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Modalidade: Pregão Presencial n° 97/2013. Data: 23/09/13. Vigência:
31/12/2013. Aquisição de enxoval para recém-nascido, destinados ao
programa municipal de apoio a gestante e nutrizes (mamãe carinho).
Partes: Prefeitura de Monte Carmelo com as seguintes empresas e
valores: Borges Silva & Mundim Roupas Infantis Ltda – Valor: R$
1.505,00; Eurípedes Alves Duarte ME – Valor: R$ 1.568,00 e Unifortti
Comércio e Indústria Ltda – Valor: R$ 3.210,50. Rodrigo Consentino
de Aguiar, Pregoeiro.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 98/2013.
Menor Preço Global. Contratação de empresa especializada para
execução de mão-de-obra de capina manual junto ao meio fio e sarjeta,
capina de calçadas sem pavimentação e recolhimento do material
resultante do trabalho, em diversos bairros do município de Monte
Carmelo. Empresa Habilitada: Regional Construtora & Limpeza Urbana
Ltda ME. Data: 23/09/13. Rodrigo Consentino de Aguiar, Pregoeiro.
HOMOLOGAÇÃO: Data: 25/09/13. Valdivino dos Reis da Cunha,
Secretário Municipal de Fazenda.
EXTRATO DO CONTRATO.
Modalidade: Pregão Presencial n° 98/2013. Data: 25/09/13. Vigência:
31/12/2013. Contratação de empresa especializada para execução de
mão-de-obra de capina manual junto ao meio fio e sarjeta, capina de
calçadas sem pavimentação e recolhimento do material resultante do
trabalho, em diversos bairros do município de Monte Carmelo. Partes:
Prefeitura de Monte Carmelo com a seguinte empresa e valor: Regional
Construtora & Limpeza Urbana Ltda ME – Valor: R$ 80.000,00. Rodrigo
Consentino de Aguiar, Pregoeiro.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 99/2013.

EDITAL DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº
102/2013.
O Prefeito de Monte Carmelo, no uso de suas atribuições legais, torna
público que fará realizar no dia 15 de Outubro de 2013 às 16h00min, no
Setor de Licitações, situado nesta cidade à Praça Getúlio Vargas, nº.
272, perante Comissão para tal designado, Pregão Presencial do Tipo
Menor Preço Global, visando à aquisição de um veículo okm, ano 2013
modelo 2014, 04 portas, cor preta, motor mínimo de 1.8 com potência
mínima de 144 cv, totalflex, destinado ao gabinete do prefeito. Os
interessados poderão procurar a Diretoria de Licitação, de 08:00 às
11:30 e 13:30 às 17:00hs. Para obterem maiores informações ligue (34)
3842-5880, ramais 224, 232, 302 e 219 e fax ramal 218. O edital
encontra-se a disposição dos interessados. Monte Carmelo, 30 de
Setembro de 2013. Rodrigo Consentino de Aguiar, Pregoeiro.
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EDITAL DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº
101/2013.
O Prefeito de Monte Carmelo, no uso de suas atribuições legais, torna
público que fará realizar no dia 15 de Outubro de 2013 às 14h00min, no
Setor de Licitações, situado nesta cidade à Praça Getúlio Vargas, nº.
272, perante Comissão para tal designado, Pregão Presencial do Tipo
Menor Preço Por Item, visando à aquisição de peças e acessórios para
a manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Monte
Carmelo. Os interessados poderão procurar a Diretoria de Licitação, de
08:00 às 11:30 e 13:30 às 17:00hs. Para obterem maiores informações
ligue (34) 3842-5880, ramais 224, 232, 302 e 219 e fax ramal 218. O
edital encontra-se a disposição dos interessados. Monte Carmelo, 30
de Setembro de 2013. Rodrigo Consentino de Aguiar, Pregoeiro.

