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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.617 DE 06 DE SETEMBRO DE 2017.
“DISCIPLINA A REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS NO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU:
Art. 1º - A realização, no Município de Monte Carmelo/MG, de feiras, exposições e eventos cuja finalidade precípua seja a comercialização,
venda a varejo ou atacado de produtos, bens ou serviços de qualquer natureza, depende sempre de licença prévia do Poder Executivo,
independentemente de serem realizados em recintos abertos ou fechados.
I.

Classificam-se como feiras, para efeitos desta Lei, a exposição, para venda imediata ou posterior, de produtos, bens ou serviços,
organizados em estandes ou espaços específicos ou não, para tal finalidade, bem como a instalação de estabelecimentos em apenas
alguns dias do mês ou do ano, comercializando, locando, ou sublocando espaços para o comércio de bens, produtos ou serviços;

II.

Considera-se local aberto, para os efeitos desta Lei, os logradouros públicos ou particulares, ou áreas de terrenos infraestruturados
para a realização de feiras ou eventos;

III.

Considera-se local fechado, para os efeitos desta lei, os clubes, os galpões, centros de eventos, salões, armazéns e quaisquer outros
espaços que possam ser destinados à realização de feiras, exposições ou eventos, independentemente da possibilidade de controle
da entrada de público e dos participantes;

§1º - Excetuam-se das disposições desta Lei, feiras, exposições e demais eventos similares que:
a)

Sejam instituídas ou decorram de programas do Poder Público Municipal;
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b)

Tenham natureza exclusivamente filantrópica, ou aquelas sem finalidades lucrativas realizadas ou promovidas por entidades
assistenciais, filantrópicas, ou associações comunitárias do Município de Monte Carmelo/MG, instituídas há mais de 01 (um) ano,
contado retroativamente da data de realização do evento;

c)

Tenham caráter exclusivamente promocional para difusão da arte, da cultura ou das ciências;

d)

Sejam promovidas e realizadas por entidades educacionais de ensino regular, clubes de serviços e associações de classes estabelecidas
no Município de Monte Carmelo/MG, há mais de 01 (um) ano, contado retroativamente da data de realização do evento;

e)

Sejam promovidas e realizadas por entidades de saúde de ação regular, já estabelecidas há mais de 05 (cinco) anos, de reconhecida ação
no Município, sem fins lucrativos;

§2º - Consideram-se festas religiosas as abaixo relacionadas, realizadas nas seguintes datas:
- Festa de Nossa Senhora de Fátima – 10/05 a 15/05
- Festa de São Cristóvão – 05/05 a 07/05
- Festa de Nossa Senhora do Carmo – 14/07 a 16/07
- Festa de Nossa Senhora do Rosário – 22/09 a 01/10
§3º - Os locais das festas religiosas, descritas no parágrafo anterior, serão estipulados em comum acordo entre o Município e as paróquias
respectivas.
Art. 2º - A realização de feiras, exposições e outros eventos similares de que trata o artigo 1º desta Lei, salvo as exceções previstas, não poderá ter
duração superior a 09 (nove) dias consecutivos, com horário correspondente ao fixado para o funcionamento do comércio local no mesmo período.
Art. 3º - O requerimento da licença de funcionamento de feiras, exposições e eventos itinerantes deverá ser protocolado com antecedência mínima
de 45 (quarenta e cinco) dias da data programada para o início do evento, devendo obrigatoriamente ser instruído com os seguintes documentos:
I.

Certidão do Cartório de Registro de Imóveis comprovando a propriedade do imóvel destinado à realização do evento;

II.

01 (uma) via do contrato de locação, devidamente registrado, quando se tratar de imóvel locado para a realização do evento;

III.

Planta com layout da distribuição dos espaços destinados aos expositores ou feirantes, assinados por Engenheiros com
Responsabilidade Técnica, destacando-se os espaços destinados aos órgãos de fiscalização do Estado e do Município, de defesa do
consumidor, vigilância sanitária e segurança pública, incluindo a reserva prevista no artigo 4º desta Lei, constando, ainda, as áreas
de circulação, indicação de entradas, saídas de emergência, localização e identificação de instalações sanitárias na proporção de 02
(dois) banheiros masculinos e 02 (dois) banheiros femininos para cada 100 (cem) quadrados de área ocupada pelo evento, sendo
que o local de realização do evento deverá ser devidamente ventilado, de fácil acesso, inclusive para deficientes físicos, e com
saídas amplas em caso de emergência, e possuir sistema de segurança para garantia do bem estar e tranquilidade dos visitantes e
expositores;

IV.

