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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO CARANDAÍ/MG 

DECRETO Nº 5811/2021 
 

O Prefeito Municipal de Carandaí, no uso 

das faculdades que lhe confere o art. 84, 

IV, da Constituição Federal; art. 90, VII, da 

Constituição do Estado e art. 73, VI, da 

LOM, e; 

CONSIDERANDO as festividades de final 

de ano, onde já está previsto o recesso no 

dia 30.12.2021, através do Decreto nº 

2794-2021; 

CONSIDERANDO os princípios que 

regem a Administração Pública; e 

CONSIDERANDO, ainda, que constitui 

medida assecuratória do interesse público 

garantir a prestação dos serviços públicos 

com a maior eficiência possível, ainda que 

o cenário administrativo continua 

excepcional; 

 

DECRETA 

 

Art. 1º. Este Decreto tem por objetivo 

regulamentar o funcionamento das 

repartições públicas municipais nos dias 

27, 28, 29 e 30.12.2021. 

 

Art. 2º. Fica assegurada a manutenção 

dos serviços pelo Secretário de cada 

pasta, cabendo a este definir escalas e 

adotar todas as providências para garantir 

o atendimento à população, por telefone, 

internet e veículos de comunicação 

disponíveis. 

 

Art. 3º. Poderão ser adotadas as seguintes 

modalidades de distribuição de servidores, 

durante o turno de trabalho, a critério da 

Secretaria responsável e observado o 

atendimento ao interesse público: 

I – Jornada ininterrupta, de 8h às 13h ou 

de 12h às 17h; 

II – Escalas de revezamento, com jornada 

normal de 8h às 17h e intervalo de almoço.  

§ 1º. A opção por uma ou outra modalidade 

deverá ser documentada para o caso de 

futura fiscalização e para validação da 

frequência na folha de pagamento. 

§ 2º. A redução de jornada ou o 

revezamento não poderão ser adotados 

nos setores cuja prestação do serviço seja 

prejudicado em virtude desta medida. 

 

Art. 4º. A chefia imediata estabelecerá as 

atividades a serem exercidas durante todo 

o período de expediente interno, e no dia 

de não comparecimento, no caso do 

regime de escalas, com a indicação dos 

prazos de execução e o acompanhamento 

das entregas. 

 

Art. 5º. Para os fins do inciso II, os dias 

alternados em que o servidor não 

comparecer à repartição pública, serão 

considerados como de trabalho remoto, 

assim entendido o trabalho prestado 

remotamente por servidor público 

ocupante de cargo efetivo ou em 

comissão, com a utilização de recursos 

tecnológicos, fora das dependências 

físicas do órgão ou da entidade de sua 

lotação, e cuja atividade, não constituindo 

por sua natureza trabalho externo, possa 

ter seus resultados efetivamente 

mensuráveis, com efeitos jurídicos 

equiparados àqueles da atuação 

presencial, nos termos deste Decreto. 

 

Art. 6º. Para as atividades fiscalizatórias e 

serviços essenciais deverão ser adotadas 

pela chefia imediata escalas de 

revezamento. 

 

Art. 7º. Fica determinada a todas as 

Secretarias, Autarquias e 

estabelecimentos municipais a obrigação 

de manter regime de plantão para 

atendimento às requisições da Secretaria 

Municipal de Saúde, quando necessário. 

 

Art. 8º. Sem prejuízo da prestação do 

serviço e atendimento integral ao interesse 

público, poderão ser concedidas folgas 

compensativas, para abatimento de horas 

extraordinárias em banco de horas. 

 

Art. 9º. As providências de que trata este 

Decreto não excluem outras medidas que 

possam ser recomendadas por qualquer 

secretaria. 

 

Art. 10. Poderão ser editadas normas 

complementares necessárias ao 

cumprimento deste Decreto e destinadas 

ao atendimento do interesse público. 

 

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na 

data sua publicação. 

 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE. 

Paço Municipal Presidente Tancredo 

Neves, 20 de dezembro de 2021. 

                                          

Washington Luis Gravina Teixeira 

Prefeito Municipal 

Justino Martins Neto 

Secretário de Governo 

 

 
 

CAMARA 

MUNICIPAL 
 

PORTARIA Nº 93/2021 

 

NOMEIA AGENTE DE CONTRATAÇÃO, 

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 

PARA CONDUZIR OS ATOS DAS 

LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES 

DERIVADAS DA LEI FEDERAL Nº. 

14.133/2021 

 

O Presidente da Câmara Municipal de 

Carandaí, no uso das atribuições que lhe o 
artigo 58, II, do Regimento Interno; 

- CONSIDERANDO o disposto no art. 8º da 

Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Fica nomeado o servidor José Pires 

Neto para exercer a função de AGENTE DE 

CONTRATAÇÃO e de PREGOEIRO da 

Câmara Municipal de Carandaí, a fim de 

conduzir os atos das licitações e contratações 
derivadas da Lei Federal nº. 14.133/2021.  

 

§1º A servidora Elaine Miranda Melo Baeta, 
atuará como Agente de Contratação, nas 

ausências ou afastamentos legais do titular 

servidor José Pires Neto. 
 

§2º Somente em licitações na modalidade 

pregão, o agente responsável pela condução do 
certame é designado pregoeiro.  

 

Art. 2º Ficam nomeados os servidores Elaine 
Miranda Melo Baeta e Luciano Rodrigues 

Pereira para exercerem a função de EQUIPE 

DE APOIO das licitações e contratações 

derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.  

 
Parágrafo único. Os servidores mencionados 

no caput deste artigo auxiliarão o Agente de 

Contratação e o Pregoeiro no desempenho de 
suas atribuições.  

 

Art. 3º Integram o rol de atribuições do Agente 
de Contratação e do Pregoeiro(a) a tomada de 

decisões, o acompanhamento do trâmite da 

licitação, o impulsionamento do procedimento 
licitatório e a execução de quaisquer outras 

atividades necessárias ao bom andamento do 

certame até a homologação e das contratações 
diretas, incluindo a solicitação de emissão de 

pareceres técnicos e jurídicos, para subsidiar as 

suas decisões.  
 

§1º O Agente de Contratação ou o Pregoeiro 

convocará os membros da equipe de apoio 
quando necessário e delegará as atribuições 

para o regular desenvolvimento das licitações e 

contratações municipais.  
 

§2º O Agente de Contratação ou o Pregoeiro 

convocará servidores públicos efetivos, que 
possuam conhecimento técnico acerca do 

objeto da licitação, para auxiliarem em atos dos 

certames.  
 

Art. 4º Ficam revogadas as Portarias nº. 

