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PORTARIA Nº 74/2021

 Regulamenta a realização de reunião especial para exposição de assunto 
de relevante interesse público - Projeto de Lei n.º 454/2021 que “Estima a receita e 
xa a despesa do Município de Sete Lagoas para o exercício nanceiro de 2022” e 
Projeto de Lei nº 455/2021 que “Institui o Plano Plurianual do Município de Sete 
Lagoas para o Quadriênio 2022 a 2025”.

 A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sete Lagoas/MG no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Sete Lagoas, 
bem como o art. 287 e o inciso III do art. 116 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal, 

 CONSIDERANDO que o art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e o art. 
182 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sete Lagoas preveem o 
incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas, durante os 
processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes e orçamentos 
públicos;

 CONSIDERANDO a necessidade de adaptar os trabalhos de scalização e 
legislação da Câmara Municipal tendo em vista as necessárias medidas de 
prevenção à pandemia do COVID-19;

 CONSIDERANDO a impossibilidade de realização de audiência pública, 
conforme art. 13 da Portaria n.º 35/21 que “Estabelece medidas para o 
funcionamento da Câmara Municipal de Sete Lagoas/MG e retorno parcial das 
atividades presenciais”;

 CONSIDERANDO o disposto no § 2º do art. 66 da Lei Orgânica Municipal.

 Resolve:

 Art. 1º Fica permitida a realização de reunião especial unicamente para 
discussão do Projeto de Lei n.º 454/2021 que “Estima a receita e xa a despesa do 
Município de Sete Lagoas para o exercício nanceiro de 2022” e Projeto de Lei nº 
455/2021 que “Institui o Plano Plurianual do Município de Sete Lagoas para o 
Quadriênio 2022 a 2025”.

 Art. 2º A reunião especial, devido ao momento de pandemia do Covid-
19, terá efeito da audiência pública, para ns do disposto no art. 48 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e dos prazos previstos no art. 182 do Regimento Interno.

 Art. 3º A reunião especial será presidida e coordenada pela Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Tomada de Contas-CFFOTC.

 Art. 4º A realização da reunião especial ocorrerá de modo remoto, com 
respeito a todos os protocolos de segurança, em especial, em relação a prevenção 
ao contágio da COVID-19, e terá suporte do Departamento de TI e da Secretaria de 
Comunicação desta Casa, bem como transmissão ao vivo pela TV Câmara.
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 Art. 5º A convocação e regramento da reunião especial se fará na 
forma do edital anexo a esta portaria.

 Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 Sete Lagoas, 07 de outubro de 2021.
________________________________________

Alcides Longo de Barros
Presidente

_________________________________________
Gilson Liboreiro da Silva

1º Vice-Presidente
_________________________________________

João Evangelista Pereira de Sá
2ª Vice-Presidente

_________________________________________
Ismael Soares de Moura

1º Secretário
_________________________________________

Silvia Regina de Oliveira
2º Secretário 

 
EDITAL DE REUNIÃO ESPECIAL Nº 18/2021.

 1. A CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS, considerando o disposto 
na presente portaria e em atenção ao disposto no art. 182 do Resolução nº 
810/95, Regimento Interno da Câmara Municipal, por meio da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Tomada de Contas - CFFOTC da 
Câmara Municipal de Sete Lagoas, representada por seu Presidente Vereador 
Rodrigo Braga da Rocha, e ainda cumprindo o determinado no inciso II, do art. 76 
e § 2º do art. 83 do RI c/c o parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), CONVOCA, entidades da sociedade 
civil, autoridades, cidadãos e demais interessados em participar da REUNIÃO 
ESPECIAL a ser realizada, conforme disposições a seguir.

 2. Data, local e horário: dias 25 e 27 de outubro de 2021, segunda e 
quarta-feira, COM TRANSMISSÃO AO VIVO PELA TV CÂMARA SETE LAGOAS, 
CANAL 46.2, no horário de 9 às 17:30 horas no dia 25 de outubro de 2021, e de 9 
às 11:35 horas no dia 27 de outubro de 2021.

 3. Do objetivo: discutir o Projeto de Lei n.º 454/2021 que “Estima a 
receita e xa a despesa do Município de Sete Lagoas para o exercício nanceiro 
de 2022” e Projeto de Lei nº 455/2021 que “Institui o Plano Plurianual do 
Município de Sete Lagoas para o Quadriênio 2022 a 2025”.

