
NÃO TEVE RESOULUÇÃO LEGISLATIVA N". 04/2016, DEVIDO 

AO FATO DO PROJETO DE MESMO N°. NÃO TER IDO Ã VOTAÇÃO 

POR FALTA DE “QUORUM” REGIMENTAL.



CAMARA MUNICIPAL DE ERYALIA
E s t a d o  d e  M in a s  G e r a i s
CNPJ (MF) 73 .920 .332/0001-68

ATO DA PRESIDÊNCIA N® 001/2016

Declara a manutenção do parecer prévio 
do Tribunal de Contas de Minas Gerais 
referente ao exercício dé 2008 da 
Prefeitura Municipal de Ervália.

O Presidente da Câmara Municipal de Ervália, no uso de suas atribuições
legais,

CONSIDERANDO o recebimento do parecer prévio emitido pelo 
Tribunal de Contas de Minas Gerais, 27/04/2016, relativo às contas do Poder Executivo 
do ano de 2008 (processo n° 782.549);

CONSIDERANDO que já expirou o prazo para a Câmara Municipal 
remeter ao Tribunal de Contas o resultado do julgamento;

CONSIDERANDO que a Câmara Municipal instaurou o devido processo 
legal, assegurando ao ex-Prefeito o direito à ampla defesa e contraditório, o que foi 
efetivamente realizado;

CONSIDERÁNDO que foi, regularmente, convocada sessão 
extraordinária para o dia 15 de agosto de 2016 e que não foi realizada por falta de 
"quorum” regimental;

CONSIDERANDO que foi, regularmente, convocada nova sessão 
extraordinária para o dia 22 de agosto de 2016 e que, também, não foi realizada por falta 
de ‘̂quorum” regimental;

CONSIDERANDO, o disposto no art. 35, VII, "b", e §3° do art. 53 da 
Lei Orgânica Municipal, que estabelece que "decorrido o prazo de sessenta dias, sem 
deliberação pela Câmara, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas, de 
acordo com a conclusão do parecer do Tribunal de Contas" e que este prazo decorreu 
sem deliberação da Câmara Municipal, embora tenha havido 02 (duas) convocações de 
sessão extraordinária para este fim;

CONSIDERANDO, finalmente, o julgamento do Tema 157 da 
Repercussão Geral, pelo Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n® 729.744, 
em tese ainda a ser fixada, mas que reafirmou a competência exclusiva da Câmara 
Municipal para julgar as contas do Prefeito e, consequentemente, legislar sobre o 
procedimento de julgamento e seus efeitos, validando o dispositivo da Lei Orgânica 
Municipal citado;
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CÂMARA MUNICIPAL DE ERVALIA
E s t a d o  d e  M in a s  G e r a i s
CNPJ (MF) 73 .920 .332/0001-68

RBSOLVE:

Avt, 1® Declarar a manutenção do parecer prévio Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais emitido no processo n° 782.549 relativo às contas da Prefeitura 
Municipal de Ervália no exercício de 2008, que rejeitou as referidas contas, nos termos 
do art. 35, VII, "b", e §3° do art. 53 da Lei Orgânica Municipal.

Art- 2® Declarar encerrado o processo de julgamento das referidas contas
mumcipais.

Remela^se ao Tribunal de Gontas de Minas Gerais a documentação 
exigida no art. 44 da Lei Complementar Estadual n® 102/08.

de 2016.

Vereador H&mh' ifousisa Mattos 
Fm idcnfe

T e li^ fa x .:  Í3 2 V



CAMARA MUNICIPAL DE ERVÁLIA
Estado de Minas Gerais 

CNPJ 73.920.332/0001-68

“n  CONCURSO DE REDAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERVÁLIA DE 2016 
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N" 07/2014”,

EDITAL

CAPITULO I - DO OBJETIVO

1.1 - A Câmara Municipal de Ervália promove o Concurso de Redação 2016, com a finalidade 
de estimular a escrita dos alimos, o exercício da cidadania e o aprimoramento da literatura e 
cultura.

CAPÍTULO II - DO CONCURSO

2.1 - A redação deverá ser um texto dissertativo-argumentativo. A redação deverá ser 
manuscrita e conter no mínimo de 08 e máximo de 30 linhas.
Parágrafo Primeiro - A Câmara Municipal de Ervália fornecerá o rascunho e a folha oficial para 
transcrição da redação.
Parágrafo Segundo - Serão aceitas redações escritas com caneta preta ou azul e caligrafia 
legível;
Parágrafo Terceiro - As redações devem conter a identificação do aluno, a escola e a turma a 
que pertence.

2.2" O concurso é organizado pela Câmara Municipal de Ervália.

2.3 -  Podem participar estudantes regularmente matriculados na rede de ensino pública ou 
particular, com escolas sediadas em Ervália, matriculadas nos 8° e 9® anos do ensino 
fundamental ou no ensino médio.

2.4- Os participantes são divididos por grupo e concorrem dentro deste:

Grupo I -  Estudantes matriculados nos 8° e 9® anos do ensino fundamental;
Grupo II -  Estudantes matriculados no Ensino Médio.

2.4.1“ Estudantes dos grupos acima cujas redações forem classificadas concorrerão nas suas 
respectivas modalidades, dentro do grupo.
2.4.2 - Serão classificadas no total 10 (dez) redações de cada grupo.
2.4.3 - Serão premiadas no total 10 (dez) redações, do ensino fundamental e médio com troféus.
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CAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA
Estado de Minas Gerais 

CNPJ 73.920.332/0001-68

2.5 - Serão premiados os estudantes do 1°, 2° e 3° lugar de cada grupo, autores da melhor 
redação, nas suas respectivas modalidades de ensino, dentro do seu grupo.

CAPÍTULO III - DO CALENDÁRIO

3.1- As atividades do concurso obedecerão ao seguinte calendário:
3.1.1- As inscrições serão realizadas de 01/08/2016 a 31/08/2016.
3.1.2 - O resultado final da classificação das redações será divulgado no dia 10/10/2016. A 
Comissão Organizadora divulgará no site Oficial da Câmara Municipal de Ervália, os nomes 
dos autores das redações que serão premiadas no dia da Solenidade.
3.2- A solenidade de premiação será realizada no dia 21/10/2016 na Câmara Municipal de 
Ervália.

