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1 – DOCUMENTOS PROCESSO LEGISLATIVO
1.1 - – PAUTA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES
EM BRANCO
1.2 - PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS E COMPLEMENTÁRIAS
EM BRANCO
1.3- PROJETO DE RESOLUÇÃO
EM BRANCO
1.4- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
EM BRANCO
1.5- PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA
EM BRANCO
1.6- EMENDAS AOS PROJETOS DE LEIS, RESOLUÇÕES, DECRETOS LEGISLATIVOS E EMENDAS A LEI
ORGÂNCIA
EM BRANCO
1.7– REQUERIMENTOS
EM BRANCO
1.8– INDICAÇÕES
EM BRANCO
1.9- MOÇÕES
MOÇÃO DE PESAR Nº 003/2019, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2019.
Os vereadores que a esta subscrevem, requerem que após tramitação regimental seja consignado uma MOÇÃO DE PESAR em razão do
falecimento de JOANA DARC CAMPOS SOUZA.
Tratava-se de pessoa muito querida não só pelos parentes e familiares, mas também admirada por todos os amigos e pessoas que a conhecia ou
que com ela convivia e o seu passamento será muito sentido por todos.
Que o teor desta seja encaminhado aos familiares de Joana Darc Campos Souza, dando-lhes conhecimento do sentimento de dor e pesar por parte
dos membros desta Casa de Leis, em razão do seu falecimento e que rogam a Deus, o conforto espiritual para todos.
Monte Carmelo, 13 de Fevereiro de 2019.
Amir Campos Ferreira-Batata

Fábio Jose Gonçalves

Damiron de Souza Oliveira

Carlos Alexandre Cunha

Edson Montes Mundim

Glacir Dall Agnol-Tire

Edmilson de Oliveira

Jose Eurípedes Machado

Sidicley de Souza Peres

MOÇÃO DE APLAUSO Nº 004/2019, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2019.
O vereador que a esta subscreve requere que após tramitação regimental seja consignado uma MOÇÃO DE APLAUSO à ESCOLA
ESTADUAL GREGORIANO CANÊDO, extensivamente aos Diretores, professores e alunos premiados na OBMEP – Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas, onde vem obtendo medalhas desde o ano de 2009 e com a escola sendo premiada também nos anos de 2016, 2017
e 2018.
Que o teor desta seja encaminhada à Escola Estadual Gregoriano Canedo, dando-lhes conhecimento do Aplauso por parte dos membros desta
Casa de Leis em razão dos relevantes resultados na Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas-OBMEP, onde a mencionada instituição de
ensino, professores e alunos (relação em anexo), conseguiram medalhas nesta importante competição nacional de matemática.
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Monte Carmelo, 13 de Fevereiro de 2019.
CARLOS ALEXANDRE CUNHA
Vereador

1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº3.763 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2019.
“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL 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 Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, via Decreto, crédito adicional de natureza especial, no orçamento do
Município no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), visando à criação de nova dotação orçamentária, conforme segue abaixo:
Órgão
02 - Poder Executivo
Entidade
02 - Prefeitura Municipal
Unidade
25 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Sub-Unidade
03 - Manutenção Desenvolvimento Ensino 25%
Função
12 - Educação
Subfunção
365 - Educação Infantil
Programa
4010 - Educação Básica com qualidade para todos
Projeto/Atividades
2.249 - Distribuir Material Didático - Pedagógico

Elemento

3.3.90.30.00.00
Consumo

–

Material

de

Fte Recursos:
146
Outras
Transferências
de
Recursos do FNDE

Valor:
R$ 20.000,00

Total Geral: R$ 20.000,00
Art. 2º. Para cobertura do crédito adicional de natureza especial aberto por esta Lei serão utilizados como fonte de recursos a anulação parcial e/ou
total do orçamento vigente, conforme detalhado abaixo:
Órgão
Entidade
Unidade
Sub-Unidade
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividades

02 - Poder Executivo
02 - Prefeitura Municipal
25 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
03- Manutenção Desenvolvimento Ensino 25%
12- Educação
361 - Ensino Fundamental
4010 - Educação Básica com qualidade para todos
2.246 - Manutenção dos Prédios da Rede de Educação Básica

