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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
EM BRANCO
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
EMENDA A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 039/2017 DE 17 DE JANEIRO DE 2017.
ALTERA A REDAÇÃO DO ART. 199 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU e a Mesa Diretora da Câmara Municipal
PROMULGOU a seguinte Emenda à Lei Orgânica Municipal:
Art.1º - O art. 199 da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 199 – O servidor público que tenha ingressado no serviço público municipal até o dia 31 de janeiro de 2005, terá direito de converter
em espécie as férias-prêmio não gozadas somente no momento de sua aposentadoria”.
§ 1º - A Lei disporá sobre a forma de pagamento das férias prêmio.
§ 2º - O servidor público que tenha ingressado no serviço público municipal após o dia 31 de janeiro de 2005, não faz jus ao direito da
conversão em espécie das férias –prêmio.
Art.2º - Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 17 de Janeiro de 2017.
CARLOS ALEXANDRE CUNHA
Presidente

1.7– REQUERIMENTOS
EM BRANCO
1.8– INDICAÇÕES
EM BRANCO
1.9- MOÇÕES
EM BRANCO
1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
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PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.558 DE 17 DE JANEIRO DE 2017.
“Dispõe sobre a adoção de medidas rotineiras de prevenção e eliminação de focos do mosquito Aedes Aegypti no Município de Monte Carmelo.
”
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a adoção de medidas rotineiras de prevenção e eliminação de focos do mosquito Aedes Aegypti, vetor do Vírus
da Dengue, do Vírus Chikungunya e do Zika Vírus no Município de Monte Carmelo.
Art. 2º Os dirigentes dos órgãos do Poder Executivo Municipal deverão adotar providências para a sensibilização e a mobilização de todos
os agentes públicos na prevenção e eliminação de focos do mosquito Aedes Aegypti, vetor do Vírus da Dengue, do Vírus Chikungunya e
do Zika Vírus.
Paragrafo único. As providências de que trata o caput compreenderão, entre outras, a realização de campanhas educativas, a vistoria e
eliminação de eventuais criadouros do mosquito Aedes Aegypti e a limpeza de instalações públicas de funcionamento de órgãos do Poder
Executivo Municipal.
Art. 3º Fica ainda autorizado o ingresso forçado em imóveis públicos e particulares, no caso de situação de abandono ou de ausência de
pessoa que possa permitir o acesso de agente público, regularmente designado e identificado, quando se mostre essencial para a contenção
das doenças.
§ 1º Para fins deste artigo entende-se por:
I - imóvel em situação de abandono: aquele que demonstre flagrante ausência prolongada de utilização, o que pode ser verificado
por suas características físicas, por sinais de inexistência de conservação, pelo relato de moradores da área ou por outros indícios que
evidenciem a sua não utilização; e
II – ausência: a impossibilidade de localização de pessoa que possa permitir o acesso ao imóvel na hipótese de duas visitas
devidamente notificadas, em dias e períodos alternados, dentro do intervalo de dez dias.
Art. 4º Nos casos em que houver a necessidade de ingresso forçado em imóveis públicos e particulares, o agente público competente emitirá
relatório circunstanciado no local em que for verificada a impossibilidade de entrada por abandono ou ausência de pessoa que possa
permitir o acesso de agente público.
§ 1º Sempre que se mostrar necessário, o agente público competente poderá requerer o auxílio à autoridade policial.
§ 2º Constarão no relatório circunstanciado as medidas sanitárias adotadas para o controle do vetor e da eliminação de criadouros
do mosquito transmissor do Vírus da Dengue, do Vírus Chikungunya e do Zika Vírus.
Art. 5º Na hipótese de abandono do imóvel ou de ausência de pessoa que possa permitir o acesso de agente público, o ingresso forçado
deverá ser realizado buscando-se a preservação da integridade do imóvel.
Art. 6o Quando das visitas domiciliares aos imóveis públicos ou particulares se o agente público verificar a ocorrência de quintal coberto de
mato ou com agua estagnada ou empossada ou qualquer espécie de situação que seja propício a proliferação do mosquito Aedes Aegypti,
tomará as seguintes medidas:
I – se o imóvel for público emitirá relatório circunstanciado com a identificação do imóvel e o encaminhará imediatamente à Secretaria
Municipal de Infra Estrutura e Serviços Urbanos para que realize a limpeza do local;
II – se o imóvel for particular, emitirá relatório circunstanciado com o endereço do imóvel, identificação do proprietário ou morador (nome
completo e se possível, número do documento de identificação – Carteira de Identidade ou CPF), as condições do imóvel (situação
encontrada) e expedirá uma notificação concedendo o prazo para regularização da situação, sendo determinado um prazo de acordo com
a gravidade do fato, não podendo ultrapassar o limite de 2 dias.
a)