CAPITULO IV -  DAS INSCRIÇÕES

4.1 - As inscrições serão feitas com o preenchimento do formulário padrão, e entregue na 
Câmara Municipal de Ervália, no período de 01/08/2016 até o dia 31/08/2016, de segunda à 
sexta-feira, no horário de 08h às 1 Ih e 13h às 16h.
4.1.1- As redações serão feitas na Escola Estadual Professor David Procópio no dia 18/09/2016 
de 09 horas às 11:00 horas e o resultado divulgado pela Comissão Organizadora, através do site 
Oficial da Câmara e fixação nos quadros de aviso nas escolas participantes.

CAPÍTULO V - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1- Poderá participar deste concurso, qualquer interessado que satisfaça as condições previstas 
neste edital.
5.2 -  É vedada a participação de:
5.2.1- estudantes de outras modalidades, que não as mencionadas no Capítulo II;
5.2.2- pessoas que não estejam matriculadas e ou que não conseguirem comprovar estarem 
regularmente matriculadas;
5.2.3- alimos regularmente matriculados em escolas particulares ou públicas fora do âmbito do 
Município de Ervália;
5.2.4- A Câmara Municipal de Ervália ou a Comissão poderá pedir um comprovante de 
matrícula caso julgue necessário.

CAPÍTULO VI -  DAS REDAÇÕES

6.1- As redações deverão ser inéditas e produzidas em língua portuguesa pelo estudante da 
instituição;
6.2 - A redação deverá ser um texto dissertativo-argumentativo. Neste formato, você deverá 
expor seus argumentos, que devem ser estruturados de forma consistente e coerente, com
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CAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA
Estado de Minas Gerais 

CNPJ 73.920.332/0001-68

apresentação de uma "proposta de intervenção social" ao fínal. Não é permitido escrever poesia 
ou outros estilos de texto que fuja ao proposto pelo concurso de redação.

6.3 - A redação deverá ser manuscrita (letra legível) e não deve estar fora do limite mínimo de 
8 linhas e máximo de 30.
6.4 -  O candidato ficará sabendo do tema proposto para a redação apenas no horário do 
concurso.

CAPÍTULO VII - DA COMISSÃO JULGADORA E DOS CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO:

7.1 - A seleção dos trabalhos concorrentes inscritos competirá a uma Comissão Julgadora 
composta por 03 (três) membros designados pelo Presidente da Câmara Municipal de Ervália;
7.2- A Câmara Municipal somente apoiará a Comissão Julgadora, não interferindo em seus 
trabalhos;
7.3- Não caberá recurso de qualquer espécie em relação às decisões e julgamentos da Comissão 
Julgadora;
7.4- A Comissão Julgadora desclassificará as redações que:
7.4.1- não tenham observado o tema e a tipologia textual proposto nesse edital;
7.4.2- apresentem dados incompletos, rasuradas ou ilegíveis;
7.4.3- que se verifique cópia de trabalhos já editados em qualquer tipo de mídia.
7.5- Os membros da Comissão Julgadora selecionarão as redações a serem premiadas, de 
acordo com os seguintes critérios:
7.5.1 - adequação à proposta e ao gênero:
7.5.2 - argumentação (fiiga do senso comum, informalidade, unidade);
7.5.3 - coesão (ligação de idéias, substituição, paragrafação);
7.5.4 - coerência (clareza, organização das idéias, progressão temática);
7.5.5 - gramática (acentuação, ortografia, pontuação, concordância e regência); e
7.5.6 - estética (letra legível, margens regulares, ausência de borrões e rasuras).

CAPÍTULO v m  -  DOS BAREMAS

8.1 -  Os baremas que nortearão o item 7.5 deste Edital são:
8.1.1- adequação ao tema proposto e tipologia textual -  Nota 10
8.1.2- coerência (clareza, organização das idéias, progressão temática) e coesão (ligação de 
idéias substituição e paragrafação) -  Nota 20
8.1.3- adequação gramatical -  Nota 20
8.1.4- Criatividade/ conteúdo -  Nota 40
8.1.5- Respeito às margens -  Nota 10
8.2 -  A Redação totalizará 100 pontos
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CAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA
Estado de Minas Gerais 

CNPJ 73.920.332/0001-68

CAPITULO IX - DA PREMIAÇÃO

9-1- Os participantes do Concurso serão premiados da seguinte forma:
9.2- As dez melhores redações do ensino flmdamental e as dez melhores do ensino médio serão 
premiadas com troféus.
9.3- Os candidatos classificados em 2° e 3° lugar de cada grupo, serão premiados com um 
tablet.
9.4- Os candidatos que obtiverem a melhor redação, classificados em 1® lugar dos dois grupos 
mencionados no item 2.4 serão premiados com um notebook.
9.5 -  Caso haja indisponibilidade do (a) estudante comparecer ao evento no dia da premiação, o 
prêmio poderá ser entregue a um representante, para posterior entrega ao estudante.

CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

10.1- A inscrição no concurso de que trata o presente regulamento, constitui-se em instrumento 
de plena aceitação por parte do concorrente das normas estabelecidas neste edital.
10.2- A decisão da Comissão julgadora será soberana, não se admitindo contra ela nenhum 
recurso.
10.3- Eventuais dúvidas decorrentes deste regulamento serão esclarecidas ou resolvidas pela 
comissão julgadora do concurso.
10.4- Não serão devolvidos textos, documentos ou quaisquer matérias entregas ou enviadas aos 
cuidados da comissão organizadora do concurso.
10.5 -  Fica autorizada a divulgação de fotos, imagens e conteúdo das redações e dos 
candidatos, em qualquer tipo de mídia.
10.6 -  As datas poderão ser alteradas de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de 
Ervália.

Vereador H 
Prj

»oiiza Mattos 
lente
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CAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA
Estado de Minas Gerais 

CNPJ 73.920.332/0001-68

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N“ 03/2016

^Institui o concurso de Prosa e Poema da 
Câmara Municipal de Ervália e dá outras 
providências”.

A Câmara Municipal de Ervália aprova:
Art. 1® Esta Resolução institui o concurso de Prosa e Poesia da Câmara Municipal de Ervália, 
que poderá ser realizado anualmente, nos limites da disponibilização orçamentária.
Art T  O concurso será destinado a premiar os jovens entre 15 e 20 anos, nascidos e/ou 
residentes na cidade de Ervália-MG.
Art. 3® Os participantes são divididos por categorias e concorrem dentro destes:
Categoria I - Prosa;
Categoria II - Poemas.
Art. 4® O concurso é denominado “Jovens Talentos Ervalenses”.