10/2021 e 11/2021.  

 

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de 

sua publicação.  
 

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE! 

 

Paço Legislativo Municipal Vereador João 

Luiz Alves de Souza, 3 de dezembro de 2021. 
 

COR JESUS MORENO 

-Presidente da Câmara Municipal- 
 

- Publicada no Espaço Cultural Vereador 

Aguinaldo Pereira Baeta do Paço Legislativo 
Municipal Vereador João Luiz Alves de Souza, 

em 3 de dezembro de 2021Ver. Israel Luiz 
Baeta Alves de Souza - Secretário. 

 

PORTARIA Nº 94/2021 

 

ESTABELECE REGRAS E DIRETRIZES 

PARA A ATUAÇÃO DO AGENTE DE 

CONTRATAÇÃO, DA EQUIPE DE 

APOIO, DA COMISSÃO DE 
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DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO CARANDAÍ/MG 

CONTRATAÇÃO E DOS GESTORES E 

FISCAIS DE CONTRATOS, NAS ÁREAS 

DE QUE TRATA A LEI Nº 14.133, DE 1º 

DE ABRIL DE 2021, NO ÂMBITO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE 

CARANDAÍ/MG 

 

O Presidente da Câmara Municipal de 
Carandaí, no uso das atribuições que lhe o 

artigo 58, II, do Regimento Interno; 

- CONSIDERANDO o disposto no art. 8º, §3º 
na Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 

2021, de que as regras relativas à atuação do 

agente de contratação e da equipe de apoio, ao 
funcionamento da comissão de contratação e à 

atuação de fiscais e gestores de contratos de que 

trata esta Lei serão estabelecidas em 
regulamento, e deverá ser prevista a 

possibilidade de eles contarem com o apoio dos 

órgãos de assessoramento jurídico e de controle 
interno para o desempenho das funções 

essenciais à execução do disposto nesta Lei; 

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º Esta Portaria estabelece regras e 

diretrizes para a atuação do agente de 

contratação, da equipe de apoio, da comissão de 
contratação e dos gestores e fiscais de 

contratos, nas áreas de que trata a Lei nº 14.133, 

de 1º de abril de 2021, no âmbito da Câmara 
Municipal de Carandaí. 

 

Art. 2º Para os efeitos do disposto nesta 
Portaria, considera-se: 

 

I - Administração: órgão ou entidade por meio 
do qual a Administração Pública atua; 

 

II - atividades de gestão e fiscalização de 
contrato: conjunto de ações que têm por 

objetivo aferir o cumprimento dos resultados 

previstos pela Administração em suas avenças 
administrativas, bem como prestar apoio à 

instrução processual pertinente ao setor de 

contratos para a formalização dos 
procedimentos relativos a alteração, 

prorrogação, reequilíbrio, repactuação, 

pagamento, eventual aplicação de sanções, 
extinção dos contratos, dentre outras. 

 

III - autoridade: agente público dotado de poder 
de decisão; 

 

IV - agente público: indivíduo que, em virtude 
de eleição, nomeação, designação, contratação 

ou qualquer outra forma de investidura ou 

vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou 

função em pessoa jurídica integrante da 

Administração Pública. 

 

CAPÍTULO II 

DA DESIGNAÇÃO 

 
Art. 3º O agente de contratação será designado 

pelo Presidente da Câmara Municipal, entre os 

servidores efetivos do quadro permanente da 
Câmara Municipal, para: 

 
I - tomar decisões acerca do procedimento 

licitatório; 

 
II - acompanhar o trâmite da licitação, zelando 

pelo seu fluxo satisfatório, desde a fase 

preparatória; 
 

III - dar impulso ao procedimento licitatório, 

em ambas as suas fases e em observância ao 
princípio da celeridade; e 

 

IV - executar quaisquer outras atividades 
necessárias ao bom andamento do certame até a 

homologação. 

 
Art. 4º A equipe de apoio será designada pelo 

Presidente da Câmara Municipal, para auxiliar 

o agente de contratação ou a comissão de 
contratação no desempenho e na condução de 

todas as etapas do processo licitatório, de que 

trata o inciso II do art. 12, o que inclui 
conhecimentos sobre aspectos técnicos e de uso 

do objeto, licitações e contratos, dentre outros. 

 
Art. 5º Os gestores e fiscais de contratos, ou os 

respectivos substitutos, serão designados pelo 

Presidente da Câmara Municipal, para 
acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, 

nos termos dos art. 19 a 21. 

 

Art. 6º Os fiscais de contratos poderão ser 

assistidos e subsidiados por terceiros 
contratados pela Administração, observado o 

disposto no art. 23. 

 
Art. 7º A comissão de contratação ou de 

licitação será designada entre um conjunto de 

agentes públicos indicados pelo Presidente da 
Câmara Municipal, função de receber, 

examinar e julgar documentos relativos às 

licitações e aos procedimentos auxiliares. 
 

Art. 8º Os agentes públicos designados para o 

cumprimento do disposto nesta Portaria, 
deverão preencher os seguintes requisitos: 

 

I - sejam, preferencialmente, servidor efetivo 
do quadro permanente da Câmara Municipal; 

 

II - tenham atribuições relacionadas a licitações 
e contratos ou possuam formação compatível 

ou qualificação atestada por certificação 

profissional; e 
 

III - não sejam cônjuge ou companheiro de 

licitantes ou contratados habituais da 
Administração nem tenham com eles vínculo 

de parentesco, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, 
econômica, financeira, trabalhista e civil. 

 

Art. 9 Os agentes de contratação designados 
serão sempre servidores efetivos do quadro 

permanente da Câmara Municipal. 

 
Art. 10 Fica vedada a designação do mesmo 

agente público para atuação simultânea em 

funções mais suscetíveis a riscos, em 

observância ao princípio da segregação de 

funções, de modo a reduzir a possibilidade de 

ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na 
respectiva contratação. 

 

Art. 11 Deverão ser observados, quando da 
designação do agente público e do terceiro que 

auxilie a condução da contratação na qualidade 

de integrante de equipe de apoio, profissional 
especializado ou funcionário ou representante 

de empresa que preste assessoria técnica, os 
impedimentos dispostos no art. 9º da Lei nº 

14.133, de 2021. 

 

CAPÍTULO III 

DA ATUAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO 

 

Seção I 

Agente de Contratação 

 

Art. 12 Caberá ao agente de contratação, em 
especial: 

 

I - acompanhar os trâmites da fase preparatória 
da licitação, promovendo diligências, se for o 

caso, para que o calendário de contratação, seja 

cumprido na data prevista, observado, ainda, o 
grau de prioridade da contratação, em especial 

na confecção dos seguintes artefatos: 

 
a) estudos técnicos preliminares; 

 

b) anteprojeto, termo de referência ou projeto 
básico; 

 

c) pesquisa de preços; e 
 

d) minuta do edital e do instrumento do 

contrato. 
 