Comprovação de protocolo junto ao Corpo de Bombeiros do projeto de prevenção contra incêndio e pânico, e ainda comunicado da
realização do evento à Polícia Militar (segurança);

V.

Alvará de localização do estabelecimento que abrigará a feira, se for o caso de realização em local que já possua inscrição
municipal, o que não eximirá da obrigação do inciso anterior;

VI.

Comprovação do recolhimento do valor devido pela concessão da licença de funcionamento mencionada no caput, correspondente
ao estabelecido na legislação tributária municipal, para o organizador da feira e para cada estande ou unidade de comercialização
que pretenda se estabelecer no evento;

VII.

Parecer prévio favorável da fiscalização municipal respectiva quando houver utilização de fonte sonora, ou declaração de não
utilização de som sob as penas da lei;

VIII.

Parecer prévio da Secretaria Municipal de Saúde quando houver comercialização de produtos de origem animal ou vegetal, ou
declaração de não comercialização do organizador sob as penas da lei;

IX.

Cópia de comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do organizador ou promotor do evento e de todas as
pessoas jurídicas que dele participem, direta ou indiretamente;

X.

Cópia autenticada do contrato social e última alteração contratual do promotor ou organizador,

XI.

Certidão de regularidade fiscal do organizador da feira, bem como de todos os participantes, expedida e firmada por autoridade dos
municípios nos quais tenham sede;

XII.

Certidão negativa de débito da receita federal, referente ao organizador ou promotor do evento;

XIII.

Certidão negativa e débito da receita estadual do organizador do evento, expedida pela Secretaria da Fazenda do (s) Estado (s) onde
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tenham sede;
XIV.

Certidões negativas de débitos da receita municipal do promotor ou organizador e de todos os participantes;

XV.

Apólice de responsabilidade civil para cobertura de danos pessoais, materiais e morais que atinjam visitantes, frequentadores,
clientes da feira ou evento, bem como de servidores públicos e trabalhadores em serviços;