Parágrafo único -  A mesa Diretora definirá a premiação, observada a disponibilidade 
orçamentária da Câmara.
Art. 5® O julgamento do concurso é de responsabilidade da Comissão, que será composta por 
02 (dois) escritores Ervalenses, com notória atuação e reputação da área literária, e 02 (dois) 
professores de língua portuguesa, a serem designados pelo Presidente.

Parágrafo único -  A Comissão elaborará o edital, ajustando-o a cada edição do 
concurso, seguindo o padrão que constitui o Anexo I desta Resolução.
Art. 6® As despesas decorrentes desta Resolução correrão à conta da dotação do orçamento 
vigente.
Art. 7® Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, através do quadro de avisos e 
do site oficial da Câmara Municipal de Ervália, www.camaraervália.mg.gov.br.

Esta Resolução foi aprovada em Reunião Ordinária no dia 01 de abril de 2016, com 09 
(nove) votos favoráveis e nenhum contrário.

Sala das Sessões José Baptista da Silva, aos 04 de abril de 2016.

Vereador Helder Souza Mattos
Presidente
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CAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA
Estado de Minas Gerais 

CNPJ 73.920.332/0001-68

ANEXOI

Modelo do Edital 
(Resolução Legislativo n" 03/2016)

CAPITULO I - DO OBJETIVO

1.1 A Câmara Municipal de Ervália, com apoio dos idealizadores do concurso, os poetas 
Ivo Barroso e Milton Rezende, promovem o Concurso “Jovens Talentos Ervalenses” com a 
finalidade de estimular a escrita, o exercício da cidadania e o aprimoramento da literatura e 
cultura.

CAPÍTULO II - DO CONCURSO

2 .1 - 0  trabalho deverá ser um texto literário original, cujo tema deverá ser obrigatoriamente: 
**Ervália, minha cidade*\ Deverá ser digitado e conter no máximo de 4 páginas.
Parágrafo Único -  Os trabalhos devem conter a identificação apenas com o pseudônimo do 
autor.

2.2 - O concurso é organizado pela Câmara Municipal de Ervália, com apoio dos poetas 
ervalenses, Ivo Barroso e Milton Rezende.

2.3 -  Podem participar jovens entre 15 e 20 anos, nascidos e/ou residentes em Ervália.

2.4- Os participantes são divididos por categoria e concorrem dentro deste:

Categoria I -  Prosa;
Categoria II -  Poemas.

2.4.1 Candidatos das categorias acima cujos trabalhos forem inscritos concorrerão nas suas 
respectivas modalidades, dentro do grupo.
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CAPITULO III - DO CALENDÁRIO

3.1- As atividades do concurso obedecerão ao seguinte calendário:
3.1.1 - As inscrições serão realizadas de 02/05/2016 a 31/05/2016.
3.1.2 - O resultado final do presente concurso será publicado no site da Câmara Municipal de 
Ervália, com os nomes dos 6 (seis) autores que serão premiados no dia da Solenidade.
3.2- A solenidade de premiação será realizada na Câmara Municipal de Ervália, na data a ser 
definida pelo Presidente da Câmara Municipal de Ervália.

CAPÍTULO IV -  DAS INSCRIÇÕES

4.1 As inscrições serão feitas na Câmara Municipal de Ervália, no horário de 8:00 às 11:00 e 
13:00 às 16:00, com o preenchimento do formulário próprio.
4.1.1 O trabalho deverá ser entregue no ato da inscrição. A ficha de inscrição deverá ser 
identificada com o nome e o pseudônimo do candidato, além do texto.

CAPÍTULO V - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1- Poderá participar deste concurso, qualquer interessado que satisfaça as condições previstas 
neste edital.
5.2 -  É vedada a participação de:
5.2.1 - textos de outras modalidades, que não as mencionadas no Capítulo II;
5.2.2 - parentes em até o 3® grau, dos componentes da Comissão Julgadora.

CAPÍTULO VI -  DOS TEXTOS

6.1- Os textos deverão ser inéditos e produzidos em língua portuguesa pelo candidato;
6.2 - Os textos deverão ser um poema ou um texto em prosa literária (conto, crônica etc.), não 
podendo exceder o limite de 4 (quatro) páginas;
6.3 - Cada candidato poderá inscrever apenas um trabalho por categoria, podendo, entretanto, 
inscrever-se nas duas modalidades.
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CAPITULO VII - DA COMISSÃO JULGADORA E DOS CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO:

7.1 - A seleção dos trabalhos concorrentes inscritos competirá a uma Comissão Julgadora 
composta por 02 (dois) escritores ervalenses idealizadores do concurso literário, os senhores, 
Ivo Barroso e Milton Rezende e por 02 (duas) professoras de Língua Portuguesa, as senhoras 
Eloisa Maria Barbosa de Paiva e Ana Carolina Fernandes Gonçalves;
7.2- A Câmara Municipal somente apoiará a Comissão Julgadora, não interferindo em seus 
trabalhos;
7.3- Não caberá recurso de qualquer espécie em relação às decisões e julgamentos da Comissão 
Julgadora;
7.4- A Comissão Julgadora desclassificará os trabalhos que:
7.4.1 - não tenham observado o tema e a tipologia textual proposto nesse edital;
7.4.2- que se verifique cópia de trabalhos já editados em qualquer tipo de mídia.
7.5- Os membros da Comissão Julgadora selecionarão os textos a serem premiados, de acordo 
com os seguintes critérios:
7.5.1- adequação à proposta e ao gênero:
7.5.2- coesão (ligação de idéias, substituição, paragrafação);
7.5.3 - coerência (clareza, organização das idéias, progressão temática);
7.5.4 - gramática (acentuação, ortografia, pontuação, concordância e regência); e.
7.5.5 - estética (qualidade e originalidade do texto).

