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1 – DOCUMENTOS PROCESSO LEGISLATIVO
1.1 - – PAUTA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES
PROJETO DE LEI Nº 3.863/2020, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020.
INSTITUI A “FICHA LIMPA MUNICIPAL” NA NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA CARGOS DE
PROVIMENTO EM COMISSÃO, AGENTES POLÍTICOS E DESIGNAÇÃO DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA
OU ASSESSORAMENTO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS PODERES
EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais APROVA a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica vedada a nomeação para qualquer cargo de provimento em comissão, inclusive cargos de agente político, no âmbito da
administração direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, de quem incorra em qualquer das hipóteses de inelegibilidade
enumeradas no artigo 1º da Lei Complementar 64/1990 e suas alterações.
Parágrafo único. A vedação prevista no caput não se aplica aos crimes culposos e àqueles definidos em lei como de menor potencial
ofensivo, nem aos crimes de ação penal privada.
Art. 2º. Fica impedida a nomeação para cargos em comissão de pessoas com débitos inscritos em dívida ativa municipal, se não
houver causa suspensiva de inexigibilidade do mesmo.
Parágrafo Único. O impedimento também se aplica às pessoas que são sócias majoritárias de pessoas jurídicas de direito privado,
inscritos em dívida ativa municipal, se não houver causa suspensiva de inexigibilidade da mesma.
Art. 3º. Para nomeação nos cargos de provimento em comissão, inclusive cargos de agente político, o indicado deverá apresentar
declaração de que não se enquadra em nenhuma das causas de inelegibilidade enumeradas no artigo 1º da Lei Complementar 64/1990 e suas
alterações, e cópia de certidão negativa de débitos com a fazenda municipal.
Art. 4º. Os servidores efetivos designados para ocupar funções de direção, chefia e assessoramento, na administração direta e indireta
do Município, também devem apresentar declaração de que não incorrem nas vedações de que trata o art. 1º, sendo impedida a nomeação para
ocupação dessas funções quando o servidor estiver inserido nas hipóteses de inelegibilidade.
Art. 5°. Todos os atos efetuados em desobediência às vedações previstas nesta Lei serão considerados nulos a partir da sua vigência.
Art. 6°. Caberá ao Poder Executivo Municipal e ao Poder Legislativo Municipal a fiscalização de seus atos em obediência à presente
lei, com a possibilidade de requerer aos órgãos competentes informações e documentos complementares necessários para o cumprimento das
exigências legais.
Art. 7°. Os chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, dentro do prazo de sessenta dias, contados da publicação da lei,
promoverão a exoneração dos atuais ocupantes de cargos de provimento em comissão, bem como a cessão das funções de direção, chefia e
assessoramento dos servidores efetivos, enquadrados nas vedações previstas no art. 1° e 2º.
Art. 8°. As denúncias de descumprimento da lei deverão ser encaminhadas ao Ministério Público e à Controladoria Geral do
Município, que ordenarão, conforme suas atribuições, as providências cabíveis na espécie.
Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, MG, 11 de Fevereiro de 2020.
Damiron de Souza Oliveira
Vereador
MENSAGEM JUSTIFICATIVA
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A Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar nº 135/2010) manifestou-se como um exemplo do exercício da cidadania e
democracia, representando um marco moralizador em nosso país ao determinar o impedimento de políticos condenados pela justiça
concorram às eleições.
No entanto, a Lei Federal veda que pessoas que possuam vida pregressa inidônea concorram a cargos eletivos, mas não impede
que essas mesmas pessoas possam ocupar cargos comissionados ou de confiança, onde igualmente estariam lidando com a coisa pública.
Assim sendo, a Lei Municipal garantirá que as vedações da Lei Federal sejam estendidas também para as nomeações dos
Poderes Executivo e Legislativo local, livrando a Administração Municipal dos julgados e condenados pela justiça que tenham cometido
crimes contra o erário público, crimes eleitorais, crimes ambientais, abuso de autoridade, lavagem de dinheiro, crimes análogos à
escravidão, crimes contra a vida e a dignidade sexual, demitidos do serviço público, entre outras tipificações.
O projeto de lei que se apresenta e um clamor da sociedade e está se difundindo também por muitos outros municípios.
Por essa razão, entendemos que o projeto, que propõe a instituição da “Ficha Limpa Municipal”, ampliando os rigores da Lei
para além dos agentes políticos eleitos, que já passaram pelo crivo da Justiça Eleitoral, atingindo os servidores nomeados para as funções
de direção, chefia ou assessoramento, cargos de provimento em comissão e os agentes políticos no âmbito do Município (Secretários/as),
dá mais um passo a fim de proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício das funções públicas, assim como aproxima
os anseios da população do Poder Público que efetivamente se deseja.
Sendo estas as justificativas que anexamos ao presente Projeto de Lei, solicitamos o apoio dos colegas Edis para apreciação e
posterior aprovação, reafirmando nesta oportunidade, protestos de estima e apreço.
Monte Carmelo , MG, 11 de Fevereiro de 2020.
Damiron de Souza Oliveira
Vereador

