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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 3.794 DE 09 DE MAIO DE 2019.
“ALTERA A LEI MUNICIPAL 1388, DE 23 DE AGOSTO DE 2017, QUE
DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO NO MUNICÍPIO
DE MONTE CARMELO/MG 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. Ficam alterados os incisos IV, V, IX, X, XI, XII, XVIII e XXIII, revogado o inciso VIII e acrescentados os incisos XLII, XLIII, XLIV ao art.
2º, da Lei 1388 de 23 de agosto de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.2º......................................................................................................................................................................................................
................
IV. Áreas Institucionais: são áreas do loteamento destinadas à instalação de equipamentos públicos urbanos e comunitários;
V. Áreas Verdes: são áreas do loteamento com restrição de uso, integradas por praças, bosques, áreas de lazer e similares, visando
fomentar o lazer, a preservação ambiental, turismo e as áreas de preservação permanente, cuja prioridade é a manutenção,
restauração e preservação ambiental;
.................................................................................................................
VIII. Revogado;
IX. Loteamento com características Vertical: implantação de mais de uma torre de edifícios com mais de dois pavimentos,
compostos de múltiplas unidades habitacionais em um único lote ou gleba;
X. Loteamento com característica horizontal: implantação de múltiplas unidades habitacionais de no máximo dois pavimentos,
unifamiliar, compostas em um único lote ou gleba;
XI. Desdobro de lote: é a divisão da área do lote para formação de novos lotes que deverão atender às exigências mínimas de
dimensionamento prevista na legislação;
XII. Desmembramento: é a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente,
desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos
já existentes;
.................................................................................................................
XVIII. Equipamentos Urbanos: são as instalações de infraestrutura urbana, tais como equipamentos de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, instalações de energia elétrica, coleta de águas pluviais, rede telefônica, transporte, mobiliário urbano e
outros de interesse público;
.................................................................................................................
XXIII. Infraestrutura Básica: são os equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento
sanitário, abastecimento de água, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação, conforme Lei Federal 9.785/99
.................................................................................................................
XLII. Áreas de Preservação Permanente: São áreas situadas:
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a) Ao longo dos rios ou de qualquer curso de água, desde o seu nível mais alto em faixa marginal, cuja largura mínima seja
definida de acordo com a largura do curso de água;
b) Ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de 30m (trinta metros); e ao redor de nascente ou olho
d’água, ainda que intermitente, com raio mínimo de 50m (cinquenta metros), de tal forma que proteja a bacia hidrográfica
contribuinte;
c) Em vereda e em faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50m (cinquenta metros), a partir do limite do
espaço brejoso e encharcado;
d) No topo de morros e montanhas, em áreas delimitadas a partir da curva de nível, correspondente a dois terços da altura mínima
da elevação em relação à base;
e) Nas linhas de cumeada, em área delimitada a partir da curva de nível correspondente a dois terços da altura, em relação à base,
do pico mais baixo da cumeada, fixando-se a curva de nível para cada segmento da linha de cumeada equivalente a 1.000m (mil
metros);
f) Em encosta ou parte desta, com declividade superior a 100% (cem por cento) ou 45º (quarenta e cinco graus) na linha de maior
declive; e
g) Em altitude superior a 1.800m (mil e oitocentos metros), qualquer que seja a vegetação.

XLIII. Loteamento de Acesso Controlado (Loteamento Fechado): Modalidade de loteamento fechado com muros ou cercas,
cujo controle de acesso será regulamentado por ato do Poder Público Municipal, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestre
ou a condutores de veículos não residentes, devidamente identificados ou cadastrados;

XLIV. CUL-DE-SAC: Espaço para retorno de veículos ao final de uma rua sem saída”.
Art. 2º. O art. 5º da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º. O loteamento fechado no Município de Monte Carmelo obedecerá aos ditames desta Lei”.

Art. 3º. Ficam revogados os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do art. 10 da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, e o caput passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 10 – Os novos loteamentos deverão reservar os seguintes percentuais para o uso específico, tendo como base a área total da
gleba:
I. No mínimo 20% (vinte por cento) para vias de circulação;
II. No mínimo 5% (cinco por cento) para áreas institucionais;
III. No mínimo 10% (dez por cento) para área pública verde urbana, destinada à implantação de parques, praças, áreas de lazer e à
preservação ambiental.

Art. 4º. Ficam alterados o inciso V e o parágrafo único do art. 11 da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, que passa a vigorar acrescido dos
parágrafos 1º e 2º, os quais terão a seguinte redação:
“Art.11....................................................................................................
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.................................................................................................................
V. Os lotes não poderão ser confrontantes com as Áreas de Preservação Permanente (APP), com faixas “non aedificandi” de
qualquer espécie e com sistemas de áreas verdes ou institucional, devendo ser separados dos mesmos pelo sistema viário;
................................................................................................................. §1º. As testadas dos lotes localizados nas esquinas e
cruzamentos deverão dispor de, no mínimo, 10,00 m (dez metros), sendo vedado, nestes locais o desdobro de lotes que resultem
em testada inferior ao estabelecido nesta lei, preservando o chanfro de 3m (três metros) a um ângulo de 45º (quarenta e cinco
graus).
§2º. Nos casos de retificação ou regularização de imóveis localizados em loteamentos já consolidados, a área mínima do lote é de
125m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) e frente mínima de 5m (cinco metros)”.

Art. 5º. O art. 13 da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, passa a vigorar acrescido do inciso XIII e XIV, obedecidas as alterações nos incisos VIII e
X, os quais terão a seguinte redação:
“Art. 13 . ..............................................................................................................
..........................................................................................................
VIII. Pavimentação asfáltica, contendo sinalização vertical e horizontal, incluindo placa indicativa de denominação dos
logradouros públicos e construção de meio fio, observadas as condições de acessibilidade;
.................................................................................................................
X. Isolamento, mediante a execução de cercas de arame liso ou alambrado, no entorno das áreas verdes, localizadas em áreas de
preservação permanente e parques lineares;
................................................................................................................. XIII. Pavimentação das calçadas nas vias de acesso ao
empreendimento;
XIV. Nos locais onde não houver sistema de esgotamento sanitário ficará a cargo do loteador a implantação da Estação de
Tratamento de Esgoto – ETE.”

Art. 6º. Fica revogado o § 3º do 14 da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, e o caput e os parágrafos 1º e 2º do referido artigo passam a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 14. A localização das áreas verdes e áreas institucionais poderão sofrer alterações determinadas pela CTAAPS.
§1º. A área destinada ao uso institucional deverá ser plenamente edificável, preferencialmente contínua e não deverá ter
declividade superior a 15% (quinze por cento), com testada mínima de 20% (vinte por cento) e máxima de 80% (oitenta por cento)
da profundidade do lote, sendo que a municipalidade através de seus órgãos competentes poderá solicitar alteração do local
proposto pelo empreendedor, a fim de contemplar as reais necessidades do Município.
§2º. No caso de áreas de preservação permanente – APPs, deverão ser respeitados os impedimentos legais de uso e ocupação,
sendo permitido o cômputo das mesmas no cálculo de até 80% (oitenta por cento) do total das áreas verdes do loteamento”.

Art. 7º. Os parágrafos 1º e 3º do art. 15 da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art.15....................................................................................
§1º. Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de
urbanização específica.
.................................................................................................
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§3º. É proibida a existência de vielas, becos e ruas sem saída nos novos loteamentos, sendo autorizada a construção
de via CUL-DE-SAC, de acordo com as normas específicas”.

