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AVISO DE LICITAÇÃO

CREDENCIAMENTO Nº 01/2019

A Câmara Municipal de Sete Lagoas/MG torna público aos interessados em geral
que instaurou procedimento licitatório na forma de Credenciamento nº 01/2019,
cujo objeto é CREDENCIAR PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADA PARA
PUBLICAR E VEICULAR MATERIAL DE CARÁTER INFORMATIVO E EDUCATIVO
DE NATUREZA INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM
JORNAIS, REVISTAS, RÁDIO, SITES E TELEVISÃO. O edital está à disposição dos
interessados na Coordenadoria de Licitações e Contratos, sito a Rua Domingos
L`Ouverture nº 335, bairro São Geraldo, Sete Lagoas/MG, no horário de 8 horas às
17 horas, de 2ª a 6ª feira, podendo ainda ser retirado no site o!cial da Câmara –
www.camarasete.mg.gov.br -. O credenciamento está aberto a partir de 03 de
outubro de 2019 até 31 de dezembro de 2019. Mais informações poderão ser
obtidas através do telefone (31) 3779-6366. Sete Lagoas, 01.10.2019. Cristina
Mirian de Sousa Mello, Coordenadoria de Licitações.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Tomada de
Contas - CFFOTC, por seu Presidente Vereador Milton Maurício Martins, no uso das
atribuições que lhe conferem o inciso II do art. 76 e § 2º do art. 83 da Resolução nº
810/95 (Regimento Interno da Câmara Municipal) c/c o § 4º do art. 9º da Lei
Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), 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: Dias 17, 18 e 21 de outubro de 2019, no prédio-1.
sede da Câmara Municipal de Sete Lagoas, Plenário Dep.Wilson Tanure, Rua
Domingos L’Ouverture, nº 335, Bairro São Geraldo, no horário de 8:30 às 12:30h
horas.

Do objetivo: Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas !scais2.
referentes ao 2º Quadrimestre de 2019 e o Relatório Bimestral Resumido da Execução
Orçamentária, nos termos dos arts. 52 a 55 da LC 101/2000, dando-lhes a devida
publicidade.

Da Programação3.
3.1 – Dia 17 de outubro de 2019
8:30– Registro de presenças e identi!cação.
9– Abertura pelo Cerimonial.
9:05– Apresentação do relatório de gestão !scal relativo ao 1º

quadrimestre de 2019 e seus anexos, pelos representantes do Poder Executivo
Municipal.

9:45 – Apresentação do SAAE
10:25 – Apresentação das Secretarias de Esportes e Cultura
11:05 – Apresentação da Secretaria de Educação
11:30 - FUMEP
11:45 – Manifestações.

12:30– Considerações pelo Presidente da sessão.

3.2- Dia 18 de outubro de 2019
8:30– Registro de presenças e identi!cação.
9– Abertura pelo Cerimonial.
9:05– Apresentação das Secretarias de Obras e Trânsito
10:15 – Apresentação da Secretaria de Desenvolvimento, Meio

Ambiente e Turismo.
11:00- Apresentação da Secretaria Municipal de Saúde.
11:45 – Manifestações.
12:30– Considerações pelo Presidente da sessão.

3.3- Dia 21 de outubro de 2019
8:30– Registro de presenças e identi!cação.
9– Abertura pelo Cerimonial.
9:05– Apresentação da Secretaria de Assistência Social.
9:45 – Apresentação da Secretaria da Fazenda.
10:25 – Apresentação da Secretaria de Administração.
11:05 – Manifestações
11:45 – Encerramento e considerações !nais pelo Presidente da sessão.
3.4 - 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:4 -
- As inscrições de interessados em se manifestar poderão ser feitas4.1

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”.

- O tempo destinado à manifestação de cada inscrito será de!nido4.2
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

- Findas as manifestações dos inscritos, o Presidente da sessão4.3
poderá permitir outras manifestações a seu critério e de acordo com o tempo
disponível.

Das Disposições Gerais:5 –
- Ao Presidente competirá, fundamentadamente, dirimir as questões5.1

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

- Serão coibidas as condutas desrespeitosas ou com o !m de protelar5.2
ou desvirtuar o objetivo da audiência.

- Será lavrada ata resumida dos trabalhos da audiência pública para5.3
posterior divulgação no Diário do Legislativo, site www.camarasete.mg.gov.br.

Câmara Municipal de Sete Lagoas, 02 de outubro de 2019.

Ver. Milton Maurício Martins
Presidente  da CFFOTC

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 19/2019
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EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 18/2019

A CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS, considerando o1.
Requerimento nº 4536/2019 de autoria do Vereador Cláudio Henrique Nacif
Gonçalves, aprovado na Reunião Ordinária do dia 1º de outubro de 2019, e em
observância à Lei nº 6.826, de 11 de setembro de 2003, CONVOCA entidades,
autoridades, bem como cidadãos interessados em participar da AUDIÊNCIA
PÚBLICA a ser realizada conforme disposições a seguir.

Data, local e horário: dia 17 de outubro de 2019, quinta-feira, no2.
prédio-sede da Câmara Municipal de Sete Lagoas, Plenário Dep.Wilson Tanure, Rua
Domingos L’Ouverture, nº 335, Bairro São Geraldo, no horário de 18:30 às 22 horas.

Do objetivo: tratar do tema relacionado ao PARTO SEM MEDO: DEBATE3.
SOBRE O PARTO HUMANIZADO E VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA.

Da Programação:4.
18h30 – Registro de presenças e identi!cação.
19h – Abertura pelo Cerimonial.
19h05 – Apresentação do tema pelo Presidente da Sessão e convidados.
20h – Manifestações dos inscritos exclusivamente sobre o tema,

seguindo ordem estabelecida pelo Presidente, em tempo por este especi!cado.
21h–Respostas a respeito das perguntas formuladas/entregues por

escrito, durante a audiência pública.
22h-Considerações !nais, encaminhamentos e encerramento pelo

Presidente da Sessão.

- Ressalvada a abertura, os demais horários poderão ser modi!cados4.1
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 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”.

- O tempo destinado à manifestação de cada inscrito será de!nido5.2
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.

- Findas as manifestações dos inscritos, o Presidente da sessão5.3
poderá permitir outras manifestações a seu critério e de acordo com o tempo
disponível.

Das Disposições Gerais:6 –
- Ao Presidente competirá, fundamentadamente, dirimir as questões6.1

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

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

- Será lavrada ata resumida dos trabalhos da audiência pública para6.3
posterior divulgação no Diário do Legislativo, site www.camarasete.mg.gov.br.

Câmara Municipal de Sete Lagoas, 02 de outubro de 2019.

Cláudio Henrique Nacif Gonçalves
Presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas


