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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 3.782 DE 08 DE ABRIL DE 2019.
“Inclui o §5º no art. 1º e altera o parágrafo único do art. 4º da lei 1512 de 20 de
fevereiro de 2019 e dá outras providências”.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVA a seguinte Lei:
Art. 1º - O art. 1º da Lei Municipal 1512 de 20 de fevereiro de 2019, fica acrescido do §5º que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.
1º.
............................................................................................................................. ............................................................
..........................................................§5º. Excepcionalmente no ano de 2019, o valor global de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais), poderá ser repassado em até 09 (nove) parcelas mensais iguais, fixas e obrigatórias, com
início e final correspondentes ao respectivo ano letivo”.
Art. 2º - O parágrafo único do art. 4º da Lei 1512 de 20 de fevereiro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º. .............................................................
Parágrafo único. O convênio de que trata o caput, a ser firmado entre as partes atendendo o prazo de 05 (cinco) dias
após o protocolo pela Associação de Estudantes, do Ato de Constituição/Revalidação no Município, sendo que a
primeira parcela correspondente ao ano de 2019 será repassada à Associação até a data de 30 de abril de 2019”.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo – MG, 08 de abril de 2019.
SAULO FALEIROS CARDOSO
Prefeito Municipal
IOLANDA GOMES SUNAHARA
Procuradora Geral do Município

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 3.783 DE 04 DE ABRIL DE 2019.
“INSTITUI O PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE MONTE CARMELO 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.
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Capítulo I
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES GERAIS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Art. 4º. A Política de 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 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 as 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 poluentes
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
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:
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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 - Perfil Modelo de Calçada –
Anexo II.
III.Tratamento específico de acessibilidade universal às travessias com elevação dos cruzamentos (platô) no hipercento – 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 5 anos para essa adequação.
Art. 11. Todos os cruzamentos semaforizados deverão possuir temporizador para pedestres com indicação luminosa e sonora.
Parágrafo único. No cálculo de 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. parklets / 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 5
(cinco) anos.
Parágrafo único. Essa regra aplica-se aos novos loteamentos.
Capítulo II
DAS DIRETRIZES PARA OS DESLOCAMENTOS COM BICICLETAS
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
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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 conflitos;
IV.
investimentos 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 Propostas das áreas Urbanas de
Intervenções - Anexo V.
Art. 26. O Município deverá criar programas de orientação à circulação de veículos de tração animal e propulsão humana.
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.
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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 desequilíbrio 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 de 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 seguir os seguintes parâmetros:
I. calçada com largura mínima de 2,5m (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 serviços e os acessos ao lote poderão ser rampados - Perfil Modelo das Calçadas - 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
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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.
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 um 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 DEMOCRÁTICA 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.

Pág. 8

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
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 convênio 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 trânsito 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.

Pág. 9

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
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. Perfil Modelo de Calçada – 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 Macrozoneamento 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 passa a ter vigência a partir de sua publicação.
Monte Carmelo, 04 de abril de 2019.
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
1.7– REQUERIMENTOS
EM BRANCO
1.8– INDICAÇÕES
EM BRANCO
1.9- MOÇÕES
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EM BRANCO
1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
EM BRANCO
1.11- RESOLUÇÕES
EM BRANCO
1.12- DECRETOS LEGISLATIVOS
EM BRANCO
1.13- EMENDA A LEI ORGANICA
EM BRANCO
1.14- REQUERIMENTO DE USO DA TRIBUNA
EM BRANCO
1.15- DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES A TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA OU REUNIÃO DOS VEREADORES
EM BRANCO
1.16 – ATA DAS REUNIÕES
EM BRANCO
2 –DOCUMENTOS PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2.1 – SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS
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
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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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