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RESOLUÇÃO Nº 1175/2019

A Câmara Municipal de Sete Lagoas- MG, representante legítima do povo, aprovou
e o Presidente, no uso das atribuições que confere o Parágrafo Único, do art. 86 da
Lei Orgânica do Município de Sete Lagoas, promulga a seguinte Resolução:

ALTERA A RESOLUÇÃO 976/2005 QUE “CRIA NA CÂMARA
MUNICIPAL DE SETE LAGOAS/MG, A FRENTE PARLAMENTAR DE LUTA CONTRA
AS DROGAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

A ementa da Resolução 976/2005, passa a ter a seguinteArt. 1º.
redação:

“CRIA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS/MG A FRENTE
PARLAMENTAR DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

. O caput do art. 1º e 3º e o art. 4º da Resolução nº 976/2005Art. 2º
passam a ter a seguinte redação:

“Art. 1º. Fica criada na Câmara Municipal de Sete Lagoas a Frente
Parlamentar de Políticas Públicas sobre Drogas de Sete Lagoas.

Art. 3º. Caberá à Frente Parlamentar de Políticas sobre Drogas de Sete
Lagoas:

Art. 4º. A instalação da Frente Parlamentar de Políticas sobre Drogas de
Sete Lagoas se dará até 60 (sessenta) dias após a posse dos vereadores de cada
legislatura.

Parágrafo Único. Na legislatura de sua criação, a Frente Parlamentar de
Políticas sobre Drogas instalar-se-á até 30 (trinta) dias após a publicação desta
Resolução”

. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.Art. 3º

Câmara Municipal, Sala das Sessões, 25 de setembro  de 2019.

CLÁUDIO HENRIQUE NACIF GONÇALVES
Presidente

(Originário do PR 15/2019 autoria dos Vereadores Gislene Inocência, Rodrigo
Braga e Milton Martins)

RESOLUÇÃO Nº 1176/2019

A Câmara Municipal de Sete Lagoas- MG, representante legítima do povo,
aprovou e o Presidente, no uso das atribuições que confere o Parágrafo Único, do
art. 86 da Lei Orgânica do Município de Sete Lagoas, promulga a seguinte
Resolução:

DENOMINA A BIBLIOTECA DO PODER LEGISLATIVO DE SETE
LAGOAS “BIBLIOTECA MÁRCIO VICENTE DA SILVEIRA SANTOS”

Art. 1 ° - Fica denominada “Biblioteca Márcio Vicente da Silveira
Santos” a Biblioteca do Poder Legislativo de Sete Lagoas, criada pela Resolução nº
1.113, de 16 de junho de 2015.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal, Sala das Sessões, 25 de setembro de 2019.

CLÁUDIO HENRIQUE NACIF GONÇALVES
Presidente

(Originário do PR 19/2019 autoria da Mesa Diretora)

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 16/2019.

A Câmara Municipal de Sete Lagoas, por seu Presidente Vereador1.
Claudio Henrique Nacif Gonçalves, conforme decidido na reunião plenária na
data de 24/09/2019 que aprovou o Requerimento n.º 4241/2019 de autoria do
Vereador Claudio Henrique Nacif Gonçalves e no uso das atribuições que lhe
conferem o inciso I, do art. 51 da Resolução nº 810/95 (Regimento Interno da
Câmara Municipal), tendo em vista a Lei Municipal nº 6.826/2003, CONVOCA,
entidades da sociedade civil, autoridades, cidadãos e demais interessados em
participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser realizada, conforme disposições a seguir:

Data, local e horário: dia 03 de outubro de 2019, no Plenário2.
Deputado Wilson Tanure, Rua Domingos L’Ouverture, nº 335, Bairro São Geraldo,
Sete Lagoas-MG, no horário de 18:30h às 21:00h.

Dos objetivos: objetivo de discutir acerca da inclusão e3.
acessibilidade das pessoas com de!ciência no Município de Sete Lagoas.

Da Programação:4.

18h30min – Credenciamento.
19h – Abertura.
19h15min – Apresentação do tema: inclusão e acessibilidade das

pessoas com de!ciência no Município de Sete Lagoas
20h – Manifestações.
21h – Considerações !nais, encaminhamentos e encerramento pelo

Presidente da sessão.
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4.1 - Ressalvada a abertura, os demais horários poderão ser modi!cados
a exclusivo critério do Presidente da sessão, a !m de racionalizar e tornar e!cientes
os trabalhos, sem prejuízo dos objetivos da Audiência.