Dia 02 de Outubro de 2013
Lei nº 661 de 09 de abril de 2007

EDITAL DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº
103/2013.
O Prefeito de Monte Carmelo, no uso de suas atribuições legais, torna
público que fará realizar no dia 15 de Outubro de 2013 às 09h00min, no
Setor de Licitações, situado nesta cidade à Praça Getúlio Vargas, nº.
272, perante Comissão para tal designado, Pregão Presencial do Tipo
Menor Preço Global, visando à contratação de empressa especializada
para a prestação de serviços, para a realização do evento causos e
violeiro, a ser realizado nos dias 07, 08 e 09 de novembro de 2013, no
Clube Social Popular. Os interessados poderão procurar a Diretoria de
Licitação, de 08:00 às 11:30 e 13:30 às 17:00hs. Para obterem maiores
informações ligue (34) 3842-5880, ramais 224, 232, 302 e 219 e fax
ramal 218. O edital encontra-se a disposição dos interessados. Monte
Carmelo, 30 de Setembro de 2013. Rodrigo Consentino de Aguiar,
Pregoeiro.

DECRETO Nº 1176 DE 05 DE AGOSTO DE 2013.
Aposenta servidor que menciona.

Art. 1º - Fica aposentado(a) conforme Lei Orgânica Municipal, Lei
Complementar nº 08 de 09/12/2005, Lei Municipal 196/99, e Lei Federal
9.876, de 29/11/99, o servidor(a) LUZIA PINTO DA SILVA, matrícula
27286, cargo de GARI, lotado(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 10/07/2013.
Monte Carmelo, 05 de Agosto de 2013.
Fausto Reis Nogueira
Prefeito Municipal
Osmildo Moura
Secretário Municipal de Governo e Gestão

DECRETO Nº 1177 DE 05 DE AGOSTO DE 2013.
“Aprova o regulamento do Cemitério Municipal de Monte Carmelo e
dá outras providências”.
O Prefeito Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aprovado o regulamento do Cemitério Municipal, cujo texto
integra o Anexo deste Decreto.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 05 de Agosto de 2013.

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO
ÓRGÃO INFORMATIVO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MONTE CARMELO

Art. 5º - Os cemitérios municipais estarão abertos para visitação no
horário de 08:00 às 17:00 horas, salvo determinação da Administração
em contrário, plenamente justificável a circunstância, sendo que o
primeiro sepultamento realizar-se-á às 10:00 horas e o último às 16
horas e 30 minutos.
Art. 6º - Os sepultamentos serão realizados mediante:
I - exibição de certidão de óbito;
II - pagamento de taxas;
III - apresentação de títulos de concessão perpétua ou comprovante de
concessão temporária;
IV - apresentação, quando for o caso, de procuração para os fins
específicos ou autorização da concessionária.
V - apresentação do comprovante de renda do “de cujus” ou da família,
em sendo o mesmo menor.
Parágrafo Único – Os sepultamentos serão sempre individuais, salvo
quando se tratar de mãe e filho natimorto, que poderão ser sepultados
juntos.
Art. 7º - A ocupação das sepulturas, catacumbas e nichos nos
cemitérios públicos municipais dar-se-á sob a forma de concessão de
uso.
Art. 8º - Os restos mortais ficarão em cova rasa por três (03) anos, após
esse período poderão ser transferidos para uma galeria onde
permanecerão por mais de dois (02) anos, e, nesse prazo, caso não
haja manifestação de parentes ou familiares, os mesmos serão
realocados para um ossário,
Art. 9º - No Cemitério Municipal não se permitirão quaisquer
construções acima do solo.
Parágrafo Único – Acima do solo somente se permitirá a colocação de
uma lápide padronizada.
Art. 10 - A pessoa física ou jurídica, ao ser contratada para execução de
obras de pequeno porte no cemitério, deverá assumir responsabilidade
por danos e prejuízos a quaisquer bens, seja do cemitério ou de
terceiros.
Art. 11 - A administração do Cemitério Municipal não se responsabiliza
por qualquer objeto deixado por visitantes nas suas dependências, nem
por quebra de vasos, lápides, floreiras ou vidros colocados nos jazigos.
Art. 12 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Fausto Reis Nogueira
Prefeito Municipal

Monte Carmelo, 05 de Agosto de 2013.

Osmildo Moura
Secretário Municipal de Governo e Gestão

Fausto Reis Nogueira
Prefeito Municipal

ANEXO AO DECRETO Nº 1177 DE 05 DE AGOSTO DE 2013

Osmildo Moura
Secretário Municipal de Governo e Gestão

Art. 1º - O Cemitério Municipal será administrado por meio de
concessão pela Sociedade São Vicente de Paulo, respeitada a
liberdade religiosa dos indivíduos, desde que não ofendam aos bons
costumes e à Lei.