Após o prazo concedido o agente público retornará ao imóvel e verificará se a situação foi regularizada. Em caso negativo, emitirá
nota no próprio relatório circunstanciado e o encaminhará para a Secretaria Municipal de Fazenda que tomará as seguintes
medidas:
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a.1) lavrará Auto de Infração nos termos do art. 138 do Código de Posturas, com a imposição da multa prevista no art. 18 e art.
143 do Código de Posturas.
a.2) após o prazo de 10 (dez dias) da lavratura do Auto de Infração, o agente público fará nova visita ao imóvel e se constatado
que não houve a regularização da situação será encaminhado novo relatório à Secretaria Municipal de Fazenda que aplicará multa
por reincidência nos termos do art. 145 do Código de Posturas.
Art. 7°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01/01/2017.
Monte Carmelo – MG, 17 de Janeiro de 2017.
CARLOS ALEXANDRE CUNHA
Presidente

PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR 3.559 DE 17 DE JANEIRO DE 2017.
“Altera o artigo 28 da Lei nº 082, de 30 de dezembro de 1997 e revoga a Lei Complementar nº 12, de 15 de dezembro de 2006. ”
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º - O artigo 28, do Código Tributário Municipal a que se refere a Lei nº 082, de 30 de dezembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 28 - Os infratores serão punidos com as seguintes multas, sem prejuízo de outras penalidades:
I - Multa moratória: Para o recolhimento, fora dos prazos regulamentares do pagamento integral ou de parcela de tributo
e antes de qualquer procedimento fiscal, 2% (dois por cento) sobre o valor do tributo corrigido.
II - Multa isolada: Para o recolhimento, fora dos prazos regulamentares do pagamento integral ou de parcela de tributo
e após o início de procedimento fiscal inicial, 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo corrigido nos seguintes casos:
a) aos que deixarem de lançar no documento fiscal próprio, os elementos necessários ao cálculo do imposto devido;
b) pela falta de registro, ou pelo registro com valor a menor, em documento fiscal próprio regularmente emitido;
c) embora os valores tenham sido registrados nos documentos fiscais, não houve a emissão das respectivas Notas Fiscais
de Serviços;
d) omissão de recolhimento do ISSQN decorrente de serviços prestados, cujos valores foram devidamente escriturados,
tanto na escrita contábil, bem como na escrita fiscal em livros próprios de escrituração decorrentes da emissão da Nota Fiscal de Serviços;
e) glosa e/ou deduções indevidas, inexistentes ou não permitidas pela legislação tributária vigente, de valores integrantes
da base de cálculo do ISSQN, acobertados por documento fiscal, desde que comprovadamente, pelo sujeito passivo, tratar-se de erro na
interpretação da legislação tributária;
f) erro na identificação da alíquota aplicável;
III - Multa de revalidação: 100% (cem por cento), sobre o valor do tributo corrigido nos seguintes casos:
a) aos que emitirem documento fiscal, no qual conste valor inferior ao que efetivamente corresponder à prestação de
serviços;
b) pela adulteração, vício ou falsificação de documentos fiscais;
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c) pela emissão de documentos adulterados, viciados ou falsificados;
d) pela emissão de documentos fiscais para acobertar prestação de serviço, em que configurem valor ou quantidade, ou
qualidade, ou espécie, ou dados cadastrais do tomador do serviço, bem como divergência de data de emissão ou código de verificação de
autenticidade, diferentes em suas vias;
e) suprimento de caixa, com recurso de origem não comprovada;
f) quando a operação ou prestação tiver sido realizada sem a respectiva emissão de documento fiscal;
g) quando o lançamento não for revestido de clareza suficiente à identificação do registro fiscal e/ou contábil, de forma a
prejudicar sua autenticidade, visando à redução de tributos;
h) na inobservância de técnica contábil, tornando a escrituração obscura e ininteligível, de forma a não permitir a perfeita
apuração do resultado;
i) na falta de escrituração de quaisquer recebimentos e/ou pagamentos, de modo a tirar ou comprometer a credibilidade
de toda a escrituração, com a finalidade de atribuir valores menores ao tributo;
j) na constatação de reiterados saldos credores de caixa, contínuos ou não;
k) excesso de saldo devedor da conta contábil “caixa”, sem comprovação de origem de receita;
l) operações tributáveis escrituradas como isentas, imunes ou não incidentes;
m) existência de passivo fictício;
n) ao serventuário ou funcionário que não observar os dispositivos legais relativos ao Imposto Sobre a Transmissão InterVivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis – ITBI, concorrendo de qualquer forma para o não pagamento do imposto;
o) prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser fornecida a agentes do fisco, com a
intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributos e quaisquer adicionais devidos por Lei;
p) inserir elementos inexatos ou omitir receita ou livros exigidos nas operações de qualquer natureza com a intenção de
eximir-se do pagamento de tributos devidos à Fazenda Pública Municipal;
q) alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operações mercantis, com o propósito de fraudar a Fazenda Pública
