
Criada pela Resolução Nº 1090/2013 - Órgão Ocia l de Publ icação do Poder Legis lat ivo de Sete Lagoas /MG

A N O I X - N ° 1 7 9 8 - 1 9 / 0 8 / 2 0 2 2w w w . s e t e l a g o a s . m g . l e g . b r

DIÁRIO DO

LEGISLATIVO
EXPEDIENTEMESA DIRETORA (2021/2022)

PARLAMENTAR                                            PARTIDO        CARGO

Alcides Longo de Barros - Pr. Alcides                PP              Presidente

                                Eraldo Chamone Marques                             PATRI   1º Vice-Presidente

                                                                                João Evangelista Pereira de Sá                       PSDB    2º Vice-Presidente

Ismael Soares de Moura                                 PSD           1º Secretário

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO LEGISLATIVO DE SETE LAGOAS

Órgão Ocial da Câmara Municipal de Sete Lagoas, (MG)

Criado pela Resolução nº 1090 de 18 de setembro de 2013.

Edição, impressão e disponibilização:

Secretaria Especial de Comunicação - Câmara Municipal de Sete Lagoas

Secretaria Executiva  - Câmara Municipal de Sete Lagoas

Procuradoria Geral  - Câmara Municipal de Sete Lagoas

Rua Domingos Louverturi, 335, São Geraldo - Telefone: (31) 3779- 6333

Cópias do Diário do Legislativo podem ser obtidas no portal da Câmara Municipal

Acesso ao Diário Ocial: http://setelagoas.mg.leg.br  - Autoridade Certicadora SERPRORFB

A Câmara Municipal, por meio da Secretaria Executiva, manterá no saguão da Casa Legislativa, por 30

(trinta) dias, e em arquivo próprio na Secretaria, para consulta, a via impressa do “Diário do Legislativo”.
Silvia Regina de Oliveira                                 PSC           2ª Secretária

Página 01

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 31/2022.

 1. A CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS, considerando o disposto na  
Portaria 07/2022 e Portaria 11/2022, por meio da Presidência, e ainda tendo em 
vista a aprovação do requerimento nº 2.270/2022 cumprindo o determinado na Lei 
n.º 6826, de 11 de setembro de 2003, CONVOCA, entidades da sociedade civil, 
autoridades, cidadãos e demais interessados em participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA 
a ser realizada, conforme disposições a seguir. 
 
 2. Data, local e horário: dia 01 de setembro de 2022, quinta-feira, COM 
TRANSMISSÃO AO VIVO PELA TV CÂMARA SETE LAGOAS, CANAL 11.2, no horário 
de 18:30 horas às 21:30 horas. 
 
 3. Do objetivo: Debate Sobre Suicídio e Suas Prevenções no Município de 
Sete Lagoas.

 4. Da Programação:  
  18:30h – Abertura pelo Cerimonial.  
  1845h – Apresentação do tema pelo(a) Presidente da Sessão. 
  19:45h – Apresentação do tema pelos convidados. 
            20:45h – Manifestações dos inscritos exclusivamente sobre o tema da 
Audiência Pública, conforme ordem estabelecida pelo(a) Presidente, em tempo por 
este especicado. 
 21h– Considerações nais, encaminhamentos e encerramento pelo(a) 
Presidente da sessão. 
 
 4.1 - Ressalvada a abertura, os demais horários poderão ser modicados 
a exclusivo critério do(a) Presidente da sessão, a m de racionalizar e tornar 
ecientes os trabalhos, sem prejuízo dos objetivos da Audiência Pública. 
 
 5 - Da Forma de Apresentação: 

 5.1 - As inscrições de interessados em se manifestar na audiência 
poderão ser feitas na Rua Domingos L’Ouverturi, 335 – Bairro São Geraldo, sala 307, 
no terceiro andar, na Secretaria da Câmara Municipal, 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 do legislativo, até o horário destinado à “Manifestação dos Inscritos”. 

 5.2 - Os vereadores presentes poderão se manifestar, desde que 
inscritos, tendo cada um o tempo de até 3 (três) minutos. 

 5.3 - O tempo destinado à manifestação de cada inscrito será concedido 
na razão do número total de inscrições realizadas pelo tempo total previsto neste 
edital para as manifestações. O(a) Presidente e demais poderão fazer perguntas aos 
inscritos para obtenção de esclarecimento adicionais eventualmente necessários. 
Findas as manifestações dos inscritos, o(a) Presidente da sessão poderá permitir 
outras manifestações a seu critério e de acordo com o tempo disponível. 