RESPONSÁVEL: PATRÍCIA MATIAS DIOGO
TELEFONE: (34)3842-5880 - RAMAL 228

Parágrafo Único – O funcionamento obedecerá ao disposto neste
regulamento.

IMPRESSÃO: PREFEITURA MUNICIPAL
MONTE CARMELO
(34)3842-5880

Nº 644

ESTADO DE MINAS GERAIS
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EXPEDIENTE

Ano VII

Art. 4º - Não será admitido o acesso ao cemitério, de pessoas com
animais, crianças desacompanhadas de adultos e vendedores
ambulantes.

DECRETA:

EXTRATO DO CONTRATO.
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Órgão Oficial do Município

O Prefeito Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, no uso
de suas atribuições legais,

Menor Preço Global. Contratação de empresa especializada para
execução de mão-de-obra de poda de pingo de ouro, poda de arbusto,
poda de grama, retirada de praga e mato, eliminação de cupim e
formiga, em diversas praças e canteiros centrais, deste município.
Empresa Habilitada: Regional Construtora & Limpeza Urbana Ltda ME.
Data: 23/09/13. Rodrigo Consentino de Aguiar, Pregoeiro.
HOMOLOGAÇÃO: Data: 25/09/13. Valdivino dos Reis da Cunha,
Secretário Municipal de Fazenda.

Modalidade: Pregão Presencial n° 99/2013. Data: 25/09/13. Vigência:
31/12/2013. Contratação de empresa especializada para execução de
mão-de-obra de poda de pingo de ouro, poda de arbusto, poda de
grama, retirada de praga e mato, eliminação de cupim e formiga, em
diversas praças e canteiros centrais, deste município. Partes: Prefeitura
de Monte Carmelo com a seguinte empresa e valor: Regional
Construtora & Limpeza Urbana Ltda ME – Valor: R$ 117.000,00.
Rodrigo Consentino de Aguiar, Pregoeiro.

DIÁRIO OFICIAL DO
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DECRETO Nº 1178 DE 05 DE AGOSTO DE 2013.
Aposenta servidor que menciona.

Art. 2º - O Cemitério Municipal deverá possuir um quadro de sepulturas
gerais para o enterramento de pessoas comprovadamente indigentes.
Art. 3º - É livre a visitação dos cemitérios municipais, desde que
resguardados os usos e os bons costumes.
Pág. 4

O Prefeito Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, no
uso de suas atribuições legais,
DECRETA:

02/10/13

Art. 1º - Fica aposentado(a) conforme Lei Orgânica Municipal, Lei
Complementar nº 08 de 09/12/2005, Lei Municipal 196/99, e Lei Federal
9.876, de 29/11/99, o servidor(a) DONIZETE MONTEIRO VALADÃO,
matrícula 10359, cargo de APOST. CHEFE DE DEPARTAMENTO DE
TRIBUTAÇÃO, lotado(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 26/06/2013.
Monte Carmelo, 05 de Agosto de 2013.
Fausto Reis Nogueira
Prefeito Municipal
Osmildo Moura
Secretário Municipal de Governo e Gestão

cravado na divisa com a faixa de domínio da Rodovia MG-190 e com a
Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, lado esquerdo de quem vai
desta cidade a Abadia dos Dourados, marco este denominado de nº PP,
deste marco segue com o rumo de 354º15' confrontando com a área da
Prefeitura Municipal de Monte Carmelo, a uma distancia de 266,10
metros onde se encontra outro marco denominado de nº 01, cravado na
divisa das terras da Prefeitura Municipal de Monte Carmelo e Bruno
Gaura Filho, deste marco volve a esquerda com o rumo de 210º10'
confrontando com Bruno Gaura Filho e uma distancia de 579,10 metros
onde se encontra outro marco cravado na faixa de domínio da Rodovia
MG-190 e terras de Bruno Gaura Filho, marco este denominado de nº
02, deste volve a esquerda, acompanhando a faixa de domínio da MG190 com o rumo de 49º05' a uma distancia de 390,10 metros onde se
encontra o marco denominado PP, marco este que deu inicio a
descrição do perímetro.
Art. 2º - A instituição das áreas descritas no artigo 1º como Zonas
Especiais de Interesse Social é um dos instrumentos jurídicos da
Política Urbana, previsto no artigo 4º da Lei 10.257/2001 – Estatuto da
Cidade.
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LEI Nº 1106 DE 18 DE SETEMBRO DE 2013.
“Institui Zona Especial de Interesse Social.”
O provo do Município de Monte Carmelo, por seus representantes
legais APROVA e o Prefeito Municipal SANCIONA a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituído como zona especial de interesse social as áreas
abaixo descritas:

