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1 – 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 Nº 3.548 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016.
“INSTITUI O PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE MONTE CAMELO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU e o Prefeito Municipal SANCIONA a seguinte
Lei:
Título I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O Plano de Mobilidade Urbana de Monte Carmelo é um instrumento de planejamento urbano que, juntamente com o Plano Diretor e demais
leis urbanísticas, regulamenta a política de mobilidade com fundamento no desenvolvimento sustentável urbano e ambiental da cidade.
Art. 2º A política municipal de mobilidade urbana é o instrumento de integração entre os diferentes modos de transporte e visa à melhoria da
mobilidade das pessoas e cargas no território do Município e o acesso universal à cidade.
Art. 3º. As diretrizes desta lei deverão ser obrigatoriamente, contempladas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei do
Orçamento Anual.
Capítulo I
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES GERAIS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Art. 4º A Política Municipal de Mobilidade Urbana tem por objetivo promover a sustentabilidade urbana de forma a viabilizar a melhoria dos
deslocamentos sem comprometer a qualidade de vida e o meio ambiente, devendo observar os seguintes princípios:
I – acessibilidade, como forma de acesso seguro e democrático à cidade pelos cidadãos;
II - segurança, que deverá ser garantida nos diversos modos de deslocamentos, os quais deverão ser realizados com o mínimo de exposição a fatores
de risco;
III – eficiência, para que o uso dos diferentes modos de transporte, seja racionalizado e otimizado com a finalidade de incentivar a utilização do mais
adequado;
IV – qualidade de vida, para preservar e recuperar os espaços públicos, aumentar o conforto e reduzir o tempo empregado nos deslocamentos e
reduzir a poluição ambiental.
Parágrafo único. A aplicação dessa lei deverá observar os princípios jurídicos da razoabilidade e proporcionalidade.
Art. 5º As diretrizes gerais do Plano de Mobilidade Urbana de Monte Carmelo são:
I - promover o deslocamento a pé como prioritário na política de mobilidade municipal;
II - executar infraestruturas capazes de estimular a utilização dos modais não motorizados;
III - garantir o deslocamento das pessoas em um transporte coletivo de qualidade, integrado e eficiente, de forma prioritária em relação a circulação
e aos investimentos públicos e privados;
IV - priorizar o transporte coletivo no momento do planejamento da circulação viária e na aplicação dos investimentos públicos e privados;
V - promover a democratização do uso do sistema viário por meio de políticas de circulação e estacionamento capazes de incentivar os deslocamentos
a pé e por bicicleta;
VI - adotar políticas de estacionamento e de distribuição de mercadorias em consonância com o planejamento urbano e com ênfase na racionalização
da utilização das vias; e melhoria da qualidade dos espaços públicos;
VII - garantir que todas as espécies de deslocamentos sejam feitos de forma segura, reduzindo os acidentes, o número de feridos e, principalmente,
as mortes;
VIII - executar ações de educação, informação, operação e fiscalização com a finalidade de promover a consciência cidadã e o respeito à legislação;
IX - promover a integração entre agentes sociais e poder público, ampliando os canais de participação, no sentido de se alcançar um compromisso
para o desenvolvimento da mobilidade sustentável;
X - construir uma mobilidade mais compromissada com o meio ambiente urbano, adotando combustíveis renováveis e menos poluente e incentivando
os deslocamentos a pé e por bicicleta, por meio da adoção de infraestruturas mais adequadas;
XI - promover ações para garantir a todos, independente da capacidade de pagamento, o direito de deslocar e usufruir da cidade com autonomia e
segurança;
XII - construir uma infraestrutura da mobilidade de forma a integrar todos os modos de deslocamentos;
XIII - acompanhar, avaliar e revisar as ações previstas no Plano de Mobilidade.
Título II
DOS MODOS NÃO MOTORIZADOS
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Capítulo I
DAS DIRETRIZES PARA OS DESLOCAMENTOS A PÉ
Art. 6º O desenho universal deve ser adotado em caráter de exclusividade em todas as intervenções urbanas.
Art. 7º O Município deverá adotar o Projeto Piloto da Mobilidade Integrada, Anexo I desta lei, como referência a todas novas calçadas e definição
do caminho preferencial para pedestre.
Art. 8º Como forma de incentivar os deslocamentos a pé, o Município deverá utilizar infraestruturas adequadas e adotar novas geometrias.
Art. 9º O Município deverá adequar as calçadas de acordo com os seguintes parâmetros:
I - alargamento das calçadas com regularização dos pavimentos com padrão mínimo de 2,5 metros de largura;
II - definição de novo perfil para as calçadas com separação das faixas de serviço e passeio livre (“faixa livre”) para o deslocamento do pedestre,
onde somente as faixas de serviço e de acesso poderão ser rampadas para acesso ao lote - Croqui Modelo de Acesso Rampado- Anexo II
III - tratamento específico de acessibilidade universal às travessias com elevação dos cruzamentos (platô) no hipercentro – Anexo V;
IV - padronização de piso com indicação de prioridade e sinalização podotátil, indicando a rota acessível;
Art. 10 Todos os pontos de travessia de pedestre deverão ser iluminados, preferencialmente, por meio de iluminação por energia solar. A área central
deverá ter o prazo de 05 anos para essa adequação.
Art. 11 Todos os cruzamentos semaforizados deverão possuir temporizador para pedestres com indicação luminosa e sonora.
Parágrafo único. No cálculo do tempo para travessia de pedestre deverá ser considerado o tempo de deslocamento das pessoas com mobilidade
reduzida (idoso, deficientes, etc)
Art. 12 As vias que margeiam os córregos urbanos deverão receber tratamentos prioritários para os pedestres.
Art. 13 Os espaços das praças deverão ser recuperados para se tornarem acessíveis ao pedestre, principalmente nos cruzamentos.
Art. 14 O Município deverá criar uma ambiência para o pedestre com a finalidade de reduzir:
I - poluição visual;
II - poluição sonora;
III - obstáculos permanentes e temporários
Art. 15 O Município deverá criar espaços atraentes para o pedestre, como:
I - parques lineares no entorno dos córregos urbanos;
II - park lets / áreas de descanso para pedestre / mini praças;
III – calçadões;
Art. 16 O Município deverá adotar o desenho universal como regra única para a acessibilidade nos cruzamentos na área central, nos próximos 05
(cinco) anos.
Parágrafo único. Os novos loteamentos já deverão observar as normas constantes nesta Lei.
Capítulo II
DAS DIRETRIZES PARA OS DESLOCAMENTOS COM BICILETAS
Art. 17 O Município deve estimular o uso de transporte por bicicletas, devendo adotar as seguintes diretrizes:
I - implantação de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas, dando prioridade às vias indicadas no Mapa de Indicação da Rede Cicloviária – Anexo III;