Elemento

4.4.90.51.00.00
Instalações

-

Obras

e

Fte Recursos:
146
Outras
Transferências
de
Recursos do FNDE

Valor:
R$ 20.000,00

Art. 3º. Fica autorizada a Suplementação, se necessário, até o limite de 40% (quarenta por cento) do crédito ora aberto e incorporado ao orçamento
vigente.
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Monte Carmelo – MG, 13 de fevereiro de 2019.
FÁBIO JOSÉ GONÇALVES
Presidente
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.764 DE 13 DE FEVEREIRO 2019.
“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO A CELEBRAR CONVÊNIO
COM A ADEMC – ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES DE MONTE CARMELO”.
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 Município de Monte Carmelo autorizado a celebrar convênio com a ADEMC – Associação de Deficientes de Monte Carmelo, CNPJ
nº 22.229.389/0001-84, cujo objeto será a realização do transporte escolar de alunos, com deficiência física ou inabilitados, em veículos apropriados.
Art. 2º. O convênio observará o valor global de R$ 63.800,00 (sessenta e três mil e oitocentos reais), devendo o pagamento ser efetivado em 11
(onze) parcelas mensais, no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais).
Art. 3º. Para atender as despesas decorrentes desta Lei será utilizada a seguinte dotação, consignada no orçamento vigente:
Ficha: 287
Dotação Orçamentária: 02.02.25.03.12.361.4010.2.241.33.50.43.00.00
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo/MG, 13 de fevereiro de 2019.
FÁBIO JOSÉ GONÇALVES
Presidente
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.765 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2019.
“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO A CELEBRAR O
CONVÊNIO COM A ADEMC – ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES DE MONTE
CARMELO”.
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 Município de Monte Carmelo autorizado a celebrar convênio com a ADEMC – Associação de Deficientes de Monte Carmelo, CNPJ
nº 22.229.389/0001-84, cujo objeto será a realização do transporte dos pacientes, com deficiência física ou inabilitados, em veículos apropriados.
Art. 2º. O convênio observará o valor global de R$ 63.800,00 (sessenta e três mil e oitocentos reais), devendo o pagamento ser efetivado em 11
(onze) parcelas mensais, no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais).
Art. 3º. Para atender as despesas decorrentes desta Lei será utilizada a seguinte dotação, consignada no orçamento vigente:
Ficha: 797
Dotação Orçamentária: 02.04.36.03.10.302.4005.2.321.33.50.43.00.00
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo/MG, 13 de fevereiro de 2019.
FÁBIO JOSÉ GONÇALVES
Presidente