 4. Da Programação:
 Dia 25 de outubro de 2021
 09:00h-Abertura pelo Cerimonial.
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 09:05h–Apresentação da Secretaria Municipal da Fazenda, 
Administração, Planejamento, Tecnologia e Comunicação Social.
 10:05h-Apresentação da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e 
Cultura.
 11:05h-Apresentação da FUMEP – Fundação Municipal de Ensino 
Prossionalizante
 11:30h-Manifestações dos inscritos exclusivamente sobre o tema da 
reunião especial, conforme ordem estabelecida pelo Presidente, em tempo por este 
especicado.
 12:00h-Considerações pelo Presidente da sessão.
 12:05-Intervalo para Almoço.
 14:00h-Apresentação da Secretaria Municipal de Obras, Segurança, 
Trânsito e Transporte.
 15:00h-Apresentação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Econômico e Turismo.
 16:00h-Apresentação da Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Direitos Humanos.
 17:00h-Manifestações dos inscritos exclusivamente sobre o tema da 
reunião especial, conforme ordem estabelecida pelo Presidente, em tempo por este 
especicado.
 17:30-Considerações pelo Presidente da sessão.

 Dia 27 de outubro de 2021
 09:00h-Abertura pelo Cerimonial.
 09:05h–Apresentação da Secretaria Municipal de Saúde.
 10:05h-Apresentação do SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto.
 11:05-Manifestações dos inscritos exclusivamente sobre o tema da 
reunião especial, conforme ordem estabelecida pelo Presidente, em tempo por este 
especicado.
 11:35h-Encerramento e Considerações nais pelo Presidente da sessão.
 
 4.1 - Ressalvada a abertura, os demais horários poderão ser modicados 
a exclusivo critério do Presidente da sessão, a m de racionalizar e tornar ecientes 
os trabalhos, sem prejuízo dos objetivos da reunião especial.

 4.2 –  Os interessados poderão encaminhar perguntas por escrito ou 
vídeo (de até 1 min), exclusivamente, bem como se inscreverem para dispor sobre o 
tema da reunião para o e-mail: reuniaoespecial@camarasete.mg.gov.br, das 
09:00h até as 11:15h e das 14:00h às 16:30h no dia 25/10/2021, e das 09:00h às 
10:45h no dia 27/10/2021. As perguntas e as inscrições devem ter nome completo, 
CPF, data de nascimento (para conferir autenticidade junto ao site da Receita 
Federal), sendo no caso de inscritos, obrigatório também, o número de telefone de 
contato com WhatsApp, para ingresso na videoconferência.

 4.3 – Os inscritos cam cientes que terão sua imagem transmitida pela 
TV Câmara, autorizando, desta forma, o uso da mesma.

 4.4 – Eventuais inscritos terão acesso à plataforma de videoconferências 
Zoom Meetings, disponível em https://zoom.us/pt-pt/freesignup.html, sendo que 
serão convocados, por meio do número de WhatsApp disponibilizado na inscrição, 
para se manifestarem no momento e pelo prazo de 03 (três) minutos, pelo 
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Tomada de 
Contas.

 4.5 – As perguntas serão respondidas no decorrer do evento, após a 
manifestação dos vereadores inscritos.

 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 do prédio-sede do Legislativo 
Municipal, Rua Domingos L’Ouverture nº 335, Bairro São Geraldo, de segunda a 
sexta-feira, no horário de 08 às 17 horas; e no dia do evento exclusivamente na 
forma do item 4.2 deste Edital.

 5.2 - O tempo destinado à manifestação de cada inscrito será denido 
pelo Presidente da sessão durante a realização da reunião especial, sendo que os 
inscritos poderão fazer perguntas aos apresentadores para obtenção de 
esclarecimentos adicionais eventualmente necessários.

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

 Câmara Municipal de Sete Lagoas, 07 de outubro de 2021.

Alcides Longo de Barros
Presidente da Câmara Municipal

Biênio 2021/2022

Rodrigo Braga da Rocha
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de 

Tomada de Conta-CFFOTC

ATO Nº 30.045 DE 08 DE OUTUBRO DE 2021

REGULAMENTA A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS E SUGESTÕES DOS 
CONTRIBUINTES PARA REFORMA DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

 O Presidente da Comissão Especial para Revisão e Reforma do Código 
Tributário Municipal, instituída pela Portaria nº 008/2021, de 11 de fevereiro de 
2021, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 5º da Portaria 
nº 067/2021, de 13 de setembro de 2021, RESOLVE:

 Art. 1º Fica estabelecido o regulamento para apresentação de 
propostas e sugestões dos contribuintes para reforma do Código Tributário 
Municipal, nos seguintes termos e condições:

 1. OBJETIVOS
 
 Por determinação da Comissão Especial para Revisão e Reforma do 
Código Tributário Municipal da Câmara Municipal de Sete Lagoas, para ns de 
assegurar a participação da sociedade civil organizada e da população no projeto 
de revisão, através de apresentação de sugestões fundamentadas.