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 18 de Setembro de 2013.
Fausto Reis Nogueira
Prefeito Municipal
Osmildo Moura
Secretário Municipal de Governo e Gestão

1) - Imóvel: Fazenda Lambari lugar denominado “Brejo Grande”.
Proprietário: Bruno Gaura Filho, brasileiro, casado, CPF: 372.629.20804, residente na Rua das Figueiras, 1.880 Santo André - SP.
Município: Monte Carmelo-MG.
Comarca: Monte Carmelo-MG.
Área: 30,8345 há de campos.
Existe nesta propriedade uma área de Reserva Legal de 7,0120 há de
campos, averbada conforme AV- 08 da matricula 7.413 do livro 02 do
CRI local.
Descrição da área total conforme AV-07 da matricula 7.413 do livro 02
do CRI local: uma gleba de terras, situada na Fazenda Lambari, no lugar
denominado "Brejo Grande", neste município, com uma área total de
30,8345 ha em terras de campos, a qual fica dentro das seguintes
divisas e confrontações: Começa no marco 01 na rodovia MG 190
(Monte Carmelo/Abadia dos Dourados) na cerca de divisa com Jarbas
Barbosa nas coordenadas 0236641 e 7930606; Daí segue nesta
confrontação por cerca num azimute de 298'1300" por 800,00 metros
até o marco 02 na vertente do brejo nas coordenadas 0235935 e
7930983; Daí, segue pela dita vertente por suas voltas por 235,00
metros até o marco 03 nas coordenadas 0235862 e 7930764; Daí,
segue pela esquerda na confrontação com Romeu Machado Rocha e
ainda com Sérgio Mucio Cunha Macedo, respectivamente, noutro
azimute de 185°92'00" por 800,00 metros até o marco 04 nas
coordenadas 0235779 e 7929968; Daí, segue pela esquerda só na
confrontação com Sérgio Múcio Cunha Macedo por cerca noutro
azimute de 145º47'00" por 140,00 metros até o marco 05 na dita rodovia
MG 190 nas coordenadas 0235859 e 7929853; Daí, segue pela
esquerda na confrontação com o próprio Bruno Gaura Filho e ainda com
a P.M.C (Prefeitura Municipal de Monte Carmelo) por cerca noutro
azimute de 21°68'00" por 860,00 metros até o marco 06 nas
coordenadas 023176 e 7930651; Daí, segue ainda pela direita só na
confrontação com a P.M.C (Prefeitura Municipal de Monte Carmelo) por
cerca noutro azimute de 119º75'00" por 368,00 metros até o marco 07
na dita rodovia MG 190 nas coordenadas 0236496 e 7930468; Daí,
segue finalmente pela dita rodovia no sentido a Abadia dos Dourados
por cerca, por 200,00 metros até o marco 01 na divisa com Jarbas
Barbosa, de onde teve inicio esta descrição.
2) - Imóvel: Fazenda Lambari, subúrbio desta cidade.
Proprietário: Bruno Gaura Filho, brasileiro, casado, CPF 372.629.20804, residente na Rua das Figueiras, 1.880 Santo André - SP.
Município: Monte Carmelo-MG.
Comarca: Monte Carmelo-MG.
Área: 42.251,90 m²
Matricula:

R-01 da matricula 10.818 do livro 02.

Descrição da área total conforme matricula 10.818 do livro 02 do CRI
local: Uma faixa de terreno de campo, na Fazenda Lambari, subúrbio
desta cidade, com a área de 42.251,90 m², que da inicio em um marco
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LEI Nº 1108 DE 25 DE SETEMBRO DE 2013.

LEI Nº 1109 DE 25 DE SETEMBRO DE 2013.

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar áreas de terras de sua
propriedade ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR,
representado pela Caixa Econômica Federal.”

“Autoriza a abertura de crédito Especial no orçamento vigente e
contém outras providências.”