Da Forma de Apresentação:5 -

As inscrições de interessados em se manifestar poderão ser feitas na5.1 -
Secretaria Geral da Câmara Municipal, sala 306, 3º andar, de segunda a sexta-feira,
no horário de 13:00 às 17:00 horas; e no dia do evento, no Plenário “Deputado
Wilson Tanure”, junto a servidores do Legislativo, até o início das manifestações dos
inscritos.

Os vereadores inscritos poderão se manifestar estritamente sobre o5.2 -
assunto da audiência, tendo o interpelado igual prazo para responder, facultadas a
réplica e a tréplica de acordo com o Presidente da sessão.

O tempo destinado à manifestação dos inscritos será concedido na5.3 -
razão do número total de inscrições realizadas pelo tempo total previsto neste edital
para as manifestações. O Presidente e demais Vereadores poderão fazer perguntas
aos manifestantes para obtenção de esclarecimentos adicionais eventualmente
necessários. Findas as manifestações, o Presidente da sessão poderá permitir outras
participações, a seu critério e de acordo com o tempo disponível.

O Presidente da sessão poderá interromper o expositor quando o5.4 -
mesmo extrapolar o tempo estabelecido, bem como nos casos em que o tema
abordado não contribuir para o objetivo da Audiência.

Das Disposições Gerais:6 –

Ao Presidente competirá dirimir as questões de ordem e decidir6.1 -
conclusivamente sobre os procedimentos adotados na audiência.

Serão coibidas as condutas desrespeitosas ou com o !m de protelar6.2 -
ou desvirtuar o objetivo da audiência.

Serão lavradas atas resumidas dos trabalhos das Audiências6.3 -
Públicas para posterior divulgação no Diário do Legislat ivo, site
www.camarasete.mg.gov.br.

Câmara Municipal de Sete Lagoas, 24 de setembro de 2019.

CLÁUDIO HENRIQUE NACIF GONÇALVES
Presidente

Câmara Municipal de Sete Lagoas

Página 02

PROCESSO ADMINISTRATIVO

EMENTA: PAD. D.D.S.F. DECISÃO. FALTA DE NATUREZA LEVE. ADVERTÊNCIA. Trata-
se de decisão proferida no bojo de PAD instaurado para apurar conduta do servidor
D.D.S.F. Tendo em vista que a falta cometida pelo servidor D.D.S.F., lotado na
Câmara Municipal de Sete Lagoas, é de natureza leve, com fulcro no artigo 179,
incisos I e II c/c a inobservância do dever funcional previsto no artigo 169, inciso II,
todos da LC 192/2016, a Mesa Diretora, entendeu que ao servidor é devida a
aplicação da penalidade de advertência. Mesa Diretora da Câmara Municipal.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 01/2019.

PROJETO CÂMARA AÇÃO

Sete Lagoas/MG
2019

Edital de Chamamento Público nº 01/2019.

A Câmara Municipal de Sete Lagoas, em atenção aos princípios que
regem a Administração Pública, em especial os estampados no caput do art. 37, da
Constituição Federal, torna público o presente Edital de Chamamento Público
visando à seleção de entidades interessadas !rmar acordo de cooperação que tenha
por objeto a prestação de orientação jurídica

1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
1.1. A !nalidade do presente Chamamento Público é a seleção entidades

para a celebração de parceria com a Câmara Municipal de Sete Lagoas, por meio
da formalização de acordo de cooperação, para a consecução de !nalidade de
interesse público e recíproco que NÃO envolve a transferência de recursos
!nanceiros.

1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pelos princípios
constitucionais explícitos e implícitos, em especial a legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e e!ciência.

1.3. Poderão ser selecionadas mais de uma entidade, sendo que cada
uma atuará em uma ou mais edições do evento, que ocorrerão para a consecução
do Projeto Câmara Ação, instituído por meio da Resolução 1174/2019, conforme
a quantidade de entidades interessadas.

1.4 Enquanto o Projeto estiver sendo executado será possível o
credenciamento de novas entidades para colaborarem.

2. OBJETO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO
2.1. O acordo de cooperação terá por objeto a participação da

entidade em uma ou mais edições do Projeto Câmara Ação, promovida pela
Câmara Municipal de Sete Lagoas, na qual aquela prestará orientação jurídica
aos cidadãos.

2.2. Objetivos especí!cos da parceria:
a) Incentivar a democracia participativa;
b) Estabelecer as diferenças essenciais das funções do Poder

Legislativo e do Poder Executivo, tão necessários para o equilíbrio da democracia;
c) Desenvolver um espaço para atendimento das demandas da

comunidade, com a promoção de consultoria jurídica nas diversas áreas;
d) democratizar o acesso à Justiça e oferecer um ambiente de vivência

jurídica aos munícipes;

3. JUSTIFICATIVA

Nos termos da Resolução nº 1174/2019, foi criado o “Programa
Câmara Ação” no âmbito do Poder Legislativo Municipal, visando ampliar as
ações do Legislativo de maneira itinerante e descentralizada, facilitando a
concretização de metas e ampliando de maneira colaborativa os projetos de
desenvolvimento de interesse do município de Sete Lagoas.