PROJETO DE LEI Nº 3.864 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2020.
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO - MINAS
GERAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVA a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Conselho Municipal de Saneamento Básico do Município de Monte Carmelo - Minas Gerais, órgão colegiado de composição
paritária, de natureza consultiva, com a finalidade de aprimorar as políticas públicas voltadas ao saneamento básico, bem como proceder com a
elaboração de estudos e projetos voltados a esta área, conforme disposto na Lei Federal nº. 11.445/2007 e no Decreto Federal nº. 7.217/2010.
Art. 2º Compete ao Conselho Municipal de Saneamento Básico de Monte Carmelo:
I – elaborar seu regimento interno;
II – participar dos processos de implementação da Política Municipal de Saneamento Básico;
III – emitir pareceres sobre as propostas de alteração da lei da Política Municipal de Saneamento Básico;
IV - encaminhar ao DMAE, sugestões e propostas de melhoria como medida de aprimoramento dos serviços púbicos voltados ao
saneamento;
V – articular-se com outros conselhos existentes nos Municípios adjacentes e no Estado com vistas à implementação do Plano
Municipal de Saneamento Básico;
VI – contribuir com o aprimoramento da organização e prestação dos serviços de saneamento básico no Município;
VII - promover campanhas, encontros, palestras, seminários e outros eventos sobre temas ligados ao saneamento básico;
VIII - estabelecer integração com órgãos estaduais, federais e internacionais, oficiais ou privados, bem como com municípios
limítrofes, o que diz respeito a questões de saneamento básico, de pesquisa e demais atividades voltadas à defesa do Meio Ambiente;
IX - propor e incentivar ações de caráter educativo para a formação da consciência pública visando à proteção, conservação e
melhoria do saneamento básico;
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X - propor a criação de programas municipais de educação ambiental relacionados ao saneamento básico;
XI - exercer outras atribuições que lhe forem delegadas, desde que estejam em consonância com o Regimento Interno.
Art. 3º O controle social dos serviços públicos de saneamento básico do Município de Monte Carmelo será exercido por seu conselho, que será
composto por 09 (nove) membros e respectivos suplentes, sendo:
I – 01 (um) membro da livre escolha do Chefe do Executivo, que o presidirá;
II – 01 (um) representante do DMAE;
III – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agronegócio e Meio Ambiente;
IV – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos;
V – 01 (um) representante da Procuradoria Geral do Município;
VI – 01 (um) representante indicado pelo Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo;
VII – 01 (um) representante do CODEMA - Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental;
VIII – 01 (um) representante da Associação dos Usuários de Água da Região de Monte Carmelo;
IX – 01 (um) usuário/consumidor dos serviços de saneamento básico, indicado pelo Lions Clube de Monte Carmelo.
§ 1º A designação dos membros responsáveis por compor este Conselho se dará mediante a expedição de Portaria pelo Poder Executivo.
§ 2º As funções exercidas na qualidade de membro deste Conselho, serão consideradas serviço público relevante, não sendo cabível qualquer
remuneração ou contraprestação de natureza pecuniária.
§ 3º Os membros do Conselho e seus respectivos suplentes terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzido por igual período.
Art. 4º As reuniões ordinárias do Conselho de Controle Social de Saneamento Básico serão realizadas ao menos uma vez a cada semestre e as
extraordinárias sempre que convocadas por seu Presidente ou pela maioria absoluta de seus membros, salvo disposição contrária do Regimento
Interno.
Art. 5º O Conselho Municipal de Saneamento Básico não terá estrutura administrativa própria, cabendo ao Executivo e o DMAE garantir o apoio
administrativo e os meios necessários à execução dos trabalhos.
Art. 6º O Conselho deliberará, em reunião própria, suas regras de funcionamento que comporão seu regimento interno, o qual deverá ser elaborado
e aprovado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da publicação do Portaria de nomeação dos titulares.
Art. 7º Está lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo – MG, 05 de fevereiro de 2020.
SAULO FALEIROS CARDOSO
Prefeito Municipal
IOLANDA GOMES SUNAHARA
Procuradora Geral do Município
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1.6- EMENDAS AOS PROJETOS DE LEIS, RESOLUÇÕES, DECRETOS LEGISLATIVOS E EMENDAS A LEI
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1.7– REQUERIMENTOS
EM BRANCO
1.8– INDICAÇÕES
EM BRANCO
1.9- MOÇÕES
EM BRANCO
1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
EM BRANCO
1.11- RESOLUÇÕES
EM BRANCO
1.12- DECRETOS LEGISLATIVOS
EM BRANCO
1.13- EMENDA A LEI ORGANICA
EM BRANCO
1.14- REQUERIMENTO DE USO DA TRIBUNA
EM BRANCO
1.15- DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES A TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA OU REUNIÃO DOS VEREADORES
EM BRANCO
1.16 – ATA DAS REUNIÕES
EM BRANCO
2 –DOCUMENTOS PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2.1 – SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS
COTAÇÃO PRÉVIA
Prezado Fornecedor,