II - conduzir a sessão pública da licitação, 

promovendo as seguintes ações: 

 

a) receber, examinar e decidir as impugnações 
e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos 

seus anexos, além de poder requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração 
desses documentos; 

 

b) verificar a conformidade da proposta em 
relação aos requisitos estabelecidos no edital; 

 

c) coordenar a sessão pública e o envio de 
lances; 

 

d) verificar e julgar as condições de habilitação; 
 

e) sanear erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas; 
 

f) encaminhar à comissão de contratação os 

documentos de habilitação, caso verifique a 
possibilidade de sanear erros ou falhas que não 

alterem a substância dos documentos e sua 

validade jurídica; 
 

g) indicar o vencedor do certame; 

 
h) conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

 

i) encaminhar o processo devidamente 
instruído, após encerradas as fases de 

julgamento e habilitação, e exauridos os 

recursos administrativos, à autoridade superior 
para adjudicação e homologação. 

 

§1º O agente de contratação será auxiliado por 
equipe de apoio, de que trata o art. 5º, e 

responderá individualmente pelos atos que 

praticar, salvo quando induzido a erro pela 

atuação da equipe. 

 

§2º A atuação do agente de contratação na fase 
preparatória deve se ater à supervisão e às 

eventuais diligências para o bom fluxo da 

instrução processual, eximindo-se do cunho 
operacional da elaboração dos artefatos 

arrolados no inciso I do caput. 

 
Art. 13 Nas licitações que envolvam bens ou 

serviços especiais, o agente de contratação 
poderá ser substituído por comissão de 

contratação, formada por, no mínimo, 3 (três) 

membros, designados nos termos do Capítulo 
II. 

 

§1º Na hipótese do caput, a comissão de 
contratação deverá observar o disposto nos 

incisos I e II do art. 12 e no art. 16. 
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§2º Os membros da comissão de contratação de 
que trata o caput responderão solidariamente 

por todos os atos praticados pela comissão, 

ressalvado o membro que expressar posição 
individual divergente fundamentada e 

registrada em ata lavrada na reunião em que 

houver sido tomada a decisão. 
 

Art. 13 O agente de contratação poderá 

solicitar manifestação técnica da assessoria 
jurídica ou de outros setores do órgão ou da 

entidade, bem como do órgão de controle 

interno, a fim de subsidiar sua decisão. 
 

Seção II 

Equipe de apoio 

 

Art. 15 Caberá à equipe de apoio auxiliar o 

agente de contratação ou a comissão de 
contratação nas etapas do processo licitatório, 

de que trata o inciso II do art. 12. 

 

Parágrafo único.  A equipe de apoio poderá 

solicitar manifestação técnica do órgão de 
assessoramento jurídico ou de outros setores do 

órgão ou da entidade licitante, bem como do 

órgão de controle interno, a fim de subsidiar sua 
decisão. 

 

Seção III 

Comissão de contratação ou de licitação 

 

Art. 16 Caberá à comissão de contratação ou de 
licitação, entre outras: 

 

I - substituir o agente de contratação, nos 
termos do art. 12, quando a licitação envolver a 

contratação de bens ou serviços especiais, 

desde que observados os requisitos 
estabelecidos nos arts. 9º e 10º; 

 

II - conduzir a licitação na modalidade diálogo 
competitivo, observado, no que couber, o 

disposto no art. 12; 

 

III - receber, examinar e julgar documentos 

relativos aos procedimentos auxiliares, 

previstos no art. 78 da Lei nº 14.133, de 2021; 

 

Parágrafo único. Na licitação na modalidade 

diálogo competitivo, que dispõe o inciso II, a 
comissão será composta de pelo menos 3 (três) 

servidores efetivos ou empregados públicos 

pertencentes aos quadros permanentes da 
Administração, admitida a contratação de 

profissionais para assessoramento técnico da 

comissão. 

 

Art. 17 A comissão de contratação poderá 

solicitar manifestação técnica do órgão de 

assessoramento jurídico ou de outros setores do 

órgão ou da entidade licitante, bem como do 

órgão de controle interno, a fim de subsidiar sua 
decisão. 

 

Seção IV 

Gestores e fiscais de contratos 

 

Art. 18 As atividades de gestão e fiscalização 
da execução do contrato competem ao gestor do 

contrato, auxiliado pela fiscalização técnica e 
administrativa, de acordo com as seguintes 

disposições: 

 
I - gestão da execução do contrato: é a 

coordenação das atividades relacionadas à 

fiscalização técnica e administrativa, bem como 
dos atos preparatórios à instrução processual e 

ao encaminhamento da documentação 

pertinente ao setor de contratos para 

formalização dos procedimentos quanto aos 
aspectos que envolvam a prorrogação, 

alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual 

aplicação de sanções, extinção dos contratos, 
dentre outros; 

 

II - fiscalização técnica: é o acompanhamento 
do contrato com o objetivo de avaliar a 

execução do objeto nos moldes contratados e, 

se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, 
tempo e modo da prestação ou execução do 

objeto estão compatíveis com os indicadores 

estipulados no edital, para efeito de pagamento 
conforme o resultado pretendido pela 

Administração, podendo ser auxiliado pela 

fiscalização administrativa; 
 

III - fiscalização administrativa: é o 

acompanhamento dos aspectos administrativos 
exclusivamente dos contratos com regime de 

dedicação exclusiva de mão de obra quanto às 

obrigações previdenciárias, fiscais e 

trabalhistas, bem como quanto às providências 

tempestivas nos casos de inadimplemento. 
 

Art. 19 Caberá ao gestor do contrato e, nos seus 

afastamentos e impedimentos legais, ao seu 
substituto, em especial: 

 

I - coordenar as atividades relacionadas à 
fiscalização técnica e administrativa, de que 

dispõe os incisos II e II do art. 18. 