II - criação de bicicletários e paraciclos;
III – implantação de sinalização específica para ciclista.
Parágrafo único. O Município deverá instituir bicicletários e equipamentos para guardar os equipamentos de segurança em toda a rede de ensino.
Art. 18 O Município deve promover a integração do modal bicicleta com os demais meios de transporte, em especial com o transporte coletivo.
Art. 19 O Município deve criar ciclovias e vias para pedestres em todas as obras de arte do sistema viário.
Título III
DO SISTEMA VIÁRIO
Art. 20 O Município deve promover a democratização do uso do sistema viário por meio de políticas de circulação e estacionamento, com medidas
de restrição ao uso do automóvel, quando necessárias.
Parágrafo único. O sistema viário deverá se adequar para atender com segurança os diversos modos de transporte.
Art. 21 O Município deverá elaborar o Plano de Hierarquização Viária.
Art. 22 O Município deve urbanizar o trecho das Rodovias MG 190 e LMG 746 que corta a malha urbana, por meio de tratamento das vias marginais
e dos pontos de transposição, conforme Mapa de Tratamento Urbano das Rodovias – Anexo IV.
Parágrafo único. O Município deverá implantar o Anel Viário, conforme indicação do Mapa de Proposta de Anel Viário - Anexo VI
Art. 23 O Município deverá implantar o macro zoneamento viário (Anexo VII) com tratamento específico para evidenciar a hierarquização e
priorização dos fluxos de passagem por meio da adoção de:
I - sinalização indicativa;
II - tratamento semafórico;
III -tratamento dos pontos de conflito;
IV - investimento em obras de arte;
Parágrafo único. O sistema viário deverá ser adequado para atender os diversos deslocamentos.
Art. 24 O Município deverá promover a recuperação dos espaços das praças utilizados por estacionamentos e transportes diversos.
Art. 25 O Município deve impedir a circulação de veículos com carga pesada na malha urbana, principalmente na área central.
Parágrafo único. Deverá ser definida a tonelagem máxima para circulação nas áreas indicadas no Mapa de Indicação de Área com Restrição à
Circulação de Veículos Pesados- Anexo V
Art. 26 O Município deverá criar programas de orientação à circulação de veículos de tração animal e propulsão humana.
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Capítulo I
DOS ESTACIONAMENTOS
Art. 27 O Município deverá criar um estacionamento público para estacionamento de bicicletas como forma de desestimular o uso do transporte
motorizado individual em favor do transporte não motorizado.
Parágrafo único. Deverão ser criadas vagas de estacionamentos de bicicletas nos prédios públicos, nos espaços públicos e locais privados destinados
ao público em geral.
Art. 28 O Município deverá criar áreas de estacionamento rotativo para veículos automotores e motocicletas no centro da cidade.
Parágrafo único. O valor dessa tarifa deverá ser investido no sistema viário para promover a segurança nos deslocamentos.
Art. 29 O Município deverá fazer a demarcação das vagas de estacionamento público por meio de sinalização horizontal e vertical.
Art. 30 O Município deverá incluir as motocicletas no sistema de estacionamento público demarcado.
Art. 31 O Município deverá incentivar a criação de estacionamentos privados nas áreas sem estacionamento público.
Art. 32 O Município deverá estabelecer o número de vagas de estacionamento para veículos e bicicletas que cada polo gerador de tráfego deverá
oferecer, de forma proporcional ao seu impacto.
Parágrafo único. Essa exigência deverá ocorrer quando da concessão do alvará de funcionamento ou da sua renovação.
Art. 33 O Município deverá promover a sensibilização dos empreendedores quanto à política de estacionamento para veículos motorizados e não
motorizados, de forma demonstrar a necessidade e os benefícios dessa política.
Capítulo II
DO SISTEMA DE CARGA E DESCARGA
Art. 34 O sistema de carga e descarga a ser adotado deverá respeitar a política de estacionamento e de distribuição de mercadorias em consonância
com o planejamento urbano e com ênfase na racionalização da utilização da via e melhoria da qualidade dos espaços públicos.
Art. 35 O Município deverá regulamentar, por meio de Decreto, os locais e horários para operação de carga e descarga no hipercentro.
Parágrafo único: Essa regulamentação deverá evitar momentos de desequilíbrios extremos, como excesso de oferta ou demanda em horários
desencontrados.
Capítulo III
DA SEGURANÇA VIÁRIA
Art. 36 O Município deve garantir que todas as espécies de deslocamentos sejam feitos de forma segura, reduzindo os acidentes, o número de feridos
e, principalmente, as mortes, por meio de ações integradas, com ênfase na educação e conscientização.
Art. 37 O Município deverá elaborar o Plano de Segurança Viária com tratamento específico nos pontos críticos de acidentes de trânsito.
Art. 38 O Município deverá disponibilizar uma iluminação pública específica para as áreas de travessias de pedestre e nos principais pontos de
acidente de trânsito.
Art. 39 O Município deverá elaborar um programa de educação para o trânsito com participação de todos os agentes da mobilidade urbana, como
forma de garantir a efetividade da segurança na execução da política municipal da mobilidade.
Art. 40 O Município deverá elaborar o Programa Calçada Segura.
Capítulo IV
DOS NOVOS LOTEAMENTOS
Art. 41 Os Novos loteamentos deverão projetar a sua malha viária em continuidade ao sistema viário existente ou projetado.
Art. 42 As calçadas dos novos loteamentos, deverão aos seguintes parâmetros:
I - calçada com largura mínima de 2,5 m (dois metros e meio) e com acessibilidade universal;
II – o mobiliário urbano somente poderá ser instalado na faixa de serviços;
III – obedecer ao novo perfil para as calçadas com separação das faixas de serviço e passeio livre para o deslocamento do pedestre, onde somente as
faixas de serviço e os acessos ao lote poderão ser rampados - Croqui Modelo de Acesso Rampado- Anexo II;
IV - tratamento específico de acessibilidade universal nas travessias;
V - padronização de piso com indicação de prioridade e sinalização podotátil, indicando a rota acessível.
Art. 43 As vias deverão ser projetadas de forma atender o futuro transporte coletivo, devendo considerar os raios de giro adequados a veículos de
transporte coletivo de média capacidade.
Parágrafo único: A projeção das vias e de calçadas deverão contemplar a futura instalação de pontos de embarque/desembarque com distância
máxima de 500m (quinhentos metros) entre os pontos.
Art. 44 Todos os pontos de travessia de pedestre deverão ser iluminados, preferencialmente, por meio de iluminação por energia solar, nos próximos
05 anos.
Título IV
DO TRANSPORTE COLETIVO
Art. 45 O Município deve garantir o deslocamento das pessoas em um transporte coletivo de qualidade, integrado, considerando sua priorização na
circulação viária e nos investimentos públicos e privados.
Art. 46 O Município deverá implantar o Sistema Integrado de Transporte Público por meio de Terminal de Integração na Área Central – Anexo
VIII.
Art. 47 O Transporte coletivo deve assumir o caráter de prioridade nos investimentos públicos municipais.
Art. 48 O Município deverá assegurar a gratuidade do sistema de transporte coletivo.