Art. 8º. O art. 16 da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 16. Os loteamentos confrontantes com faixas de domínio de rodovias municipais, estaduais ou federais,
ferrovias, gasodutos e linhas de transmissão, deverão ter vias marginais implantadas pelo Loteador de modo a
promover a conciliação com a hierarquia viária, devidamente aprovado pelo órgão competente”.

Art. 9º. O inciso III do art. 17 da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.17....................................................................................
III. A conformação e dimensão das praças de retorno deverão permitir a inscrição em círculo de diâmetro a ser
definido tecnicamente, conforme projeto apresentado”.
Art. 10. A Seção I do Capítulo IV da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, que dispõe sobre os “Requisitos Técnicos para o Parcelamento do Solo”,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“CAPÍTULO IV
REQUISITOS TÉCNICOS PARA O PARCELAMENTO DO SOLO
SEÇÃO I
DOS LOTEAMENTOS
Subseção I
Da análise e aprovação do anteprojeto
“Art. 18. A elaboração do anteprojeto será precedida de fixação de diretrizes por parte da Prefeitura a pedido do
interessado que deverá ser protocolado para a Comissão Técnica de Análise e Aprovação do Parcelamento do Solo
– CTAAPS, com os seguintes documentos, em 02 (duas) vias:
I. Requerimento (Formulário 01), assinado pelo proprietário da gleba, com firma reconhecida, sendo que nas
hipóteses em que houver mais de um proprietário o pedido deverá ser assinado por todos, salvo se o requerimento
estiver acompanhado de procuração com poderes especiais, devidamente registrada em Cartório, caso em que será
admitida a assinatura de apenas um destes.
II. Matrícula atualizada da área;
III. Levantamento planialtimétrico, da área na escala 1:1.000, assinado pelo proprietário e por profissional
habilitado, devidamente registrado no Conselho competente e na Prefeitura, com curvas de nível de metro em
metro, observado o R.N. Oficial, indicando com exatidão os limites da área em relação aos terrenos vizinhos,
cursos de água e sua denominação, tipos de vegetação existentes, construções existentes, equipamentos urbanos no
local e adjacências, vias oficiais e vias de circulação, quadras, lotes, áreas verdes e institucionais dimensionadas e
enumeradas;
IV. Levantamento planialtimétrico com a situação da área na escala 1:10.000 que permita o seu perfeito
reconhecimento e localização;
§1º. O prazo para análise da CTAAPS é de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data do protocolo oficial na
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Prefeitura.
§2º. Caso o anteprojeto não atenda aos critérios fixados, a Comissão indicará os pontos que deverão ser atendidos
pelo Loteador e o prazo para sua retificação, que não poderá ultrapassar 06 (seis) meses”.

Subseção II
Da análise e aprovação do Projeto Urbanístico

Art. 19. Para aprovação do projeto urbanístico deverá ser apresentado à CTAAPS os seguintes documentos, em 02
(duas) vias:
I. Requerimento disponibilizado pela Prefeitura (Formulário 02), devidamente preenchido, solicitando a aprovação
do projeto urbanístico;
II. Projeto Urbanístico devidamente assinado pelo profissional qualificado e pelo (s) proprietário (s), contendo a
planta em 02 (duas) vias em escala 1:1000, observadas as seguintes informações:
a) exata localização do empreendimento com as coordenadas UTMs e as condições de seu entorno;
b) levantamento dos equipamentos, comércio e dos serviços públicos instalados e das demandas existentes na
região do entorno imediato;
c) características, dimensionamento e traçado básico do sistema de vias de circulação, adequados aos planos e
projetos viários do Município e às condições locais conforme orientação das Diretrizes;
d) localização das áreas verdes e institucionais;
e) localização das quadras e lotes;
f) relação dos equipamentos urbanos a serem projetados e executados pelo interessado;
g) faixas não edificantes;
h) limites da área em relação aos terrenos vizinhos com a indicação das divisas de acordo com o título da
propriedade;
i) cursos de águas, suas denominações, áreas brejosas e Área de Preservação Permanente –APP, de acordo com a
legislação vigente;
j) curva de nível de metro em metro;
k) Integração das vias de circulação e das quadras do projeto de loteamento com as vias existentes e projetadas;
l) vias de circulação, quadras, lotes, áreas verdes e institucionais, dimensionadas e enumeradas;
m) dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas e arcos, pontos de tangência e ângulos centrais da
via;
n) indicação dos locais de implantação dos marcos de alinhamento e nivelamento do empreendimento, referenciado
de acordo com os marcos oficiais da Prefeitura, localizando os ângulos de curvas e vias projetadas;
o) indicações das servidões e restrições que eventualmente gravem os lotes ou edificações.
III. O estudo de projeção populacional para o loteamento;
IV. Certidão de Viabilidade Técnica quanto às redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário, expedida
pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto – DMAE. (FORMULÁRIO 3-A);
V. Certidão de Viabilidade Técnica quanto à rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública, expedida
pela CEMIG;
VI. Certidão de Viabilidade Técnica para coleta de lixo domiciliar e expansão de linhas de transporte coletivo a ser
expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos. (FORMULÁRIO 3-B);
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VII. Certidão de Viabilidade Técnica emitida pela Secretaria Municipal de Saúde, analisando a captação da
projeção populacional do loteamento nos equipamentos de saúde existentes ou a indicação de construção de novos
equipamentos para suprir a demanda populacional. (FORMULÁRIO 3-C);
VIII. Certidão de Viabilidade Técnica emitida pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, analisando a
captação da projeção populacional do loteamento nos equipamentos de educação, tais como Centro Educacionais
Infantis ou Escolas existentes, ou a indicação de construção de novos equipamentos para suprir a demanda
populacional (FORMULÁRIO 3-D).
IX. Matrícula atualizada da área já caracterizada em metros quadrados.
X. Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EIV;
XI. Licença Prévia (LP) emitida pelo órgão ambiental responsável.

Art. 20. Para obtenção das Certidões de Viabilidade Técnica, descritas no art. 19, incisos IV, VI, VII e VIII, o
Loteador deverá apresentar nas Secretarias Municipais de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Saúde, Educação e
Cultura e no Departamento Municipal de Água e Esgoto – DMAE os seguintes documentos, em 02 (duas) vias:
I. Requerimento (FORMULÁRIO 03);
II. O anteprojeto devidamente assinado e aprovado pela CTAAPS;
III. O estudo de projeção populacional para o loteamento.

Art. 21. A CTAAPS analisará, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, a documentação apresentada e notificará
o Loteador informando sobre a aprovação ou não do projeto urbanístico.

Art. 22. Caso o projeto urbanístico não atenda aos critérios fixados, a Comissão indicará os pontos que deverão ser
atendidos pelo Loteador e o respectivo prazo para a sua retificação, que não poderá ultrapassar 06 (seis) meses.

Subseção III
Da elaboração e aprovação dos Projetos Complementares

Art. 23. Aprovado o projeto urbanístico, caso o Loteador queira dar prosseguimento ao projeto de parcelamento,
deverá anexar no mesmo processo os seguintes documentos, em 02 (duas) vias, para análise preliminar na
CTAAPS:
I. Requerimento. (FORMULÁRIO 04);
II. Projetos de rede de abastecimento de água e de rede de esgotamento sanitário, conforme as normas do
Departamento Municipal de Água e Esgoto – DMAE;
III. Projeto de pavimentação contendo as memórias de cálculo do dimensionamento do pavimento, de acordo com
as normas vigentes do DER-MG, para análise da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos”.
IV. Projeto de drenagem pluvial contendo os memoriais de cálculo conforme a Norma ABNT NBR 15645, para
análise da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos;
V. Projeto de sinalização viária vertical e horizontal de acordo com as Normas do CONTRAN, para análise da
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos;
VI. Projeto de rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública devidamente aprovado junto à CEMIG;
VII. Projeto de implantação do Ecoponto, quando for o caso, aprovado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura
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e Serviços Urbanos.