CAPÍTULO VIII - DA PREMIAÇÃO

8-1- Os vencedores do Concurso serão premiados da seguinte forma:
8.3- Os candidatos classificados em 1® lugar de cada grupo serão premiados com livros 
autografados dos autores ervalenses (membros da comissão julgadora), um notebook para cada, 
além de ter seus textos divulgados no site da Câmara Miinicipal de Ervália.
8.4 - Os candidatos classificados em 2® lugar de cada grupo serão premiados com livros 
autografados dos autores ervalenses (membros da comissão julgadora) e um tablet.
8.5 - Os candidatos classificados em 3® lugar de cada grupo serão premiados com um tablet.
8.6 - A data de premiação será definida através de Portaria da Câmara Municipal de Ervália.
8.7 - Caso haja indisponibilidade dos vencedores em comparecer ao evento no dia da 
premiação, o prêmio poderá ser entregue a um representante, para posterior entrega ao 
contemplado.
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CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

9-1 A inscrição no concurso de que trata o presente regulamento, constitui-se em instrumento 
de plena aceitação por parte do concorrente das normas estabelecidas neste edital.
9.2- A decisão da Comissão julgadora será soberana, não se admitindo contra ela nenhum 
recurso.
9.3- Eventuais dúvidas decorrentes deste regulamento serão esclarecidas ou resolvidas pela 
Comissão organizadora do concurso, composta pelas professoras de Língua Portuguesa Eloisa 
Maria Barbosa de Paiva e Ana Carolina Fernandes Gonçalves.
9.4- Não serão devolvidos textos, documentos ou quaisquer matérias entregas ou enviadas aos 
cuidados da comissão organizadora do concurso.
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Resolução Legislativa n.° 02/2016

Reajusta os valores dos subsídios

A Câmara Municipal de Ervália aprovou e a Mesa Diretora promulgou a 
seguinte resolução;

Art. 1° Os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Ervátia ficam 
reajustados em 11,27% (onze inteiros e vinte e sete décimos), conforme índice do INPC-IBGE 
apurado para o ano de 2015.

Art. 2® Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a janeiro de 2016.

Esta Resolução Legislativa foi aprovada em Reunião Ordinária no dia 12 de 
fevereiro de 2016, com 10 votos favoráveis e nenhum contrário.

Sala das Sessões José Baptista da Silva, aos 17 de fevereiro de 2016.

Vereador Helm r Souza Mattos 
lente
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RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.“ 01 / 2016

“Concede reajuste de vencimento 
aos servidores da Câmara 
Municipal”.

A Câmara Municipal de Ervália aprovou e a Mesa Diretora promulgou a 
seguinte resolução;

Art. 1° A partir de 1° de janeiro de 2016, a título de reajuste e de 
percentual a título de aumento real, ficam acrescidos de 11,67% (onze inteiros e 
sessenta e sete décimos) os vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de 
Ervália.

Art. 2“ Ao servidor efetivo ou comissionado que, após o acréscimo 
concedido no art. 1“ desta lei, receber vencimento inferior ao salário mínimo fixado por 
legislação federal, será concedido abono até alcançar este valor.

Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no quadro de 
avisos e no site oficial da Câmara no seguinte endereço eletrônico: 
www/.camaraervalia.mg.gov.br, com efeitos retroativos a 1“ de janeiro de 2016.

Art. 4“ Ficam revogadas as disposições em contrário.

Esta Resolução Legislativa foi aprovada em Reunião Ordinária no dia 12 
de fevereiro de 2016, com 10 votos favoráveis e nenhum contrário.

Sala das Sessões José Baptista da Silva, aos 17 de fevereiro de 2016.

Telefax. (32) 3554-1873
Praça Arthur Bemardes, 01 -  2°  Andar -  CEP 36.555-000 -  Centro -  Ervália-MG



CAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA
Estado de Minas Gerais 

CNPJ 73.920332/0001-68

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N” 11/2015

“FAZ PREVALECER O PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS, RELATIVO ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO DE 
ERVÁLIA, APRESENTADAS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO 
EXERCÍCIO DO ANO DE 2013, PROCESSO N*» 913.066”.

O Presidente da Câmara Municipal de Ervália, Estado de Minas Gerais, Sr. HELDER 
SOUZA MATTOS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que em Reunião de Plenário, 
especialmente convocada com a finalidade de julgar as contas apresentadas pelo Chefe do 
Executivo Municipal, relativo ao Exercício Financeiro de 2013, após minucioso exame pela 
Comissão de Orçamento e Finanças desta Câmara, que conclui pela elaboração da presente 
Resolução, faz saber:

Art. 1® - Fica aprovado o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais, restando, portanto, aprovadas as contas apresentadas pelo Chefe do Executivo 
Municipal, referente ao Exercício de Financeiro de 2013.

Art. 2® - Entra a presente resolução em vigor, imediatamente após sua promulgação e 
publicação no quadro de avisos e no site oficial, endereço eletrônico 
www.camaraervalia.mg.gov.br, da Câmara Municipal de Ervália.

Art. 3®. Encaminhe-se ao Tribunal de Contas, nos termos do art. 44 da Lei Complementar 
Estadual n.° 102 de 18 de janeiro de 2008.

Esta Resolução Legislativa foi aprovada em Reunião Extraordinária no dia 25 de maio de 2015, 
com 06 (seis) votos favoráveis e 05 (cinco) votos contrários.

Sala das Sessões José Baptista da Silva, aos 26 (vinte e seis) de maio de 2015.

Helder Souza Mattos
Presidente da Câmara Municipal de Ervália

Telefax. (32) 3554-1873
Praça Arthur Bernardes, 01 -  2® Andar -  CEP 36.555-000 -  Centro -  Ervália-MG

http://www.camaraervalia.mg.gov.br


A RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 10/2015

CORRESPONDE AO PROJETO DE

RESOLUÇÃO N° 10/2015 QUE RECEBEU

PARECER CONTRÃRIO DOS MEMBROS DA

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, 

PORTANTO, FICARAM ARQUIVADOS, NÃO 

INDO Ã VOTAÇÃO DE PLENÁRIO. POR TAL

MOTIVO NÃO HÁ RESOLUÇÃO

CORRESPONDENTE A ESTE NÚMERO.



CAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA
Estado de Minas Gerais 

CNPJ 73.920.332/0001-68

RESOLUÇÃO N" 09/2015

^*Dispõe sobre a disponibilização das 
imagens do sistema de vigilância 
eletrônica da Câmara Municipal de 
Erváüa,"

A Câmara Municipal de Ervália aprovou e eu, Presidente, promulgo a seguinte
Resolução:

A r t  1** As imagens de vídeo do sistema de vigilância eletrônica da Câmara 
Municipal de Ervália serão utilizadas, exclusivamente, para fíns de segurança pública e 
institucional.

Parágrafo único - As imagens somente serão disponibilizadas para as seguintes 
autoridades, mediante requerimento:

I - Juízo de Direito;
n  - Promotoria de Justíça;
III - Polícia Civil;
IV - Polícia Militar.
A rt 2® Para a disponibilização das imagens requeridas pelas autoridades 

relacionadas no parágrafo anterior, faz-se necessário que sejam fornecidas pelas mesmas, os 
dispositivos de armazenamento de dados onde deverão ser gravadas as imagens solicitadas.