Municipal;
r) fornecer ou emitir documentos graciosos ou alterar despesas, majorando-as, com o objetivo de obter dedução de
tributos devidos à Fazenda Pública Municipal;
s) simular que os serviços prestados por empresas localizadas no Município de Monte Carmelo, inscritas ou não no
Cadastro Municipal de Contribuintes (CMC), tenham sido realizados em outro(s) município(s).
IV – Multa fixada em Unidades Fiscal Municipal – UFM, nos seguintes casos:
1 - 50 UFMs – Unidades Fiscais Municipais:
a) por exercer quaisquer atividades sem o respectivo Alvará de Funcionamento;
b) pela não comunicação, no prazo regulamentar, de encerramento das atividades ou qualquer outra alteração, no prazo
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de 30 (trinta) dias a contar da data do ato do encerramento ou de qualquer outra alteração;
c) pelo não atendimento à Intimação Fiscal;
d) por cada Declaração Eletrônica de Serviços Prestados (DESP), bem como a Declaração Eletrônica de Serviços Tomados
(DEST), não entregue, nos termos da legislação tributária vigente.
2 - 100 UFMs - Unidades Fiscais Municipais:
a) ao síndico, leiloeiro, corretor, despachante, ou quem facilite, proporcione ou auxilie, por qualquer forma, a evasão ou
sonegação de tributo no todo ou em parte;
b) ao árbitro que prejudicar a Fazenda Municipal, por negligência, imperícia ou má-fé nas avaliações.
c) aos servidores administrativos e tributários e quaisquer outras pessoas, independentemente do cargo, ofício, função,
ministério, atividade ou profissão, que embaraçarem, ilidirem ou dificultarem a ação do órgão tributário, sem prejuízo do ressarcimento
do crédito tributário, se for o caso;
d) quaisquer outras pessoas, físicas ou jurídicas, que infringirem dispositivos da legislação tributária.
3 - 150 UFMs - Unidades Fiscais Municipais:
a) aos que de qualquer forma, embaraçarem ou ilidirem ação fiscal, ou se recusarem a apresentar livros e documentos
fiscais ou comerciais;
b) deixar de remeter ao Fisco Municipal, em sendo obrigado a fazê-lo, documento exigido pela legislação tributária;
c) negar-se a exibir livros e documentos da escrita fiscal e/ou contábil, bem como prestar informações com intuito de
embaraçar, ilidir e/ou dificultar a ação da fiscalização;
d) para cada documento fiscal, ou outro documento previsto na legislação tributária do Município, adulterado ou
fraudado ou inidôneo.
§ 1º As multas previstas neste artigo serão aplicadas em dobro quando ocorrer a reincidência de infração a um mesmo
dispositivo;
§ 2º Considera-se reincidência a repetição de infração a um mesmo dispositivo pela mesma pessoa física ou jurídica, dentro
do prazo de 1 (um) ano, contado da data em que se tornar definitiva a penalidade relativa à infração anterior;
§ 3º A coautoria e a cumplicidade nas infrações ou tentativa de infração aos dispositivos desta Lei, sujeitam-se os que as
praticarem a responderem solidariamente com os autores pelo pagamento dos tributos e seus acréscimos, se for o caso.
§ 4º Nas hipóteses previstas no inciso II deste artigo, as multas serão reduzidas em 30% (trinta por cento) e o respectivo
processo arquivado se, o infrator, no prazo previsto para a interposição do recurso voluntário, efetuar o pagamento do crédito tributário
exigido na decisão de primeira instância administrativa;
§ 5º O pagamento da multa nas hipóteses previstas neste artigo, não exime o infrator do cumprimento da obrigação
tributária correspondente, se for o caso;
§ 6º O crédito tributário não pago no prazo assinalado será inscrito em dívida ativa do Município, sem prejuízo da fluência
dos juros de mora nos termos definidos pela legislação tributária do município de Monte Carmelo;
§ 7º As penalidades capituladas neste artigo são cumulativas e poderão ser autuadas isolada ou conjuntamente,
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independentemente das medidas administrativas e judiciais, iniciado o procedimento fiscal, a falta de recolhimento ou o recolhimento a
menor do imposto pelo prestador do serviço ou responsável, nos prazos previstos em lei ou regulamento;
§ 8º Para os efeitos do inciso III, deste artigo, entende-se por multa de revalidação, àquela cobrada pelo Fisco Municipal,
como sendo mera penalidade com o objetivo de combater a sonegação fiscal, sem caráter confiscatório;
§ 9º Entende-se por sonegação fiscal, como sendo a prática, pelo sujeito passivo ou terceiro em benefício daquele, de
quaisquer dos atos definidos na Lei Federal nº 4.729, de 14 de julho de 1.965, como crimes de sonegação fiscal, de forma deliberada e
fraudulenta do pagamento de imposto municipal;
§ 10 Aplica-se à penalidade descrita no inciso III, deste artigo, ao tomador do serviço, substituto tributário ou responsável
pela retenção do ISSQN relativo aos serviços tomados de terceiros, pelo não recolhimento do imposto, escriturado ou não, nos prazos
regulamentares;
§ 11 O sujeito passivo que reincidir em infração, poderá ser submetido, a sistema especial de controle, arrecadação e
fiscalização;
§ 12 Respondem pelas infrações, em conjunto ou isoladamente, todos os que, de qualquer forma, concorrem para a sua
prática ou dela se beneficiem.” (NR)
Art. 2° - Fica revogada a Lei Complementar n.º 12 de 15 de Dezembro de 2006.
Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Monte Carmelo – MG, 17 de janeiro de 2017.

