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1 – DOCUMENTOS PROCESSO LEGISLATIVO
1.1 - – PAUTA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES
EM BRANCO
1.2 - PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS E COMPLEMENTÁRIAS
PROJETO DE LEI Nº 4.080 DE 07 DE MARÇO DE 2022.
“Dispõe sobre o parcelamento de débitos tributários e não tributários da Administração
Direta e dá outras providências”.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder benefício fiscal aos contribuintes e devedores da Fazenda Pública Municipal da
Administração Direta 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 2021, ou seja, 31/12/2021,
e que tenham valor igual ou superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais), os quais poderão ser parcelados em até 60 (sessenta) vezes, 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% (sessenta por cento) para pagamento em até 04 (quatro) parcelas;
III - 40% (quarenta por cento) para pagamento em até 12 (doze) parcelas;
IV - 0% (zero por cento) para parcelamentos acima de 12 (doze) parcelas.
Art. 3º Os contribuintes e devedores com débitos inferiores a R$ 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% (sessenta por cento) para pagamento em até 04 (quatro) parcelas;
III - 40% (quarenta por cento) para pagamento em até 8 (oito) parcelas;
IV - 0% (zero por cento) 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) para
pessoa jurídica.
§ 3º O não cumprimento do referido termo de parcelamento, nos termos desta Lei, com atraso por prazo superior a 60 (sessenta) dias consecutivos
ou por 02 (duas) parcelas alternadas, ensejará a perda dos benefícios de redução de juros e multa moratória, hipótese em que o débito voltará aos
valores confessados e revestir-se-á de aptidão para a imediata execução fiscal a ser promovida pelo município.
§ 4º As reduções ou descontos de que tratam esta Lei não se acumulam com outros previstos na legislação tributária em razão da data de pagamento,
nem com qualquer outro benefício de mesma natureza.
§ 5º 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.
§ 7º 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 efetuado no ato do deferimento do requerimento.
Art. 5º 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, houver 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, houver declaração de falência ou recuperação judicial;
III - houver inadimplência no pagamento das parcelas.
Parágrafo único. O não cumprimento do parcelamento nas condições estabelecidas nesta Lei implica desistência e cancelamento automático, com
restabelecimento pleno da dívida e restauração das deduções eventualmente concedidas, subtraídos os valores pagos.
Art. 6º O pedido de parcelamento importa confissão irretratável e extrajudicial do débito e implica expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso
administrativo ou judicial, bem como desistência em relação àqueles já interpostos.
Art. 7º O devedor poderá promover a liquidação antecipada, total ou parcial, do crédito parcelado.
Art. 8º Os créditos objetos de parcelamentos pretéritos efetivados antes da vigência desta Lei poderão, uma única vez, no interesse e conveniência
do contribuinte, ser 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.
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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 dar-se-á a respectiva baixa no sistema e, por consequência, não poderá haver recusa à emissão de certidão
negativa de débito (CND).
Art. 11 Os contribuintes e devedores da Fazenda Municipal poderão utilizar-se dos benefícios desta Lei até 31 de agosto de 2022.
Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo/MG, 07 de março de 2022.
PAULO RODRIGUES ROCHA
Prefeito Municipal
IOLANDA GOMES SUNAHARA
Procuradora Geral do Município

PROJETO DE LEI Nº4.081 DE 07 DE MARÇO DE 2022.
“Institui o Programa de Recuperação de Créditos do Departamento Municipal de Água
e Esgoto de Monte Carmelo/MG – DMAE e estabelece normas relativas à liquidação
dos débitos na forma que especifica e dá outras providências”.
O povo do Município de Monte Carmelo, por seus representantes legais APROVA a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Programa de Recuperação de Créditos do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Monte Carmelo/MG – DMAE,
destinado a promover, após requerimento escrito protocolizado no Núcleo de Atendimento do DMAE até 31 de dezembro de 2022, a regularização
dos créditos tarifários ou não, vencidos até 31 de dezembro de 2021, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizadas ou não suas cobranças, mediante a
concessão de descontos que incidirão exclusivamente sobre o valor dos juros e das multas, variando da seguinte forma:
I - desconto de 100% (cem por cento) para pagamento à vista em parcela única;
II - desconto de 90% (noventa por cento) para pagamento em até 12 (doze) parcelas;
III - desconto de 80% (oitenta por cento) para pagamento em até 18 (dezoito) parcelas;
IV - desconto de 70% (setenta por cento) para pagamento em até 24 (vinte e quatro) parcelas;
V - desconto de 60% (sessenta por cento) para pagamento em até 30 (trinta) parcelas.