 
II - emitir decisão sobre todas as solicitações e 

reclamações relacionadas à execução dos 

contratos, no prazo de até 1 (um) mês, contados 
da instrução do requerimento, ressalvados os 

requerimentos manifestamente impertinentes, 

meramente protelatórios ou de nenhum 
interesse para a boa execução do contrato; 

 

III - acompanhar os registros realizados pelos 
fiscais do contrato ou dos terceiros contratados, 

de todas as ocorrências relacionadas à execução 

do contrato e as medidas adotadas, informando, 
se for o caso, à autoridade superior aquelas que 

ultrapassarem a sua competência; 

 
IV - acompanhar a manutenção das condições 

de habilitação da contratada, para efeito de 

empenho de despesa e pagamento, devendo 
anotar no relatório de riscos eventuais 

problemas que obstarem o fluxo normal da 

liquidação e pagamento da despesa; 
 

V - manter atualizado o processo de 

acompanhamento e fiscalização do contrato 
contendo todos os registros formais da 

execução no Histórico de Gerenciamento do 

Contrato, a exemplo da ordem de serviço, do 

registro de ocorrências, das alterações e das 

prorrogações contratuais, elaborando relatório 

com vistas à necessidade ou não de eventuais 
adequação ao contrato para que atenda a 

finalidade da Administração; 

 
VI - coordenar os atos preparatórios à instrução 

processual e ao envio da documentação 

pertinente ao setor de contratos para 
formalização dos procedimentos de que dispõe 

o inciso I do art. 18; 
 

VII - estabelecer prazo razoável para 

comunicar à autoridade competente o término 
dos contratos, em caso de nova contratação ou 

prorrogação, visando à solução de 

continuidade; 
 

VIII - constituir relatório final, de que trata a 

alínea "d" do inciso VI do § 3º do art. 174 da 
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, com as 

informações obtidas durante a execução do 

contrato, como forma de aprimoramento das 
atividades da Administração. 

 

Art. 20 Cabe ao fiscal técnico do contrato e, nos 
seus afastamentos e impedimentos legais, ao 

substituto, em especial: 

 
I - prestar apoio técnico e operacional ao gestor 

do contrato, subsidiando-o de informações 

pertinentes às suas competências; 
 

II - anotar no Histórico de Gerenciamento do 

Contrato todas as ocorrências relacionadas à 
execução do contrato, determinando o que for 

necessário para a regularização das faltas ou 

dos defeitos observados; 
 

III - emitir notificações para a correção de 

rotinas ou de qualquer inexatidão ou 

irregularidade constatada em desacordo com a 

execução do contrato, determinando prazo para 
a correção; 

 

IV - informar ao gestor do contato, em tempo 
hábil, a situação que demandar decisão ou 

adoção de medidas que ultrapassem sua 

competência, para que adote as medidas 
necessárias e saneadoras, se for o caso; 

 

V - comunicar imediatamente ao gestor do 
contrato quaisquer ocorrências que possam 

inviabilizar a execução do contrato nas datas 

aprazadas; 
 

VI - fiscalizar a execução do contrato, para que 

sejam cumpridas todas as condições 
estabelecidas na avença, de modo a assegurar 

os melhores resultados para a Administração, 

conferindo as notas fiscais e as documentações 
exigidas para o pagamento, e após o ateste, 

encaminhar ao gestor de contrato, para 

ratificação; 
 

VII - comunicar o gestor do contrato, no prazo 

estabelecido nos termos no inciso VIII do art. 
18, o término do contrato sob sua 

responsabilidade, no caso de nova contratação 

ou prorrogação. 
 

Art. 21 Cabe ao fiscal administrativo do 

contrato e, nos seus afastamentos e 
impedimentos legais, do substituto, em 

especial: 

 
I - prestar apoio técnico e operacional ao gestor 

do contrato, subsidiando-o de informações 

pertinentes às suas competências; 

 

II - verificar a manutenção das condições de 

habilitação da contratada; e 

 

III - examinar a regularidade no recolhimento 

das contribuições fiscal, trabalhista e 
previdenciária e, em caso de descumprimento, 

observar as regras expedidas pela Câmara 

Municipal. 
 

Art. 22 O recebimento provisório ficará a cargo 
do fiscal técnico e o recebimento definitivo do 

gestor do contrato ou comissão designada pelo 

Presidente da Câmara Municipal, conforme 
regras definidas em ato expedido. 

 

Art. 23 Na hipótese da contratação de terceiros 
para assistir e subsidiar os fiscais de contrato de 
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que trata esta Portaria, deverão ser observadas 

as seguintes regras: 
 

I - a empresa ou o profissional contratado 

assumirá responsabilidade civil objetiva pela 
veracidade e pela precisão das informações 

prestadas, firmará termo de compromisso de 

confidencialidade e não poderá exercer 
atribuição própria e exclusiva de fiscal de 

contrato; e 

 
II - a contratação de terceiros não eximirá de 

responsabilidade o fiscal do contrato, nos 

limites das informações recebidas do terceiro 
contratado. 

 

Art. 24 Os fiscais técnico e administrativo 
serão auxiliados pelos órgãos de 

assessoramento jurídico e de controle interno 

da Câmara Municipal, que deverão dirimir 
dúvidas e subsidiá-lo com informações 

relevantes para prevenir riscos na execução do 

contrato. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art.  25 Os casos omissos decorrentes da 
aplicação desta Portaria serão dirimidos pelo 

Presidente da Câmara Municipal, auxiliado 

pelo pelos órgãos de assessoramento jurídico e 
de controle interno 

 

Art. 26 A Câmara Municipal poderá expedir 
normas complementares para a execução desta 

Portaria, bem como disponibilizar em meio 

eletrônico informações adicionais.  
 

Art.  27 Esta Portaria entra em vigor na data de 

sua publicação. 
 

REGISTRA-SE, PUBLIQUE-SE E 

CUMPRA-SE! 

 

Paço Legislativo Municipal Vereador João 

Luiz Alves de Souza, 03 de dezembro de 
2021. 

 

COR JESUS MORENO 
- Presidente da Câmara Municipal - 

 

- Publicada no Espaço Cultural Vereador 
Aguinaldo Pereira Baeta do Paço Legislativo 

Municipal Vereador João Luiz Alves de Souza, 

em 03 de dezembro de 2021. Israel Luiz Baeta 
Alves de Souza - Secretário. 

 

RESOLUÇÃO Nº 4/2021 

 

DISPÕE SOBRE A SESSÃO SOLENE NA 

CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ 

E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Povo do Município de Carandaí, por seus 
representantes legais na Câmara Municipal, 

APROVA e eu, seu Presidente, PROMULGO  

a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º A Sessão Solene para entrega de Títulos 

de Cidadania Honorária e Moções de Aplausos 
ocorrerá nas dependências da Câmara 

Municipal, no dia 16 de dezembro de 2021, às 
19h. 

 

Art. 2º A organização do evento ficará a cargo 
da Assessoria de Gabinete e Assessoria 

Parlamentar, com o apoio dos demais 

servidores do Poder Legislativo. 
 