Art. 24. A CTAAPS analisará os Projetos Complementares no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos,
notificando o Loteador, por meio de despacho, sobre a aprovação ou não dos projetos complementares.

Art. 25. Caso os projetos complementares não atendam aos critérios fixados, a Comissão indicará os pontos que
deverão ser atendidos pelo Loteador e o prazo para retificação dos projetos complementares.

Art. 26. As diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de 06 (seis) meses, contados da data da notificação
do despacho da análise preliminar, sendo vedada sua revalidação.

Subseção IV
Da aprovação final do loteamento

Art. 27. Para a aprovação final do loteamento e emissão do Decreto de aprovação, o Loteador deverá apresentar o
requerimento conforme modelo anexo, contendo os seguintes documentos, em 03 (três) vias:
I. Requerimento. (FORMULÁRIO 05);
II. Mídia contendo todos os projetos aprovados pela CTAAPS e memorial descritivo;
III. Memorial Descritivo e justificado contendo:
a) descrição sucinta do empreendimento, com as suas características e a fixação da zona ou zonas de uso
predominante;
b) as condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes e suas construções, além
daquelas constantes das diretrizes fixadas;
c) indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do Município no ato de registro do loteamento;
d) a enumeração dos equipamentos urbanos, comunitários e dos serviços públicos ou de utilidade pública já
existentes no loteamento e adjacências.
IV. Cronograma físico e financeiro de execução das obras de implantação do loteamento, nos moldes
disponibilizados pela Prefeitura, contendo a data provável de início e do término da infraestrutura, que servirá de
base para o cálculo da caução.
V. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, de
profissional habilitado pela elaboração e execução do projeto;
VI. Projeto urbanístico final.
VII. Arquivo Digital contendo:
a) planta do loteamento em formato “DWG”, georreferenciado em conformidade com o mapa base do Município;
b) vias de circulação, quadras, lotes e áreas verdes e institucionais,
c) indicação em planta, da área dos lotes e das áreas verdes e institucionais;
d) dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas e arcos, ponto de tangência e ângulos centrais das
vias;
e) indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento, localizados os ângulos de curvas de vias projetadas;
f) indicações das servidões e restrições que eventualmente gravem os lotes ou edificações.
Parágrafo único. A CTAAPS emitirá a certidão de caucionamento dos lotes (FORMULÁRIO 08), indicando
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aqueles que serão caucionados de acordo com a análise do Cronograma físico e financeiro de execução de obras e
os gastos despendidos com a implantação da infraestrutura básica, e de acordo com a avaliação da Comissão
Municipal de Valores, podendo os lotes estarem dispostos em quadras contíguas ou não”.

Art. 28. Caso o loteamento não atenda aos critérios fixados, a CTAAPS indicará os pontos que deverão ser
atendidos pelo Loteador e o prazo para retificação dos projetos.

Art. 29. Após a aprovação do Loteamento pela CTAAPS, será encaminhado à Procuradoria Geral do Município o
pedido para elaboração do Decreto de aprovação do loteamento.

Art. 30. O prazo máximo para término das obras de implantação dos loteamentos será de 24 (vinte e quatro) meses,
contados a partir da publicação do Decreto no Diário Oficial do Município.
Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput poderá ser prorrogado uma única vez, pelo mesmo período,
mediante justificativa apresentada pelo Loteador e aprovada pela CTAAPS.

Art. 31. Após o registro do Loteamento no Cartório de Registro de Imóveis, a execução do projeto obedecerá à
seguinte sistemática de prévia execução das obras:
I. Atendidas pelo projeto todas as disposições legais, será expedida autorização para execução de obras, designada
também por Ordem de Serviço – OS, assinada pelo Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos.
II. A autorização para a execução das obras será válida por até 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogada
uma única vez por igual período, findo o qual o projeto será arquivado ou a caução será executada para finalização
da obra, de acordo com a conveniência do Município.
III. O empreendedor deverá facilitar a fiscalização permanente da Prefeitura durante a execução das obras e
serviços;
IV. Após a execução de todas as obras a que se refere a autorização, deverá ser solicitado ao órgão competente a
respectiva vistoria;
V. Após a vistoria os responsáveis emitirão relatório e laudo técnico devidamente assinados, os quais serão
remetidos à CTAAPS para análise;
VI. Após análise dos relatórios e laudo técnico, a CTAAPS encaminhará ao órgão competente parecer sobre a
aceitação ou não das obras;
VII. Sendo aceita a infraestrutura, a Prefeitura expedirá certidão de conclusão das obras e o termo de recebimento
provisório e procederá à retirada da caução dos lotes.
§1º. O termo de recebimento provisório tem validade de 06 (seis) meses e, uma vez verificada a integridade e a
manutenção das condições de conservação, bem como a inexistência de vícios construtivos ocultos, a Prefeitura
providenciará o Termo de Recebimento Definitivo do Loteador.
§2º. A emissão do Termo de Recebimento Definitivo não substitui e não exime o Loteador de prestar garantia dos
serviços de infraestrutura implantados, nos moldes do Código Civil de 2002.
§3º. A liberação da caução ocorrerá somente após a comprovação e aceitação pela Prefeitura da execução integral
de todas as obras e obrigações de responsabilidade do empreendedor, não sendo possível em nenhuma hipótese a
liberação parcial das cauções;
§4º. Será permitida a alteração dos lotes caucionados, limitada à 50% (cinquenta por cento) dos lotes de cada
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quadra do empreendimento, mediante prévia análise da CTAAPS”.

Art. 32. A Prefeitura somente expedirá alvará para construir, demolir, reformar ou ampliar construções em terrenos
de loteamentos, cujas obras tenham sido devidamente vistoriadas, aprovadas e recebidas pelo Município.

Art. 33. Não caberá à Prefeitura qualquer responsabilidade pela diferença de medidas dos lotes ou quadras que os
interessados venham a encontrar.”

Art. 11 . O caput do art. 34 da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 34. Os interessados em promover o desmembramento de áreas urbanas deverão apresentar o projeto à
Comissão Técnica de Análise e Aprovação do Parcelamento do Solo, mediante protocolo assinado por responsável
técnico legalmente habilitado, que deverá conter:”

Art. 12. O art. 37 da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, passa a vigorar acrescido do inciso VI, o qual terá a seguinte redação:
“VI. Os lotes localizados em trecho de vias com declividade superior a 15% (quinze por cento) deverão apresentar
testada mínima de 10m (dez metros);”

Art. 13. O art. 42 da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 42. A aprovação administrativa do desdobro de lotes de terrenos em medidas inferiores às exigidas pelo art.
37, inciso V, desta lei será permitida mediante adequação a um dos seguintes casos:
I. Quando localizados nos Bairros Aeroporto I, II e III, Alto da Vila Nova, Campestre, Catulina Matos de Castro I,
II e III, Chácaras do Trevo, Chácaras do Jardim Oriente, Do Trevo, Jardim Montreal, Jardim Oriente, João Teodoro
Borges, Lagoinha, Morada do Sol, Santa Rita I, II, III, IV e V, Santo Agostinho, São Sebastião, Sidônio Cardoso
Naves, Triângulo, Vila Dourada ou equiparados à zona de interesse social;
II. Quando em cada um dos imóveis resultantes houver, pelo menos, uma edificação com acesso independente para
a via pública, com no mínimo 15 (quinze) anos de edificação;
§1º. Os lotes desdobrados deverão ter área mínima de 125m² (cento e vinte e cinco metros quadrados), com testada
mínima de 5m (cinco metros), salvo os aprovados por Lei Municipal.
§2º. Os lotes localizados em trechos de vias com declividade superior a 15% (quinze por cento) e nas esquinas
deverão apresentar testada mínima de 08m (oito metros).

