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EDITAL DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS Nº 22/2016.
1. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Tomada de Contas
- CFFOTC da Câmara Municipal de Sete Lagoas, 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 parágrafo único do art.
48 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 das AUDIÊNCIAS PÚBLICAS a serem realizadas, conforme
disposições a seguir:
2. Datas, local e horários: dias 14 e 15 de dezembro de 2016, no Plenário
Deputado Wilson Tanure, Av. Getúlio Vargas, nº 111, 5º andar, centro, Sete Lagoas-MG., no
horário de 9h às 12h e de 14 às 17:30h.
3. Dos objetivos: apresentação e discussão do Projeto de Lei nº 106/2016, que
“Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual para o período de 2017”; e Projeto de Lei nº
105/2016 que “Estima a receita e #xa a despesa do Município de Sete Lagoas para o exercício
#nanceiro de 2017”.

5.2 - Os vereadores inscritos poderão se manifestar estritamente sobre o
assunto da audiência, tendo o interpelado igual prazo para responder, facultadas a réplica e
a tréplica de acordo com o Presidente da sessão.
5.3 - O tempo destinado à manifestação dos inscritos será concedido na 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.
5.4 - O 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 Presidente competirá dirimir as questões de ordem e decidir
conclusivamente sobre os procedimentos adotados na audiência.

4. Da Programação:
4.1. Dia 14 de dezembro de 2016:
9h – Credenciamento.
9h30 – Abertura.
9h45 – Apresentação detalhada do Projeto de Lei nº 106/2016 e Projeto de Lei nº
105/2016 no âmbito das Diretrizes de Consciência Social e Consciência Cultural, de acordo
com ações propostas pelos diversos órgãos da Administração Pública Municipal.
12h – intervalo para almoço.
14h - Manifestação dos inscritos.
17h30 – Considerações #nais e encerramento.

6.2 - Serão coibidas as condutas desrespeitosas ou com o #m de protelar ou
desvirtuar o objetivo da audiência.
6.3 - Serão lavradas atas resumidas dos trabalhos das Audiências Públicas para
posterior divulgação no Diário do Legislativo, site www.setelagoas.mg.leg.br.
Câmara Municipal de Sete Lagoas, 29 de novembro de 2016.
Ver. Milton Maurício Martins
Presidente da CFFOTC

4.2. Dia 15 de dezembro de 2016:
9h – Credenciamento.
9h30 – Abertura.
9h45 – Apresentação detalhada do Projeto de Lei nº 106/2016 e Projeto de Lei nº
105/2016 no âmbito das Diretrizes de Desenvolvimento Econômico e Consciência Urbanística,
de acordo com ações propostas pelos diversos órgãos da Administração Pública Municipal.
12h – intervalo para almoço.
14h - Manifestação dos inscritos.
17h30 – Considerações #nais e encerramento.
4.3 - 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.

COMUNICADO
A Câmara Municipal de Sete Lagoas, por determinação do Presidente Vereador
Fabrício Augusto Carvalho do Nascimento, comunica à todos alteração das datas da
AUDIÊNCIA PÚBLICA n.º 22/2016, passando dos dias 07 e 12 de dezembro de 2016 para 14 e
15 de dezembro de 2016. A citada audiência visa apresentação e discussão do Projeto de Lei nº
106/2016, que “Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual para o período de 2017”; e Projeto
de Lei nº 105/2016 que “Estima a receita e #xa a despesa do Município de Sete Lagoas para o
exercício #nanceiro de 2017”. A alteração se dá conforme ofício do Vereador Milton Maurício
Martins e visando atender o disposto no art. 5º da Lei Municipal n.º 6.826/2003 que dispõe
sobre a realização das Audiências Públicas e dá outras providências. Desta forma, torna-se sem
efeito a publicação do edital de Audiência Pública n.º 22/2016, publicado no Diário O#cial do
Legislativo na edição do dia 28/11/2016.

5 - Da Forma de Apresentação:
Sete Lagoas, 29 de novembro de 2016
5.1 - As inscrições de interessados em se manifestar poderão ser feitas na
Secretaria Geral da Câmara Municipal, sala 306, 3º andar, de segunda a sexta-feira, no
horário de 13:00 às 17:00 horas; e nos dias dos eventos, no Plenário “Deputado Wilson
Tanure”, junto a servidores do Legislativo, até o início das manifestações dos inscritos.

FABRÍCIO AUGUSTO CARVALHO DO NASCIMENTO
Presidente
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LICITAÇÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇO – 01/2016
JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO
A Câmara Municipal de Sete Lagoas/MG nos autos do processo licitatório instaurado
na modalidade Tomada de Preço nº 01/2016, cujo objeto é a ASSESSORIA E CONSULTORIA
TÉCNICA CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE, torna público aos interessados em
geral que a impugnação ao edital apresentada tempestivamente foi julgada parcialmente
procedente. Os fundamentos da decisão foram carreadas aos autos, estando o processo com
vista franqueada aos interessados. A referida decisão poderá ser obtida na íntegra no sitio o#cial
desta Casa – www.setelagoas.mg.leg.br -. A convocação dos interessados para prosseguir no
certame será feita do mesmo modo que o texto original, reabrindo o prazo para apresentação dos
envelopes contendo a documentação e proposta comercial, nos termos do art. 21, § 4º da Lei
Federal nº 8.666, de 1993. Mais informações poderão ser obtidas através do telefone (31) 37796327. Sete Lagoas, 18/11/2016. Jaqueline Helena Alves, Presidente da Comissão Permanente de
Licitação.