§1º - Cópias dos documentos previstos no inciso II deste artigo deverão permanecer à disposição da fiscalização municipal desde o início do
evento, juntamente, com os certificados de vistoria e a licença expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, em local de fácil acesso e
visualização pelo público usuário.
§2º - A apresentação da completa documentação necessária ao atendimento das exigências da presente Lei dar-se-á quando do protocolo do
requerimento da licença de funcionamento.
Art. 4º - Os organizadores da feira, exposição ou evento itinerante deverão franquear 50% (cinquenta por cento) dos estandes às empresas
sediadas no Município de Monte Carmelo.
Parágrafo único: A área reservada para os expositores locais que não for utilizada poderá ser redistribuída pelo organizador para outros
expositores, sujeitos estes ao cumprimento das mesmas exigências e requisitos previstos nesta Lei para os demais expositores.
Art. 5º - Salvo as exceções legais a promoção e/ou organização de feiras, exposições e eventos similares só poderão ser realizadas por empresas de
promoção de eventos, devidamente constituídas para este fim específico, ou por profissional devidamente constituídas para este fim específico, ou
por profissional devidamente habilitado, conforme inciso X do artigo 3º desta Lei, devendo os interessados apresentar toda a documentação
legalmente exigida e se adequar à legislação municipal, especialmente aos Códigos Tributário e de Posturas do Município de Monte Carmelo,
além de outras normas pertinentes, sob pena de não concessão da respectiva licença de funcionamento.
Art. 6º - Todas as mercadorias a serem comercializadas e/ou expostas nos eventos deverão ter comprovação de regularidade fiscal, sendo
facultado às autoridades fiscais tributárias dos municípios sua aferição, nos termos da legislação que regulamenta o rateio do ICMS aos
municípios.
§1º - As mercadorias que não tiverem a comprovação de regularidade fiscal não poderão ingressar no evento e/ou serem postas à venda.
§2º - Os promotores e organizadores de feiras, exposições e eventos similares responderão solidariamente pelos danos decorrentes das relações de
consumo havidas entre os participantes e os consumidores, ficando, desde já, definido que o foro para dirimir quaisquer pendências oriundas
daquelas relações será o da Comarca de Monte Carmelo.
§3º - Os feirantes e expositores não poderão permitir, em hipótese alguma, a comercialização de seus produtos nas vias públicas do Município,
seja por prepostos, seja utilizando-se de vendedores ambulantes.
Art. 7º - As feiras, exposições e demais eventos similares não abrangidos por esta Lei continuam regidos pelas normas da legislação pertinente.
Art. 8º - O Executivo Municipal, na ausência isolada ou em conjunto dos documentos a que se referem os artigos 3º e 5º desta Lei, deixará de
outorgar ou cassará a licença para a realização da feira ou evento.
Art. 9º - As despesas necessárias para implantação e instalação de feiras, e exposições e eventos similares, assim como os tributos devidos, são de
responsabilidades da pessoa físicas ou jurídicas, promotora ou organizadora do evento.
§1º - Em qualquer hipótese o recolhimento de impostos, taxas e quaisquer outros tributos referentes à realização de feiras, exposições e outros
eventos, deverá ser comprovado juntamente com o protocolo do requerimento da licença, sob pena de não conhecimento do pedido.
§2º - O ISSQN incidente sobre os serviços de organização e exploração de estandes e demais espaços da feira e/ou evento e ainda sobre os
serviços tomados de empresas sediadas fora de Monte Carmelo, por se tratar de evento temporário, deverá ser recolhido pelo organizador
antecipadamente, junto da taxa de localização.
Art. 10 – Para os eventos realizados nos locais definidos nos incisos II e III do artigo 1º desta Lei deverão ser destinados espaços para os
representantes dos seguintes órgãos:
I.

Procon;

II.

Polícia Militar;

III.

Conselho Tutelar;

IV.

Secretaria Municipal de Saúde (Vigilância Sanitária);

V.

Secretaria Municipal de Fazenda.

Parágrafo único: Os promotores ou organizadores deverão, ainda, providenciar espaços para Posto Médico e contratar, às expensas, Profissional
Médico que deverá permanecer à disposição dos participantes e do público em geral durante todo o período de realização da feira, exposição ou
evento similar.
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Art. 11 – O comércio de produtos alimentares e derivados deverá observar fielmente as normas existentes na legislação pertinente, seja municipal,
estadual ou federal.
Art. 12 – É expressamente vedada a comercialização dos seguintes produtos:
I.

Fogos de artifício e correlatos;

II.

Tabaco, fumo ou cigarro de qualquer procedência;

III.

Bebidas alcoólicas, no atacado ou no varejo;

IV.

Armas de fogo e munições;

V.

Produtos originários de contrabando ou descaminho, bem como aqueles falsificados ou “pirateados”.

§1º - Os produtos descritos nos incisos deste artigo que forem encontrados nos locais de realização de feiras, exposições ou eventos similares serão
apreendidos pela fiscalização e destruídos na forma da legislação municipal em vigor, sem prejuízo da representação criminal contra os
responsáveis.
§2º - Em se tratando de feiras, exposições ou eventos similares onde se comercializem produtos alimentícios e perecíveis, ou sujeitos a prazo de
validade, deverão as autoridades sanitárias do Município exercer constante e rigorosa fiscalização e vigilância sobre as origens, preparação,
acondicionamento e exposição dos referidos produtos.
Art. 13 – Constatada, pelo Executivo, a desobediência ou não observância aos termos da presente Lei, serão os promotores ou organizadores e
respectivos parceiros e participantes ou coparticipantes notificados por meio de aviso que será afixado em todos os acessos ao local do evento, em
ponto visível a todos, contendo de forma expressa o horário e a data da afixação, ficando os responsáveis, desde então, notificados das sanções
desta Lei, sem prejuízo de outras sanções legais.
Art. 14 – No caso de realização de feira ou evento em desacordo com a presente Lei e de demais normas legais pertinentes, o Executivo,
transcorridas 24 (vinte e quatro) horas da notificação/aviso mencionada no art. 13 desta Lei deverá apreender os produtos, bens e equipamentos
utilizados para a realização do evento.
§1º - O descumprimento da presente Lei importará em multa de 1.000 (hum mil) UFM´s por estande, sem prejuízo do fechamento da feira e
apreensão das mercadorias expostas ou destinadas à comercialização.
§2º - Os objetos apreendidos que estiverem sob a custódia do Poder Público poderão ser resgatados dentro do prazo de 10 (dez) dias que deverá ser
assinalado no auto de apreensão, mediante comprovação do pagamento da multa prevista no §1º deste artigo, sob pena de destinação a leilão, caso
não sejam retirados.
Art. 15 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, notadamente a Lei Municipal nº 645 de 25 de
setembro de 2006.
Monte Carmelo,06 de setembro de 2017.
CARLOS ALEXANDRE CUNHA
Presidente