Art. 14. O art. 48 da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 48. Na hipótese do art. 47 desta Lei, o plano geral do loteamento será aprovado de uma só vez, podendo a
infraestrutura ser executada em etapas, admitidas alterações à área remanescente quanto às suas diretrizes para o
atendimento dos interesses do desenvolvimento urbano do Município, mediante análise e aprovação do CTAAPS”.

Art. 15. Fica revogado o parágrafo único do art. 49 da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017.

Art. 16. A Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, passa a vigorar acrescida do Capítulo V-A, com a seguinte redação:
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“CAPÍTULO V - A
DO LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO (LOTEAMENTO FECHADO)

Art. 53-A. Sem prejuízo das normas gerais e procedimentos previstos nesta Lei, aos Loteamentos de Acesso
Controlado (Loteamento Fechado) se aplicam as normas fixadas neste capítulo.

Art. 53-B. Fica instituído o Loteamento de Acesso Controlado (Loteamento Fechado) para fins residenciais no
Município de Monte Carmelo, podendo o Poder Executivo Municipal outorgar concessões administrativas de uso
de vias de circulação e áreas verdes às sociedades civis constituídas pelos adquirentes de lotes, sob a forma de
Associação.

Art. 53-C. O Loteamento Fechado deverá satisfazer os seguintes requisitos:
I. A área da gleba a ser loteada não poderá ser inferior à 10.000m² (dez mil metros quadrados), nem superior à
250.000m² (duzentos e cinquenta mil metros quadrados);
II. Os lotes terão área mínima de 250,00m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), com testada mínima de 10m
(dez) metros;
III. Todos os lotes deverão ter frente para via de circulação;
IV. Nas vias internas de acesso de veículos e pedestres deverá ter no mínimo 12,00 (doze) metros (2,5 – 7,00 – 2,5)
calçada – rolamento – calçada, com pistas de rolamento que obedecerão à largura mínima de 7,00 (sete) metros;
V. As construções e benfeitorias edificadas no condomínio deverão obedecer rigorosamente às características e
exigências gerais da legislação, sem prejuízo da observância às características e exigências específicas para a área
onde estiver situado o loteamento;
VI. Os novos Loteamentos Fechados deverão reservar os seguintes percentuais para o uso específico:
a)
b)

No mínimo 20% (vinte por cento) da área total da gleba para o sistema viário;
No mínimo 5% (cinco por cento) da área total da gleba para as áreas institucionais, que ficará fora dos limites
intramuros, contígua ao empreendimento, porém separada por via pública, com exceção das áreas destinadas para
implantação dos equipamentos urbanos destinados ao Departamento Municipal de Água e Esgoto – DMAE que
poderão estar dentro ou fora dos limites intramuros;

c)

No mínimo 10% (dez por cento) da área total da gleba para as áreas verdes, podendo implantar até 50% (cinquenta
por cento) desta fora do loteamento, desde que localizada na micro bacia do empreendimento;
VII. Apresentar, no mínimo, duas saídas do Loteamento Fechado, sendo uma para entrada/saída principal e uma
entrada/saída de serviço.
§1º. As áreas institucionais poderão ser alocadas em outro local, observado o prévio e imprescindível estudo
técnico de demandas sociais e de uso e ocupação do solo, a ser elaborado pelo órgão municipal de planejamento
urbano, condicionado ao prévio parecer favorável dos órgãos técnicos municipais e da CTAAPS, dentro de um raio
de até 500m (quinhentos metros) do empreendimento, contados a partir do muro.
§2º. As áreas institucionais disponibilizadas em outro local deverão ser dotadas de toda infraestrutura,
considerando as avaliações efetivadas pela Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis do Município, da área
parcelada e da área do local a receber as áreas públicas, resguardando a equivalência financeira entre elas.
§3º. Na hipótese das áreas institucionais de que trata o § 2º deste artigo estarem localizadas em polígono na mesma
área da matrícula que originou os parcelamentos distintos e as áreas objeto da doação, deverá ser adotado o critério
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de equivalência financeira de 01 m² (um metro quadrado) por 01 m² (um metro quadrado) na avaliação.
§4º. O loteamento será isolado em seu contorno, por meio de muros ou estrutura similar que separem a área interna
da externa (via pública), com pontos controlados de acesso e saída para a via pública, não podendo ser contíguo à
quadra do loteamento convencional ou fechado, devendo ser separado deste(s), por meio de via pública.
§5º. A utilização das vias de circulação e das áreas verdes públicas internas ao loteamento será privativa dos
moradores, sem alteração do uso a que se destinam, mediante outorga da concessão administrativa exclusivamente
à associação de moradores que assumirá por ordem e conta dos proprietários de lotes, a responsabilidade pelas
despesas e custos administrativos, observadas as seguintes condições:
I. As áreas verdes públicas internas dos loteamentos fechados são destinadas à criação de praças, bosques, áreas de
lazer e similares visando fomentar o lazer e a preservação ambiental.
II. As áreas verdes públicas internas poderão ter áreas contemplativas, implantadas por projetos paisagísticos e de
iluminação, sem impermeabilizações, podendo ser implantados equipamentos de lazer, esportivos e de recreação,
inclusive em edificações destinadas a este fim, sendo a taxa de ocupação máxima de 10% (dez por cento) e o
coeficiente de aproveitamento de 0,2 (zero vírgula dois).
III. É vedada nas áreas verdes públicas internas a instalação de atividades com fins comerciais ou que, por algum
motivo, possam contribuir para prejudicar a segurança, o sossego e o bem estar da população.
IV. Os projetos das áreas verdes públicas internas, inclusive suas alterações futuras, deverão ter anuência prévia da
associação de moradores, aprovada em assembleia, sendo as taxas incidentes de sua responsabilidade, submetendose, ainda, à posterior aprovação do órgão público competente.

Art. 53-D. O Loteador deverá apresentar requerimento de aprovação do Loteamento Fechado e no pedido
apresentar e satisfazer todos os requisitos urbanísticos e procedimentos constantes nesta Lei, naquilo que lhe for
compatível pela natureza de Loteamento de Acesso Controlado (Loteamento Fechado).

Art. 53-E. A aprovação do Loteamento Fechado em lotes ficará sob as diretrizes expedidas pela Municipalidade, a
ser devidamente ratificada pela Comissão Técnica de Análise e Aprovação do Parcelamento do Solo – CTAAPS,
considerando o sistema viário, condições ambientais e o impacto que possa gerar dentro da estrutura urbana.

Art. 53-F. Será exigida a implantação pelo Loteador das seguintes infraestrutura básicas nos novos Loteamentos
Fechados:
I. Rede de iluminação pública;
II. Rede de abastecimento de água e rede de esgotamento sanitário, conforme especificações do Departamento
Municipal e Água e Esgoto – DMAE;
III. Pavimentação asfáltica, contendo sinalização vertical e horizontal, incluindo placa indicativa de denominação
dos logradouros públicos e construção de meio fio, observadas as condições de acessibilidade;
IV. Isolamento e arborização de áreas verdes, bem como constituição de parques lineares;
V. Sistema de drenagem de águas pluviais, conforme especificações da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Serviços Urbanos;
VI. Pavimentação das calçadas do entorno das áreas verdes e institucionais.