§ 1º Os descontos de que tratam os incisos deste artigo não se acumulam com outros benefícios previstos nas demais legislações, não alcançam as
importâncias já recolhidas, nem os débitos já quitados, e não geram direito à restituição.
§ 2º A negociação dos débitos de que trata esta Lei poderá ser feita por exercício ou por grupo de exercícios mais antigos na forma estabelecida no
caput deste artigo.
§ 3º O pagamento da primeira parcela ou parcela única dar-se-á na data do deferimento, ficando estabelecido para as demais parcelas, nos casos de
parcelamento, o vencimento no prazo de 30 (trinta) dias após a data fixada para o pagamento da primeira, e as demais na mesma data dos meses
subsequentes.
§ 4º O valor da parcela não poderá ser inferior a R$ 20,00 (vinte reais) para pessoa física e R$ 50,00 (cinquenta reais) para pessoa jurídica.
§ 5º O atraso no pagamento de qualquer das parcelas avençadas com base nesta Lei Complementar implicará no acréscimo de juros de 1% (um por
cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela em atraso.
§ 6º No ato do parcelamento junto ao DMAE o usuário deverá assinar Termo de Confissão de Dívida – TCD, no qual haverá reconhecimento
expresso, irrevogável e irretratável do débito, bem como a impossibilidade de sua discussão seja nas vias administrativas ou judiciais.
Art. 2º Os usuários com débitos já parcelados poderão aderir ao Programa de Recuperação de Dívidas de Créditos de titularidade do Departamento
Municipal de Água e Esgoto – DMAE de que trata esta Lei, mediante a formalização de novo termo de confissão de dívida, para obter os benefícios
instituídos por esta Lei.
§ 1º Em havendo a renegociação de dívidas, a negociação anterior será desconsolidada, deduzidas as parcelas pagas, retornando as dívidas ao estado
anterior, com o reestabelecimento de juros, multas, atualização e demais encargos, para que, então, seja possível nova e imediata negociação com a
concessão dos benefícios previstos por esta Lei.
§ 2º Os eventuais créditos gerados por desconsolidação de negociação anterior superiores ao valor da nova negociação realizada com base nesta Lei
não serão restituídos.
Art. 3º As negociações de dívidas que se encontrem em processo de execução fiscal e que forem efetivadas com base no caput do art. 1º provocarão
a suspensão do processo após a confirmação do pagamento da primeira parcela ou de extinção, por advento do pagamento da última ou da parcela
única.
§ 1º As providências judiciais de suspensão e extinção dos executivos fiscais ficarão a cargo da Procuradoria do Departamento Municipal de Água
e Esgoto – DMAE, nos processos respectivos, após encaminhamento do termo de negociação e confirmação do pagamento pelo órgão competente.
§ 2º A suspensão da exigibilidade, para fins de expedição de certidões, será reconhecida após a comprovação da regularidade do parcelamento.
Art. 4º O não cumprimento do parcelamento nas condições estabelecidas nesta Lei implicará em sua desistência, determinando o seu cancelamento
automático e o restabelecimento pleno da dívida, com restauração das deduções concedidas, subtraídos os valores pagos, sem necessidade de
comunicação.
§ 1º Para todos os efeitos legais, considera-se desistente do parcelamento de que trata esta Lei o usuário que se tornar inadimplente por mais de 60
(sessenta) dias.
§ 2º O benefício previsto nesta Lei poderá ser concedido uma única vez.
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§ 3º O devedor poderá promover a liquidação antecipada, total ou parcial, do débito parcelado, caso em que não haverá incidência de deduções.
Art. 5º A solicitação do parcelamento deverá ser formalizada através de requerimento escrito, no Núcleo de Atendimento do Departamento
Municipal de Água e Esgoto – DMAE, especificando-se a forma de pagamento e a condição do requerente em relação ao crédito.