O provo do Município de Monte Carmelo, por seus representantes legais
APROVOU e o Prefeito Municipal SANCIONA a seguinte Lei:
Art. 1º - O Poder Executivo Municipal, objetivando promover a
construção de moradias destinadas à alienação para famílias COM
renda mensal de até 3 salários mínimos, no âmbito do PMCMV –
Programa Minha Casa Minha Vida, fica autorizado a doar ao FAR –
Fundo de Arrendamento Residencial, regido pela Lei nº 10.188 de
12.02.2001, representado pela Caixa Econômica Federal-CEF,
responsável pela gestão do FAR e operacionalização do PMCMV, o
imóvel abaixo relacionado:

O povo do Município de Monte Carmelo, por seus representantes legais
APROVOU e o Prefeito Municipal SANCIONA a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica autorizada a criação de projeto Contribuição Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Triângulo Mineiro CISTM e abertura de
crédito especial no orçamento vigente no valor de R$1.200,00 (um mil e
duzentos reais) na seguinte programação orçamentária:

Um terreno situado no BAIRRO COSTA SUL, com área de
5.320,28 metros quadrados, medindo 113,28 metros de frente; 74,01
metros pelo lado direito; 68,00 metros de fundos e 61,07 metros pelo
lado esquerdo, sendo lote nº 01 da Quadra N, com frente medindo
113,28, no sentido Norte, devidamente transcrito no Registro de Imóveis
de Monte Carmelo, no livro 02, sob nº 29.386.

Órgão: 02 – Poder Executivo
Entidade: 01 – Prefeitura Municipal de Monte Carmelo
Unidade: 10 – Secretaria Municipal de Saúde
Função: 10 – Saúde
Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0005 – Saúde para Todos
Projeto Atividade: 2.0303 – Contribuição Consórcio Intermunicipal de
Saúde do Triângulo Mineiro – CISTM
Elemento: 3.3.50.41.03.00 - Contribuições
Fonte de Recurso: 102 – Receita de Imp. e de Transf. de Impostos Vinc.
à Saúde

Parágrafo Único - A área descrita neste artigo, cuja avaliação totaliza a
média de R$477.000,00 (Quatrocentos e setenta e sete mil e seiscentos
reais), conforme avaliações em anexo, é, por Lei desafetada de sua
natureza de bem público e passa a integrar a categoria de bem dominial.

Art. 2º - Os recursos necessários para a autorização de criação de
Unidade, abertura de crédito especial e no orçamento vigente previsto
no artigo 1º são provenientes de anulação parcial da seguinte dotação
no orçamento vigente:

Art. 2º - O bem imóvel descrito no artigo 1º desta Lei será utilizado
exclusivamente no âmbito do PMCMV – Programa Minha Casa Minha
Vida e constará dos bens e direitos integrantes do patrimônio do FAR –
Fundo de Arrendamento Residencial, com fins específicos de manter a
segregação patrimonial e contábil dos haveres financeiros e
imobiliários, observadas, quanto a lista a tais bens e direitos, as
seguintes restrições:

02.01.10.00.10.302.0005.00.2.0059.3.3.90.33.00.00.102 (ficha 418)
1.200,00
Órgão: 02 – Poder Executivo
Entidade: 01 – Prefeitura Municipal de Monte Carmelo
Unidade: 10 – Secretaria Municipal de Saúde
Função: 10 – Saúde
Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0005 – Saúde para Todos
Projeto Atividade: 20059 – Manutenção das Atividades do Pronto
Socorro / Hosp. Municipal
Elemento: 3.3.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção
Fonte de Recurso: 102 – Receita de Imp. e de Transf. de Impostos Vinc.
à Saúde
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LEI Nº 1107 DE 25 DE SETEMBRO DE 2013.
"Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Fundação
Carmelitana Mario Palmério – Fucamp, visando a concessão de 03
(três) ônibus para o transporte, tão somente no período noturno, de
alunos regularmente matriculados junto a esta instituição".
O povo do Município de Monte Carmelo, por seus representantes legais
APROVOU e o Prefeito Municipal SANCIONA a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Município autorizado a celebrar convênio com a
Fundação Carmelitana Mário Palmerio – FUCAMP, visando a
concessão de 03 (três) ônibus para o transporte, tão somente no
período noturno, de alunos regularmente matriculados junto a esta
instituição.
Art. 2º - Para as finalidades desta Lei, deverão constar
obrigatoriamente no mencionado convênio:
I - que o Município será responsável somente pelo fornecimento de
combustível e manutenção dos ônibus disponibilizados;
II - que a instituição de ensino FUCAMP será responsável pelo
pagamento dos motoristas e do seguro particular contra sinistros,
inclusive de terceiros;
III – que a instituição de ensino FUCAMP deverá encaminhar à
Secretaria Municipal de Educação e Cultura lista nominal dos
estudantes que farão uso do referido transporte.
PARÁGRAFO ÚNICO - O Município fica autorizado a assumir tão
somente os encargos e ônus estabelecidos na presente Lei, ressalvado
o direito de proceder a alterações no convênio realizado, desde que
presentes razões de natureza legal, técnica ou de conveniência
administrativa.
Art. 3º - O Município fica autorizado a renovar o mencionado convênio,
mediante termo aditivo, presente razões de conveniência
administrativa.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Monte Carmelo, 25 de Setembro de 2013.