As diretrizes do Programa estão de!nidas no art. 3º e os objetivos no
art. 4º, ambos da referida Resolução. O Programa abrange a promoção de ações
de utilidade pública mediante parcerias com instituições públicas e privadas, sem
jamais envolver transferências de recursos, tais como: emissão de carteira de
identidade, carteira de trabalho, requerimento do seguro-desemprego, cadastro
para vagas de emprego, cadastro biométrico, orientação jurídica, orientação ao
consumidor, dentre outros tantos.

O Programa possibilita, ainda, o acesso facilitado a ações de saúde
mediante parcerias com instituições públicas e privadas, sem, contudo, envolver
transferência de recursos !nanceiros, tais como: aferição de pressão artéria,
glicemia, cálculo de IMC, orientação sobre saúde bucal, saúde da mulher e saúde
do homem.

Por !m, o “Programa Câmara Ação” visa também proporcionar ao
cidadão atividades voltadas para o bem-estar físico e mental, com atividades de
lazer e cultura, inclusive, que atenda ao público infantil.
Como visto acima, o referido Programa oferece um canal direto para o cidadão
apresentar suas demandas, ofertando também diversos serviços de cunho social
para a população.

4. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO
4.1. Poderão participar deste Edital entidades públicas e privadas,

inclusive Instituições de Ensino Superior, que tenham em seu quadro pro!ssionais
habilitados para a prestação de orientação jurídica.

5. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO
DE COOPERAÇÃO

5.1. Para a celebração do acordo de cooperação, a entidade deverá
apresentar os seguintes documentos:
Documento 01: Cédula de Identidade do representante legal da licitante
proponente.

Documento 02: Registro comercial no caso de empresa individual.
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Documento 03: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive com
a última alteração, devidamente registrada, em se tratando de sociedades
comerciais, na Junta Comercial e no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores. A apresentação do contrato social
consolidado dispensa a apresentação do contrato social e suas alterações
anteriores. Na hipótese de haver alteração contratual após a consolidação, esta
deverá ser apresentada.

Documento 04: Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício.

Documento 05: Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir.

Documento 06: Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica – CNPJ.

6. DO SORTEIO

6.1. A Câmara convocará os participantes HABILITADOS para a sessão
pública de SORTEIO das vagas, designando data, horário e local do procedimento,
por meio de publicação no Diário O!cial da Câmara Municipal de Sete Lagoas.

6.2 O critério de seleção será o sorteio das vagas nos eventos do projeto
Câmara Ação, em sessão pública, cujo resultado será registrado em ata e
posteriormente publicado.

6.2.1 Feito o sorteio será elaborada a lista de participantes em ordem
decrescente, ou seja, o primeiro sorteado participará do primeiro evento, o segundo
do segundo evento e assim sucessivamente, devendo a lista ser recomeçada caso
haja mais eventos que o número de parceiros;

6.2.2 Os participantes podem acordar de participarem conjuntamente,
desde que, haja condições técnicas para tanto o que deverá ser decidido pela
Câmara Municipal, em conjunto com a empresa contratada para realizar o evento.

6.3. O parceiro deverá cumprir, rigorosamente, as determinações da
Câmara Municipal e da empresa contratada para realizar o evento Câmara Ação.

6.4. Competirá ao parceiro a apresentação das atividades que irá
desenvolver e a solicitação dos requisitos necessários junto à empresa responsável
pela realização do evento ou junto à Câmara Municipal.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 A publicidade o!cial dos atos administrativos é feita através do Diário
O!cial Eletrônico do Legislativo de Sete Lagoas, valendo para todos os efeitos legais

7.1.2 O edital está à disposição dos interessados na sede do Poder
Legislativo, endereço retro, no horário de 8h:00min às 12h:00min e de 13h:00min
às 17h:00min, de segunda a sexta-feira e disponibilizado no site o!cial
www.camarasete.mg.gov.br, de onde poderá ser extraído ou solicitá-lo através do
correio eletrônico cristina.licitacao@camarasete.mg.gov.br.

7.1.3 O interessado que retirar/obter o edital se compromete a
acompanhar o Diário O!cial Eletrônico do Legislativo, disponibilizado no site o!cial
deste Poder – www.camarasete.mg.gov.br -, onde serão publicados todos os atos
administrativos praticados neste certame.