PROPOSIÇÃO DE LEI 3.622 DE 06 DE SETEMBRO DE 2017.
“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO/MG A CONCEDER DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL QUE ESPECIFICA E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU:
Art. 1º - Fica o Município de Monte Carmelo autorizado a firmar termo de concessão de direito real de uso com a empresa Karmelus Móveis
Fabricação e Comercialização Ltda-ME, pessoa jurídica de direito público privado, inscrito no CNPJ sob n°15.484.336/0001-44, de um lote
terreno de n° C2 da quadra C, com a área total 2.024,00 m², devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Monte Carmelo, sob o
n° 32.533, do Livro 02.
Art. 2º- A presente concessão fica condicionada ao cumprimento das seguintes condições pelo donatário, sob pena de reversão automática do
imóvel ao patrimônio do Município:
I. Utilizar a área para fins comerciais da referida empresa;
II. Não ceder ou locar o imóvel a terceiros;
III. Não permitir que terceiros se apossem do imóvel, dando conhecimento à Prefeitura de qualquer turbação;
IV. Pagar todos os encargos financeiros, tais como impostos, taxas, contribuições e emolumentos que recaiam ou venham a recair sobre
o imóvel.
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Parágrafo único: As condições constantes deste artigo deverão ser registradas na matrícula do imóvel.
Art. 3º - O prazo da concessão será de 20 (vinte) anos, contados da assinatura do respectivo termo.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 06 de setembro de 2017.
CARLOS ALEXANDRE CUNHA
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
Ata da 24º Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais. Aos vinte e dois dias do do mês de Agosto do
ano de dois mil e dezessete, às 18 horas e 30 minutos, reuniram-se os vereadores, sob a presidência do vereador Carlos Alexandre Cunha, para
reunião ordinária. Após a execução do Hino Nacional Brasileiro, foi feito a leitura do texto bíblico e a leitura da ata da reunião anterior, que foi
aprovada. Foi feito a leitura das correspondências recebidas. Estando todos vereadores presentes, o Presidente declarou aberta a seção. Não
havendo ninguem inscrito no Grande Expediente, passou-se à Ordem do Dia com o Projeto de Lei Complementar nº 3.615/2017, do Executivo,
que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano no municipio de Monte Carmelo-MG. Falaram sobre o projeto o Vereador Fábio José Gonçalves,
o vereador José Euripedes Machado, vereador Edson Montes Mundim. Projeto aprovado em 1º e 2º turnos, por unanimidade. Projeto de Lei nº
3.616/2017, do Executivo, que Altera a Lei nº 1.333, de 07 de dezembro de 2016. Foi convidado o Diretor da Casa da Cultura, Murilo Naves, que
falou a respeito do Conselho Deliberativo de Política Cultural e Patrimônio Ambiental, Artistico, Cultural e Histórico de Monte Carmelo. Foi
colocado uma emenda ao projeto incluindo mais dois membros para o conselho, a Camara Municipal e o Rotary clube de Monte Carmelo. Foi
aprovado a emenda por unanimidade e logo em seguida o projeto foi aprovado em 1º e 2º turnos, por unanimidade. Projeto de Lei nº 3.617/2017,
do Executivo, que disciplina a realização de feiras, exposições e eventos no Municipio de Monte Carmelo e dá outras providências, encaminhado
às comissões. Projeto de Lei nº 3.618/2017, do Executivo, que institui o novo código de obras municipal de Monte Carmelo -MG e dá outras
providências, também encaminhado às comissões. Projeto de Lei nº 3.619/2017, do Executivo, que dispõe sobre o parcelamento de débitos
tributários e não tributários da Administração Direta e Indireta e dá outras providências. Projeto aprovado em 1º e 2º turnos por unanimidade.