CARLOS ALEXANDRE CUNHA
Presidente

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.560/2017, DE 17 DE JANEIRO DE 2017.

CONCEDE REPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS AOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

O povo do Município de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais APROVOU a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica concedido aos Servidores Públicos do Poder Legislativo Municipal, a reposição das perdas salariais, no percentual de 5%
(Cinco por cento), em conformidade com o artigo 37, X, da Constituição Federal, a partir de 1º de Janeiro de 2017.
Art 2º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 17 de Janeiro de 2017.
CARLOS ALEXANDRE CUNHA
Presidente

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.561 DE 17 DE JANEIRO DE 2017
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“Dispõe sobre o reajuste dos valores dos símbolos e níveis de vencimentos e dos proventos dos servidores públicos municipais da administração
direta e indireta e dá outras providências.”
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica concedido o reajuste salarial no valor de 5,00% (cinco por cento) aos vencimentos básicos dos servidores públicos municipais
da administração direta e indireta, aposentados, pensionistas, comissionados, contratados e do DMAE, do município de Monte Carmelo.
Art. 2º - Os valores dos símbolos e níveis de vencimentos e dos proventos inferiores ao salário mínimo nacional dos servidores públicos
municipais ativos, inativos, pensionistas, contratados e do DMAE – Departamento Municipal de Água e Esgoto, passarão a vigorar a partir
de 01 de Janeiro de 2017, com valor de R$937,00 (novecentos e trinta e sete reais).
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Janeiro de 2017.
Monte Carmelo – MG, 17 de Janeiro de 2017.