7.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com
antecedência mínima de 10 (dias) dias da data-limite para habilitação, de forma
eletrônica, pelo e-mail cristina.licitacao@camarasete.mg.gov.br ou por petição
dirigida ou protocolada no endereço retro informado. A resposta às impugnações
caberá ao setor de Licitações e Contratos da Câmara Municipal de Sete Lagoas.

7.2.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na
interpretação deste Edital e de seus anexos, deverão ser encaminhados com
antecedência mínima de 10 (dias) dias da habilitação inicial, exclusivamente de
forma eletrônica, pelo e-mail: cristina.licitacao@camarasete.mg.gov.br. Os
esclarecimentos serão prestados pelo setor de Licitações e Contratos da Câmara
Municipal de Sete Lagoas.

7.2.2. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos
prestados serão juntados nos autos do processo de Chamamento Público e estarão
disponíveis para consulta por qualquer interessado.

7.2.3. Eventual modi!cação no Edital, decorrente das impugnações ou
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dos pedidos de esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se
deu o texto original, alterando se o prazo inicialmente estabelecido somente‐

quando a alteração afetar a o princípio da isonomia.

7.3. A Câmara Municipal de Sete Lagoas resolverá os casos omissos e
as situações não previstas no presente Edital, observadas as disposições legais e
os princípios que regem a administração pública.

7.4. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por
interesse público ou anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que
isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza.

7.5. O proponente é responsável pela !delidade e legitimidade das
informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do
Chamamento Público. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a
inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da
entidade, a aplicação das sanções administrativas cabíveis e a comunicação do
fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de
eventual crime.

7.6. A administração pública não cobrará das entidades concorrentes
taxa para participar deste Chamamento Público.

7.7 O presente Edital terá vigência de 12(doze) meses a contar da data
da homologação do resultado de!nitivo.

7.8 Constitui anexo do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância;
Sete Lagoas, 25 de setembro de 2019.

Cláudio Henrique Nacif Gonçalves
Presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas

ANEXO I
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Declaro que a _____________está ciente e concorda com as
disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº .........../2019 e em
seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela
veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante
o processo de seleção.

Sete Lagoas, ____ de ______________ de 2019.

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da Entidade)

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 02/2019.

PROJETO CÂMARA AÇÃO

Sete Lagoas/MG
2019

Edital de Chamamento Público nº 02/2019.

A Câmara Municipal de Sete Lagoas, em atenção aos princípios que
regem a Administração Pública, em especial os estampados no caput do art. 37,
da Constituição Federal, torna público o presente Edital de Chamamento Público
visando à seleção de entidades interessadas !rmar acordo de cooperação que
tenha por objeto a prestação de serviços de beleza.

1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
1.1. A !nalidade do presente Chamamento Público é a seleção

entidades para a celebração de parceria com a Câmara Municipal de Sete Lagoas,
por meio da formalização de acordo de cooperação, para a consecução de
!nalidade de interesse público e recíproco que NÃO envolve a transferência de
recursos !nanceiros.

1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pelos princípios
constitucionais explícitos e implícitos, em especial a legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e e!ciência.
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1.3. Poderão ser selecionadas mais de uma entidade, sendo que cada
uma atuará em uma ou mais edições do evento, que ocorrerão para a consecução do
Projeto Câmara Ação, instituído por meio da Resolução 1174/2019, conforme a
quantidade de entidades interessadas.

1.4 Enquanto o Projeto estiver sendo executado será possível o
credenciamento de novas entidades para colaborarem.

2. OBJETO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO
2.1. O acordo de cooperação terá por objeto a participação da entidade

em uma ou mais edições do Projeto Câmara Ação, promovida pela Câmara
Municipal de Sete Lagoas, na qual aquela prestará serviços de beleza aos cidadãos.

2.2. Objetivos especí!cos da parceria:
a) Construir a ideia de beleza plural, enquanto um dos agentes transformadores
aptos a alterar nosso relacionamento com o outro, favorecendo a convivência;
b) Prestar serviços de beleza, como: corte de cabelo, design de sobrancelha,
manicure, barbearia;

3. JUSTIFICATIVA

Nos termos da Resolução nº 1174/2019, foi criado o “Programa Câmara
Ação” no âmbito do Poder Legislativo Municipal, visando ampliar as ações do
Legislativo de maneira itinerante e descentralizada, facilitando a concretização de
metas e ampliando de maneira colaborativa os projetos de desenvolvimento de
interesse do município de Sete Lagoas.