A rt 3® É vedada a disponibilização das imagens para fins particulares ou a 
pessoas não relacionadas no art. 1®, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e 
criminal do servidor ou do vereador que o fizer.

A r t  4® Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
A rt 5® Revogam-se as disposições em contrário.

Esta Resolução Legislativa foi 2q>rovada em Reunião Ordinária, no dia 25 de 
fevereiro de 2015, com 10 (dez) votos favoráveis e nenhum voto contrário.

Sala das Sessões José B£q)tista da Silva”, aos 26 de fevereiro de 2015.

HELDER SOUZA MATTOS 
Presidente da Câmara Municipal de Ervália

Telefax. (32) 3554-1873
Praça Arthur Bemardes, 01-2® Andar -  CEP 36.555-000 -  Centro -  Erválla-M6



AS RESOLUÇÕES LEGISLATIVAS N9. 
06/2015 E 08/2015, REFEREM-SE 
AOS PROJETOS DE LEIS QUE EM 
DECORRÊNCIA DE TEREM RECEBIDOS 
PARECERES CONTRÁRIOS DOS 
MEMBROS DA COMISSÃO DE 
ORÇAMENTO E FINANÇAS, FICARAM 
ARQUIVADOS, NÃO INDO A 
VOTAÇÃO DE PLENÁRIO.

MOTIVO PELO QUAL, NÃO HÁ 
RESOLUÇÕES COM ESTES NÚMEROS.



CAMARA MIMCIPAL DE ERVALIA
E s t a d o  d e  M in a s  G e r a i s
CNPJ (MF) 73.920.332/0001-68

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 07/2015

“FAZ PREVALECER O PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS, RELATIVO ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO DE 
ERVÁLIA, APRESENTADAS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE 
AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2009, PROCESSO N“ 835.622(eni apenso 
857.778)”.

O Presidente da Câmara Municipal de Ervália, Estado de Minas Gerais, Sr. 
HELDER SOUZA MATTOS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que em 
Reunião de Plenário, especialmente convocada com a finalidade de julgar as contas 
apresentadas pelo Chefe do Executivo Municipal, relativo ao Exercício Financeiro de 
2009, após minucioso exame pela Comissão de Orçamento e Finanças desta Câmara, 
que conclui pela elaboração da presente Resolução, faz saber;

Art. 1® - Fica aprovado o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais, restando, portanto, aprovadas as contas apresentadas pelo Chefe do 
Executivo Municipal, referente ao Exercício Financeiro de 2009.

Art. 2® - Entra a presente resolução em vigor, imediatamente após sua promulgação e 
publicação no quadro de avisos e no site oficial, endereço eletrônico 
www.camaraervalia.mg.gov.br. da Câmara Municipal de Ervália.

Art. 3®, Encaminhe-se ao Tribunal de Contas, nos termos do art. 44 da Lei 
Complementar Estadual n.® 102 de 18 de janeiro de 2008.

Esta Resolução Legislativa foi aprovada em Reunião Extraordinária no dia 20 de 
fevereiro de 2015, 10 (dez) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário.

Sala das Sessões José Baptista da Silva, aos 20 (vinte) de fevereiro de 2015.

Helder
Presidente da Câmara Municipal de Ervália

Telefax.: (32)3554-1873
Praça Arthur Bernardes, 01 - 2° Andar - CEP. 36.555-000 - Centro - Ervália-MG

http://www.camaraervalia.mg.gov.br


AS RESOLUÇÕES LEGISLATIVAS N2. 
06/2015 E 08/2015, REFEREM-SE 
AOS PROJETOS DE LEIS QUE EM 
DECORRÊNCIA DE TEREM RECEBIDOS 
PARECERES CONTRÁRIOS DOS 
MEMBROS DA COMISSÃO DE 
ORÇAMENTO E FINANÇAS, FICARAM 
ARQUIVADOS, NÃO INDO A 
VOTAÇÃO DE PLENÁRIO.

MOTIVO PELO QUAL, NÃO HÁ 
RESOLUÇÕES COM ESTES NÚMEROS.



CÂMARA MUNICIPAL DE ERVAUA
E s t a d o  d e  M in a s  G e r a i s
CNPJ (MF) 73 .920 .332/0001-68

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 05/2015

“FAZ PREVALECER O PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS, RELATIVO ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO DE 
ERVÁLIA, APRESENTADAS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE 
AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2012, PROCESSO N“ 887.458”.

O Presidente da Câmara Municipal de Ervália, Estado de Minas Gerais, Sr. 
HELDER SOUZA MATTOS, no USO de suas atribuições legais, faz saber que em 
Reunião de Plenário, especialmente convocada com a finalidade de julgar as contas 
apresentadas pelo Chefe do Executivo Municipal, relativo ao Exercício Financeiro de 
2012, após minucioso exame pela Comissão de Orçamento e Finanças desta Câmara, 
que conclui pela elaboração da presente Resolução, faz saber:

Art. 1*̂ - Fica aprovado o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais, restando, portanto, aprovadas as contas apresentadas pelo Chefe do 
Executivo Municipal, referente ao Exercício Financeiro de 2012.

Art. 2° - Entra a presente resolução em vigor, imediatamente após sua promulgação e 
publicação no quadro de avisos e no site oficial, endereço eletrônico 
www.camaraervalia.mg.aov.br, da Câmara Municipal de Ervália.

Art. 3°. Encaminhe-se ao Tribunal de Contas, nos termos do art. 44 da Lei 
Complementar Estadual n.® 102 de 18 de janeiro de 2008.

Esta Resolução Legislativa foi aprovada em Reunião Extraordinária no dia 20 de 
fevereiro de 2015, 10 (dez) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário.

Sala das Sessões José Baptista da Silva, aos 20 (vinte) de fevereiro de 2015.

Helder Souza Mattos
Presidente da Câmara Municipal de Ervália

Telefax.: (32) 3554-1873
Praça Arthur Bernardes, 01 - 2° Andar - CEP. 36.555-000 - Centro - Ervália-MG.

http://www.camaraervalia.mg.aov.br


CAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA
Estado de Minas Gerais 

CNPJ 73.920.332/0001-68

Resolução n.° 004/2015

Reajusta os valores dos subsídios

A Câmara Municipal de Ervália aprovou e a Mesa Diretora promulgou a 
seguinte resolução:

Art. 1® Os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Ervália ficam 
reajustados em 6,22% (seis inteiros e vinte e dois décimos), conforme índice do INPC-IBGE 
apurado para o ano de 2014.

Art, 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos à competência janeiro de 2015.

