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1 – DOCUMENTOS PROCESSO LEGISLATIVO
1.1 - – PAUTA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES
Pauta da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo
Terça-feira – Dia 20/11/2018 às 17:00 horas.
Proje
to
Projeto de
Lei
Projeto de
Lei
Complement
ar
Projeto de
Lei
Complement
ar

Nº

Ementa

Autor

Início da
Tramitação

3.722/2018

Institui o Programa de Regularização Fundiária no Município de Monte
Carmelo e dá outras providências. (Veto)

Vereador Amir
Campos
Ferreira- Batata

30/08/2018

Executivo

19/09/2018

Executivo

03/10/2018

Vereador Amir
Campos
Ferreira- Batata

09/10/2018

Executivo

19/11/2018

3.723/2018

3.727/2018

Projeto de
Lei

3.728/2018

Projeto de
Lei

3.737/2018

Altera a redação do artigo 67 da lei 1223 de 17 de junho de 1987 – Código de
Posturas Municipal”.

Altera a redação dos artigos72,153,154,155,156 e 157 da Lei Complementar
nº 08 de 09 de dezembro de 2005.
Cria posto avançado do Conselho Tutelar em Celso Bueno
Dispõe sobre o parcelamento de débitos tributários e não tributários da
administração direta e indireta e dá outras providências.

Monte Carmelo, 19 de novembro de 2018.
Amir Campos Ferreira - Batata
Presidente

1.2 - PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS E COMPLEMENTÁRIAS
PROJETO DE LEI Nº 3.737 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018.
“DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO
TRIBUTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 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:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder benefício fiscal aos contribuintes e devedores da Fazenda Pública Municipal,
tanto da Administração Direta quanto Indireta, que efetuarem o pagamento de seus débitos tributários e não tributários, ou firmarem termo de
confissão de dívida para pagamento parcelado nos termos desta Lei.

Art. 2º - Os débitos tributários e não tributários de que tratam a presente Lei são os considerados vencidos até o ano fiscal de 2017, ou seja,
31/12/2017 e que tenham valor igual ou superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais), os quais poderão ser parcelados em até 60 (sessenta) parcelas,
permanecendo como fator de atualização dos débitos o índice relativo ao INPC, com os seguintes descontos nos juros e multas:
I – 100% (cem por cento) para pagamento à vista;
II – 60% para pagamento em até 04 (quatro) parcelas;
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III – 40% para pagamento em até 12 (doze) parcelas;
IV – 0% para parcelamentos acima de 12 (doze) parcelas.

Art. 3º - Aos contribuintes e devedores, com débitos inferiores a 9.000,00 (nove mil reais), que confessarem seus débitos, poderão firmar termo de
parcelamento para pagamento em até 24 (vinte e quatro) vezes, de forma mensal, podendo ser concedidos os seguintes descontos nos juros e multas:
I – 100% (cem por cento) para pagamento à vista;
II – 60% para pagamento em até 04 (quatro) parcelas;
III – 40% para pagamento em até 8 (oito) parcelas;
IV – 0% para parcelamentos acima de 8 (oito) parcelas.

Art. 4º - Os benefícios previstos nos arts. 2º e 3º serão estendidos aos contribuintes e devedores cobrados em juízo, desde que, se tiverem embargado
a execução ou de qualquer forma impugnado a pretensão do Município, desistam dos embargos ou impugnação e efetuem o pagamento do débito.

§ 1º - O parcelamento efetuado nos termos desta lei abrangerá o principal, juros, multa, atualização monetária e demais encargos previstos em lei ou
contrato, apurados à época de sua concessão, inclusive, aquele constituído somente de multa isolada por descumprimento de obrigação tributária
acessória.