Projeto de Lei nº 3.620/2017, do Executivo, que dispõe sobre sobre o sistema funerário municipal, implantações e normatizações dos cemitérios
públicos e ou particulares e dá outras providências. Encaminhado às comissões. Projeto de Lei nº 3.621/2017, do Poder Executivo, que autoriza a
compensação de débitos e créditos entre o municipio de Monte Carmelo/MG e os contribuintes e dá outras providências. Falou sobre o projeto o
vereador Fábio José Gonçalves que explicou a importancia do projeto. Falou tambem o Presidente Carlos Alexandre Cunha. Colocado em
Votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade em 1º e 2º turnos. Nada mais havendo a tratar e cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
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agradeceu a presença de todos e encerrou a mesma. Eu, Damiron de Souza Oliveira, Secretário, lavrei a presente ata em 22 de Agosto de 2017.
Ata da 4ª Sessão Solene da Câmara Municipal de Monte Carmelo – Estado de Minas Gerais, sessão para homenagens às autoridades de nossa
cidade. Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de 2017, às 19 horas e 30 minutos, reuniram-se os vereadores no Plenário da Câmara
Municipal de Monte Carmelo, onde, inicialmente foi composta a Mesa de Trabalhos, com as seguintes autoridades: Presidente da Câmara
Municipal, vereador Carlos Alexandre Cunha; Prefeito Municipal Dr. Saulo Faleiros Cardoso; Vice-Prefeito Paulo Rodrigues Rocha; Sr. Nilo
Cardoso Naves; Comandante da 157ª Cia. de Polícia Militar de Monte Carmelo, Major Marcus Vinicius Lima Rodrigues. Também os veradores
Amir Campos Ferreira-Batata; Damiron de Souza Oliveira; Edson Montes Mundim; Fábio José Gonçalves; GlacirDallAgnol-Tire, Sidicley de
Souza Peres e a vereadora da cidade de Iraí de Minas, GleicianeAlberton. Foi também convidado os Secretários municipais presentes; o Diretor do
DMAE – Departamento Municipal de Água e Esgoto, MardenSicarelli e Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agronegócio e
Meio Ambiente, Rafael Ramos Tomás. Foi então convidado para as cadeiras à esquerda Mesa Diretora os seguintes homenageados: Dra. Débora
Caputo de Castro; Tenente João Braga da Silva e sua esposa Sirley de Fátima Monteiro Braga e Silva; Dr. Lúcio Gaspar Rivas e sua esposa
Valéria Emília Aleixo Rivas; Dr. José Luiz Magalhães e sua esposa Luciana Argenton Magalhães e o Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos José Humberto da Cunha e o Sr. Roberto Fernandes dos Santos – Robertinho. Foi feito agradecimento às demais autoridades presentes e
aos órgãos da imprensa presentes. Na sequência foi executado o Hino Nacional Brasileiro e feita a leitura de texto bíblico. Após a abertura da
sessão pelo Presidente Carlos Alexandre Cunha, foi feito a leitura das correspondências recebidas e em seguida foi convidado a jovem escritora e
cantora carmelitana, Jéssyca de Fátima Carvalho, para interpretar duas canções, para abrilhantar ainda mais a sessão solene. Passou-se então à
entrega das homenagens quando foram convidados o Presidente Carlos Alexandre Cunha e o Prefeito Municipal Dr. Saulo Faleiros Cardoso, para
fazer a entrega da Moção de Aplauso ao engenheiro José Humberto da Cunha e ao servidor Roberto Fernandes dos Santos-Robertinho. Na mesma
oportunidade, entregaram também a Moção de Aplauso ao Vice-Prefeito Municipal e Secretário Municipal da Fazenda e da Saúde, Paulo
Rodrigues Rocha. Seguindo-se foi lido o Decreto Legislativo, de autoria do vereador Fábio José Gonçalves, que concedeu o título de cidadão