As diretrizes do Programa estão de!nidas no art. 3º e os objetivos no art.
4º, ambos da referida Resolução. O Programa abrange a promoção de ações de
utilidade pública mediante parcerias com instituições públicas e privadas, sem
jamais envolver transferências de recursos, tais como: emissão de carteira de
identidade, carteira de trabalho, requerimento do seguro-desemprego, cadastro
para vagas de emprego, cadastro biométrico, orientação jurídica, orientação ao
consumidor, dentre outros tantos.

O Programa possibilita, ainda, o acesso facilitado a ações de saúde
mediante parcerias com instituições públicas e privadas, sem, contudo, envolver
transferência de recursos !nanceiros, tais como: aferição de pressão artéria,
glicemia, cálculo de IMC, orientação sobre saúde bucal, saúde da mulher e saúde do
homem.

Por !m, o “Programa Câmara Ação” visa também proporcionar ao
cidadão atividades voltadas para o bem-estar físico e mental, com atividades de
lazer e cultura, inclusive, que atenda ao público infantil.
Como visto acima, o referido Programa oferece um canal direto para o cidadão
apresentar suas demandas, ofertando também diversos serviços de cunho social
para a população.

4. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO
4.1. Poderão participar deste Edital entidades públicas e privadas,

inclusive Instituições de Ensino Superior, que tenham em seu quadro pro!ssionais
habilitados para a prestação de serviços de beleza.

5. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE
COOPERAÇÃO

5.1. Para a celebração do acordo de cooperação, a entidade deverá
apresentar os seguintes documentos:
Documento 01: Cédula de Identidade do representante legal da licitante
proponente.

Documento 02: Registro comercial no caso de empresa individual.

Documento 03: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
inclusive com a última alteração, devidamente registrada, em se tratando de
sociedades comerciais, na Junta Comercial e no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. A apresentação
do contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato social e suas
alterações anteriores. Na hipótese de haver alteração contratual após a
consolidação, esta deverá ser apresentada.

Documento 04: Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício.

Documento 05: Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização

para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim
o exigir.

Documento 06: Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica – CNPJ.

6. DO SORTEIO

6.1. A Câmara convocará os participantes HABILITADOS para a sessão
pública de SORTEIO das vagas, designando data, horário e local do
procedimento, por meio de publicação no Diário O!cial da Câmara Municipal de
Sete Lagoas.

6.2 O critério de seleção será o sorteio das vagas nos eventos do
projeto Câmara Ação, em sessão pública, cujo resultado será registrado em ata e
posteriormente publicado.

6.2.1 Feito o sorteio será elaborada a lista de participantes em ordem
decrescente, ou seja, o primeiro sorteado participará do primeiro evento, o
segundo do segundo evento e assim sucessivamente, devendo a lista ser
recomeçada caso haja mais eventos que o número de parceiros;

6.2.2 Os participantes podem acordar de participarem conjuntamente,
desde que, haja condições técnicas para tanto o que deverá ser decidido pela
Câmara Municipal, em conjunto com a empresa contratada para realizar o
evento.

6.3. O parceiro deverá cumprir, rigorosamente, as determinações da
Câmara Municipal e da empresa contratada para realizar o evento Câmara Ação.

6.4. Competirá ao parceiro a apresentação das atividades que irá
desenvolver e a solicitação dos requisitos necessários junto à empresa
responsável pela realização do evento ou junto à Câmara Municipal.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 A publicidade o!cial dos atos administrativos é feita através do
Diário O!cial Eletrônico do Legislativo de Sete Lagoas, valendo para todos os
efeitos legais

7.1.2 O edital está à disposição dos interessados na sede do Poder
Legislativo, endereço retro, no horário de 8h:00min às 12h:00min e de
13h:00min às 17h:00min, de segunda a sexta-feira e disponibilizado no site
o!cial www.camarasete.mg.gov.br, de onde poderá ser extraído ou solicitá-lo
através do correio eletrônico cristina.licitacao@camarasete.mg.gov.br.

7.1.3 O interessado que retirar/obter o edital se compromete a
acompanhar o Diário O!cial Eletrônico do Legislativo, disponibilizado no site
o!cial deste Poder – www.camarasete.mg.gov.br -, onde serão publicados todos
os atos administrativos praticados neste certame.

7.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com
antecedência mínima de 10 (dias) dias da data-limite para habilitação, de forma
eletrônica, pelo e-mail cristina.licitacao@camarasete.mg.gov.br ou por petição
dirigida ou protocolada no endereço retro informado. A resposta às impugnações
caberá ao setor de Licitações e Contratos da Câmara Municipal de Sete Lagoas.
7.2.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação
deste Edital e de seus anexos, deverão ser encaminhados com antecedência
mínima de 10 (dias) dias da habilitação inicial, exclusivamente de forma
eletrônica, pelo e-mail: cristina.licitacao@camarasete.mg.gov.br. Os
esclarecimentos serão prestados pelo setor de Licitações e Contratos da Câmara
Municipal de Sete Lagoas.