Art. 49 O transporte coletivo deverá ser integrado com o transporte por bicicleta.
Parágrafo único: A frota deverá se adequar para conter equipamentos para transportar bicicletas.
Art. 50 Todos os veículos de transporte coletivo deverão possuir acessibilidade universal, como por exemplo veículos com piso baixo.
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Art. 51 Todas as infraestruturas relacionadas ao transporte coletivo deverão possuir acessibilidade universal.
Art. 52 Os pontos de embarque e desembarque deverão:
I - possuir infraestrutura de qualidade, com banco e cobertura, capaz de proporcionar segurança e conforto;
II -disponibilizar informação ao usuário quanto aos locais de destinos e horários das viagens, de forma acessível a todos;
III - respeitar as regras do desenho universal;
IV – possuir a distância de 500m entre eles;
V – possuir sinalização horizontal e vertical.
Art. 53. A frota operante deverá utilizar, preferencialmente, combustível limpo.
Art. 54 Deverá ocorrer a substituição gradual da frota do transporte coletivo por veículos com tecnologias não poluentes.
Título V
DA EDUCAÇÃO PARA A MOBILIDADE URBANA
Art. 55 O Município deverá promover programa, projetos e ações de educação, informação, operação e fiscalização com a finalidade de aumentar
a consciência cidadã e o respeito à legislação por meio de ações.
Art. 56 O Município deverá elaborar um Programa de Educação para Mobilidade.
Art. 57 O Município deverá elaborar em Programa de Educação de Trânsito de caráter permanente com a finalidade de informar os novos conceitos
e posturas necessários para a prioridade ao transporte não motorizado e coletivo sobre o individual.
Art. 58 O Município deverá elaborar um Programa de Orientação aos Ciclistas para que ocorra a utilização adequada da infraestrutura ofertada.
Art. 59 O Município deverá elaborar um Programa de Orientação à Circulação de Veículos de Tração Animal e Propulsão Humana.
Título VI
DA GESTÃO DEMOCARÁTICA E CONTROLE SOCIAL
Art. 60 O Município deverá promover a integração entre agentes sociais e poder público, ampliando os canais de participação, com a finalidade de
alcançar um compromisso social para o desenvolvimento da mobilidade sustentável.
Art. 61 O Município deverá criar um canal de comunicação com a sociedade, visando sua efetiva participação na gestão da Mobilidade Urbana.
Art. 62 O Município deve estimular o envolvimento da sociedade por meio das organizações, conselhos municipais e agentes públicos com a
finalidade de dar efetividade à implantação do Plano de Mobilidade Urbana de Monte Carmelo.
Art. 63 O Município deverá elaborar um Programa de Observatório, onde será disponibilizada informações de todas as espécies de deslocamentos
para que a população possa acompanhar os programas, projetos e ações em andamento a analisar seus impactos por meio de monitoramento dos
índices de qualidade urbana sustentável.
Art. 64 O Município deverá elaborar um Programa de Fiscalização Cidadã da Mobilidade Urbana de Monte Carmelo.
Art. 65 O Município deverá criar o Conselho da Mobilidade, para promover a participação ampla e democrática da sociedade com a finalidade de
para acompanhar, revisar e avaliar o resultado das ações previstas no Plano de Mobilidade Urbana de Monte Carmelo.
Capítulo I
DA INCLUSÃO SOCIAL
Art. 66 O Município deverá promover programas, projetos e ações para garantir a todos, independente da capacidade de pagamento ou locomoção,
o direito de se deslocar e usufruir da cidade com autonomia e segurança, tendo como prioridade o transporte coletivo e os deslocamentos a pé e por
bicicleta.
Art. 67 O Município deverá monitorar o transporte público gratuito visando alcançar o princípio da acessibilidade ao serviço público.
Art. 68 O Município deverá promover a mobilidade com adequado atendimento às exclusividades, como pessoas idosas e com deficiência temporária
ou permanente através da adoção da acessibilidade universal, criando condições de maior segurança e conforto para todos.
Art. 69 O Município deverá oferecer qualificação técnica à equipe de fiscalização de obras e agentes da construção civil sobre a construção das
rampas acessíveis segundo as regras de desenho universal.
Parágrafo único. O Município poderá realizar convênios ou parcerias com entidades privadas para realização dessa qualificação técnica.
Art. 70 O Município deverá elaborar o Programa Comércio Acessível, com a finalidade de demonstrar a importância da adoção das regras de
acessibilidade universal.
Capítulo II
DO MONITORAMENTO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE
Art. 71 Cabe ao Município acompanhar, avaliar e revisar as ações previstas no Plano de Mobilidade.
Art. 72 O Município deverá criar o mapa com a localização dos acidentes de trânsito e das Intervenções para redução dos acidentes.
Art. 73 O Município deverá criar uma metodologia de avaliação de resultado das ações executadas.
Título VII
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Art. 74 O Município deverá criar um órgão específico ou promover as adequações necessárias de forma a atender as seguintes diretrizes:
I – disponibilizar equipe com dedicação exclusiva para o planejamento e operação da mobilidade;
II - regulamentar e utilizar os instrumentos legais de fiscalização dos caminhos dos pedestres;
III – coibir os usos inadequados nos principais pontos de acidentes de trânsitos envolvendo pedestres;
IV - intensificar e definir prazos para fiscalização e vistoria dos veículos do transporte coletivo, em relação a poluição do ar e poluição sonora;
V - fiscalização eficiente com presença constante do agente de trânsito para a operação do tráfego;
Parágrafo único. Os agentes do trânsito deverão receber qualificação para a compreensão e aplicação do novo conceito de prioridade ao pedestre, ao
ciclista e ao transporte público coletivo.
Título VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
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Art. 75 O Município deve promover a municipalização do trânsito.
Art. 76 O Município deve criar o Fundo de Mobilidade Urbana.
Art. 77 Todas as regras previstas nesta lei aplicam-se ao Código de Obras, Lei de Uso e Ocupação do Solo e Código de Posturas, inclusive as regras
de desenho universal, nos termos das normas da ABNT, principalmente em relação à construção de rampas de acessibilidade.
Art.78 Constituem-se como anexos desta lei:
I – Projeto Piloto da Mobilidade Integrada - Anexo I;
II – Croqui Modelo de Acesso Rampado- Anexo II;
III - Mapa de Indicação da Rede Cicloviária – Anexo III;
IV – Mapa de Indicação de Trecho de Rodovia com Tratamento Urbanizado – Anexo IV;
V - Mapa de Indicação de Restrição à Circulação de Veículos Pesados- Anexo V;
VI - Mapa de Indicação de Anel Viário - Anexo VI
VII – Mapa Proposta Macro Zoneamento Viário – Anexo VII
VIII – Mapa de Proposta de Área para Implantação de Terminal de Integração – Anexo VIII
Art. 79 Revoga-se as disposições em contrário.
Art. 80 Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo – MG, 12 de Dezembro de 2016.
FAUSTO REIS NOGUEIRA
Prefeito Municipal
VILSON VIEIRA BORGES
Secretário Municipal de Governo