Esta Resolução Legislativa foi aprovada em Reunião Ordinária no dia 10 de 
fevereiro de 2015, com 10 (dez) votos favoráveis e nenhum contrário.

Sala das Sessões José Baptista da Silva, aos 11 (onz^ de fevereiro de 2015.

Vereador Held^ Souza Mattos 
Presraente

Telefax. (32) 3554-1873
Praça Arthur Bernardes, 01 -  2® Andar -  CEP 36.555-000 -  Centro -  Ervália-MG



CAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA
Estado de Minas Gerais 

CNPJ 73.920.332/0001-68

Resolução Legislativa n° 03/2015

‘̂ Altera os Anexos I e II da 
Resolução n° 025/2012 e dá outras 
providências”.

Resolução:

redação:

A Câmara Municipal de Ervália aprovou e eu, Presidente, promulgo a seguinte 

Art. 1® Os Anexos 1 e II da Resolução n® 025/2012 passam a vigorar com a seguinte

Anexo I -  Quadro de Cargos de Provimento em ComissãoiÜ

N® CARGO N® DE VAGAS CÓDIGO NÍVEL
01 Assessor (a) Contábil 01 CPCOl VI
02 Secretário (a) Geral do 

Legislativo
01 CPC02 V

03 Assessor (a) Jurídico (a) 01 CPC03 IV
04 Assessor (a) Parlamentar 01 CPC 04 III
05 Agente Administrativo 02 CPC 05 n
06 Encarregado (a) do Setor de 

Arquivo
01 CPC 06 I

07 Encarregado (a) do Setor de 
Limpeza

02 CPC 07 I

Anexo II -  Tabela de Vencimentos de Cargos de Provimento em Comissão

NÍVEL VALOR DO VENCIMENTO (R$)
I 900,00
n 1.200,00
m 1.893,41
IV 2.216,70
V 2.341,59+ Função Gratificada criada pela 

Resolução n° 004/2005
VI 3.356,26

Art, 2® Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, no quadro de avisos e 
no site oficial da Câmara no seguinte endereço eletrônico: www.camaraervalia.mg.gov.br. Com efeitos 
retroativos a 02 de fevereiro de 2015.

Telefax. (32) 3554-1873
Praça Arthur Bernardes, 01-2^ Andar -  CEP 36.555-000 -  Centro -  Ervália-MG
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CAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA
Estado de Minas Gerais 

CNPJ 73.920.332/0001-68

Resolução:

Resolução n” 02/2015

‘Tíxa a jornada de trabalho do 
cai^o de Assessor Contábil”.

A Câmara Municipal de Ervália aprovou e eu, Presidente, promulgo a seguinte

Art. 1” A jornada de trabalho do cargo de Assessor Contábil, criado pela Resolução n® 
005/2005, é estabelecida em 12 (doze) horas semanais.

Art. 2® Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no quadro de avisos ̂  
no site oficial da Câmara no seguinte endereço eletrônico: www.camaraervalia.mg.gov.br.

Art. 3® Revogam-se as disposições em contrário.

Esta Resolução Legislativa foi aprovada em Reunião Ordinária no dia 10 de fevereiro 
de 2015, com 10 (dez) votos favoráveis e nenhum contrário.

Sala das Sessões José Baptista da Silva, aos 11 (onze) de fevereiro de 2015.

Vereador Hèlder Souza Mattos 
Presidente

Telefax. (32) 3554-1873
Praça Arthur Bernardes, 01-2® Andar -  CEP 36.555-000 -  Centro -  Ervália-M6
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CAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA
Estado de Minas Gerais 

CNPJ 73.920.332/0001-68

Resolução n.° 001 /2015

“Concede reajuste de 
vencim ento aos servidores da 
Câmara M unicipal”.

A Câmara Municipal de Ervália aprovou e a Mesa Diretora promulgou a 
seguinte resolução:

Art. 1® A partir de 1° de janeiro de 2015, a título de reajuste e de percentual a 
título de aumento real, ficam acrescidos de 8,83% (oito inteiros e oitenta e três décimos) os 
vencimentos dos servidores da C ^ a r a  Municipal de Ervália.

Art. 2® Ao servidor efetivo ou comissionado que, após o acréscimo concedido 
no art, 1® desta lei, receber vencimento inferior ao salário mínimo fixado por legislação federal, 
será concedido abono até alcançar este valor.

Art. y  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no quadro de avisos e 
no site oficial da Câmara no seguinte endereço eletrônico: www.camaraervalia.mg.gov.br, com efeitos 
retroativos a 1° de janeiro de 2015.

Art. 4° - Fica revogada as disposições em contrário.

Esta Resolução Legislativa foi aprovada em Reunião Ordinária no dia 10 de fevereiro 
de 2015, com 10 (dez) votos favoráveis e nenhum contrário.

Sala das Sessões José Baptista da Silva, aos 11 ( fevereiro de 2015.

Vereador ílçjder Souza Mattos 
Tesidente

Telefax. (32) 3554-1873
Praça Arthur Bernardes, 01 -  2® Andar -  CEP 36.555-000 -  Centro -  Ervália-MG
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CÂMARA MCMCIPAL DE ERVAUA
E s t a d o  d e  M in a s  G e r a i s
CNPJ (MF) 73.920.332/0001-68

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 07/2014

“Institui o Concurso de Redação da 
Câmara Municipal de Ervália e dá 
outras providências”.

A Câmara Municipal de Ervália aprova:

Art. 1” Esta Resolução institui o Concurso de Redação da Câmara Municipal de 
Ervália, a ser realizado anualmente, nos limites da disponibilidade orçamentária.

Art. 2® O Concurso será destinado a premiar estudantes das redes de ensino público e 
particular, com sede em Ervália, dividido em duas categorias:

I -  alunos do 8° e 9° anos do ensino fundamental;
II -  alunos do ensino médio.

Art. 3“ O prêmio do concurso é denominado “ “Professora Geralda Pereira de Souza 
Fontes”, “Da. Ninita” ”

Parágrafo único ~ A Mesa Diretora definirá a premiação, observada a 
disponibilidade orçamentária da Câmara.

Art. 4" O julgamento do concurso é de responsabilidade de comissão a ser designada 
pelo Presidente, composta por, no mínimo, 3 (três) pessoas com notória atuação e reputação 
da área de literatura.

Parágrafo único ~ A Comissão elaborará o edital, ajustando-o a cada edição do 
concurso, seguindo o padrão que constitui o Anexo I desta Resolução.

Art. 5” As despesas decorrentes desta Resolução correrão à conta de dotação do 
orçamento vigente.