7.2.2. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem
os prazos previstos no Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos
prestados serão juntados nos autos do processo de Chamamento Público e
estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

7.2.3. Eventual modi!cação no Edital, decorrente das impugnações ou
dos pedidos de esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se
deu o texto original, alterando se o prazo inicialmente estabelecido somente‐

quando a alteração afetar a o princípio da isonomia.

7.3. A Câmara Municipal de Sete Lagoas resolverá os casos omissos e
as situações não previstas no presente Edital, observadas as disposições legais e
os princípios que regem a administração pública.

7.4. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por
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interesse público ou anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso
implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza.

7.5. O proponente é responsável pela !delidade e legitimidade das
informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do
Chamamento Público. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a
inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da
entidade, a aplicação das sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato
às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual
crime.

7.6. A administração pública não cobrará das entidades concorrentes
taxa para participar deste Chamamento Público.

7.7 O presente Edital terá vigência de 12(doze) meses a contar da data da
homologação do resultado de!nitivo.

7.8 Constitui anexo do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância;
Sete Lagoas, 25 de setembro de 2019.

Cláudio Henrique Nacif Gonçalves
Presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas

ANEXO I
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Declaro que a ____________está ciente e concorda com as disposições
previstas no Edital de Chamamento Público nº .........../2019 e em seus anexos, bem
como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das
informações e documentos apresentados durante o processo de seleção.

Sete Lagoas, ____ de ______________ de 2019.

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da Entidade)
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 03/2019.

PROJETO CÂMARA AÇÃO

Sete Lagoas/MG
2019

Edital de Chamamento Público nº 03/2019.

A Câmara Municipal de Sete Lagoas, em atenção aos princípios que
regem a Administração Pública, em especial os estampados no caput do art. 37, da
Constituição Federal, torna público o presente Edital de Chamamento Público
visando à seleção de entidades interessadas !rmar acordo de cooperação que tenha
por objeto a prestação serviços de saúde

1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
1.1. A !nalidade do presente Chamamento Público é a seleção entidades

para a celebração de parceria com a Câmara Municipal de Sete Lagoas, por meio da
formalização de acordo de cooperação, para a consecução de !nalidade de
interesse público e recíproco que NÃO envolve a transferência de recursos
!nanceiros.

1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pelos princípios
constitucionais explícitos e implícitos, em especial a legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e e!ciência.

1.3. Poderão ser selecionadas mais de uma entidade, sendo que cada
uma atuará em uma ou mais edições do evento, que ocorrerão para a consecução
do Projeto Câmara Ação, instituído por meio da Resolução 1174/2019, conforme a
quantidade de entidades interessadas.

1.4 Enquanto o Projeto estiver sendo executado será possível o
credenciamento de novas entidades para colaborarem.

2. OBJETO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO
2.1. O acordo de cooperação terá por objeto a participação da entidade

em uma ou mais edições do Projeto Câmara Ação, promovida pela Câmara

Municipal de Sete Lagoas, na qual aquela prestará serviços de saúde aos
cidadãos.

2.2. Objetivos especí!cos da parceria:
a) Orientação familiar e comunitária para o desenvolvimento integral,

especialmente referente ao cuidado à saúde de crianças, adolescentes, jovens,
adultos e idosos;

b) Orientação sobre saúde física, mental, bucal, etc. fornecendo uma
base, considerando o indivíduo dentro do seu ambiente de convivência
comunitária;

c) Realização de serviços básicos de saúde como: aferição de pressão
arterial, medição de índice glicêmico, cálculo de índice de massa corporal, etc.;

3. JUSTIFICATIVA

Nos termos da Resolução nº 1174/2019, foi criado o “Programa
Câmara Ação” no âmbito do Poder Legislativo Municipal, visando ampliar as
ações do Legislativo de maneira itinerante e descentralizada, facilitando a
concretização de metas e ampliando de maneira colaborativa os projetos de
desenvolvimento de interesse do município de Sete Lagoas.

As diretrizes do Programa estão de!nidas no art. 3º e os objetivos no
art. 4º, ambos da referida Resolução. O Programa abrange a promoção de ações
de utilidade pública mediante parcerias com instituições públicas e privadas, sem
jamais envolver transferências de recursos, tais como: emissão de carteira de
identidade, carteira de trabalho, requerimento do seguro-desemprego, cadastro
para vagas de emprego, cadastro biométrico, orientação jurídica, orientação ao
consumidor, dentre outros tantos.