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 3.549 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2016.
ALTERA O ARTIGO 157 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 08 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2005.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVA a seguinte Lei.
Art. 1º - O art. 157 da Lei Complementar nº 08 de 09 de dezembro de 2005 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 157 – Fica assegurado ao servidor público municipal, o direito de converter em espécie as férias prêmio não gozadas a critério da
administração de acordo com a disponibilidade financeira/orçamentária e compulsoriamente no momento de sua aposentadoria, nos termos do
artigo 199 da Lei Orgânica Municipal.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo-MG, 17 de dezembro de 2016.
FAUSTO REIS NOGUEIRA
Prefeito Municipal
VILSON VIEIRA BORGES
Secretário Municipal de Governo

PROJETO DE LEI Nº 3.550 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2016.
“ALTERA A LEI Nº 1293 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015 NA FORMA QUE ESPECIFICA.”
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVA a seguinte Lei:
Art.1º O art. 1º e art. 2º da Lei Municipal nº 1293 de 28 de dezembro de 2015 passam a vigorar com as seguintes redações:
Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desafetar do domínio público e permutar os seguintes imóveis registrados nas
matrícula nº 38.153 do livro 02 e matrícula nº 39.261 do livro 02 no CRI Local de propriedade do Município de Monte Carmelo com
o Sr. Roberto Veloso de Matos.
Art. 2º- Os imóveis de propriedade do Município de Monte Carmelo a serem permutados compreendem: parte de um lote de terreno de
número 02, da quadra H, de forma irregular, com 1.727,00 m², com os seguintes limites e confrontações: “A frente confronta-se com
a Avenida Pizolato, numa extensão de 21,44 metros, e o ângulo interno entre a frente e a lateral esquerda é de 90°34’00”, a lateral
esquerda confronta-se com o lote 01, numa extensão de 69,46 metros. O fundo confronta-se com a Rua Abadia dos Dourados numa
extensão de 30,78 metros, e o ângulo interno entre a lateral esquerda e os fundos é de 135°86’00”. A lateral direita confronta-se com
a Rua Mass numa extensão de 87,77 metros e ângulo interno entre a lateral direita e os fundos é de 44°14’00”, confrontando finalmente
com a frente do terreno num ângulo de 89°66’00” sito nas referidas vias públicas no Bairro Ipiranga, avaliado em R$278.047,00
(Duzentos e Setenta e oito mil reais e quarenta e sete centavos) conforme matrícula 39.261 do livro 02 do CRI; e um lote de terreno de
n° 03 da quadra N-1, com a área total de (1.074,71m²) o qual fica dentro das seguintes divisas e confrontações: “A frente confrontase com a Rua Xavante, numa extensão de 19,56 metros, e o ângulo interno entre a frente e a lateral
direita é de 97°; a lateral direita, confronta-se com a Rua São Luiz numa extensão de 47,20 metros, e o ângulo interno entre a lateral
direita e o fundo é de 85°; o fundo, confronta-se com a Rua Tamoios, numa extensão de 25,97 metros e o ângulo interno entre o fundo
e a lateral esquerda é de 87° e a lateral esquerda confronta-se com o lote 02, numa extensão de 47,48 metros, e o ângulo interno entre
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a lateral esquerda e a frente é de 91° situado nas referidas vias publicas, no Bairro Planalto, nesta cidade. Conforme matricula: 38.153
do liv. 02 do CRI; avaliado em R$176.580,00(cento e setenta e seis mil quinhentos e oitenta reais ).
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo – MG, 17 de Dezembro de 2016.
FAUSTO REIS NOGUEIRA
Prefeito Municipal
VILSON VIEIRA BORGES
Secretário Municipal de Governo