§ 2º - O parcelamento concedido deverá ser pago mensalmente em parcelas iguais e sucessivas, a partir da data do deferimento do requerimento,
sem prazo de carência, sendo que cada parcela não terá valor inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais) para pessoa física e R$ 200,00 (duzentos reais)
reais para pessoa jurídica;

§ 3º - O não cumprimento do referido termo de parcelamento, nos termos desta lei, com atraso no pagamento por mais de 60 (sessenta) dias
consecutivos, ou por 02 (duas) parcelas alternadas perderão os benefícios de redução de juros e multa moratória, voltando o débito aos valores
confessados, dando, assim ensejo à imediata execução fiscal a ser promovida pelo Município;

§ 4° - As reduções (descontos) de que trata esta Lei, não se acumulam com outras previstas na Legislação Tributária em razão da data de pagamento,
nem com qualquer outro benefício de mesma natureza;

§ 5° - O crédito tributário de que trata este artigo, será atualizado até a data do efetivo parcelamento;

§ 6º - Os benefícios previstos neste artigo não alcançam as importâncias já recolhidas;

§ 7° - Os contribuintes que parcelarem seus débitos, terão certidão positiva com efeito de negativa, com prazo de validade não superior a 60 (sessenta)
dias, somente após o pagamento da 1ª (primeira) parcela, que deverá ser efetuada no ato do deferimento do requerimento.

Art. 5° - O parcelamento ficará sem efeito, motivando a antecipação de todas as parcelas vincendas quando:
I – em se tratando de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, caso haja venda do imóvel sobre o qual tenham recaído as dívidas parceladas e
ainda não vencidas, quando, inclusive, a liquidação do saldo remanescente, deverá preceder à respectiva transmissão do bem;
II – em qualquer caso, havendo declaração de falência ou recuperação judicial e,
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III – em havendo inadimplência no pagamento das parcelas.

Parágrafo único - O não cumprimento do parcelamento nas condições estabelecidas nesta Lei, implica em sua desistência e em cancelamento
automático, com restabelecimento pleno da dívida e restauração das deduções eventualmente concedidas, subtraídos os valores pagos.

Art. 6° - O pedido de parcelamento importa em confissão irretratável e extrajudicial do débito e, implica em expressa renúncia a qualquer defesa ou
recurso administrativo ou judicial, bem como na desistência em relação aos já interpostos.

Art. 7° - O devedor poderá promover a liquidação antecipada, total ou parcial do crédito parcelado.

Art. 8° - Os créditos, objetos de parcelamentos pretéritos, efetivados antes da vigência desta Lei, poderão, uma única vez, no interesse e conveniência
do contribuinte, serem objeto de novo parcelamento, observados os critérios, limites e condições desta Lei, consolidando-se o saldo devedor,
atualizado na data do requerimento do novo parcelamento.

Art. 9º - Na hipótese de ação judicial ajuizada pelo contribuinte, a concessão do benefício de que trata esta Lei fica condicionada à desistência da
ação e ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, se for o caso.

Art. 10º - Às dívidas tributárias já prescritas deverão ser dadas a respectiva baixa no sistema e, por consequência, não poderá haver recusa no tocante
à emissão de certidão negativa de débito (CND).

Art. 11 - Os contribuintes e devedores da Fazenda Municipal, poderão utilizar-se dos benefícios desta Lei, no período compreendido entre a sua
publicação até o dia 21 de Dezembro de 2018.
Art. 12 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo/MG, 14 de novembro de 2018.

SAULO FALEIROS CARDOSO
Prefeito Municipal
IOLANDA GOMES SUNAHARA
Procuradora Geral do Município

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
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1.7– REQUERIMENTOS
EM BRANCO
1.8– INDICAÇÕES
EM BRANCO
1.9- MOÇÕES
MOÇÃO DE PESAR Nº 032/2018, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018.

Os vereadores que a esta subscrevem, requerem que após tramitação regimental seja consignado uma MOÇÃO DE PESAR em razão do
falecimento de JOÃO LUIZ DE MENDONÇA – BEIJO MENDONÇA.
Tratava-se de pessoa muito querida não só pelos parentes e familiares, mas também admirado por todos os amigos e pessoas que o conhecia ou
que com ele convivia e o seu passamento será muito sentido por todos.
Que o teor desta seja encaminhado aos familiares de João Luiz de Mendonça, dando-lhes conhecimento do sentimento de dor e pesar por parte dos
membros desta Casa de Leis, em razão do seu falecimento e que rogam a Deus, o conforto espiritual para todos.
Monte Carmelo, 19 de Novembro de 2018.