CARLOS ALEXANDRE CUNHA
Presidente

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.562 DE 17 DE JANEIRO DE 2017.
“Altera a Lei Municipal 1.285 de 09 dezembro de 2015.”
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º - O Artigo 5º da Lei Municipal 1.285 de 09 de dezembro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:
Ar. 5º - O número de vagas, vencimentos e carga horária do cargo de provimento efetivo de instrutor de Esportes do quadro Geral da Prefeitura
criado pela 321/2001 e alterações posteriores passa a ser da seguinte forma:
Nome do cargo

Número de vagas

Carga Horária Semanal

Vencimentos

Instrutor de Esportes

15 (quinze)

20 (vinte Horas)

15,00 por hora/aula

Art. 2º - Fica criado o artigo 5 A, que terá a seguinte redação:
Art. 5º A - A carga horária de trabalho semanal do Instrutor de Esportes poderá ser estendida em até 50% (cinquenta por cento), em com valor
adicional ao valor do vencimento básico estabelecido na tabela de vencimento da carreira, enquanto permanecer nessa situação.
§ 1° - A extensão de que trata este artigo será concedida pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, após anuência do servidor.
§ 2° - A extensão de que trata este artigo independe da existência de cargo vago.
§ 3º - O valor adicional recebido em decorrência da extensão da carga horária de que trata este artigo constituirá base de cálculo para descontos
previdenciários.
§ 4º - A extensão de carga horária concedida ao Instrutor de Esportes poderá será ser reduzida em um mesmo ano, no caso de não haver demanda
a ser atendida.
§ 5º - A carga horária do cargo de Instrutor de Esporte, poderá ser inferior a 20 horas, devendo ser a remuneração proporcional às horas
trabalhadas.
§ 6º - A qualificação mínima para ocupação do cargo é de: Curso Superior completo em Educação Física, com o registro no Conselho Regional
de Educação Física.
Art. 3º - AS despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotação especifica consignada no orçamento vigente.
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Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro
de 2017.
Monte Carmelo – MG, 17 de Janeiro de 2017.

CARLOS ALEXANDRE CUNHA
Presidente

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.563 DE 17 DE JANEIRO DE 2017.
“Altera a Lei Nº 1.162 de 26 de março de 2014.”
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º - Art. 1º O Artigo 5º da Lei Municipal 1.162 de 26 de dezembro de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 5º - Extingue os níveis para os cargos de Instrutor de Capoeira nível I e II, os mesmos passarão a ser denominado apenas como Instrutor
de Lutas.
Parágrafo primeiro – O número de vagas para o cargo, criado pela Lei Municipal nº 971 de 21 de dezembro de 2011, passará a ser de 03 (três)
vagas.
Parágrafo primeiro - O vencimento deste cargo será único com valor de R$ 14,00 hora/aula.
§2º - As atribuições do cargo de Instrutor de Lutas passam a ser a seguinte:
Ministrar aulas de lutas, nas suas diversas formas, de acordo com os preceitos e normas regulamentadas pelas diversas Federações e
Confederações das modalidades.
§3º - Passa a ser pré-requisito, necessário para ministrar aulas de Instrutor de Lutas, a autorização formal de uma Federação, Associação e ou
Confederação que habilite o ocupante do cargo.
Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotação especifica consignada no orçamento vigente.
Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro
de 2017.
Monte Carmelo – MG, 17 de Janeiro de 2017.