1.3- PROJETO DE RESOLUÇÃO
EM 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
EM BRANCO
1.11- RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO Nº 063/2016, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016.
APROVA AS CONTAS DO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO-MG, EXERCÍCIO DE 2014.
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com Ofício
nº 17474/2016, da Coordenadoria de Pós-Deliberação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e Processo nº 958751 – Exercício de 2014,
faz saber que a mesma DECRETOU e o Presidente PROMULGOU a seguinte Resolução:
Art. 1º - Ficam APROVADAS, as Contas da Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, Exercício de 2014, de acordo com
o Parecer Prévio pela Aprovação, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 08 de Dezembro de 2016.
VICENTE DE PAULO COLETA
Presidente

1.12- DECRETOS LEGISLATIVOS
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EM BRANCO
1.13- EMENDA A LEI ORGANICA
PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 038 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2016.
ALTERA O ARTIGO 199 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVA a seguinte Lei:
Art. 1º - O art. 199 da Lei Orgânica Municipal passa 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 ou compulsoriamente na ocasião da aposentadoria.
Art. 2º - Esta Emenda à Lei Orgânica Municipal entrará em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo – MG, 17 de Dezembro de 2016
FAUSTO REIS NOGUEIRA
Prefeito Municipal
VILSON VIEIRA BORGES
Secretário Municipal de Governo