Art. 3º As despesas relativas a este evento serão 

cobertas pelas dotações orçamentárias 01 003 
001 01 031 0001 2651 33903000 (Ficha 15), 01 

003 001 01 031 0001 2651 33903600 (Ficha 

16) e 01 003 001 01 031 0001 2651 33903900 
(Ficha 17), realizadas pela Comissão 

Permanente de Licitação, atendendo ao 

disposto na Lei Federal nº. 8.666/93. 
 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data 

de sua publicação.  
 

Sala Vereador Cícero Barbosa, 14 de 

dezembro de 2021. 
 

COR JESUS MORENO 

- Presidente da Câmara Municipal - 
 

- Publicada no Espaço Cultural Vereador 

Aguinaldo Pereira Baeta do Paço Legislativo 
Municipal Vereador João Luiz Alves de Souza, 

em 14 de dezembro de 2021. Ver. Israel Luiz 

Baêta Alves de Souza - Secretário. 

 

ATA DA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA 

SESSÃO LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA 

QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, 

REALIZADA EM SEIS DE DEZEMBRO 

DE DOIS MIL E VINTE E UM. 
Aos seis dias do mês de dezembro de dois e 

vinte e um, às dezenove horas e vinte minutos, 

a Câmara Municipal de Carandaí reuniu-se 
ordinariamente, presidida pelo Vereador Cor 

Jesus Moreno e secretariada pelo Vereador 

Israel Luiz Baeta Alves de Souza. O Presidente 
convidou a todos para a execução do Hino 

Nacional. Na chamada inicial, feita pelo 

Secretário, constatou-se a presença de todos os 
vereadores. Havendo número regimental, o 

Presidente declarou aberta a sessão e passou a 

palavra ao Secretário para a leitura da ata da 40ª 
Reunião Ordinária. Em única discussão e 

votação, a ata foi aprovada por unanimidade. O 

Presidente solicitou ao Secretário que 
procedesse a leitura do expediente do dia. 

PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

Correspondência do Senhor Paulo Henrique 

Rodrigues Maia, solicitando informações 

sobre a Rua Vereador Geraldo Sansevero 
Batista, no Bairro Garças. Ofício 395/2021, do 

Gabinete do Prefeito, solicitando a retirada de 

tramitação do Projeto de Lei 2285/2021 e 
apresentando o Projeto de Lei 2295/2021 – 

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o 

quadriênio 2022-2025 e dá outras 
providências. Ofício 26/2021, da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, respondendo o 

Requerimento 125/2021, do Vereador Felipe 

Costa. Ofício 27/2021, da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, respondendo o 

Requerimento 132/2021, do Vereador Marcos 
Felipe. Ofício 35/2021, da Secretaria 

Municipal de Cultura, Esportes, Lazer e 

Turismo, convidando os vereadores e 
servidores da Câmara, para uma ação de 

educação patrimonial dia 07/12/2021, às 14h, 

na sede da Câmara. O Vereador Israel sugeriu 
que esses tipos de reuniões com secretarias da 

prefeitura sejam realizados no período noturno 
ou nos horários de reunião das comissões 

permanentes, visto que os vereadores têm seus 

compromissos de trabalho. Comunicação 

3540347870, da CEMIG, respondendo a 

Representação 42/2021, do Vereador Marcos 

Felipe. Ofício 429/2021, dos Vereadores 

Virgínia e Valério, apresentando o Projeto de 

Lei 623/2021 – Altera dispositivos da Lei 

Municipal 2442/2021, que autoriza a 

instituição a carteira municipal de 
identificação do autista – CMIA, para as 

pessoas com transtornos espectro autista 

(TEA), residentes no município de Carandaí e 
dá outras providências. O Vereador Valério no 

uso do art. 200, §1º do Regimento Interno, 

justificou a apresentação do Projeto de Lei 
623/2021. Ofício 434/2021, do Vereador 

Marcos Felipe, apresentando o Projeto de Lei 

624/2021 – Dispõe sobre a isenção da taxa de 
inscrição em concursos públicos do Município 

de Carandaí às pessoas cadastradas no 

Registro Brasileiro de Doadores de Medula 
Óssea (REDOME). Ofício 435/2021, da 

Vereadora Virgínia, apresentando o Projeto 

de Lei 625/2021 – Dispõe sobre circo 
itinerante instalado no município. Ofício 

436/2021, do Presidente da Câmara, 

respondendo os Requerimentos 145, 146 e 
151/2021 do Vereador Felipe Costa. 

Requerimento 155/2021, do Vereador Israel. 

Requerimento 156/2021, do Vereador Felipe 

Costa. Requerimento 158/2021, da Comissão 

de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. 
Requerimento 159/2021, da Comissão de 

Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. 

Indicação 201/2021, do Vereador Naamã. 
Indicação 202/2021, do Vereador Marcos 

Felipe. Indicação 203/2021, do Vereador 

Marcos Felipe. Indicação 204/2021, do 
Vereador Marcos Felipe. Indicação 205/2021, 

do Vereador Marcos Felipe. DESPACHO 

DAS CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente 
colocou à disposição dos Vereadores todas as 

correspondências recebidas, informando que 

estariam na Secretaria. Encaminhou a denúncia 
do Sr. Paulo Henrique Rodrigues Maia à 

Comissão de Participação Popular. Deferiu o 

Ofício 395/2021, do Gabinete do Prefeito, e 
retirou de tramitação o Projeto de Lei 

2285/2021. Encaminhou o Projeto de Lei 

2295/2021 às Comissões de Legislação, Justiça 
e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada 

de Contas. Encaminhou o Projeto de Lei 

623/2021 às Comissões de Legislação, Justiça 
e Redação e de Saúde, Saneamento e Meio 

Ambiente. Encaminhou o Projeto de Lei 

624/2021 às Comissões de Legislação, Justiça 
e Redação e de Saúde, Saneamento e Meio 

Ambiente. Encaminhou o Projeto de Lei 

625/2021 às Comissões de Legislação, Justiça 
e Redação e de Educação, Cultura, Esportes, 

Lazer, Turismo e Juventude. Encaminhou o 

Ofício 436/2021 ao Vereador Felipe Costa. O 
Vereador Israel no uso do art. 144 do 