O Programa possibilita, ainda, o acesso facilitado a ações de saúde
mediante parcerias com instituições públicas e privadas, sem, contudo, envolver
transferência de recursos !nanceiros, tais como: aferição de pressão artéria,
glicemia, cálculo de IMC, orientação sobre saúde bucal, saúde da mulher e saúde
do homem.

Por !m, o “Programa Câmara Ação” visa também proporcionar ao
cidadão atividades voltadas para o bem-estar físico e mental, com atividades de
lazer e cultura, inclusive, que atenda ao público infantil.
Como visto acima, o referido Programa oferece um canal direto para o cidadão
apresentar suas demandas, ofertando também diversos serviços de cunho social
para a população.

4. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO
4.1. Poderão participar deste Edital entidades públicas e privadas,

inclusive Instituições de Ensino Superior, que tenham em seu quadro pro!ssionais
habilitados para a prestação de serviços de saúde.

5. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO
DE COOPERAÇÃO

5.1. Para a celebração do acordo de cooperação, a entidade deverá
apresentar os seguintes documentos:
Documento 01: Cédula de Identidade do representante legal da licitante
proponente.

Documento 02: Registro comercial no caso de empresa individual.

Documento 03: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
inclusive com a última alteração, devidamente registrada, em se tratando de
sociedades comerciais, na Junta Comercial e no caso de sociedades por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. A
apresentação do contrato social consolidado dispensa a apresentação do
contrato social e suas alterações anteriores. Na hipótese de haver alteração
contratual após a consolidação, esta deverá ser apresentada.

Documento 04: Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

Documento 05: Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.

Documento 06: Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica – CNPJ.
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6. DO SORTEIO

6.1. A Câmara convocará os participantes HABILITADOS para a sessão
pública de SORTEIO das vagas, designando data, horário e local do procedimento,
por meio de publicação no Diário O!cial da Câmara Municipal de Sete Lagoas.

6.2 O critério de seleção será o sorteio das vagas nos eventos do projeto
Câmara Ação, em sessão pública, cujo resultado será registrado em ata e
posteriormente publicado.

6.2.1 Feito o sorteio será elaborada a lista de participantes em ordem
decrescente, ou seja, o primeiro sorteado participará do primeiro evento, o segundo
do segundo evento e assim sucessivamente, devendo a lista ser recomeçada caso
haja mais eventos que o número de parceiros;

6.2.2 Os participantes podem acordar de participarem conjuntamente,
desde que, haja condições técnicas para tanto o que deverá ser decidido pela
Câmara Municipal, em conjunto com a empresa contratada para realizar o evento.

6.3. O parceiro deverá cumprir, rigorosamente, as determinações da
Câmara Municipal e da empresa contratada para realizar o evento Câmara Ação.

6.4. Competirá ao parceiro a apresentação das atividades que irá
desenvolver e a solicitação dos requisitos necessários junto à empresa responsável
pela realização do evento ou junto à Câmara Municipal.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1 A publicidade o!cial dos atos administrativos é feita através do Diário
O!cial Eletrônico do Legislativo de Sete Lagoas, valendo para todos os efeitos legais

7.1.2 O edital está à disposição dos interessados na sede do Poder
Legislativo, endereço retro, no horário de 8h:00min às 12h:00min e de 13h:00min
às 17h:00min, de segunda a sexta-feira e disponibilizado no site o!cial
www.camarasete.mg.gov.br, de onde poderá ser extraído ou solicitá-lo através do
correio eletrônico cristina.licitacao@camarasete.mg.gov.br.

7.1.3 O interessado que retirar/obter o edital se compromete a
acompanhar o Diário O!cial Eletrônico do Legislativo, disponibilizado no site o!cial
deste Poder – www.camarasete.mg.gov.br -, onde serão publicados todos os atos
administrativos praticados neste certame.

7.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com
antecedência mínima de 10 (dias) dias da data-limite para habilitação, de forma
eletrônica, pelo e-mail cristina.licitacao@camarasete.mg.gov.br ou por petição
dirigida ou protocolada no endereço retro informado. A resposta às impugnações
caberá ao setor de Licitações e Contratos da Câmara Municipal de Sete Lagoas.

7.2.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na
interpretação deste Edital e de seus anexos, deverão ser encaminhados com
antecedência mínima de 10 (dias) dias da habilitação inicial, exclusivamente de
forma eletrônica, pelo e-mail: cristina.licitacao@camarasete.mg.gov.br. Os
esclarecimentos serão prestados pelo setor de Licitações e Contratos da Câmara
Municipal de Sete Lagoas.