A Câmara Municipal de Monte Carmelo, através do Departamento de Compras e Licitações e da Comissão Permanente de Licitação, tendo em vista
a intenção de contratar os serviços listados a abaixo, através de pregão presencial, solicita caso seja de interesse desta empresa, encaminhar orçamento
dos respectivos serviços, a fim de se verificar o preço de mercado para futura elaboração do edital do pregão.
ITEM

1

QNT.

ITENS

12 meses

LINK DEDICADO de 8 MBPS, OBRIGATORIAMENTE EM FIBRA
OPTICA
– Gerenciamento e atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana;
– Endereço de Ip Público Fixo, 06 (seis);
– Acesso e transferência de dados ilimitados;
– Taxa de transferência de 8 Mbits/segundo (100% dedicado), sem limite de tráfego
mensal e sem compartilhamento de banda no backbone. Além disso, deverá instalar
e configurar o roteador de acesso à rede;
– A empresa contratada deverá fornecer toda infra-estrutura necessária para a
disponibilização da conexão do link dedicado até o local de instalação, incluindo
cabos, roteador gerenciado pela contratada e outros;
– A empresa proponente deverá oferecer garantia de nível de serviço, assegurando
disponibilidade mínima anual de acesso de 99,6% e tempo máximo de resolução
para problemas críticos de até 4 horas;

Valor Unit.
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Valor
Global

– A empresa contratada deverá fornecer 6 números de Ips publico valido, no
mínimo, para a Contratante, todos válidos e sem qualquer tipo de filtro ou bloqueio;
– A conexão oferecida não deve sofrer qualquer tipo de filtragem, bloqueio, traffic
shaping ou qualquer outra prática que prejudique o desempenho do acesso ou
comprometa a confidencialidade dos dados circulantes pela mesma;
- A conexão oferecida só devera sofrer qualquer tipo de filtragem, bloqueio ou
qualquer outra pratica de segurança se for solicitado pela CONTRATANTE;
– O link dedicado deverá ser fornecido por meio físico (cabo);
– Suporte a VPN;
– Sem limites de conexões e seções simultâneas;
– Sem necessidade de provedor.

2

12 meses

3

12 meses

LINK BANDA LARGA de 150 MBPS
Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias por
semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados
trafegados, porta lógica ou serviço exceto por solicitação expressa do
CONTRATANTE;
O serviço de Banda Larga possui IP Público dinâmico. O licitante deverá fornecer os
equipamentos necessários para o enlace. Os acessos à internet solicitados devem ser
entregues operacionais.
LINK BANDA LARGA de 20 MBPS
Não possuir nenhum tipo de restrição de uso, operando 24 horas por dia, 7 dias por
semana, sem limite de quantidade de dados trafegados, nem restrição de tipo de dados
trafegados, porta lógica ou serviço exceto por solicitação expressa do
CONTRATANTE; O serviço de Banda Larga possui IP Público dinâmico. O licitante
deverá fornecer os equipamentos necessários para o enlace. Os acessos à internet
solicitados devem ser entregues operacionais.

Caso a CONTRATADA não tenha em seu portfólio a velocidade especificada no edital, poderá atender com a velocidade disponível
imediatamente superior à solicitada, mas deverá faturar com a velocidade solicitada.
Os equipamentos necessários para conexão, como router, modem e qualquer outro que seja necessário para disponibilização do
serviço deverão ser fornecidos pela contratada na modalidade comodato.
Salientamos que o este orçamento pode ser entregue na Câmara Municipal de Monte Carmelo, no endereço: Av. Dona Clara, 36 Bairro Langoni ou
através
do
correio
eletrônico
compras@camaramontecarmelo.mg.gov.br
e
obtido
também
no
site:
http://www.camaramontecarmelo.mg.gov.br/licitacoes.
Salientamos que em caso de não haver interesse de fornecimento de algum item, favor colocar o valor R$ 0,00 (zero), nos espaços para valor
unitário e valor global.
Solicitamos ainda que a cotação de preço seja devolvida em papel timbrado da empresa, devendo conter: endereço, razão social, número
do CNPJ, ser preenchida digitada ou datilografada, sem rasuras, e assinada pelo representante da empresa.
Atenciosamente,
DEYVID JÚNIO DA SILVA
Presidente CPL

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
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2.6 - CONTRATOS
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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
Abertura de processo administrativo: 006/2020
OBJETO – Contratação de serviço de internet para a Câmara Municipal de Monte Carmelo.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 002/2020

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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