CARLOS ALEXANDRE CUNHA
Presidente

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.564/2017, DE 17 DE JANEIRO DE 2017.
FAZ ALTERAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 1.052, DE 11 DE MARÇO DE 2013.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica criado, no Art. 3º, inciso II, Letra “C”, número 6, o cargo de Agente Parlamentar.
Art. 2º - Fica criado no Anexo I – Relação de Cargos de Provimento Efetivo, o cargo de Agente Parlamentar, com a seguinte descrição:
Símbolo – CM-AGP
Número de Cargos – 01
Classe – III
Art. 3º - Fica criado no Anexo II – Atribuições dos cargos de Provimento Efetivo as funções do cargo de Agente Parlamentar.
10 – Agente Parlamentar
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Descrição – Auxílio no Assessoramento Jurídico e Parlamentar nos serviços da Câmara Municipal e Gabinete de Vereadores.
a - Auxiliar o Assessor Jurídico no estudo e elaboração das proposituras, bem como nas questões a ele inerentes;
b - Auxiliar a Presidência e os Vereadores na elaboração de proposituras;
c - Auxiliar as Comissões Permanentes e Temporárias;
d - Elaborar pareceres, análises ou estudos das proposições da Casa ou de matérias relevantes; - acompanhar e executar a tramitação dos
Projetos;
e - Auxiliar a Mesa nos trabalhos das Sessões;
f - Compilação de dados para relatórios;
g - Acompanhar publicações que interessem à Câmara, pelo Diário Oficial, Lex, Revista dos Tribunais e demais publicações correlatas;
h - Executar atividades correlatas que lhe forem determinadas pela Presidência.
Requisitos para Provimento:
Ensino superior completo com registro na classe profissional respectiva
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais.
RECURTAMENTO: Externo, no mercado de trabalho, mediante concurso público.
Art. 4º - Ficam acrescentadas ao cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Secretaria II as seguintes atribuições ter além das atribuições:
n) auxiliar o departamento financeiro em suas atribuições;
o) auxiliar o departamento de Controle Interno;
p) auxiliar os vereadores com elaboração de pareceres, relatórios, elaboração de textos, acompanhamento em reuniões e eventos;
q) auxiliar na elaboração da proposta orçamentária da Câmara Municipal, e ainda na elaboração de pareceres, emendas e documentos
relativos ao PPA, LDO e LOA.
Parágrafo Único – O cargo mencionado no caput deste artigo passa a integrar a classe V no anexo V da Lei 1052/2013.
Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 17 de Janeiro de 2017.
CARLOS ALEXANDRE CUNHA
Presidente

1.11- RESOLUÇÕES
EM BRANCO
1.12- DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO Nº 109/2017, DE 17 DE JANEIRO 2017.
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO CARMELITANO AO TENENTE JOÃO BRAGA DA SILVA.
A Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais APROVOU e o seu Presidente PROMULGA o
seguinte,
DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º - Fica concedido o título de cidadão carmelitano ao Tenente João Braga da Silva.
Art. 2º - O título mencionado no artigo anterior, representado por diploma especialmente confeccionado para o evento, será entregue ao
homenageado em sessão solene da Câmara Municipal de Monte Carmelo, em data a ser designada pela mesma.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Monte Carmelo, 17 de Janeiro de 2017.
CARLOS ALEXANDRE CUNHA
Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 110/2017, DE 17 DE JANEIRO 2017.
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO CARMELITANO Á DRA.TAINÁ SILVEIRA CRUVINEL.
A Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais APROVOU e o seu Presidente PROMULGA o
seguinte,
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º - Fica concedido o título de cidadão carmelitano à Dra. Tainá Silveira Cruvinel.
Art. 2º - O título mencionado no artigo anterior, representado por diploma especialmente confeccionado para o evento, será entregue a homenageada
em sessão solene da Câmara Municipal de Monte Carmelo, em data a ser designada pela mesma.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 17 de Janeiro de 2017.
CARLOS ALEXANDRE CUNHA
Presidente