1.14- REQUERIMENTO DE USO DA TRIBUNA
EM BRANCO
1.15- DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES A TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA OU REUNIÃO DOS VEREADORES
LEI Nº 1.336 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.
“ESTIMA AS RECEITAS E FIXA AS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO PARA O
EXERCÍCIO DE 2017, NA FORMA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, VICENTE DE PAULO COLETA, no que lhe é conferido
pelo artigo 66, § 3º da Constituição Federal e Artigo 46, §§ 2º e 6º da Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU
e em razão da SANÇÃO TÁCITA pelo Executivo Municipal, ele PROMULGA a seguinte Lei:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Monte Carmelo para o exercício de 2017, compreendendo o Orçamento Fiscal
para os Poderes Executivo, Legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, nos termos do parágrafo 5º, art. 165 da
Constituição Federal, Lei 4320/64, Lei de Responsabilidade fiscal, Lei de Diretrizes Orçamentarias para 2017 e Lei Orgânica Municipal.
TÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º - A Receita Orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferências e demais receitas correntes e de capital,
previstas na legislação tributária vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, é estimada em R$ 90.342.000,00 (Noventa milhões, trezentos
e quarenta e dois mil reais), com os seguintes desdobramentos:
RECEITAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS
RECEITAS CORRENTES