I-Não integrem o ativo da CEF;
II-Não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação da
CEF;
III-Não compõem a lista de bens e direitos da CEF, para efeito de
liquidação judicial ou extrajudicial;
IV-Não podem ser dados em garantia de débito de operação da CEF;
V-Não são passíveis de execução por quaisquer credores da CEF, por
mais privilegiados que possam ser;
VI-Não podem ser construídos quaisquer ônus reais sobre os imóveis.
Art. 3º - A Donatária terá como encargo utilizar os imóveis doados
exclusivamente para a construção de unidades residenciais, destinadas
à população de baixa renda, sob pena de revogação da Lei de doação.
Art. 4º - Igualmente dar-se-á revogação da doação caso a Donatária
deixe de dar início à execução das obras de engenharia civil no imóvel
doado, no prazo de 02 (dois) anos, contados da doação, na forma da Lei.
Art. 5º - Em qualquer das hipóteses preconizadas nos artigos
antecedentes desta Lei, a revogação operar-se-á automaticamente,
independentemente de aviso, interpelação ou notificação da Donatária,
revertendo à propriedade do imóvel doado ao domínio pleno da
Municipalidade.
Art. 6º - O imóvel objeto da doação ficará isento do recolhimento dos
seguintes tributos:
ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, quando da
transferência do imóvel, objeto da doação;
IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, enquanto permanecerem
sob a propriedade do FAR.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 25 de Setembro de 2013.

Fausto Reis Nogueira
Prefeito Municipal

Fausto Reis Nogueira
Prefeito Municipal

Osmildo Moura
Secretário Municipal de Governo e Gestão

Osmildo Moura
Secretário Municipal de Governo e Gestão

Art. 3º - Ficam autorizadas suplementações do crédito ora aberto e
incorporado ao orçamento vigente, no limite de 50%, por ser este o
entendimento do TCEMG, se necessário, por decreto.
Art. 4º - Fica incluído no anexo 07 - Projetos e Atividade por Órgãos e
Unidades Orçamentárias da Lei nº 834 de 26 de Novembro de 2009
(PPA 2010/2013), e no Anexo de Metas e Prioridades por Ação da
Administração Municipal para o exercício financeiro de 2013, da Lei
Municipal nº 1013 de 13 junho de 2012 (LDO para 2013), o referido
crédito especial, quando da abertura.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Monte Carmelo, 25 de Setembro de 2013.
Fausto Reis Nogueira
Prefeito Municipal
Osmildo Moura
Secretário Municipal de Governo e Gestão

ESTADO DE MINAS GERAIS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 97/2013.
Menor Preço Por Item. Aquisição de enxoval para recém-nascido,
destinados ao programa municipal de apoio a gestante e nutrizes
(mamãe carinho). Empresas Habilitadas: Borges Silva & Mundim
Roupas Infantis Ltda, Eurípedes Alves Duarte ME e Unifortti Comércio e
Indústria Ltda. Data: 17/09/13. Rodrigo Consentino de Aguiar,
Pregoeiro. HOMOLOGAÇÃO: Data: 23/09/13. Valdivino dos Reis da
Cunha, Secretário Municipal de Fazenda.
EXTRATO DO CONTRATO.
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