 5.4 – O tempo destinado à resposta de cada pergunta elaborada pela 
plateia será concedido na razão do número total de cidadãos que manifestarem 
interesse em fazer questionamentos.

 

 5.5 – O(a) Presidente da sessão poderá interromper o expositor 
quando o mesmo extrapolar o tempo estabelecido, bem como nos casos em que 
o tema abordado não contribuir para o objetivo da Audiência.
 
 6 – Das Disposições Gerais: 

 6.1 – Ao(a) Presidente competirá, fundamentadamente, dirimir as 
questões de ordem e decidir conclusivamente sobre os procedimentos adotados 
na audiência, e mesmo sua realização.

 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 
p a r a  p o s t e r i o r  d i v u l g a ç ã o  n o  D i á r i o  d o  L e g i s l a t i v o ,  s i t e 
www.camarasete.mg.gov.br. 
 

Câmara Municipal de Sete Lagoas, 18 de agosto de 2022. 
  

Alcides Longo de Barros  
Presidente  

Câmara Municipal 
 
 

 1. A CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS, considerando o disposto 
na  Portaria 07/2022 e Portaria 11/2022, por meio da Presidência, e ainda tendo 
em vista a aprovação do requerimento nº 2.809/2022 cumprindo o determinado 
na Lei n.º 6826, de 11 de setembro de 2003, CONVOCA, entidades da sociedade 
civil, autoridades, cidadãos e demais interessados em participar da AUDIÊNCIA 
PÚBLICA a ser realizada, conforme disposições a seguir. 
 
 2. Data, local e horário: dia 05 de setembro de 2022, segunda-feira, 
COM TRANSMISSÃO AO VIVO PELA TV CÂMARA SETE LAGOAS, CANAL 11.2, no 
horário de 18:00 horas às 21:30 horas. 
 
 3. Do objetivo: DEBATE SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES E OS ANSEIOS DAS 
ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS.

 4. Da Programação:  
  18:00h – Abertura pelo Cerimonial.  
  18:15h – Apresentação do tema pelo(a) Presidente da Sessão. 
  19:45h – Apresentação do tema pelos convidados. 
 20:45h – Manifestações dos inscritos exclusivamente sobre o tema da 
Audiência Pública, conforme ordem estabelecida pelo(a) Presidente, em tempo 
por este especicado. 
 21:30h– Considerações nais, encaminhamentos e encerramento 
pelo(a) Presidente da sessão. 
 

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 32/2022
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 4.1 - Ressalvada a abertura, os demais horários poderão ser modicados 
a exclusivo critério do(a) Presidente da sessão, a m de racionalizar e tornar 
ecientes os trabalhos, sem prejuízo dos objetivos da Audiência Pública. 
 
 5 - Da Forma de Apresentação: 

 5.1 - As inscrições de interessados em se manifestar na audiência 
poderão ser feitas na Rua Domingos L’Ouverturi, 335 – Bairro São Geraldo, sala 307, 
no terceiro andar, na Secretaria da Câmara Municipal, 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 do legislativo, até o horário destinado à “Manifestação dos Inscritos”. 

 5.2 - Os vereadores presentes poderão se manifestar, desde que 
inscritos, tendo cada um o tempo de até 3 (três) minutos. 

 5.3 - O tempo destinado à manifestação de cada inscrito será concedido 
na razão do número total de inscrições realizadas pelo tempo total previsto neste 
edital para as manifestações. O(a) Presidente e demais poderão fazer perguntas aos 
inscritos para obtenção de esclarecimento adicionais eventualmente necessários. 
Findas as manifestações dos inscritos, o(a) Presidente da sessão poderá permitir 
outras manifestações a seu critério e de acordo com o tempo disponível. 

 5.4 – O tempo destinado à resposta de cada pergunta elaborada pela 
plateia será concedido na razão do número total de cidadãos que manifestarem 
interesse em fazer questionamentos.

 5.5 – O(a) Presidente da sessão poderá interromper o expositor quando o 
mesmo extrapolar o tempo estabelecido, bem como nos casos em que o tema 
abordado não contribuir para o objetivo da Audiência.
 
 6 – Das Disposições Gerais: 

 6.1 – Ao(a) Presidente competirá, fundamentadamente, dirimir as 
questões de ordem e decidir conclusivamente sobre os procedimentos adotados na 
audiência, e mesmo sua realização.

 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, 19 de agosto de 2022. 
 

Alcides Longo de Barros  
Presidente  

Câmara Municipal 
 
 

 Estabelece medidas para o funcionamento da Câmara Municipal de Sete 
Lagoas e dispõe sobre a faculdade do uso da máscara facial ou cobertura facial 
como meio de prevenção e contingenciamento da Pandemia da COVID-19, no 
âmbito da Poder Legislativo Municipal.