Valores em R$

Receita Tributaria
Receitas de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Sub Total (a)

11.721.629,32
2.771.950,68
527.000,00
7.897.000,00
75.068.870,00
1.262.000,00
99.248.450,00

Dedução da Receita para Formação do FUNDEB

(9.815.450,00)
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Sub Total (b)

(9.815.450,00)

TOTAL (a-b)

89.433.000,00

RECEITAS DE CAPITAL
Alienação de Bens
Transferências de Capital
Sub Total (c)

0,00
909.000,00
909.000,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS (d = a – b + c)

90.342.000,00

Art. 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação constante dos adendos e quadros que acompanham esta Lei, de acordo com os seguintes
desdobramentos:
CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
SEÇÃO I
DA DESPESA TOTAL
Art. 4º - A Despesa Orçamentária é fixada em R$ 90.342.000,00 (Noventa milhões, trezentos e quarenta e dois mil reais), segundo a discriminação
do quadro de Despesas por Categoria Econômicas, abaixo:
DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Divida
Outras Despesas Correntes
Sub Total (a)

Valores em R$
50.011.945,03
1.362.000,00
32.498.270,38
83.872.215,41

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Amortização da Divida
Sub Total (b)
RESERVA DE CONTINGENCIA
Reservas de Contingência
Sub Total (c)

TOTAL DA DESPESA (d = a + b + c)