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº3.766 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2019.
Dispõe sobre o parcelamento de débitos tributários e não tributários da Administração
direta e indireta e dá outras providências.
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O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU e o Prefeito Municipal SANCIONA a seguinte
Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder benefício fiscal aos contribuintes e devedores da Fazenda Pública Municipal,
tanto da Administração Direta quanto indireta, que efetuarem o pagamento de seus débitos tributários e não tributários, ou firmarem termo de
confissão de dívida para pagamento parcelado nos termos desta Lei.
Art. 2º - Os débitos tributários e não tributários de que tratam a presente Lei são os considerados vencidos até o ano fiscal de 2018, ou seja,
31/12/2018 e que tenham valor igual ou superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais), os quais poderão ser parcelados em até 60 (sessenta) parcelas,
permanecendo como fator de atualização dos débitos o índice relativo ao INPC, com os seguintes descontos nos juros e multas:
I – 100% (cem por cento) para pagamento à vista;
II – 60% para pagamento em até 04 (quatro) parcelas;
III – 40% para pagamento em até 12 (doze) parcelas;
IV – 0% para parcelamentos acima de 12 (doze) parcelas.
Art. 3º - Aos contribuintes e devedores, com débitos inferiores a 9.000,00 (nove mil reais), que confessarem seus débitos, poderão firmar termo de
parcelamento para pagamento em até 24 (vinte e quatro) vezes, de forma mensal, podendo ser concedidos os seguintes descontos nos juros e multas:
I – 100% (cem por cento) para pagamento à vista;
II – 60% para pagamento em até 04 (quatro) parcelas;
III – 40% para pagamento em até 8 (oito) parcelas;
IV – 0% para parcelamentos acima de 8 (oito) parcelas.
Art. 4º - Os benefícios previstos nos arts. 2º e 3º serão estendidos aos contribuintes e devedores cobrados em juízo, desde que, se tiverem embargado
a execução ou de qualquer forma impugnado a pretensão do Município, desistam dos embargos ou impugnação e efetuem o pagamento do débito.
§ 1º - O parcelamento efetuado nos termos desta lei abrangerá o principal, juros, multa, atualização monetária e demais encargos previstos em lei ou
contrato, apurados à época de sua concessão, inclusive, aquele constituído somente de multa isolada por descumprimento de obrigação tributária
acessória.
§ 2º - O parcelamento concedido deverá ser pago mensalmente em parcelas iguais e sucessivas, a partir da data do deferimento do requerimento,
sem prazo de carência, sendo que cada parcela não terá valor inferior a R$ 50,00 (cinquenta reais) para pessoa física e R$ 200,00 (duzentos reais)
reais para pessoa jurídica.
§ 3º - O não cumprimento do referido termo de parcelamento, nos termos desta lei, com atraso no pagamento por mais de 60 (sessenta) dias
consecutivos, ou por 02 (duas) parcelas alternadas perderão os benefícios de redução de juros e multa moratória, voltando o débito aos valores
confessados, dando, assim ensejo à imediata execução fiscal a ser promovida pelo Município.
§ 4° - As reduções (descontos) de que trata esta Lei, não se acumulam com outras previstas na Legislação Tributária em razão da data de pagamento,
nem com qualquer outro benefício de mesma natureza.
§ 5° - O crédito tributário de que trata este artigo, será atualizado até a data do efetivo parcelamento.
§ 6º - Os benefícios previstos neste artigo não alcançam as importâncias já recolhidas.
§ 7° - Os contribuintes que parcelarem seus débitos, terão certidão positiva com efeito de negativa, com prazo de validade não superior a 60 (sessenta)
dias, somente após o pagamento da 1ª (primeira) parcela, que deverá ser efetuada no ato do deferimento do requerimento.
Art. 5° - O parcelamento ficará sem efeito, motivando a antecipação de todas as parcelas vincendas quando:
I – em se tratando de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, caso haja venda do imóvel sobre o qual tenham recaído as dívidas parceladas e
ainda não vencidas, quando, inclusive, a liquidação do saldo remanescente, deverá preceder à respectiva transmissão do bem;
II – em qualquer caso, havendo declaração de falência ou recuperação judicial e,
III – em havendo inadimplência no pagamento das parcelas.
Parágrafo único - O não cumprimento do parcelamento nas condições estabelecidas nesta Lei, implica em sua desistência e em cancelamento
automático, com restabelecimento pleno da dívida e restauração das deduções eventualmente concedidas, subtraídos os valores pagos.
Art. 6° - O pedido de parcelamento importa em confissão irretratável e extrajudicial do débito e, implica em expressa renúncia a qualquer defesa ou
recurso administrativo ou judicial, bem como na desistência em relação aos já interpostos.
Art. 7° - O devedor poderá promover a liquidação antecipada, total ou parcial do crédito parcelado.
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Art. 8° - Os créditos, objetos de parcelamentos pretéritos, efetivados antes da vigência desta Lei, poderão, uma única vez, no interesse e conveniência
do contribuinte, serem objeto de novo parcelamento, observados os critérios, limites e condições desta Lei, consolidando-se o saldo devedor,
atualizado na data do requerimento do novo parcelamento.
Art. 9º - Na hipótese de ação judicial ajuizada pelo contribuinte, a concessão do benefício de que trata esta Lei fica condicionada à desistência da
ação e ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, se for o caso.
Art. 10 - Às dívidas tributárias já prescritas deverão ser dadas a respectiva baixa no sistema e, por consequência, não poderá haver recusa no tocante
à emissão de certidão negativa de débito (CND).
Art. 11 - Os contribuintes e devedores da Fazenda Municipal, poderão utilizar-se dos benefícios desta Lei, no período compreendido entre a sua
publicação até o dia 31 de maio de 2019.
Art. 12 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo/MG, 13 de fevereiro de 2019.
FÁBIO JOSÉ GONÇALVES
Presidente
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.768 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2019.