LICITAÇÃO PÚBLICA
PREGÃO PRESENCIAL – 27/2016
PRORROGAÇÃO SESSÃO PÚBLICA
A Câmara Municipal de Sete Lagoas, nos autos do processo licitatório nº 30/2016,
instaurado na modalidade Pregão Presencial nº 27/2016, cujo objeto é a prestação de serviços de
buffet para evento a ser realizado no dia 16.12.2016, tendo em vista a Portaria nº 21/2016, que
“Estabelece Ponto Facultativo na Câmara Municipal de Sete Lagoas” no dia 09/12/2016, torna
público aos interessados que a sessão pública para recebimento dos envelopes contendo a
proposta comercial e a documentação #ca transferida para o 1º (primeiro) dia útil seguinte, ou
seja, 12 de dezembro de 2016, às 9 horas, permanecendo inalterada as demais cláusulas do
edital. Sete Lagoas, 29 de novembro de 2016. Jaqueline Helena Alves, Pregoeira.

LICITAÇÃO PÚBLICA
TOMADA DE PREÇO – 01/2016
A Câmara Municipal de Sete Lagoas/MG torna público aos interessados que está
realizando licitação pública, instaurada na modalidade Tomada de Preço nº 01/2016, cujo
objeto é a ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL. O edital está a disposição dos
interessados na sede da Câmara Municipal, sito a Avenida Getúlio Vargas nº 111, região central
do município de Sete Lagoas/MG, no horário de 8 horas às 17 horas, de 2ª a 6ª feira, podendo
a i n d a s e r r e t i r a d o n o s i t e o # c i a l d a C â m a r a –
www.setelagoas.mg.leg.br/transparência/licitaçõesecontratos -. Os envelopes, contendo a
proposta comercial e a documentação, deverão ser protocolados até às 9 horas do dia
19/dezembro/2016 na Secretaria Geral, localizada no 3º andar. Mais informações poderão ser
obtidas através do telefone (31) 3779-6327. Sete Lagoas, 29/11/2016. Jaqueline Helena Alves,
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
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ATOS DA MESA DIRETORA – (EXTRATOS)
Ato de Nomeação nº 22.236/2016 – NOMEIA Marinete Marilu Aguiar, no cargo
comissionado de Secretário Especial de Comunicação, a partir de 03 de Novembro de 2016.
Ato de Exoneração nº 22.237/2016 – EXONERA Halisson Barbosa dos Santos, do
cargo comissionado de Auxiliar de Gabinete de Vereador, lotado no Gabinete do Vereador
Milton Maurício Martins, na data de 03 de Novembro de 2016.
Ato de Exoneração nº 22.238/2016 – EXONERA Sidney Soares Torres, do cargo
comissionado de Motorista de Gabinete de Vereador, lotado no Gabinete do Vereador Milton
Maurício Martins, na data de 03 de Novembro de 2016.
Ato de Nomeação nº 22.239/2016 – NOMEIA Halisson Barbosa dos Santos, no
cargo comissionado de Coordenador de Imprensa de Gabinete, lotado no Gabinete do Vereador
Milton Maurício Martins, a partir de 03 de Novembro de 2016.
Ato de Nomeação nº 22.240/2016 – NOMEIA Sidney Soares Torres, no cargo
comissionado de Auxiliar de Gabinete de Vereador, lotado no Gabinete do Vereador Milton
Maurício Martins, a partir de 03 de Novembro de 2016.
Ato de Exoneração nº 22.245/2016 – EXONERA Adriana Barbosa de Abreu, do
cargo comissionado de Atendente de Gabinete de Vereador, lotada no Gabinete do Vereador
João Evangelista Pereira de Sá, na data de 04 de Novembro de 2016.
Ato de Exoneração nº 22.246/2016 – EXONERA Raquel Martins Figueiredo Oliveira
Santos, do cargo comissionado de Agente de Serviços de Gabinete de Vereador, lotada no
Gabinete do Vereador João Evangelista Pereira de Sá, na data de 04 de Novembro de 2016.
Ato de Nomeação nº 22.247/2016 – NOMEIA Raquel Martins Figueiredo Oliveira
Santos, no cargo comissionado de Atendente de Gabinete de Vereador, lotada no Gabinete do
Vereador João Evangelista Pereira de Sá, a partir de 04 de Novembro de 2016.
Ato de Nomeação nº 22.248/2016 – NOMEIA Nerci da Assunção Martins, no cargo
comissionado de Agente de Serviços de Gabinete de Vereador, lotado no Gabinete do Vereador
João Evangelista Pereira de Sá, a partir de 04 de Novembro de 2016.
Ato de Exoneração nº 22.467/2016 – EXONERA, a pedido, Caio Alessandro
Pacheco, do cargo comissionado de Assessor Especial de Coordenação de Gabinete, lotado no
Gabinete do Vereador Dalton Antônio de Avelar Andrade, na data de 30 de Novembro de 2016.

Página 02