carmelitano a Dra. Débora Caputo de Castro. Foi entregue o quadro com o diploma pelo autor da homenagem Fábio José Gonçalves e a sua esposa
Dra. Priscila Carvalho Gonçalves entregou um ramalhete de flores para a homenageada. Na oportunidade, os filhos da homenageada, Augusto
Caputo Bovi, Benício Caputo Bovi e Guilhermina Caputo Bovi, entregaram também ramalhete de flores, em nome da família e das secretárias da
dentista. Seguindo-se foi lido o Decreto Legislativo, de autoria do vereador Carlos Alexandre Cunha, que outorgou o título de Cidadão
Carmelitano ao Tenente João Braga da Silva. Após a leitura do decreto e curriculum vitae, o Presidente Carlos Alexandre Cunha, o Prefeito Saulo
Faleiros Cardoso e o seu vice-prefeito Paulo Rodrigues Rocha, fizeram a entrega do quadro com o Título de Cidadão ao Tenente João Braga. As
jovens Luana Cunha Rosa e Laura Camille Cunha Rosa, entregaram um ramalhete de flores a senhora Sirley de Fátima Monteiro Braga e Silva.
Passou-se então a Leitura do Decreto Legislativo de autoria do vereador Carlos Alexandre Cunha que concedeu o título de Cidadão Carmelitano
ao Dr. Lúcio Gaspar Rivas. Após leitura do curriculum vitae o Presidente e autor do título de cidadão, Carlos Alexandre Cunha, Prefeito
Municipal Dr. Saulo Faleiros Cardoso e o Vice-Prefeito Paulo Rodrigues Rocha, fizeram a entrega do título ao homenageado. A senhora Vilma
Maria Cunha e a jovem Luana Cunha Rosa entregaram um ramalhete de flores à Sra. Valéria Emília Aleixo Rivas. Continuando foi lido o Decreto
Legislativo, de autoria de todos os vereadores, que outorgou a Comenda Ordem do Mérito da Saúde Dr. Vivaldo Barbosa, ao médico Dr. José Luiz
Magalhaes. Após leitura do curriculum, o Presidente da Câmara Carlos Alexandre Cunha, o Prefeito Municipal Dr. Saulo Faleiros Cardoso, o
Vice-Prefeito Paulo Rodrigues Rocha e o médico Dr. Vivaldo Sebastião Amorim Barbosa, fizeram a entrega da comenda ao homenageado. Foi
convidado a auxiliar de enfermagem Vicentina Pena e a jovem Laura Camille Cunha Rosa, para fazer a entrega de um ramalhete à Sra. Luciana
Argenton Magalhães. Passou-se então aos pronunciamentos de algumas autoridades. Falaram o vereador Fábio Jose Gonçalves, o Diretor do
Pronto Socorro, Shirlan José Mendes, Paulo Rodrigues Rocha; Saulo Faleiros Cardoso; Débora Caputo de Castro, João Braga da Silva; José
Humberto da Cunha; Roberto Fernandes dos Santos; José Luiz Magalhães e Lúcio Gaspar Rivas. Nada mais havendo a tratar e cumprida a
finalidade da reunião o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a mesma. Monte Carmelo, 27 de agosto de 2017.
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2 –DOCUMENTOS PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2.1 – SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.2 - ORÇAMENTOS
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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 DECONTRATO
EM BRANCO
2.8 – AVISO DEDISPENSA/INEXIGIBILIDADE
EM BRANCO
2.9 – DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES AOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES ECOMPRAS
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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
PORTARIA DE Nº 017, DE 06 DE SETEMBRO DE 2017

O Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são conferidas em Lei:

RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer como ponto facultativo o expediente da Câmara Municipal de Monte Carmelo do dia 08/09/2017.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Monte Carmelo, 06 de Setembro de 2017.
CARLOS ALEXANDRE CUNHA
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 28
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