 2. MEIOS DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

 I. Através de entidades da sociedade civil organizada (sindicatos, 
associações e entidades de representação de classe e categorias prossionais);
 II. Diretamente, pelo contribuinte.

 3. PRAZOS E FORMAS DE APRESENTAÇÃO

As entidades da sociedade civil organizada poderão apresentar suas propostas:
 I. Através do e-mail:  sco.codigotributario@camarasete.mg.gov.br;
 II. Prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do primeiro dia 
útil subsequente ao de publicação deste regulamento. 
Os contribuintes poderão apresentar suas propostas: 
 I. Pelo e-mail popular.codigotributario@camarasete.mg.gov.br;
 II. Prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do primeiro dia 
útil após o encerramento do prazo de apresentação da sociedade civil 
organizada.

 4. MÉTODOS DE APRESENTAÇÃO

 I. A PROPOSTA será apresentada através de documento de texto 
editável em um dos seguintes formatos: (.doc; .docx; .txt; .rtf);
 II. A proposta deverá descrever:
 a. O tributo municipal que lhe constitui objeto;
 b. A alteração sugerida; 
 c. Quando fundamentada na necessidade de redução da carga 
tributária, para fazer frente a competitividade empresarial, amparada na 
existência de menores exigências em municípios mineiros, a proposta deverá ser 
justicada com expressa indicação dos municípios utilizados como paradigmas. 
Se possível, com cópia das respectivas legislações vericadas;
 d. Quando fundamentada na hipótese de inconstitucionalidade do 
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tributo, reconhecida judicialmente, acompanhada de cópias dos respectivos 
acórdãos ou decisões judiciais paradigmas;
 e. Quando fundada na utilização da extrascalidade tributária como 
ferramenta de política pública, se possível, com justicativas técnicas, doutrinárias 
e indicação de paradigmas;
 f. Os documentos que acompanham a proposta deverão ser 
apresentados no formato PDF, com tamanho máximo de 5,0 Mb; quando 
fracionado, numeradas as frações na ordem cronológica de leitura do documento;
 g. A entidade ou contribuinte proponentes deverão se identicar, 
informando endereços eletrônicos, telefônicos e físicos para contato. 

 5. ESCLARECIMENTOS

 A legislação tributária municipal representa a regulamentação do 
principal meio de arrecadação para custeio das atividades públicas do Município 
envolvendo três impostos (I – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN; II – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU; e III – 
Imposto sobre a transmissão intervivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens 
imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os 
de garantia, bem como a cessão de direitos à sua aquisição – ITBI), as taxas 
decorrentes do exercício regular do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 
potencial, de serviços públicos especícos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou 
postos à sua disposição; a Contribuição de Melhoria, decorrente de obras públicas e 
a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP.

 O Código Tributário Municipal (Lei Complementar nº 74 de 27 de 
dezembro de 2002), que concentra o regulamento sobre a relação entre o 
contribuinte e o município, no lançamento e arrecadação do tributo, completará 20 
(vinte) anos no exercício de 2022, embora tenha sofrido alterações no curso deste 
período, necessita de uma revisão ampla, contemplando o grande volume de 
inovações suportadas neste período, em especial, envolvendo as decisões judiciais 
impactantes, os desvios prejudiciais à competitividade da classe empresária do 
município (guerra scal) e a novíssima visão pelo interesse público na utilização 
extrascal do tributo, como ferramenta para alcance de objetivos sociais e 
ambientais. 

 Esta discussão vem ocorrendo, pela primeira vez na história de Sete 
Lagoas, com análise simultânea e colaborativa do Poder Executivo e Legislativo, 
através da Comissão Especial para Revisão e Reforma do Código Tributário 
Municipal. 

 A Câmara Municipal de Sete Lagoas, através de seus edis, recebe 
inúmeras reclamações, propostas e sugestões de relevante interesse, de entidades, 
organizações e contribuintes, razão pela qual a referida comissão considerou 
adequado oportunizar que estas sugestões e propostas fossem apresentadas, de 
uma forma organizada, para compilação e análise de eventual aproveitamento na 
lei em estudo, sendo este o objeto da abertura deste canal para recebimento de 
sugestões.

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 08 de outubro de 2021.

CAIO LUCIUS VALACE DE OLIVEIRA SILVA
Presidente

JOSÉ CARLOS GALDINO DE LIMA
Relator 

HELOÍSA DINIZ FROIS
Vogal