Art. 6º É condição essencial, para o deferimento do benefício de que trata esta Lei, que o devedor, na vigência do acordo, não esteja inadimplente
perante o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Monte Carmelo – DMAE, em relação ao exercício corrente ao da formulação do
requerimento, referente ao imóvel objeto da pretensão.
Art. 7º Os usuários com débitos junto ao DMAE que não aderirem ao programa na data limite prevista no caput do art. 1º ou, aderindo, venham
descumprir com o parcelamento nas condições estabelecidas nesta Lei estarão sujeitos ao protesto extrajudicial da dívida conforme disposto no
parágrafo único do art. 1º da Lei Municipal nº 1.278/2015.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo/MG, 07 de março de 2022.
PAULO RODRIGUES ROCHA
Prefeito Municipal
IOLANDA GOMES SUNAHARA
Procuradora Geral do Município
RICARDO DE CASTRO SILVA
Diretor Geral do DMAE

1.3- PROJETO DE RESOLUÇÃO
EM BRANCO
1.4- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 188/2022, DE 10 DE MARÇO DE 2022.
CONCEDE A COMENDA “ORDEM MUNICIPAL DO MÉRITO MÁRIO PALMÉRIO” NO GRAU COMENDADOR AO SR.
ERNANDES MOTA LEITE.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVA e seu Presidente PROMULGA o seguinte,
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º - Fica concedido ao SR. ERNANDES MOTA LEITE, a Comenda “Ordem Municipal do Mérito Mário Palmério ”, no Grau Comendador.
Art. 2º - A Comenda concedida, na forma do artigo anterior, será entregue ao homenageado em sessão solene da Câmara Municipal de Monte
Carmelo, em data a ser designada pela mesma.
Art. 3º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 10 de Março de 2022.
AMIR CAMPOS FERREIRA-BATATA
Vereador

1.5- PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA
EM BRANCO
1.6- EMENDAS AOS PROJETOS DE LEIS, RESOLUÇÕES, DECRETOS LEGISLATIVOS E EMENDAS A LEI
ORGÂNCIA
EM BRANCO
1.7– REQUERIMENTOS
EM BRANCO
1.8– INDICAÇÕES
EM BRANCO
1.9- MOÇÕES
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EM BRANCO
1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
EM BRANCO
1.11- RESOLUÇÕES
EM BRANCO
1.12- DECRETOS LEGISLATIVOS
EM BRANCO
1.13- EMENDA A LEI ORGANICA
EM BRANCO
1.14- REQUERIMENTO DE USO DA TRIBUNA
EM BRANCO
1.15- DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES A TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA OU REUNIÃO DOS VEREADORES
EM BRANCO
1.16 – ATA DAS REUNIÕES
EM BRANCO
2 –DOCUMENTOS PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2.1 – SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.2 - ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.3 – EDITAL DE LICITAÇÃO
EM BRANCO
2.4 – ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.5 – HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.6 - CONTRATOS
EM BRANCO
2.7 – EXTRATO DECONTRATO
EM BRANCO
2.8 – AVISO DEDISPENSA/INEXIGIBILIDADE
EM BRANCO
2.9 – DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES AOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES ECOMPRAS
EM BRANCO
3 – DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OUTROS
3.1 – BALANCETES MENSAIS
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EM BRANCO
3.2 – DETALHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS
EM BRANCO
3.3 – PORTARIAS
PORTARIA DE Nº 017/2022, DE 08 DE MARÇO DE 2022.
FAZ NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE AVALIAÇÃO QUE ESPECIFICA
O Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são conferidas em lei,
RESOLVE:
Art. 1° - Nomear os servidores CLÍCIA HONORATO PINTO – Mat.0054-2; ELIANY RODRIGUES DE OLIVEIRA DIAS - Mat.0001-3 e o
Vereadora SORAYA TERESINHA BRANDÃO VIEIRA – Mat. 0061-1, para compor a Comissão Especial para Avaliação de Desempenho para
Progressão Horizontal, dos seguintes servidores:
- LUCIANO LIMÍRIO DE CARVALHO – MAT.0003-0
- SILAS GOMES DA SILVA – MAT. 0007-1
- PAULO HUMBERTO XAVIER – MAT.0005-0
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Monte Carmelo, 08 de Março de 2022.
AMIR CAMPOS FERREIRA - BATATA
Presidente

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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