Amir Campos Ferreira-Batata

Fábio Jose Gonçalves

Damiron de Souza Oliveira

Carlos Alexandre Cunha

Edson Montes Mundim

Glacir Dall Agnol-Tire

Jesus Francisco Alves

Jose Eurípedes Machado

Sidicley de Souza Peres

MOÇÃO DE PESAR Nº 033/2018, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018.
Os vereadores que a esta subscrevem, requerem que após tramitação regimental seja consignado uma MOÇÃO DE PESAR em razão do
falecimento de IOLANDA RESENDE DE FREITAS.
Tratava-se de pessoa muito querida não só pelos parentes e familiares, mas também admirada por todos os amigos e pessoas que a conhecia ou
que com ela convivia e o seu passamento será muito sentido por todos.
Que o teor desta seja encaminhado aos familiares de Iolanda Resende de Freitas, dando-lhes conhecimento do sentimento de dor e pesar por parte
dos membros desta Casa de Leis, em razão do seu falecimento e que rogam a Deus, o conforto espiritual para todos.

Monte Carmelo, 19 de Novembro de 2018.
Amir Campos Ferreira-Batata

Fábio Jose Gonçalves

Damiron de Souza Oliveira

Carlos Alexandre Cunha

Edson Montes Mundim

Glacir Dall Agnol-Tire

Jesus Francisco Alves

Jose Eurípedes Machado

Sidicley de Souza Peres

1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
EM BRANCO
1.11- RESOLUÇÕES
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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
EDITAL 001/2018
EDITAL DE ELEIÇÃO PARA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO
A Presidência da Câmara Municipal de Monte Carmelo-MG, no uso de suas atribuições legais e regimentais, nos termos do artigo 27 de
Lei Orgânica Municipal e Artigos 21 e 22 do Regimento Interno da Casa Legislativa Carmelitana, convoca a todos os vereadores interessados em
candidatar-se a cargo na Mesa Diretora, para o anuênio de 2019, na eleição marcada para o dia 27 de Novembro de 2018, às 17:30 horas, no
Plenário da Câmara Municipal de Monte Carmelo.
Os membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal, serão eleitos pelos vereadores, obedecendo os termos deste Edital:
DA CANDIDATURA E SEUS REQUISITOS




Serão registradas candidaturas individuais, para cada cargo
Cada vereador poderá concorrer a um único cargo
Caso não tiver nenhum candidato a algum cargo, o ocupante do cargo em vigor, será aclamado para um novo mandato.
DOS REGISTROS DA CANDIDATURA E PRAZOS



Os vereadores interessados em concorrer a algum cargo, deverão registrar sua candidatura, sob protocolo, perante a Secretaria Geral da
Câmara Municipal, até às 16:00 horas do dia 27/11/2018 –Terça -feira.



Encerrado o prazo máximo para o registro de candidaturas, fica vedada o registro ou qualquer alteração de nomes já inscritos.



A renúncia à alguma candidatura, somente poderá ser pedida até às 17:00 horas do dia 27/11/2018 – Terça-feira.
DA ELEIÇÃO E APURAÇÃO



A eleição para a Mesa Diretora para o Exercício Legislativo de 2019, ocorrerá no dia 27/11/2018, em Sessão Ordinária da Câmara
Municipal, às 17:30 horas.



A eleição dos membros da Mesa far-se-á, por maioria simples, em votação aberta, assegurando-se o direito de voto inclusive aos candidatos
a cargos da Mesa, em votação nominal, em ordem alfabética dos nomes dos vereadores, para os cargos de Presidente, Vice-Presidente e
Secretário.



A ordem seqüencial de votação dos cargos será a seguinte: Primeiramente para o cargo de Presidente, em sequência para o cargo de VicePresidente e por último o cargo de Secretário.



Caso haja empate no resultado da votação para algum cargo, proceder-se-á, para encontrar o eleito, na forma do artigo 25 do Regimento
Interno, que assim determina:
“ Em caso de empate nas eleições para membro da Mesa, proceder-se-á, segundo escrutínio para desempate e, se o
empate persistir, a terceiro escrutínio, após o qual se ainda não tiver havido definição, o concorrente mais votado nas
eleições municipais será proclamado vencedor”.
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A votação far-se-á pela chamada, em ordem alfabética dos nomes dos Vereadores, pelo Presidente em exercício, o qual promoverá a
apuração dos votos e proclamará os eleitos.



Este Edital será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Legislativo-DOEL e será afixado no Quadro de Avisos da Câmara Municipal
de Monte Carmelo.
Monte Carmelo, 14 de Novembro de 2018.
AMIR CAMPOS FERREIRA-BATATA
Presidente
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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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