 A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sete Lagoas/MG no uso das 
atribuições que lhe competem, pelas determinações da Lei Orgânica do Município 
de Sete Lagoas, bem como do Regimento Interno da Câmara Municipal, 

 Considerando o cenário epidemiológico em todo país e mais 
especicamente no estado de Minas Gerais, com queda no número de casos 
positivos, assim como internações e óbitos por COVID-19; 

 Considerando o crescente aumento da cobertura vacinal contra a COVID-
19 na população em geral, inclusive o crescente número de vacinados com a dose 
de reforço; 

 Resolve:

 Art. 1º Fica mantido o uso facultativo de máscara ou cobertura facial 
sobre o nariz e a boca no âmbito da Câmara Municipal de Sete Lagoas. 

 §1º A regra do caput deste artigo não se aplica às pessoas sintomáticos, 
positivas (independente de sintomas) ou que tiveram contato com caso positivo.

PORTARIA Nº 025/2022.

 §2º O servidor público que tiver a conrmação de infecção pela 
COVID-19, usufruirá de licença para o tratamento de saúde, por período indicado 
no atestado médico, que deverá ser protocolado no Departamento de Pessoal.
Art. 2º As atividades presenciais do Poder Legislativo observarão os seguintes 
termos:

 I – haverá o retorno integral dos servidores; 

 II- o expediente será das 08h00m às 17h00m; 

 III - os servidores e visitantes devem procurar manter entre si, sempre 
que possível, a distância mínima e lavar as mãos com frequência ou higienizá-las 
com álcool em gel 70%, nesta ordem de prioridade; 

 IV – Sempre se deve evitar aglomerações; 

 Art. 3º O acesso do público externo aos gabinetes e aos serviços de 
atendimento presencial será retomada integralmente, contudo, devem ser 
observadas às medidas sanitárias de segurança, obrigatórias para prevenção ao 
contágio e contenção da propagação de infecção viral relativa a COVID-19, 
devendo cada gabinete se responsabilizar pela aplicação das regras e cuidados 
necessários no momento do atendimento individualizado. 

 §1º Para ns do disposto no caput, poderá haver controle de uxo caso 
seja observado risco de aglomeração das pessoas nos corredores, aguardando 
atendimento. 

 §2º Os servidores da portaria e da guarita deverão certicar com o 
gabinete de destino se há condições de receber o munícipe. 

 Art. 4º A Gestão Administrativa, por meio de servidores designados, 
cará responsável pela scalização do cumprimento das medidas xadas nesta 
Portaria. 

 Art. 5º Os servidores que possuam alguma doença, comorbidade ou 
condição, que os tornem especialmente vulneráveis a complicações em caso de 
contágio pela COVID-19, deverão fazer o uso constante de máscara.

 Parágrafo único - Fica recomendado o uso de máscara para indivíduos 
com as seguintes comorbidades, de acordo com grupo estabelecido para o 
agravo do COVID-19: Diabetes mellitus; Pneumopatias crônicas graves; 
Hipertensão Arterial Resistente (HAR); Hipertensão arterial estágio 3; 
Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo; Doenças 
cardiovasculares (insuciência cardíaca, cor-pulmonale e hipertensão pulmonar, 
cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias 
e pericardiopatias, doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, 
arritmias cardíacas, cardiopatias congênita no adulto, próteses valvares e 
dispositivos cardíacos implantados, doenças neurológicas crônicas, doença renal 
crônica, imunocomprometidos, hemoglobinopatias graves, síndrome de down, 
cirrose hepática).

 Art. 6º As áreas competentes providenciarão a vigilância permanente 
para medidas de limpeza e desinfecção das superfícies e demais espaços (escada, 
banheiros, corrimãos, bebedouros, maçanetas, mesas e equipamentos) 
utilizados no prédio da Câmara Municipal. 

 Art. 7º A Mesa Diretora da Câmara Municipal decidirá os casos 
omissos e a alteração das restrições impostas na vigência desta portaria, 
podendo adotar outras medidas administrativas necessárias ao cumprimento 
desta deliberação, por meio de Portaria.

 Art. 8º - As reuniões das comissões, as reuniões plenárias, ordinárias e 
extraordinárias, as reuniões especiais e audiências públicas permanecerão 
funcionando de modo presencial na forma da Lei Orgânica do Município e do 
Regimento Interno.

 Art. 9º - Fica revogada a Portaria 07/2022 e a Portaria 11/2022.

 Art. 10 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sete Lagoas, 19 de agosto de 2022.