3.639.221,27
1.851.000,00
5.490.221,27

979.563,32
979.563,32

90.342.000,00

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
Art. 5º - Fica o Poder Executivo, Poder Legislativo, Fundo Municipal de Saúde e a Administração Indireta, nos termos da Lei de diretrizes
Orçamentárias nº 1.318 de 29 de junho de 2016, para o exercício de 2017, autorizados a:
I - abrir, no curso da execução orçamentária de 2017, créditos adicionais suplementares até o limite de quarenta por cento do
total do orçamento Fiscal e da Seguridade Social com finalidade de incorporar, ajustar ou corrigir os valores fixados ou que excedam as previsões
constantes desta Lei;
II - utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência até três por cento das Receitas Correntes Líquidas previstas
para abrir créditos adicionais suplementares e nas situações previstas no artigo 5º. Inciso III da LRF, e artigo 8º. Da Portaria Interministerial 163 de
04 de maio de 2001;
III - realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício
anterior, na forma do inciso I, do artigo 43 da Lei 4.320/64, sem onerar o limite do inciso I deste artigo;
IV - realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças,
acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, for efetivamente comprovado, considerando-se ainda, a tendência do exercício,
na forma do inciso II, do artigo 43 da Lei 4320/64;
V - abrir, no curso da execução do orçamento, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas à fonte de
recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução;
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VI – alterar ou incluir grupo, elemento de despesas ou especificação das fontes e destinação de recursos para atender às suas
peculiaridades, além daquelas determinadas no caput deste artigo, por decreto do Poder Executivo, mediante prévia e expressa autorização da
Secretaria Municipal de Fazenda;
§ 1º. - Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderá ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão
para outro, dentro da estrutura orçamentária.
§ 2º. Entende-se como categoria de programação, de que trata o parágrafo 1º deste artigo, despesas que fazem parte da mesma
classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária.
TÍTULO III
DA SUBDIVISÃO DE ELEMENTOS DE DESPESAS
Art. 6º - O Poder Executivo fica autorizado a incluir elemento de despesas para:
I – Incluir, em cada ação, elementos de despesas novos não previstos no orçamento vigente, tendo em vista a padronização
e adoção de novos critérios na classificação das receitas e despesas públicas, no âmbito do Município.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7º - O Poder Executivo Municipal deverá adotar todas as medidas necessárias para compatibilizar a realização das despesas com a efetiva
arrecadação da receita, objetivando o seu equilíbrio e as limitações previstas na Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 e suas alterações
posteriores, sempre precedidas de autorização legislativa.
Art. 8º - O Poder Executivo solicitará autorização para contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento básico,
infraestrutura, habitação em áreas de baixa renda e aquisição de máquinas e equipamentos para obras.
Art. 9º - O Poder Executivo solicitará autorização legislativa para contrair financiamentos e realizar cessão de créditos com agências nacionais e
internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como para oferecer as contra garantias necessárias à
obtenção de garantia do Tesouro Nacional para realização destes financiamentos.
Art. 10º - Pertencem a esta Lei os seguintes anexos:
I – QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2017 – Orçamento Consolidado;
II – QDR - Quadro de Detalhamento da Receita – Exercício 2017 – Orçamento Consolidado;
III – Demonstrativo da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Econômicas – ANEXO I – Exercício 2017. Orçamento
Consolidado
IV – Natureza da Despesas – ANEXO II – Exercício 2017. Orçamento Consolidado do Município;
V – Demonstrativo da Receita por Fontes e Categorias Econômicas – ANEXO II – Exercício 2017. Orçamento Consolidado
do Município;
VI – Natureza da Despesa – Consolidação Geral – Anexo IV – Exercício 2017. Orçamento Consolidado do Município;
VII – Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades – ANEXO VII – Exercício 2017.
Orçamento Consolidado
Art. 11º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, postergando os seus efeitos para o dia 1º de janeiro de 2017.
Monte Carmelo, 20 de Dezembro de 2016.
VICENTE DE PAULO COLETA
Presidente da Câmara

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
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2.5 – HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.6 - CONTRATOS
EM BRANCO
2.7 – EXTRATO DECONTRATO
EM BRANCO
2.8 – AVISO DEDISPENSA/INEXIGIBILIDADE
EM BRANCO
2.9 – DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES AOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES ECOMPRAS
EM BRANCO
3 – DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OUTROS
3.1 – BALANCETES MENSAIS
EM BRANCO
3.2 – DETALHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS
EM BRANCO
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 28
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