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 1ª Reunião Extraordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais . Aos cinco dias do mês de Janeiro do
ano de dois mil e dezessete, às 8:00 horas, reuniram-se os vereadores, sob a presidência do vereador Carlos Alexandre Cunha, para reunião
extraordinária. Antes do inicio da reunião, foi convidado ao Padre Clério, a Igreja Bom Pastor, para fazer a benção da Câmara Municipal
e dos trabalhos dos vereadores nessa Legislatura. Em seguida foi feito a abertura da reunião pelo Presidente, a leitura de texto bíblico, em
sequencia a chamada dos vereadores, estando todos presentes foi feito a leitura das correspondências recebidas e passou-se à Ordem do Dia
com o Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 039/2017, de autoria do Executivo, que alteraa redação do Art. 199 da Lei Orgânica Mnicipal,
projeto aprovado em primeiroturno por unanimidade. Projeto de Lei nº 3.551/2017, do Executivo, que dispõe sobre a estrutura orgânica
da Administração Pública, projeto aprovado por unanimidade em 1º e 2º turno. Projeto de Lei nº 3.552/2017, do Executivo que dispõe sobre
o Grupo de Direção e Assessoramento do quadro geral de cargos de provimento em comissão e as funções gratificadas da Administração
direta do Poder Executivo e dá outras providências. Projeto aprovado em 1º e 2º turnos por unanimidade. Projeto de Lei Complementar
nº 3.556/2017 do Executivo, que revogam-se as seguintes leis: 1.089/2013; 1.117/2013; 1.131/2013; 1.131/2013; 1.196/2014; 1.294/2015;
1.301/2015; 1.313/2016; 1.314/2016; 1.324/2016; 1.330/2016; 1.332/2016. Projeto de Lei Complemetar nº 3.554/2017, que revoga os artigos
63 e 64 da Lei nº 82 de 30 de dezembro de 1995 - Código Tributário Municipal. Projeto de Lei Aprovado em 1º e 2º turnos por unanimidade.
Projeto de Lei nº 3.557/17, do Poder Executivo, que Revoga a Lei Complementar nº 35 de 08 de dezembro de 2014. Projeto de Lei aprovado
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por unanimidade em 1º e 2º turnos. Projeto de Lei nº 3.555/2017, do Executivo que autoriza o Poder Executivo, a outorga mediante licitação,
da concessão onerosa de uso de bens públicos com exploração publicitária e dá outras providências. Aprovado por unanimidade em 1º e 2º
turnos. Projeto de Lei nº 3.553/2017, do Executivo, que Autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar na Cidade de Uberlândia a Casa
deApoio aos pacientes domunicípio em tratamento de saúde naquela localidade. Falaram alguns vereadores sobre o projeto. Projeto de Lei
3.553, aprovado por unanimidade em 1º e 2º turnos. Projeto de Decreto Legislativo nº 107/2017, autoria do vereador Amir CamposFerreiraBatata, que concede o Título de Cidadão Carmelitano ao Dr. João Marcos Luchesi. Falou sobre a Comenda o autor Amir Campos Ferreira
- Batata. Aprovado por unanimidade. Decreto Legislativo nº 108/2017, do vereador Amir Campos Ferreira - Batata e também assinado por
todos vereadores, que concede a Comenda Ordem Municipal do Mérito Mário Palmério ao Sr. Guilherme Marcos Ghelli. Projeto Aprovado
por unanimidade. Antes do encerramento o Presidente falou a respeito da atuação e competêncvia dos vereadores e do trabalho da nova
Administração, e falou também da presença de vereadores na posse do novo Reitor da UFU - Universidade Federal de Uberlandia. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, especialmente, dos vereadores, e encerrou a reunião. Eu, Damiron de
Souza Oliveira, Secretário, lavrei a presente ata em 05 de Janeiro de 2017.

2 –DOCUMENTOS PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2.1 – SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.2 - ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.3 – EDITAL DE LICITAÇÃO
EM BRANCO
2.4 – ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.5 – HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.6 - CONTRATOS
EM BRANCO
2.7 – EXTRATO 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
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RELAÇÃO DESPESAS/RECEITAS DO ANO DE 2016
DISCRIMINAÇÃO