Regimento Interno solicitou a retirada de pauta 

do Requerimento 155/2021, onde solicitava a 
convocação do responsável pela empresa que 

está executando a obra de cobertura do Hospital 

Sant’Ana, sendo o pedido deferido pelo 

Presidente. SEGUNDA PARTE DA 

REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O 
Secretário procedeu à leitura do parecer de 

redação final da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação ao Projeto de Lei 2290/2021 
– Altera dispositivos da Lei nº. 2353/2020, que 

dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras 

aplicável aos servidores públicos municipais, 
promove adequação à estrutura administrativa 

e dá outras providências. Em terceira discussão 
e votação, foi aprovado por unanimidade. O 

Secretário procedeu à leitura do parecer da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação pela 
aprovação do Projeto de Resolução 6/2021 – 

Dispõe sobre a Sessão Solene da Câmara 

Municipal e contém outras providências. Em 
primeira e segunda discussões e votações, foi 

aprovado por unanimidade. O Secretário 



 
 

 

 
Edição 983 – Segunda - Feira, 20 de Dezembro de 2021                    Página 5 de 6 

 
 

EDIÇÃO Nº 983 – Segunda - Feira, 20 de Dezembro de 2021 

 
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO CARANDAÍ/MG 

procedeu à leitura do parecer da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação pela aprovação 
da Emenda Supressiva 1 ao Projeto de Lei 

617/2021 – Cria o Programa Municipal de 

Incentivo à análise e correção do solo – 
PROMASOLO de Carandaí. Em primeira e 

segunda discussões e votações, foi aprovado 

por unanimidade. O Secretário procedeu à 
leitura do parecer da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação pela aprovação da Emenda 

Modificativa 2 ao Projeto de Lei 617/2021 – 

Cria o Programa Municipal de Incentivo à 

análise e correção do solo – PROMASOLO de 

Carandaí. Em primeira e segunda discussões e 
votações, foi aprovado por unanimidade. O 

Secretário procedeu à leitura dos pareceres das 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação e 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 

Desenvolvimento Sustentável pela aprovação 

do Projeto de Lei 617/2021 – Cria o Programa 
Municipal de Incentivo à análise e correção do 

solo – PROMASOLO de Carandaí. Em 

primeira e segunda discussões e votações, foi 

aprovado por unanimidade. O Secretário 

procedeu à leitura dos pareceres as Comissões 
de Legislação, Justiça e Redação e de 

Educação, Cultura, Esportes, Lazer, Turismo e 

Juventude pela aprovação da Emenda 

Modificativa 1 ao Projeto de Lei 619/2021 – 

Autoriza o Município a criar o Programa de 

Apoio aos Estudantes de Nível Técnico e 
Superior e dá outras providências. O Vereador 

Pedro Marconi no uso do art. 215 do Regimento 

Interno, solicitou vista à Emenda Modificativa 

1 ao Projeto de Lei 619/2021, sendo o pedido 

deferido pelo Presidente. Tendo em vista o 

pedido de vista do Vereador Pedro Marconi fica 
prejudicado a discussão e votação do Projeto 

de Lei 619/2021 – Autoriza o Município a criar 

o Programa de Apoio aos Estudantes de Nível 
Técnico e Superior e dá outras providências. O 

Secretário procedeu à leitura dos pareceres das 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação e 
de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas 

pela aprovação da Emenda Modificativa 1 ao 

Projeto de Lei 2284/2021- Altera dispositivo 
da Lei nº. 2201, de 16 de março de 2016 e 

contém outras providências. Em primeira e 

segunda discussões e votações, foi aprovada 
por unanimidade. O Secretário procedeu à 

leitura dos pareceres as Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, 
Orçamento e Tomada de Contas pela aprovação 

do Projeto de Lei 2284/2021- Altera 

dispositivo da Lei nº. 2201, de 16 de março de 
2016 e contém outras providências. Em 

primeira e segunda discussões e votações, foi 

aprovada por oito votos favoráveis e dois votos 
contrários. Requerimento 156/2021, do 

Vereador Felipe Costa, solicitando ao Poder 

Executivo informações sobre contrato de 

empresa com o Hospital Sant’Ana. Em primeira 

e segunda discussões e votações, foi aprovado 

por unanimidade. Requerimento 158/2021, da 

Comissão de Finanças, Orçamento e 

Tomada de Contas, solicitando ao Poder 

Executivo informações para instrução do 
Projeto de Lei 2292/2021. Em primeira e 

segunda discussões e votações, foi aprovado 

por unanimidade. O Vereador Valério, 
Presidente da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas, no uso art. 244 
do Regimento Interno, solicitou a retirada de 

pauta do Requerimento 159/2021, onde a 

comissão solicitava ao Poder Executivo 
informações para instrução do Projeto de Lei 

2285/2021, sendo o pedido deferido pelo 

Presidente.  Indicação 201/2021, do Vereador 

Naamã, apontando a necessidade de limpeza e 

colocação de placas proibindo jogar lixo em rua 

do Bairro Santa Cecília. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 202/2021, do Vereador Marcos 

Felipe, apontando a necessidade de melhorias 

em rua do Bairro Cohab. Em única discussão e 
votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 203/2021, do Vereador Marcos 

Felipe, apontando a necessidade de melhorias 
na Rua Cônego Cota. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 204/2021, do Vereador Marcos 

Felipe, apontando a necessidade de iluminação 

de praça no Bairro Praia. Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade. 

Indicação 205/2021, do Vereador Marcos 

Felipe, apontando a necessidade de iluminação 

em travessia da linha férrea. Em única 
discussão e votação, foi aprovada por 

unanimidade. O Presidente informou que a 

reunião com a Secretaria Municipal de 

Cultura, Esportes, Lazer e Turismo, dia 

07/12/2021, às 14h, na sede da Câmara, não 

poderá ser alterado, conforme contato feito com 

a responsável pela Secretaria. Não havendo 

Vereador inscrito na Palavra Livre, o Presidente 
passou à TERCEIRA PARTE DA 

REUNIÃO, afirmando que a Ordem do Dia 

seria afixada no quadro de publicidade e 
solicitou ao Secretário que procedesse a 

chamada final, constatando a presença de todos 

os vereadores. O Presidente declarou encerrada 
a reunião às vinte e uma horas e cinco minutos. 

O conteúdo integral desta reunião encontra-se 

gravado e arquivado eletronicamente. Eu, 
Vereador Israel Luiz Baeta Alves de Souza, 

Secretário, solicitei a lavratura da presente ata 

que, após aprovada, segue assinada pelos 
integrantes da Mesa Diretora. 

 

Plenário “Vereador Francisco Eustáquio 
Teixeira”, 6 de dezembro de 2021. 