Art. 53-G. O empreendedor do Loteamento Fechado deverá executar a infraestrutura completa na via principal de
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acesso ao empreendimento, que após a sua conclusão será considerada como parte integrante do sistema viário
municipal, caso não exista no sistema viário.

Art. 53-H. Caberá ao Poder Executivo Municipal a responsabilidade pela determinação, aprovação e fiscalização
das obras de manutenção do loteamento.
§1º. Em caso de omissão do Loteador e/ou Associação de Moradores na conservação e manutenção do sistema
viário ou equipamentos, o Poder Executivo poderá assumi-los, desde que os equipamentos possam ser conectados à
respectiva rede de serviços públicos, acarretando as seguintes consequências:
I. Perda da característica do condomínio fechado em lotes;
II. Perda da concessão de uso administrativo dos bens públicos outorgados;
III. Pagamento de multa correspondente a 01 (um) Unidade Fiscal do Município por metro quadrado de terreno,
aplicável a cada proprietário de lote pertencente ao Condomínio.
§2º. Com a descaracterização serão promovidas a abertura das vias de acesso interno do Loteamento fechado em
lotes com abertura ao uso público das áreas objeto de concessão de uso, as quais serão reintegradas normalmente
ao sistema viário e de lazer do Município, bem como as benfeitorias nelas executadas, sem qualquer ônus, hipótese
em que a responsabilidade pela retirada do muro de fechamento e pelos encargos decorrentes será do Loteador ou
da Associação de Moradores, não cabendo a estes qualquer indenização ou ressarcimento.
§3º. As penalidades previstas no § 1º deste artigo serão processadas por meio de auto de infração e multa, devendo
o auto ser lavrado com clareza, sem omissões e ressalvas, e constar:
I. Data da Lavratura;
II. Nome e localização do loteamento Fechado habitacional;
III. Descrição dos fatos e elementos que caracterizam a infração;
IV. Dispositivo legal infringido;
V. Penalidade aplicável;
VI. Assinatura, nome legível, cargo e matrícula da autoridade fiscal responsável pela constatação e lavratura.
§4º. Após a lavratura do auto de infração será instaurado processo administrativo contra o infrator, providenciandose a sua intimação pessoal, por via postal, com aviso de recebimento, ou por edital publicado no Diário Oficial do
Município, cabendo impugnação ao auto de infração e a imposição de penalidade, no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento da intimação.
§5º. A decisão definitiva que se impuser ao autuado, a pena de multa ou a descaracterização do loteamento fechado
deverá ser cumprida no prazo de 10 (dez) dias contados da data da comunicação, devendo o Cartório de Registro
de Imóveis ser devidamente informado.

Art. 53-I. As construções, benfeitorias e demais parâmetros urbanísticos a serem implantados no loteamento
fechado habitacional deverão obedecer rigorosamente às características e exigências gerais da legislação municipal
e as específicas para o zoneamento onde estiver localizado o loteamento, sendo estas de exclusiva responsabilidade
do empreendedor.
§1º. A coleta e a remoção de lixo domiciliar deverão ter um local destinado específico onde houver coleta pública,
ficando todas as despesas inerentes sob a responsabilidade da Associação de Moradores ou do Loteador.
§2º. Os custos e despesas relativas à administração do uso privativo serão rateados entre os proprietários de lotes,
na proporção das áreas respectivas, abrangendo a manutenção de todos os equipamentos e espaços internos do
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loteamento, tais como áreas verdes públicas, sistema de drenagem de águas pluviais, iluminação pública,
pavimentação, sinalização de vias, sistema de canalização de gás, bem assim as despesas com controle de entrada e
saída de pessoas e veículos, arborização, capina, varrição, coleta de lixo, segurança e demais serviços necessários.
§3º. A aprovação e manutenção das redes de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Loteamento
Fechado serão de responsabilidade do Departamento Municipal de Água e Esgoto – DMAE.
§4º. As edificações existentes no loteamento fechado terão, individualmente, ligações prediais de água e de esgoto,
conectadas à rede de abastecimento de água e de coleta de esgoto do DMAE.
§5º. Será obrigatória a apresentação, no requerimento de aprovação do loteamento, de instrumento contendo as
condições especiais de uso e restrições urbanísticas que regerão o uso do loteamento, as condições de
credenciamento da associação de moradores para gestão do uso concedido, a obrigatoriedade do rateio das
despesas administrativas entre os adquirentes de lotes e respectivos sucessores enquanto perdurar a condição de
loteamento fechado.
§6º. O texto aprovado das restrições urbanísticas e condições de uso do loteamento será registrado, na íntegra, no
Registro de Imóveis competente.
§7º. A alegação de desconhecimento pelo adquirente não autorizará, em nenhum caso, o descumprimento das
restrições urbanísticas e condições especiais de uso registradas do loteamento, resolvendo-se eventuais conflitos a
respeito somente entre os respectivos alienantes e adquirentes, sem prejuízo dos direitos dos vizinhos.
§8º. A denominação do loteamento será precedida, obrigatoriamente, da expressão "Loteamento de Acesso
Controlado (Loteamento Fechado)".
.
Art. 17. O art. 54 da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 54. As normas gerais e os procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana (REURB) no Município de Monte
Carmelo estão disciplinados na Lei 1505, de 28 de janeiro de 2019”.

Art. 18. O art. 57 da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 57. A presente Lei se aplica a todos os processos de aprovação de loteamentos, desmembramentos, desdobros e fusão, em
tramitação nos órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Monte Carmelo/MG e aos que ainda não foram protocolados”.

Art. 19. O art. 61 da Lei 1388, de 23 de agosto de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 61. Revogadas as disposições em contrário, notadamente a Lei nº 1616, de 05 de dezembro de 1994; Lei Complementar nº
13, de 15 de dezembro de 2006; Lei nº 1322 de 14 de julho de 2016; Lei Municipal 1328, de 19 de outubro de 2016; Decreto nº
389, de 02 de janeiro de 2008; Decreto 1659, de 05 de novembro de 2015.”

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 17 de junho de 2019.

SAULO FALEIROS CARDOSO
Prefeito Municipal
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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
EM BRANCO
1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.788 DE 19 DE JUNHO DE 2019.
“DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A
ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O
EXERCÍCIO
DE
2020
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:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Esta Lei estabelece as diretrizes orçamentárias do Município de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, para o exercício de 2020, em
cumprimento ao disposto no art. 126, II, da Lei Orgânica Municipal, no art. 165, §2º, da Constituição Federal, e às determinações da Lei
Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 e suas alterações, será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades
e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Metas Fiscais;
Memória e metodologia de cálculo das metas anuais de receitas, despesas, resultado primário, resultado nominal e montante da dívida
pública
Prioridades da Administração Municipal;
Estrutura dos Orçamentos;
Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;
Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
Disposições sobre Despesas com Pessoal;
Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e
Disposições Gerais.