Art. 6® Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, através do quadro de 
avisos e do site Oficial da Câmara Municipal, www.camaraervalia.mg.gov.br

Esta Resolução Legislativa foi aprovada em Reunião Ordinária, no dia 10 de 
julho de 2014, com 10 (dez) votos favoráveis e nenhum voto contrário.

“Sala das Sessões José Baptista da Sm a”, aos U-dias do mês de julho de 2014.

Heldemíbuza Mattos
Presidente da Câmara Municipal de Ervália

Telefax.: (32)3554-1873
Praça Arthur Bernardes, 01 - 2° Andar - CEP. 36.555-000 - Centro - Ervália-MG.
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CÂMARA MCAICIPAL DE ERVALL
E s t a d o  d e  M in a s  G e r a i s
CNPJ (MF) 73.920.332/0001-68

ANEXOI

(Resolução Legislativa n®. 07/2014.) 

Modelo do Edital

CAPITULO I - DO OBJETIVO

1.1 - A Câmara Municipal de Ervália promove o Concurso de Redação com a finalidade de 
estimular a escrita dos alunos, o exercício da cidadania e o aprimoramento da literatura e 
cultura.

CAPITULO II - DO CONCURSO

2.1 - A redação deverá ser um texto dissertativo-argumentativo. A redação deverá ser 
manuscrita e conter no mínimo de 08 e máximo de 30 linhas.
Parágrafo Primeiro - A Câmara Municipal de Ervália fornecerá o rascunho e a folha oficial 
para transcrição da redação.
Parágrafo Segundo - Serão aceitas redações escritas com caneta preta ou azul e caligrafia 
legível;
Parágrafo Terceiro - As redações devem conter a identificação do aluno, a escola e a turma a 
que pertence.

2.2 - O concurso é organizado pela Câmara Municipal de Ervália.

2.3 -  Podem participar estudantes regularmente matriculados na rede de ensino pública ou 
particular, com escolas sediadas em Ervália, matriculadas nos 8” e 9° anos do ensino 
fundamental ou no ensino médio.

2.4- Os participantes são divididos por grupo e concorrem dentro deste:

Grupo I -  Estudantes matriculados nos 8° e 9° anos do ensino fundamental;
Grupo II -  Estudantes matriculados no Ensino Médio.

2.4.1- Estudantes dos grupos acima cujas redações forem classificadas concorrerão nas suas 
respectivas modalidades, dentro do grupo.
2.4.2 - Serão classificadas no total 10 (dez) redações de cada grupo.
2.4.3 - Serão premiadas no total 10 (dez) redações, do ensino fundamental e médio com 
troféus.
2.5 - Serão premiados os estudantes do 1°, 2° e 3° lugar de cada grupo, autores da melhor 
redação, nas suas respectivas modalidades de ensino, dentro do seu grupo.

CAPÍTULO III - DO CALENDÁRIO

3.1- As atividades do concurso obedecerão ao seguinte ealendário:
3.1.1- As inscrições serão realizadas de 14/07/2014 a 15/08/2014.
3.1.2 - O resultado final da classificação das redações será divulgado no dia 03/10/2014. A/|j\ 
Comissão Organizadora divulgará no site Oficial da Câmara Municipal de Ervália, os n o m e s ( ||/ í ' '^  
dos autores das redações que serão premiadas no dia da Solenidade.

Telefax.: (32)3554-1873
Praça Arthur Bernardes, 01 - 2° Andar - CEP. 36.555-000 Centro - Ervália-MG



CÂMARA MCMCIPAL DE ERVALL
E s t a d o  d e  M in a s  G e r a i s
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3.2- A solenidade de premiação será realizada no dia 09/10/2014 na Câmara Municipal de 
Ervália.

CAPÍTULO IV -  DAS INSCRIÇÕES

4.1 - As inscrições serão feitas com o preenchimento do formulário padrão, e entregue na 
Câmara Municipal de Ervália, no período de 14/07/2014 até o dia 15/08/2014, de segunda à 
sexta-feira, no horário de 08h às 1 Ih e 13h às 16h,
4.1.1- As redações serão feitas na Escola Estadual Professor David Procópio no dia 
31/08/2014 de 09 horas às 11:00 horas e divulgados pela Comissão Organizadora, através do 
site Oficial da Câmara e fixação de aviso nas escolas participantes.

CAPÍTULO V - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

5.1- Poderá participar deste concurso, qualquer interessado que satisfaça as condições 
previstas neste edital.
5 . 2 -  É vedada a participação de: ■
5.2.1- estudantes de outras modalidades, que não as mencionadas no Capítulo II;
5.2.2- pessoas que não estejam matriculadas e ou que não conseguirem comprovar estarem 
regularmente matriculadas;
5.2.3- alunos regularmente matriculados em escolas particulares ou públicas fora do âmbito 
do Município de Ervália;
5.2.4- A Câmara Municipal de Ervália ou a Comissão poderá pedir um comprovante de 
matrícula caso julgue necessário.

CAPÍTULO VI -  DAS REDAÇÕES

6.1- As redações deverão ser inéditas e produzidas em língua portuguesa pelo estudante da 
instituição;
6.2 - A redação deverá ser um texto dissertativo-argumentativò. Neste formato, você deverá 
expor seus argumentos, que devem ser estruturados de forma consistente e coerente, com a 
apresentação de uma "proposta de intervenção social" ao final. Não é permitido escrever 
poesia ou outros estilos de texto que fuja ao proposto pelo concurso de redação.

6.3 - A redação deverá ser manuscrita (letra legível) e não deve estar fora do limite mínimo de 
8 linhas e máximo de 30.
6.4 -  O candidato ficará sabendo do tema proposto para a redação apenas no horário do 
concurso.

CAPÍTULO VII - DA COMISSÃO JULGADORA E DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

7.1 - A seleção dos trabalhos concorrentes inscritos competirá a uma Comissão Julgadora 
composta por 03 (três) membros designados pelo Presidente da Câmara Municipal de Ervália;
7.2- A Câmara Municipal somente apoiará a Comissão Julgadora, não interferindo em seus 
trabalhos;
7.3- Não caberá recurso de qualquer espécie em relação às decisões e julgamentos da 
Comissão Julgadora;
7.4- A Comissão Julgadora desclassificará as redações que:
7.4.1- não tenham observado o tema e a tipologia textual proposto nesse edital;
7.4.2- apresentem dados incompletos, rasuradas ou ilegíveis;

Telefax.: (32)3554-1873
Praça Arthur Bernardes, 01 - 2° Andar - CEP. 36.555-000 - Centro Ervália-MG
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7.4.3- que se verifique cópia de trabalhos já  editados em qualquer tipo de mídia.
7.5- Os membros da Comissão Julgadora selecionarão as redações a serem premiadas, de 
acordo com os seguintes critérios:
7.5.1 - adequação à proposta e ao gênero: „
7.5.2 - argumentação (fuga do s^inso comum, informalidade, unidade);
7.5.3 - coesão (ligação de idéias, substituição, paragrafação);
7.5.4 - coerência (clareza, organização das idéias, progressão temática);
7.5.5 - gramática (acentuação, ortografia, pontuação, concordância e regência); e /
7.5.6 - estética (letra legível, margens regulares, ausência de borrões e rasuras).