 

COR JESUS MORENO 

– Presidente – 

 

ÉDER DAMASCENO SILVA 

– Vice-Presidente – 

 

ISRAEL LUIZ BAÊTA ALVES DE 

SOUZA 

– Secretário– 

 

ATA DA 

QUADRAGÉSIMASEGUNDAREUNIÃO 

ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA 

QUARTA LEGISLATURA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CARANDAÍ, 

REALIZADA EM TREZE DE 

DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E 

UM. 
Aos treze dias do mês de dezembro de dois e 

vinte e um, às dezenove horas e vinte e cinco 

minutos, a Câmara Municipal de Carandaí 
reuniu-se ordinariamente, presidida pelo 

Vereador Cor Jesus Moreno e secretariada pelo 

Vereador Israel Luiz Baeta Alves de Souza. O 
Presidente justificou a ausência do Vereador 

Luiz Antônio, por motivos particulares. O 

Presidente convidou a todos para a execução do 
Hino Nacional. Na chamada inicial, feita pelo 

Secretário,constatou-sea ausência do Vereador 
Luiz Antônio e a presença dos 

demaisvereadores. Havendo número 

regimental, o Presidente declarou aberta a 
sessão e passou a palavra ao Secretáriopara a 

leitura da ata da 41ª Reunião Ordinária. Em 

única discussão e votação, a ata foi aprovada 
por unanimidade dos 

presentes.OPresidentesolicitou ao Secretário 

que procedesse a leitura do expediente do 

dia.PRIMEIRA PARTE DA REUNIÃO – 

CORRESPONDÊNCIAS 

RECEBIDAS:Ofício 396/2021, do Gabinete 

do Prefeito, apresentando o Projeto de Lei 

2296/2021 – Altera dispositivos da Lei 

Municipal nº. 2391/2020, que Estima a Receita 

e Fixa a Despesa do Município de Carandaí 
para o exercício de 2021, e dá outras 

providências. Ofício 446/2021, da Comissão 

de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente, 

apresentando as Emendas Modificativa 1 e 

Supressiva 2 ao Projeto de Lei 620/2021 - 

Dispõe sobre o Programa Saúde Transparente, 
que visa tornar público, na internet, a listagem 

de espera dos pacientes que aguardam por 

consultas (detalhadas por especialidade), 
exames, intervenções cirúrgicas e outros 

procedimentos nos estabelecimentos da rede 

pública de saúde do município, e dá outras 
providências.Ofício 447/2021, da Bancada da 

Oposição, encaminhando a Emenda 

Modificativa 1 ao Projeto de Lei 2286/2021- 

Estima a receita e fixa a despesa do Município 

de Carandaí para o exercício financeiro de 2022 
e dá outras providências. Correspondência da 

Câmara Municipal de Juiz de Fora, 

convidando para reunião na Câmara Municipal 
de Barroso dia 17/12/2021.Correspondência 

da Via 040, encaminhando divulgação de 

audiência pública ANTT. A Vereadora Virgínia 
Maria comentou a correspondência da Via 

040.Requerimento 160/2021, do Vereador 

José Vicente.Requerimento161/2021, do 
Vereador Israel.Indicação 206/2021, do 

Vereador José Vicente.DESPACHO DAS 

CORRESPONDÊNCIAS: O Presidente 
colocou à disposição dos Vereadores todas as 

correspondências recebidas, informando que 

estariam na Secretaria. Encaminhou o Projeto 
de Lei 2296/2021 às Comissões de Legislação, 

Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e 

Tomada de Contas. Encaminhou às Emendas 
Modificativa 1 e Supressiva 2 ao Projeto de Lei 

620/2021 à Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação. Encaminhou a Emenda Modificativa 
1 ao Projeto de Lei 2286/2021às Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação e de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas. O Presidente 
consultou o Plenário quanto ao agendamento de 

reunião extraordinária para 15/12/2021, às 9h, 

para discussão do Projeto de Lei 2296/2021, 
sendo aprovado por unanimidade dos presentes. 

O Vereador Valério Domingos, Presidente da 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas 
de Contas, convocou os membros da comissão 

para reunião no dia 14/12/2021, às 8h. O 

Presidente consultou o Plenário para inclusão 
dos Projetos de Leis 2286/2021 e 2295/2021 na 

Ordem do Dia da reunião extraordinária no dia 

15/12/2021. O Plenário deliberou apenas pela 

inclusão do Projeto de Lei 2295/2021, visto que 

o Projeto de Lei 2286/2021 ainda carece da 

apresentação das emendas impositivas pelos 
parlamentares. SEGUNDA PARTE DA 

REUNIÃO: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

DOS PROJETOS E PROPOSIÇÕES: O 
Secretário procedeu à leitura do parecer de 

redação final da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação ao Projeto de Resolução 

6/2021 – Dispõe sobre a Sessão Solene da 

Câmara Municipal e contém outras 
providências. Em terceira discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade dos presentes. O 

Secretário procedeu à leitura do parecer de 
redação final da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação aoProjeto de Lei 617/2021 – 

Cria o Programa Municipal de Incentivo à 
análise e correção do solo – PROMASOLO de 

Carandaí.Em terceira discussão e votação, foi 
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aprovado por unanimidade dos presentes.O 

Secretário procedeu à leitura do parecer de 
redação final da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação aoProjeto de Lei 2284/2021- 

Altera dispositivo da Lei nº. 2201, de 16 de 
março de 2016 e contém outras 

providências.Em terceira discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade dos presentes. O 
Vereador Israel no uso do art. 215 do 

Regimento Interno, solicitou vista à Emenda 

Modificativa 1 ao Projeto de Lei 619/2021 – 

Autoriza o Município a criar o Programa de 

Apoio aos Estudantes de Nível Técnico e 

Superior e dá outras providências, sendo o 
pedido deferido pelo Presidente. Tendo em 

vista o pedido de vista do Vereador Israel fica 

prejudicado a discussão e votação doProjeto de 

Lei 619/2021 – Autoriza o Município a criar o 

Programa de Apoio aos Estudantes de Nível 

Técnico e Superior e dá outras 
providências.Requerimento 160/2021, do 

Vereador José Vicente, reiterando o 

Requerimento 28/2021, solicitando placas 

indicativas com nomes das ruas do Distrito 

Hermilo Alves. Em única discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade dos presentes. 