CAPÍTULO II
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DAS METAS FISCAIS
Art. 2º. As metas fiscais representam os resultados a serem alcançados para variáveis fiscais visando atingir os objetivos desejados pelo
Município quanto à trajetória de endividamento no médio prazo. As metas representam a conexão entre o planejamento, a elaboração e a execução
do orçamento.
Art. 3º. Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar n.º 101 de 04 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas,
resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2020, estão identificados nos Demonstrativos I a VIII desta Lei, em
conformidade com a Portaria n.º 389, de 14 de junho de 2018 – STN.
Art. 4º. Os Anexos de Metais Fiscais referidos no Art. 2º desta Lei constitui-se dos seguintes:
Demonstrativo I – Metas Anuais;
Demonstrativo II – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
Demonstrativo III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio Líquido;
Demonstrativo V – Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;
Demonstrativo VII – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

Seção I
METAS ANUAIS
Art. 5º. Em cumprimento ao §1º do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF – o Demonstrativo I – Metas Anuais, será elaborado em
valores correntes e constantes, relativos às receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício de
referência 2020 e para os dois seguintes.
§1º. Os valores correntes dos exercícios de 2020, 2021 e 2022 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter
continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de
programas, projetos ou atividades.
§2º. Os valores constantes utilizam o parâmetro Índice Oficial de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria n.º 389, de 14 de junho de 2018
– STN.
§3º. Os valores da coluna “% PIB” serão calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual,
multiplicados por 100.
Seção II
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Art. 6º. Atendendo ao disposto no inciso I, §2º, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo II – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do
Exercício Anterior tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário
anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo análise dos
fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas.

Seção III
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
Art. 7º. De acordo com o inciso II, §2º, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três
Exercícios Anteriores de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão
estar instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três
exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional.
Parágrafo Único. Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes.
Seção IV
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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Art. 8º. Em obediência ao inciso III, §2º, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio Líquido, dos últimos três exercícios
anteriores, deve trazer em conjunto uma análise dos valores apresentados com as causas de variações do Patrimônio Líquido, como por exemplo,
fatos que venham a causar desequilíbrio entre as variações ativas e passivas e outros que contribuam para o aumento ou diminuição da situação
liquida patrimonial.
Seção V
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
Art. 9º. De acordo com o inciso III, §2º, do Art. 4º da LRF, que trata da Evolução do Patrimônio Líquido, dos últimos três exercícios, objetiva
destacar a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos.
Art. 10. Este demonstrativo contém informações sobre as receitas realizadas por meio da alienação de ativos (bens móveis e imóveis) e as
despesas executadas resultantes da aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, discriminando as despesas de capital e as despesas
correntes dos regimes de previdência.
Art. 11. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o
financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos, nos
termos do art. 44 da LRF.
Seção VI
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
Art. 12. O Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita visa atender ao art. 4º, §2º, inciso V, da LRF, e será
acompanhado de análise dos critérios estabelecidos para as renúncias de receitas e suas respectivas compensações, a fim de dar maior consistência
aos valores apresentados.
§1º. A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou
modificação da base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a
tratamento diferenciado.
§ 2º. A compensação será acompanhada de medidas derivadas do aumento da receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
Art. 13. O demonstrativo identifica os tributos para os quais estão previstos renúncia de receita, destacando-se a modalidade de renúncia, os
setores/programas/beneficiários a serem favorecidos, a previsão da renúncia para o ano de referência e para os dois exercícios seguintes, e as
medidas de compensação pela perda prevista de receita com a renúncia.
Seção VII
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

Art. 14. O Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado visa ao atendimento do art. 4º, §2º, inciso
V, da LRF, e destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas
de caráter continuado.
§1º. O Demonstrativo informa os valores previstos de novas despesas obrigatórias de caráter continuado, deduzindo-as da margem bruta de
expansão (aumento permanente de receita e redução permanente de despesa).
§2º. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei ou ato administrativo normativo que fixem para o ente
obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios, conforme disciplina o art. 17, da LRF.
CAPÍTULO II
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO,
RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
Seção I
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS
Art. 15. O inciso II, § 2º, do Art. 4º da LRF, determina que o demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória e metodologia de
cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência
delas premissas os objetivos da política econômica nacional.
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Parágrafo Único. De conformidade com a Portaria n.º 389, de 14 de junho de 2018– STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos
valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2020, 2021 e 2022.
Seção II
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO.
Art. 16. A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis com sua arrecadação, ou
seja, se as receitas não financeiras são capazes de suportar as despesas não financeiras.
Parágrafo Único. O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das
Portarias expedidas pela STN – Secretaria do Tesouro Nacional, e às normas da contabilidade pública.
Seção III
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL
Art. 17. O cálculo do Resultado Nominal deverá obedecer a metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN.
Parágrafo Único. O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzido o
Ativo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultará na Dívida Consolidada Líquida, que somada às
Receitas de Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida.
Seção IV
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
Art. 18. Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. Esta será representada pela emissão de títulos, operações
de créditos e precatórios judiciais.
Parágrafo Único. Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios
anteriores e da projeção dos valores para 2020, 2021 e 2022.
CAPÍTULO III
DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Art. 19. As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2020 serão definidas e demonstradas no Plano
Plurianual de 2018 a 2021, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.
§1º. Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2020 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos
Anexos do Plano Plurianual não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.
§2º. Na elaboração da proposta orçamentária para 2020, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas fiscais estabelecidas nesta Lei, a
fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

CAPÍTULO IV
DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS
Art. 20. O orçamento para o exercício financeiro de 2020 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, e será estruturado em conformidade com
a Estrutura Organizacional.
Art. 21. A Lei Orçamentária para 2020 evidenciará as Receitas e Despesas, desdobradas as despesas por função, sub função, programa, projeto,
atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo
em conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores, a qual deverá estar acompanhada dos Anexos exigidos
nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.
Art. 22. A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçamentária de que tratar o art. 22, parágrafo único, inciso I da Lei 4.320/1964, conterá
todos os Anexos exigidos na legislação pertinente.
CAPÍTULO V
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
Art. 23. O Orçamento para exercício de 2020 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas,
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abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, Fundos, e Outras (arts. 1º, § 1º, art. 4º, inciso I, alínea “a”, e, art. 48 LRF).
Art. 24. Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2020 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária,
incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos
últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF).
Art. 25. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e
nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações e observadas a fonte de recursos, adotarão o mecanismo de
limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, para as dotações abaixo (art. 9º da LRF):
I.
II.
III.
IV.

Projetos ou atividades vinculadas e recursos oriundos de transferências voluntárias;
Obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
Dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura; e
Dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.

Parágrafo Único. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de
empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada
fonte de recursos.
Art. 26. Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo Próprio desta Lei
(art. 4º, §3º da LRF).
§1º. Os riscos fiscais, caso se concretize, serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência e também, se houver, do Excesso de
Arrecadação e do Superávit Financeiro do exercício de 2020.
§2º. Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará Projeto de Lei à Câmara Municipal, propondo anulação de recursos
ordinários alocados para outras dotações não comprometidas.
Art. 27. O Orçamento para o exercício de 2020 destinará recursos para a Reserva de Contingência, não inferiores a 1% (um por cento) das
Receitas Correntes Líquidas previstas e abertura de Créditos Adicionais Suplementares e remanejamento de até 40% (quarenta por cento) do total
do orçamento (art. 5º, inciso III, da LRF).
Parágrafo Único. Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos
fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de créditos adicionais suplementares conforme
disposto na Portaria MPO n.º 42/1999, art. 5º e Portaria STN n.º 163/2001, art. 8º (art. 5º, inciso III, alínea “b” da LRF).
Art. 28. Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5º,
§5º da LRF).
Art. 29. O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 (trinta) dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação
financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal para as Unidades Gestoras, se for o caso (art. 8º da LRF).
Art. 30. Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2020 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de
transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão executados e utilizados a qualquer título, se
ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido (art. 8º, parágrafo único, e art.
50, inciso I, da LRF).
Art. 31. A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial,
recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em
lei específica (art. 4º, inciso I, alínea “f”, e, art. 26 da LRF).
Parágrafo Único. As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal).
Art. 32. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o
art. 16, incisos I e II da LRF deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa/inexigibilidade.
Parágrafo Único. Para efeito do disposto no art. 16, §3º, da LRF, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação,
expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2020, em cada
evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fixado no inciso I, do art. 24 da Lei n.º 8.666/1993, devidamente atualizado (art. 16,
§3º, da LRF).
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Art. 33. As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos
orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF).
Art. 34. Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados convênios,
acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF).
Art. 35. A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2020 a preços correntes.
Art. 36. A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada
Grupo de Natureza e Despesa/Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN n.º
163/2001.
Parágrafo único. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação
para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal, até 40% (quarenta por
cento) sobre o total do orçamento anual (art. 167, inciso VI, da Constituição Federal).
Art. 37. Durante a execução orçamentária de 2020, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir novos projetos,
atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o
exercício de 2020 (art. 167, inciso I, da Constituição Federal).
Art. 38. O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 50, §3º da LRF.
Parágrafo Único. Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das
despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º, inciso I, alínea “e” da LRF).
Art. 39. Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária de 2020 serão objeto de
avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigirem desvios e avaliar seus custos e
cumprimento das metas físicas estabelecidas (art. 4º, inciso I, alínea “e” da LRF).