“Autoriza o município de Monte Carmelo a desafetar de
categoria de uso comum para de uso dominical e a doar o bem
público que menciona ao Estado de Minas Gerais para uso do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais e da outras providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE CARMELO (MG), Senhor
Saulo Faleiros Cardoso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a
Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona, a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desafetar, da
categoria de uso comum [Praça Mário Moreira], para de uso dominical e a doar ao Estado de Minas Gerais, para uso do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 91, inciso I, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Monte Carmelo, bem imóvel público localizado
nesta municipalidade, de propriedade do Município de Monte Carmelo com as seguintes especificações:
I - Lote de nº 01 da Quadra U (destinado a Praça Mario Moreira), sito na Avenida Brasil Oeste, no Bairro Jardim Zeny, nesta cidade de
Monte Carmelo/MG, com área total de 5.104,38 m², constante na matrícula 41.438 do Livro 02 do CRI local, com os seguintes limites
e confrontações: Inicia-se descrição deste perímetro no vértice 1, de coordenadas Longitude: 47º30’45.608”W e Latitude 18º44’03.617”S
e Altitude: 884,56m; deste, segue confrontando com os seguintes azimutes e distâncias: 18º23’56” e 60,26m, até o vértice 2, Longitude:
47º30’44.932”W e Latitude 18º44’01.767”S e Altitude: 883,04m, 108º11’39” e 85,00m até o vértice 3, Longitude: 47º30’42.189”We
Latitude 18º44’2.667”S e Altitude: 883,99m, 198º24’17” e 59,93m até o vértice 4, Longitude: 47º30’42.862”W e Latitude
18º44’04.506”S e Altitude: 885,46m; 287º58’05” e 85,00m até o ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro tendo como datum o SIRGAS2000. A área foi obtida pelas
coordenadas cartesianas locais referenciada ao Sistema Geodésico local SGL-SIGEF. Todos os azimutes foram calculados pela fórmula
do Problema Geodésico Inverso Puissant. Perímetro e Distâncias foram calculados pelas coordenadas cartesianas geocêntricas.
Art. 2º - A doação prevista no art. 1º, inciso I, desta Lei, tem por finalidade a construção do novo Fórum da Comarca de Monte Carmelo/MG, para
uso exclusivo do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Art. 3º - São condições e encargos a serem observadas pelo donatário:
I.
Adequar as edificações com as normas urbanísticas e ambientais em nível Federal, Estadual e Municipal;
II.
O imóvel será gravado no momento da lavratura da escritura pública de doação, com as cláusulas de inalienabilidade,
impenhorabilidade e imprescritibilidade.
Art. 4º - O não cumprimento dos encargos e condições estabelecidos no art. 3º, sem razão que justifique o inadimplemento, implicará na reversão
automática do imóvel ao patrimônio público municipal, com todas as benfeitorias nele edificadas, independentemente de qualquer notificação ou
interpelação judicial e extrajudicial, sem que caiba a donatária direito a qualquer indenização, seja a que título for.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando qualquer disposição em contrário.
Monte Carmelo, 13 de fevereiro de 2019.
FÁBIO 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 1º Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais. Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois
mil e dezenove, às 17:05 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 leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. Antes do início foi lido a composição das Comissões Permanentes da Casa para o
Anuênio de 2019. Na Ordem do Dia foi lida a Moção de Aplauso nº 001/2019, de todos os vereadores, aos bombeiros que atuaram na tragédia de
Brumadinho-MG. Moção aprovada por unanimidade. Requerimento nº 001/2019, de todos os vereadores, aprovado por unanimidade. Projeto de
Lei nº 3.761/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a criar mutirão médico cirúrgico para pacientes em fila de
espera na rede municipal de saúde que especifica. Falou o vereador Amir Campos Ferreira-Batata, que falou pela iniciativa do projeto de Lei que irá
beneficiar muitas pessoas e pediu que fosse redigido oficio ao Executivo Municipal pedindo projetos semelhantes para outras especialidades. Projeto