7.2.2. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos
prestados serão juntados nos autos do processo de Chamamento Público e estarão
disponíveis para consulta por qualquer interessado.

7.2.3. Eventual modi!cação no Edital, decorrente das impugnações ou
dos pedidos de esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu
o texto original, alterando se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a‐

alteração afetar a o princípio da isonomia.

7.3. A Câmara Municipal de Sete Lagoas resolverá os casos omissos e as
situações não previstas no presente Edital, observadas as disposições legais e os
princípios que regem a administração pública.

7.4. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por
interesse público ou anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso
implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza.

7.5. O proponente é responsável pela !delidade e legitimidade das
informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do
Chamamento Público. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a
inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da
entidade, a aplicação das sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato
às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual
crime.

7.6. A administração pública não cobrará das entidades concorrentes
taxa para participar deste Chamamento Público.

7.7 O presente Edital terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data
da homologação do resultado de!nitivo.

7.8 Constitui anexo do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância;
Sete Lagoas, 25 de setembro de 2019.

Cláudio Henrique Nacif Gonçalves
Presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas

ANEXO I
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Declaro que a __________está ciente e concorda com as disposições
previstas no Edital de Chamamento Público nº .........../2019 e em seus anexos,
bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e
legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de
seleção.

Sete Lagoas, ____ de ______________ de 2019.

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da Entidade)

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 17/2019

1. A CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS, considerando o
Requerimento nº 4187/2019 de autoria do Vereador Gilson Liboreiro da Silva,
aprovado na Reunião Ordinária do dia 10 de setembro de 2019, e em observância
à Lei nº 6.826, de 10 de setembro de 2019, CONVOCA entidades, autoridades,
bem como cidadãos interessados em participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA a ser
realizada conforme disposições a seguir.

2. Data, local e horário: dia 14 de outubro de 2019, segunda-feira, no
prédio-sede da Câmara Municipal de Sete Lagoas, Plenário Dep.Wilson Tanure,
Rua Domingos L’Ouverture, nº 335, Bairro São Geraldo, no horário de 18 às
21:30h horas.

3. Do objetivo: discutir a importância da prática da capoeira na
prevenção da violência e do uso de drogas, bem como da contratação de
professores e mestres de capoeira para atuarem nas escolas públicas.

4. Da Programação:
18h – Registro de presenças e identi!cação.
18:30h – Abertura pelo Cerimonial.
18:35h – Apresentação do tema pelo Presidente da Sessão e

convidados.
19:30h – Manifestações dos inscritos exclusivamente sobre o tema da

audiência, conforme ordem estabelecida pelo Presidente, em tempo por este
especi!cado.

20:30 - Respostas a respeito das perguntas formuladas/entregues, por
escrito, durante a audiência pública.

21:30h–Considerações !nais, encaminhamentos e encerramento pelo
Presidente da Sessão.

4.1 - Ressalvada a abertura, os demais horários poderão ser
modi!cados a exclusivo critério do Presidente da sessão, a !m de racionalizar e
tornar e!cientes os trabalhos, sem prejuízo dos objetivos da audiência.

5 - Da Forma de Apresentação:
5.1 - As inscrições de interessados em se manifestar poderão ser feitas

na Secretaria Executiva da Câmara Municipal, 3º andar, de segunda a sexta-feira,
no horário de 13 às 17 horas; e no dia do evento durante a realização do mesmo,
junto a servidores da Casa, até o horário destinado às “Manifestações”.

5.2 - O tempo destinado à manifestação de cada inscrito será de!nido
pelo Presidente da sessão durante a realização da audiência pública, sendo que
os inscritos poderão fazer perguntas aos apresentadores para obtenção de
esclarecimentos adicionais eventualmente necessários
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5.3 - Findas as manifestações dos inscritos, o Presidente da sessão
poderá permitir outras manifestações a seu critério e de acordo com o tempo
disponível.

6 – Das Disposições Gerais:
6.1 - Ao Presidente competirá, fundamentadamente, dirimir as questões

de ordem e decidir conclusivamente sobre os procedimentos adotados na
audiência, bem como suspender sua realização, caso seja necessário.

6.2 - Serão coibidas as condutas desrespeitosas ou com o !m de protelar
ou desvirtuar o objetivo da audiência.

6.3 - Será lavrada ata resumida dos trabalhos da audiência pública para
posterior divulgação no Diário do Legislativo, site www.camarasete.mg.gov.br.

Câmara Municipal de Sete Lagoas, 25 de setembro de 2019.

Cláudio Henrique Nacif Gonçalves
Presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas