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 40. A Lei Orçamentária de 2020 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento a Despesas de Capital,
observando o limite de endividamento de até 16% (dezesseis por cento), definido no inciso I, do art. 7º da Resolução n.º 43, de 2001 do Senado
Federal, em conformidade com a LRF (arts. 30, 31 e 32).
Art. 41. A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica (art. 32, parágrafo único, da LRF).
Art. 42. Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá
resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira (art. 31, §1º, inciso II, da LRF).

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL
Art. 43. O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2020, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira,
corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na
forma da lei, observados os limites e as regras da LRF (art. 169, §1º, inciso II, da Constituição Federal) e as redações contidas na Legislação
Eleitoral.
Parágrafo Único. Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2020.
Art. 44. A despesa total com pessoal em 2020, não excederá 60% (sessenta por cento) do valor total da Receita Corrente Líquida, tal como
estabelece o art. 19 da LRF. Cabendo a cada um dos Poderes, Executivo e Legislativo, respectivamente 54% (cinquenta e quatro por cento) e 6%
(seis por cento), conforme determina o inciso III, do art. 20 da LRF.
Art. 45. Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a
Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95%
(noventa e cinco por cento) do limite estabelecido no art. 20, inciso III, da LRF (art. 22, parágrafo único, inciso V, da LRF).
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Art. 46. O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos
na LRF (arts. 19 e 20 da LRF):
I.
II.
III.
IV.

Demissão de servidores admitidos em caráter temporário;
Exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
Eliminação das despesas com horas extras;
Eliminação de vantagens concedidas a servidores.

Art. 47. Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão de obra referente substituição de servidores de que trata
o art. 18, §1º, da LRF, a contratação de mão de obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de
Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja
utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.
Parágrafo único. Quando a contratação de mão de obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de
propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de servidores, a despesa será classifica em outros elementos de despesa
que não o “34 – Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização”.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Art. 48. O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a
estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo
esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no
exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes (art. 14 da LRF).
Art. 49. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário,
poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita (art. 14, §3º, da LRF).
Art. 50. O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita,
somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação (art. 14, §2º, da LRF).
CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 51. O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de 2019, que a apreciará e a
devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual, nos termos do art. 127, §5º da Lei Orgânica Municipal.
§1º. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no “caput” deste artigo.
§2º. Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do exercício financeiro de 2020, fica o Executivo Municipal
autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.
Art. 52. Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente,
por ato do Chefe do Poder Executivo.
Art. 53. O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração
direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.
Art. 54. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 19 de junho de 2019.

FABIO JOSÉ GONÇALVES
Presidente
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº3.802 DE 19 DE JUNHO DE 2019.
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR MADEIRAS PARA AS
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ASSOCIAÇÕES E CONSELHOS COMUNITÁRIOS DOS PEQUENOS PRODUTORES
RURAIS, NA FORMA QUE ESPECIFICA 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 doar madeiras do gênero eucalyptus aos Conselhos Comunitários e Associações dos
Pequenos Produtores Rurais do Município de Monte Carmelo-MG, descritas no anexo desta Lei, mediante a formalização de termos de doação.
Art. 2º. As madeiras deverão ser divididas de forma a contemplar todas as associações e conselhos interessados, igualitariamente.
Art. 3º. As entidades beneficiadas deverão comprovar a destinação dada às madeiras recebidas, sob pena de responsabilidade dos seus
representantes.
Art. 4º. É expressamente vedada a comercialização das madeiras recebidas em doação, devendo as associações e conselhos comunitários utilizálas no desenvolvimento de suas atividades, em prol do interesse público, observada a estrita vinculação à finalidade que possuem.
Art. 5º. A execução da presente lei, ficará a cargo do órgão competente do Poder Executivo, que tomará as providências que se fizerem
necessárias.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 19 de junho de 2019.
FABIO JOSÉ GONÇALVES
Presidente
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.804 DE 19 DE JUNHO DE 2019.
“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO A CELEBRAR CONVÊNIO
COM O SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS 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:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com o Sindicato dos Produtores Rurais de Monte Carmelo, entidade
sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 18.159.616/0001-75, para a realização da 48ª Expomonte e 7ª Agromonte, mediante o repasse da quantia
de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), a título de subvenção social para apoio cultural ao evento, nos termos do artigo 12, parágrafo 3º,
inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 2º - A subvenção social de aporte cultural a que se refere esta Lei tem como objeto a promoção da cultura junto ao Município de Monte
Carmelo, em parceria com o Sindicato Rural, quando da realização da 48ª Expomonte e 7ª Agromonte, tais como:
I.

Curso de Processamento de Produtos com Café e de Derivados de Leite, Milho e Pimenta; Workshop: “Mulher que faz e

acontece”; Premiação das Redações dos Alunos das Escolas Municipais e Estaduais, intituladas “A Importância do Produtor Rural”; 1ª
Etapa do 4º Circuito de Corrida de Rua de Monte Carmelo; Cavalgada do Produtor Rural e Carreata de Carros de Bois.
II.

Cessão do Parque de Exposições à Prefeitura Municipal para realização de eventos.