JANEIRO

TOTAL

SALDO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

R$ 0,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA

R$ 67.241,05

REPASSE DE VALORES DA PREFEITURA

R$ 4.110.000,00

ABRACAM - Ass. Bras. Câmaras Municipais - inscrição Gideon em Evento
Allcopy - manutenção, peças de reparos, toner
AMM-Associação Mineira de Municípios - curso Contabilidade, Controle,
Compras
Arte Placas Petrucci - aquisição placas metálicas homenageados
Carlos Humberto Faleiros Stein - aluguel do imóvel instalações da Câmara
Casa Alberton - assento para vaso sanitário
Casa Gilpena - aquisição escada e lâmpadas
Celso Resende Fernandes - aquisição de pães tipo francês
Cemig - fornecimento de energia elétrica
Center Gás e Água Mineral - gás e água mineral em copos
Construmonte Materiais para Construção - reparo para válvula hidra
Daniel Resende Frazão - diária a Udi
Deyvid J. Silva - diária viagem BH,
Dois Comunicação e Tecnologia Eirele - hospedagem webesite Câmara
Elétrica Rural Monte Carmelo - lâmpadas e interrruptores
Eliany Rodrigues Oliveira Dias - diária de viagem a BH
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - correspondências postais
Gideon P. Rocha - diária viagem BH, Brasília,
Glacir D. Agnol - passagem aérea a BH
Imprensa Oficial do Estado de MG - divulgação oficial
INSS - obrigações patronais de vereadores e servidores
Instituto Desenvolvimento Público Plenum Brasil - inscrição em curso
Controle Interno
José Bonifácio de Oliveira - ME - aquisição de materiais elétricos para
Câmara
Leonanda Artes Gráficas - confecção certificados moção aplauso
Lucimary Araújo Castro Cardoso - material escritório
Michel de Oliveira Pereira - manutenção ramais telefônicos
Netvip Telecomunicações Ltda - acesso a rede internet e kit instalação
banda larga
Ordem dos Advogados do Brasil/MG - cópia de processo
Paulo H. Xavier - diárias de viagem BH,
Papelaria Oliveira Napoli - aquisição de folhas A4 210x297mm
Prefeitura Municipal - devolução de saldo bancário
Prefeitura Municipal - repasse de rendimentos aplicação CEF
Servidores - pagamento de folha de servidores mensal+13º
salário+férias+Exoneração
Silas G. Silva - diárias viagem BH,
Sonner Sistemas de Informática Ltda - aluguel de sistemas de informática
Supermercado Ki-jóia - material de copa e cozinha
Supermercado Mix Dourado - aquisição produtos de mercado e pães
Supermercado Monte Um - aquisição de materiais de copa e cozinha

R$ 400,00
R$ 21.418,00
R$ 390,00
R$ 2.052,00
R$ 106.122,48
R$ 199,80
R$ 915,00
R$ 898,99
R$ 12.225,39
R$ 735,00
R$ 49,60
R$ 800,20
R$ 1.328,70
R$ 8.583,82
R$ 708,40
R$ 3.256,41
R$ 624,70
R$ 7.101,48
R$ 1.820,01
R$ 1.771,80
R$ 445.413,40
R$ 2.620,00
R$ 1.072,50
R$ 1.321,00
R$ 2.590,45
R$ 5.250,77
R$ 15.395,78
R$ 74,40
R$ 1.329,29
R$ 850,00
R$ 1.392.725,24
R$ 67.241,05
R$ 970.115,72
R$ 2.877,24
R$ 64.959,36
R$ 1.987,05
R$ 2.087,71
R$ 814,99
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Suzana Teixeira da Silva - aquisição peças equipamentos informática
Telemar Telefones - serviços telefônicos
Teotônio Materiais para Construção - assento para vaso sanitário
Valdemir Montes Lima - serv. manutenção ar condicionado
Vereadores - pagamento folha de vereadores mensal + 13º salário + férias
Victor Hugo Martins Tavares - diária e adiantamento viagem a BH,
Vidraçaria Soares - quadros com moldura e vidros duplo para
homenageados
Vidroall-Vidros e Acessórios MC - quadros moldura e vidros duplo para
homenageados
Wilson D. Rodrigues - passagens aérea a BH,reunião com Vice Governador
sobre UFU

R$ 3.705,00
R$ 10.468,41
R$ 119,70
R$ 2.400,00
R$ 995.585,80
R$ 11.777,96
R$ 1.006,40
R$ 230,04
R$ 1.820,01

TOTAL GERAL RECEITAS E RENDIMENTOS

R$ 4.177.241,05

TOTAL GERAL DESPESAS COM REPASSES

R$ 4.177.241,05

SALDO BANCÁRIO PARA O ANO DE 2017

R$ 0,00

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

Pág. 15