aprovado por unanimidade em 1º e 2º turnos. Projeto de Lei nº 3.762/2019, de autoria do Executivo Municipal que autoriza o Poder Executivo
Municipal a realizar transferência de recursos financeiros à associação de estudantes e dá outras providências. Antes da discussão do projeto, foi
pedido pelo vereador Damiron de Souza Oliveira, que fosse lida a ata da reunião dos vereadores com os alunos, realizada no dia anterior, o que foi
feito pelo Secretário Amir Campos Ferreira-Batata. Usou a tribuna o advogado Dr. Rafael Costa Mendes, que falou a respeito do presente projeto,
dizendo que o novo projeto veio modificado, o anterior previa 250.000 reais e sem associação e que este projeto pegou os alunos de calça-curta, e
que não dá tempo de montar a Associação e que mais uma vez o projeto não atende os estudantes. Disse que foi aumentando 50.000 reais, mas não
é suficiente, e que o Poder Público pode remanejar a verba de outro setor para atender os alunos. Que os estudantes precisam estudar e que alguns
podem perder as bolsas. Falou de verbas com publicidade e outras verbas que foram aumentadas e não custa tirar um pouco de dinheiro para atender
esses alunos, que serão os futuros profissionais desta cidade. Disse que o esforço desses alunos precisa ser reconhecido. Pediu para que o projeto
fosse rejeitado e que fizesse outra negociação em favor dos alunos. Usou a tribuna também o aluno Paulo Roberto de Oliveira, que falou que mais
uma vez vem a Câmara dizer que não encontrou nenhuma solução para os alunos. Citou como exemplo o trabalho do Sidicley com os cachorros e
perguntou se a população parasse de ajudar, se o salário dele dava para sustentar o projeto, disse que a situação dos estudantes era do mesmo jeito.
Disse que em outubro o Vice-Prefeito disse que ia trazer uma solução e até hoje essa solução não apareceu. Disse que ninguém é obrigado a estudar
em escola da cidade, que o interesse é que todos estudem na FUCAMP. Falou também a Procuradora Geral do Municipio Yolanda Gomes Sunahara,
que disse que o transporte universitário não é obrigado a custear o ensino superior e leu um parecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais. Disse que o Executivo apresentou o presente projeto de lei após rigorosa análise financeira, devido à falta de repasse por parte do governo
do Estado. Falou a respeito da lei que é autorizativa e não obrigatória, mas que o Municipio está propondo arcar com o valor de 300.000 reais, e que
o Municipio não tem como arcar novamente com transporte gratuito como ja foi em anos passados. Falou do adiamento das aulas do município
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devido a falta de dinheiro para com as despesas com professores e transporte de alunos. Usou a palavra o vereador Amir Campos Ferreira-Batata,
que disse que os 300.000 reais que pretende repassar para os alunos, que seja feito reforma nos ônibus e oferecesse o transporte de qualidade. Foi
feito um pedido de vistas pelo vereador Amir Campos Ferreira-Batata, que foi aprovado por maioria, votando contra, quatro vereadores. Nada mais
havendo a tratar e cumprida a finalidade da reunião, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, Amir Campos Ferreira,
Secretário, lavrei a presente ata em 05 de janeiro de 2019.

2 –DOCUMENTOS PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2.1 – SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.2 - ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.3 – EDITAL DE LICITAÇÃO
EM BRANCO
2.4 – ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.5 – HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.6 - CONTRATOS
EM BRANCO
2.7 – EXTRATO DECONTRATO
EM BRANCO
2.8 – AVISO DEDISPENSA/INEXIGIBILIDADE
EM BRANCO
2.9 – DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES AOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES ECOMPRAS
EM BRANCO
3 – DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OUTROS
3.1 – BALANCETES MENSAIS
EM BRANCO
3.2 – DETALHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS
EM BRANCO
3.3 – PORTARIAS
EM BRANCO
3.4 – DEMAIS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, INFORMATIVOS
EM BRANCO
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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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