Requerimento161/2021, do Vereador Israel, a 

ser encaminhado ao Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar.O Vereador Israel 

justificou a apresentação do Plenário. Os 

Vereadores Naamã e Pedro Marconi 
manifestaram-se pela forma como foi 

apresentada a denúncia e a desnecessidade de 

votação do requerimento, visto que o citado 
requerimento deveria ter sido apenas 

encaminhado ao Conselho de Ética e Decoro 

Parlamentar, que será responsável pela 
apuração dos fatos. O Presidente consultou o 

Plenário quanto ao recebimento do 

Requerimento 161/2021, sendo aprovado 5 
(cinco) votos favoráveis e 4 (quatro) votos 

contrários. O Vereador Felipe Costa comentou 

a denúncia apresentada pelo Vereador Israel 
através do Requerimento 161/2021, e também, 

o requerimento de sua autoria, apresentado na 

41ª Reunião Ordinária, onde solicita 
informações sobre contrato de empresa do 

Vereador Israel com a autarquia Hospital 

Municipal de Sant’Ana.O Vereador Valério, 
Presidente do Conselho de Ética e do Decoro 

Parlamentar, comentou a forma como foi 

apresentada a denúncia do Vereador Israel. A 
Vereadora Virgínia solicitou abstenção de 

votação do Requerimento 161/2021. Colocado 

em única discussão e votação, o Requerimento 
161/2021 recebeu quatro votos favoráveis, 

quatro votos contrários e uma abstenção, tendo 

o Presidente desempatado pela aprovação do 
requerimento. Conforme prevê o art. 16 da 

Resolução 7/2017, o Presidente informou o 

Vereador Felipe Costa que  o mesmo terá o 

prazo de 5 (cinco) dias para apresentar 

manifestação à denúncia apresentada pelo 

Vereador Israel. O Vereador Felipe Costa, 
novamente fez o uso da palavra e comentou a 

denúncia apresentada pelo Vereador Israel e os 

seus pedidos de informações que o mesmo já 
apresentou nesta Casa e que foram rejeitados. 

Indicação 206/2021, do Vereador José 

Vicente, reiterando a indicação 133/2021, 
apontando necessidade de reforma do antigo 

pavilhão da Escola Municipal Prefeito Abelard 
Rodrigues Pereira.Em única discussão e 

votação, foi aprovada por unanimidade dos 

presentes. O Vereador Felipe Costa solicitou 
uso da palavra, para apresentar denúncia 

recebida por professores do município em 

desfavor do Secretário Municipal de Educação, 
Professor Marcelo, com relação à possível 

suspensão e/ou atraso de pagamento de 

professores devido a atraso na entrega de dados 

no sistema Sislame, e também, com relação ao 
atraso no pagamento do abono do FUNDEB aos 

professores. O Vereador Felipe Costa fez 

requerimento verbal solicitando informações ao 
Poder Executivo com relação ao teor de sua 

denúncia. O Presidente informou ao Vereador 

Felipe que tal requerimento não poderia ser 
feito de forma verbal, pois estaria contrariando 

ao disposto no art. 134, §2º do Regimento 

Interno, visto que os pedidos de informações às 
autoridades municipais deverão ser feito, 

exclusivamente, por escrito. O Vereador Felipe 

Costa solicitou que constasse em ata a votação 
nominal do Requerimento 161/2021 e que a 

denúncia foi recebida em Plenário através de 

Requerimento, sendo o pedido aprovado por 
sete votos favoráveis e dois votos contrários. O 

Requerimento 161/2021 recebeu quatro votos 

favoráveis dos Vereadores Éder Damasceno, 
Israel Luiz, José Vicente e Valério Domingos; 

quatro votos contrários dos Vereadores Felipe 

Costa, Marcos Felipe, Naamã Neil e Pedro 

Marconi; e uma abstenção da Vereadora 

Virgínia. Tendo em vista o empate na votação, 
o Presidente Vereador Cor Jesus, desempatou 

pela aprovação do Requerimento 161/2021. 

Não havendo Vereador inscrito na Palavra 
Livre, o Presidente passou à TERCEIRA 

PARTE DA REUNIÃO, afirmando que a 

Ordem do Dia seria afixada no quadro de 
publicidade e solicitou ao Secretário que 

procedesse a chamada final, constatando a 

ausência do Vereador Luiz Antônio e a 
presença dos demais vereadores. O Presidente 

declarou encerrada a reunião às vinte e uma 

horas e cinqüenta e cinco minutos. O conteúdo 
integral desta reunião encontra-se gravado e 

arquivado eletronicamente. Eu, Vereador Israel 

Luiz Baeta Alves de Souza, Secretário, solicitei 
a lavratura da presente ata que, após aprovada, 

segue assinada pelos integrantes da Mesa 

Diretora.  
 

Plenário “Vereador Francisco Eustáquio 

Teixeira”, 13 de dezembro de 2021. 

 

COR JESUS MORENO 

– Presidente – 

 

ÉDER DAMASCENO SILVA 

– Vice-Presidente – 

 

ISRAEL LUIZ BAÊTA ALVES DE 

SOUZA 

– Secretário– 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 

DISPENSA 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 17/2021 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 16/2021 

O Presidente da Câmara Municipal de 

Carandaí, no uso de suas atribuições, em 

conformidade com o inciso II, do art. 75 da Lei 
14.133/2021, vem através do presente, 

RATIFICAR e AUTORIZAR a execução do 

objeto do Processo Licitatório nº 17/2021, de 
Dispensa de Licitação nas conformidades do 

inciso VIII do art. 72 da Lei 14.133/2021 e em 

consonância parágrafo único do art. 72 da Lei 
mencionada anteriormente, DETERMINAR a 

publicação em sítio eletrônico oficial.  
OBJETO: Contratação de empresa 

especializada (pessoa jurídica) para a prestação 

de serviços de locação de software e suporte 
técnico operacional de programas de 

informática (softwares) específicos da 

Administração Pública Municipal, nas áreas de 
Contabilidade Pública e Tesouraria, Compras 

de Materiais e Serviços, Gerenciamento de 

Estoque/Almoxarifado, Patrimônio Público, 

Licitações, Pregão Presencial, Controle de 
Frotas, Controle de Pessoal e Portal da 

Transparência, com manutenções freqüentes de 

cada sistema e prestação de serviços de suporte 
técnico e ao usuário, consultoria e treinamento 

nas áreas relacionadas. 

EMPRESA VENCEDORA: SH3 Informática 
Ltda. inscrita no CNPJ sob o nº. 

01.264.892/0001-09.  

VALOR TOTAL: R$34.600,00 (trinta e 
quatro mil e seiscentos reais).  

VIGÊNCIA: 12 meses, de 01/01/2022 a 

31/12/2022. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
01.003.001.01.031.0001.2652.33904000 

(Ficha 28) – Serviços Tecnologia, Informática 
e Comunicação – PJ 

Carandaí, 20 de dezembro de 2021. 

Cor Jesus Moreno - Presidente da Câmara 
Municipal. 
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