidades pela interrupção no seu serviço causado por ausência de sinal,
motivada por qualquer falha de funcionamento no sistema de alarme instalado no local ou do sistema de telefonia pertencente à empresa
telefônica. Concordam ainda as partes que a sabotagem da linha telefônica, que impeça a transmissão do sinal de alarme, não acarreta
responsabilidade para a contratada.
PARÁGRAFO ÚNICO: Concordam também as partes, que a contratada não terá responsabilidade pela interrupção e serviços, quando esta for
causada por fenômenos ou convulsões da natureza, perturbações ou convulsões da ordem pública, tempestades solares magnéticas com influências
nas telecomunicações, radiações ionizantes incluindo as radioativas, apagões elétricos, incêndios, inoperância do sistema telefônico, limitações
impostas pelo poder público acontecimento de crime perigoso nas dependências da estação monitora e outros fatos graves que acarretam a
impossibilidade da contratada prestar o serviço objeto deste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: É de tal responsabilidade, comunicar por escrito, as mudanças a serem inseridas na ficha de providências
em caso de alarme, e mudanças de pessoas com acesso a senha de alarme, juntamente com mudanças no sistema telefônico.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA: A contratada terá a responsabilidade, durante o prazo do contrato, de total manutenção do sistema de alarme
por ela monitorado, sem custo à contratante, exceto baterias e demais peças de manutenção.
PARÁGRAFO ÚNICO: A contratante terá total responsabilidade nos custos de manutenção caso os equipamentos forem danificados por mau uso
ou indiscriminadamente.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA: É de responsabilidade da contratada de reparar, o estrago feito por elemento, por onde ele entrou no local de
monitoramento, e não por perdas e danos que ocorram para o contratante, de ordem material ou de integridade físicas de pessoas, no caso de
crimes tais como furto, roubo, invasão de domicilio, etc., independente do fato do local estar sob a vigilância eletrônica por alarme, pois foge ao
objetivo previsto estritamente na cláusula 1 deste contrato, não cabendo cobertura neste sentido, sendo que declara a Contratante abrir mão de
pretender qualquer indenização por estas eventuais perdas e danos. Caso haja arrombamento, isto confirmando o evento de disparo do sistema de
alarme.
CLAUSULA DÉCIMA-SEXTA: O presente contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos, além dos outros já mencionados:
a)
Por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nas situações previstas nos incisos I, XII e XVII do artigo 78 da Lei 8666/1993;
b)
Amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso, com antecedência mínima de 10 (dez) dias descabendo neste
caso, indenização em qualquer das partes, resguardando o interesse público.
c)
Pelo descumprimento por parte da CONTRATADA das obrigações legais e ou contratuais, assegurando a CONTRATANTE o direito de
rescindir o contrato, a qualquer tempo, independentemente de aviso, interpelação e ou extrajudicial.
CLAUSULA
DÉCIMA-SÉTIMA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária:
CLÁUSULAS DÉCIMA-OITAVA: É Vetado a qualquer das partes ceder ou transferir a terceiros os direitos e obrigações oriundas do presente
contrato sem o prévio e expresso consentimento da outra parte.
CLAUSULA DÉCIMA-NONA: A CONTRATANTE poderá modificar o presente contrato, unilateralmente, para melhor adequação às
finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA, conforme artigo 58, I da Lei 8666/93.
CLAUSULA VIGÉSIMA: O presente contrato rege-se pelas disposições da Lei 8666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, pelos preceitos de
Direito Público, aplicando-se lhe, supletivamente os princípios Teoria Geral dos Contratos e disposições do Direito Privado. Os casos omissos
serão resolvidos à luz da mencionada legislação, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos Princípios Gerais de Direito. As partes obrigam-se
por si, seus herdeiros e seus sucessores, ao fiel cumprimento deste instrumento.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA – INEXECUÇÃO E PENALIDADES
A inexecução total ou parcial pela CONTRATADA, poderá importar nas penalidades do artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO – A rescisão do contrato, por iniciativa da CONTRATADA, sujeita a mesma à multa rescisória correspondente ao valor
de 10% (dez por cento) do valor do contrato, corrigido na data da rescisão, pelos índices oficiais do governo federal.
CLÁUSULA VIGÉSIMA- SEGUNDA – RESCISÃO
O Presente contrato poderá ser rescindido nos casos seguintes:
a) – por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nas situações previstas nos incisos I, XII e XVII, do artigo 78 da Lei Federal n.º 8.666/93;
b) – amigavelmente, por acordo das partes, mediante formalização de aviso, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, descabendo neste caso,
indenização a qualquer das partes, resguardando o interesse público.
c) – pelo descumprimento por parte da CONTRATADA, das obrigações legais e ou contratuais, assegurando a CONTRATANTE o direito de
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rescindir o contrato, a qualquer tempo, independentemente de aviso, interpelação e ou extrajudicial.
CLÁUSULA VIGÉSIMA-TERCEIRA – FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Monte Carmelo/MG, com renúncia de qualquer outro, para dirimir toda e qualquer questão resultante do
presente contrato.
E por estarem cientes e acordadas sobre as cláusulas e condições do presente contrato, as partes assinam este instrumento, em duas vias de igual
teor, para um só efeito, contendo também as assinaturas de testemunhas.
Monte Carmelo, de Fevereiro de 2014.
Câmara Municipal de Monte Carmelo
Contratante
Contratada
TESTEMUNHAS: _________________________________________ CPF _________________________
__________________________________________ CPF _________________________

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 DEDISPENSA/INEXIGIBILIDADE
EM BRANCO
2.9 – DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES AOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES ECOMPRAS
EM BRANCO
3 – DOCUMENTOS CONTÁBEISE OUTROS
3.1 – BALANCETES MENSAIS
EM BRANCO
3.2 – DETALHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS
EM BRANCO
3.3 – PORTARIAS
PORTARIA DE N° 029/2014, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2014.
CONCEDE ACRÉSCIMO DE 3% (TRÊS POR CENTO) AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS DE ACORDO
COM A LEI N° 1.052/2013 – PLANO DE CARGOS E CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MONTE CARMELO.
O Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, usando as atribuições que lhe são conferidas em lei:
RESOLVE:
Art. 1° - Conceder, de acordo com os artigos 32 e 33 da Lei Municipal n° 1.052/2013, de 11 de Março de 2013 – Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Monte Carmelo, o acréscimo de 3% (três por cento) aos vencimentos dos servidores
efetivos: DEYVID JÚNIO DA SILVA (Auxiliar de Secretaria II, Símbolo CM-AS II, nível de vencimento IV e ELIANY RODRIGUES DE
OLIVEIRA DIAS (Auxiliar de Secretaria I, Símbolo CM-AS I, nível de vencimento IV; passando do Padrão de Vencimento “2°” para o Padrão
de vencimento “3°”, por terem cumprido o interstício exigido de 02 (dois) anos e obedecidos às condições mencionadas no artigo 33 da Lei
1.052/2013.
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Art. 2° - As despesas decorrentes da presente correrão à conta do Orçamento vigente.
Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 10 de Fevereiro de 2014.
GIDEON PENA ROCHA
Presidente

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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