Art. 3º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão pela seguinte dotação orçamentária: 02.02.50.20.606.4020.2.399.3350430000; Ficha:
545 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as eventuais disposições em contrário.
Monte Carmelo, 19 de junho de 2019
FABIO JOSÉ GONÇALVES
Presidente
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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 19ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais. Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois
mil e dezenove, às 17:00 horas, reuniram-se os vereadores, sob a presidência do vereador Fábio José Gonçalves, para reunião ordinária. Após a
execução do Hino Nacional Brasileiro e leitura de texto bíblico, foi feito a chamada dos vereadores e estando presentes todos os vereadores, foi
feito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada. Deu entrada na Casa os seguintes Projetos: Projeto de Lei nº 3.800/2019, de
autoria do Poder Executivo, o qual “Altera a Lei Municipal nº 1.199, de 05 de novembro de 1986, que dispõe sobre a autonomia do serviço de
abastecimento de água da cidade e dá outras providências”; e Projeto de Lei nº 3.801/2019, também de autoria do Poder Executivo, o qual “Altera
a Lei Municipal nº 1.505, de 28 de janeiro de 2019, que instituiu as normas gerais e procedimentos aplicáveis à regularização fundiária urbana
(reurb) no Município de Monte Carmelo.” Os Projetos de Lei nº 3.797/2019 e nº 3.798/2019, bem como a Resolução nº 70/2019, foram retirados
pelo autor Amir-Batata. O presidente deu entrada no Projeto de Lei nº 3.805/2019, de autoria dos vereadores Fábio, Edson, Sidicley, Carlos, José
Eurípedes, Glacir e Edmilson, o qual “Autoriza o vereador a doar seus subsídios a entidades filantrópicas e beneficentes que sejam reconhecidas
de Utilidade Pública Municipal e Estadual” e ao solicitar que o secretário Amir fizesse a leitura do projeto, o mesmo se recusou, rasgando
posteriormente o referido Projeto. O presidente prosseguiu a reunião e passou para o Projeto de Lei nº 3.802/2019, de autoria do Poder Executivo,
o qual “Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar madeiras para as Associações e Conselhos Comunitários dos Pequenos Produtores Rurais,
na forma que especifica e dá outras providências”, lido na reunião anterior, o mesmo foi discutido, colocado em votação e aprovado por
unanimidade. Estavam presentes na reunião o Sr. Daniel Ramos Vieira, contador da Prefeitura Municipal de Monte Carmelo e o Sr. Adalberto
Nascimento, Controlador Geral do Município, para discutirem e sanarem as dúvidas dos parlamentares com relação ao Projeto de Lei nº
3.788/2019, o qual “Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2020 e dá outras providências”.
Primeiro fez uso da palavra o Sr. Daniel, que falou sobre o orçamento do ano anterior, no valor de R$ 160.000.100,00, aprovado pelos vereadores;
falou ainda sobre o crescimento das arrecadações pelo Município, bem como da dívida do Governo Estadual com o Município. O vereador Amir,
questionou sobre os dois milhões e seiscentos reais que estão previstos na LDO para construção do Centro de Convenção, sendo respondido pelo
contador que esse valor já estava previsto no Orçamento de 2019, aprovado pelos vereadores. O vereador Damiron questionou sobre como
funciona a liberação de verbas para organizações ou movimentos sociais que estejam irregulares, citando como exemplo a Associação Salve Jah,
sendo respondido pelo Sr. Daniel que a análise cabe ao Jurídico da Prefeitura Municipal. O vereador Amir questionou sobre o valor de R$
10.816,00 para construção de ginásio, sendo este valor muito baixo para realização de tal obra, sendo respondido pelo contador que isso é mera
previsão de gasto. O vereador Amir falou ainda sobre a reforma do Centro Comunitário de Celso Bueno, afirmando que este já foi reformado. O
Sr. Adalberto fez uso da palavra e explicou que, a dotação orçamentária tem que constar no Orçamento, sob pena de ter que pedir suplementação,
tendo que constar na LDO, ou seja, são metas, não significa que terão, obrigatoriedade de gastar esses valores. O vereador Damiron questionou
ainda sobre a possibilidade desses valores não “entrarem em caixa”, sendo respondido pelo Sr. Adalberto que se o Estado não fizer o pagamento
esse ano, esses valores terão que constar no próximo orçamento, tendo em vista que o Executivo não pode empenhar se não tiver o recurso, sob
pena de incorrer em crime de responsabilidade. O vereador questionou ainda sobre os gastos com pagamento dos funcionários da prefeitura, se já
ultrapassaram o limite, sendo respondido pelo Controlador Geral que não e que isso é analisado todo mês. Por fim, o vereador Damiron questionou
sobre os remanejamentos do Fundo da Educação para a realização de propagandas, oportunidade em que o contador Daniel explicou que, a verba
que vem somente para a área da educação, pode ser gasta somente com esta, devendo atender inclusive o percentual fixado na lei, porém, o valor
excedente, pode ser remanejado, tanto que se não puder remanejar, o próprio sistema SICOM, rejeita a operação. Após as explanações, o
presidente agradeceu a presença de ambos os servidores da Prefeitura Municipal e prosseguiu a reunião, solicitando que o secretário fizesse a
leitura do Projeto de Lei nº 3.788, oportunidade em que o vereador Damiron solicitou que constasse em ata que esse projeto não passou na
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Comissão que faz parte, tendo o presidente questionado aos vereadores e membros das comissões se eram da vontade dos mesmos que o projeto
fosse votado, sendo respondido afirmativamente. Após a leitura da LDO, passou-se à leitura e votação de suas Emendas, sendo aprovadas as
Emendas de nº 01 a 06 e 30, todas de autoria do vereador Amir; as Emendas de nº 07 a 17, de autoria do vereador Edson; as Emendas nº 18 a 29 e
31, de autoria do vereador Damiron, sendo rejeitada somente a Emenda nº 32. Passado à votação do Projeto 3.788, foi aprovado pela maioria em
primeiro e segundo turnos, votando contra somente o vereador Damiron, justificando seu voto no fato de não ter tido reunião das comissões e da
ausência de pessoas do Poder Executivo na Audiência Pública, realizada na Câmara Municipal no dia 11/06/2019. O Projeto nº 3.804/2019, do
Poder Executivo, que Autoriza o Município de Monte Carmelo a celebrar convênio com o Sindicato dos Produtores Rurais de Monte Carmelo, foi
lido, sendo apresentada Emenda pelos vereadores Amir e Damiron, a fim de aumentar o valor do convênio para duzentos mil reais. Usou a palavra
o Sr. Pablo Cardoso, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, falando sobre a importância do convênio no desenvolvimento da Expomonte.
Também usou a palavra o vereador Carlos, o qual parabenizou o presidente do Sindicato, afirmando ser favorável ao projeto de lei e explicando
ser contra a emenda, uma vez que esta é inconstitucional. Colocada em votação a Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 3.804/2019, a mesma
foi rejeitada pela maioria. Colocado em votação o Projeto de Lei nº 3.804/2019, foi aprovado por unanimidade. Requerimento nº 59/2019, de
autoria do vereador Damiron de Souza Oliveira, aprovado. Requerimento nº 60/2019, de autoria de todos os vereadores, aprovado. Requerimento
nº 61/2019, de autoria do vereador Edson Montes Mundim, aprovado. Antes de encerrar a reunião, foi lido o Ofício do Conselho Tutelar nº
124/2019, informando sobre a segunda fase do processo de escolha para Conselheiros Tutelares. Nada mais havendo a tratar e cumprida a
finalidade da reunião, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a mesma. Eu, Amir Campos Ferreira-Batata, Secretário, lavrei a
presente ata em 18 de junho de 2019.
AMIR CAMPOS FERREIRA
CARLOS ALEXANDRE CUNHA
DAMIRON DE SOUZA OLIVEIRA
EDMILSON DE OLIVEIRA
EDSON MONTES MUNDIM
FÁBIO JOSE GONÇALVES
GLACIR DALL AGNOL – TIRE
JOSÉ EURIPEDES MACHADO
SIDICLEY DE SOUZA PERES

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
EM BRANCO

Pág. 26

3 – DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OUTROS
3.1 – BALANCETES MENSAIS
EM BRANCO
3.2 – DETALHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS
EM BRANCO
3.3 – PORTARIAS
EM BRANCO
3.4 – DEMAIS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, INFORMATIVOS
EM BRANCO

EXPEDIENTE
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO LEGISLATIVO - DOEL
VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAS DA CÂMARA MUNICIPAL
DE MONTE CARMELO
RESPONSÁVEL:
SILAS GOMES DA SILVA – comunicacao@camaramontecarmelo.mg.gov.br
TELEFONE:(34)3842-1100 - RAMAL 28
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