CAPÍTULO VIII -  DOS BAREMAS

8.1 -  Os baremas que nortearão o item 7.5 deste Edital são:
8.1.1- adequação ao tema proposto e tipologia textual -  Nota 10
8.1.2- coerência (clareza, organização das idéias, progressão temática) e coesão (ligação de 
idéias substituição e paragrafação) -  Nota 20
8.1.3- adequação gram atical-N ota 20 .
8.1.4- Criatividade/ conteúdo -  Nota 40
8.1.5- Respeito às margens -  Nota 10
8.2 -  A Redação totalizará 100 pontos

CAPÍTULO IX - DA PREMIAÇÃO

9-1- Os participantes do Concurso serão premiados da seguinte forma:
9.2- As dez melhores redações do ensino fundamental e as dez melhores do ensino médio 
serão premiadas com troféus.
9.3- Os candidatos classificados em 2° e 3° lugar de cada grupo, serão premiados com um 
tablet.
9.4- Os candidatos que obtiverem a melhor redação, classificados em F  lugar dos dois grupos 
mencionados no item 2.4 serão premiados com um notebook.
9.5 -  Caso haja indisponibilidade do (a) estudante comparecer ao evento no dia da premiação, 
o prêmio poderá ser entregue a um representante, para posterior entrega ao estudante.

CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

10.1- A inscrição no concurso de que trata o presente regulamento, constitui-se em 
instrumento de plena aceitação por parte do concorrente das normas estabelecidas neste edital.
10.2- A decisão da Comissão julgadora será soberana, não se admitindo contra ela nenhum 
recurso.
10.3- Eventuais dúvidas decorrentes deste regulamento serão esclarecidas ou resolvidas pela 
comissão julgadora do concurso.
10.4- Não serão devolvidos textos, documentos ou quaisquer matérias entregas ou enviadas 
aos cuidados da comissão organizadora do concurso.
10.5 -  Fica autorizada a divulgação de fotos, imagens e conteúdo das redações e dos 
candidatos, em qualquer tipo de mídia.
10.6 -  As datas poderão ser alteradas de acordo cor^asmpeéssidades da Câmara Municipal de
Ervália. wâ 7T1¥^

HelderSüílMwattos
Pr^ente

CâíTiara Mumcipal de Ervália

Praça Arthur Bernardes,
Telefax.: (32)3554-1873
01 - 2° Andar - CEP. 36.555-000 Centro - Ervália-MG
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RESOLUÇÃO LEGISLATIVA NS 06/2014

"FAZ PREVALECER O PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS, RELATIVO ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO DE ERVÁLIA, APRESENTADAS PELO 
EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2011, PROCESSO N2 
872851".

O Presidente da Câmara Municipal de Ervália, Estado de Minas Gerais, Sr. HELDER 
SOUZA MATTOS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que em Reunião de Plenário, 
especialmente convocada com a finalidade de julgar as contas apresentadas pelo Chefe do 
Executivo Municipal, relativo ao Exercício Financeiro de 2011, após minicioso exame pela 
Comissão de Orçamento e Finanças desta Câmara, que conclui pela elaboração da 
presente Resolução, faz saber:

Art. 19 - Fica aprovado o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais, restando, portanto, rejeitadas as contas apresentadas pelo Chefe do 
Executivo Municipal, referente ao Exercício de Financeiro de 2011.

Art. 29 - Entra a presente resolução em vigor, imediatamente após sua promulgação e 
publicação no Diário Oficial e no quadro de avisos da Câmara Municipal de Ervália.

Art, 39 - Revoga-se as disposições em contrário.

Esta Resolução Legislativa foi aprovada em Reunião Extraordinária, no dia 30 de junho 
de 2014, com 06 (seis) votos favoráveis e 05 (cinco) votos contrários.

Sala das Sessões "José Baptista da Silva", ao 01 de julho de 2014

HELDER\£®ÜZA MATTOS 

Presidente da Câmara Municipal de Ervália

7el€ f̂ax.: (32) 3554-1873
Praça Arthur Bernardes, 01 - 2 °  Andar - CEP. 36.555-000 - Centro - Ervália-MG.
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NOTA DE ESCLARECIMENTO

o  PROJETO DE RESOLUÇÃO NS 05/2014, FOi JUNTAMENTE COM O PROJETO DE 

RESOLUÇÃO N9 06/2014, EM REUNIÃO DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, 
CONVOCADA PARA ESTE FIM. COMO O PROJETO DE NS 05/2014 RECEBEU 03 VOTOS 

CONTRARIO E 01 FAVÓRÁVEL, FICARÁ ARQUIVADO. POR ESSE MOTIVO NÃO HÁ 

RESOLUÇÃO COM N» 05/2014.

O

Telefax.: (32)3554-1873
Praça Arthur Bernardes, 01 - 2® Andar - CEP. 36.555-000 - Centro - Ervália-MG.
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R E S O L U Ç Ã O  N" 04/2014

Dispõe sobre o arquivo e 
eliminação de documentos 
temporários da Câmara 
Municipal de Ervália.

A Câmara Municipal de Ervália aprovou e eu, Presidente, promulgo a 
seguinte Resolução:

Capítulo I 
Disposições Gerais

Art. 1® Esta lei regulamenta o arquivo e eliminação dos documentos 
temporários da Câmara Municipal de Ervália.

Capítulo II
Da Gestão dos Documentos

Art, 2“ Os documentos produzidos ou recebidos pela Câmara Municipal 
poderão ser eliminados, mediante processo de incineração, obedecida a seguinte tabela 
de temporariedade:

Natureza do documento Prazo obrigatório de guarda
Correspondências, expedientes, panfletos, 
convites e outros documentos epistolares de 
caráter publicitário ou informações transitórias.

Até 0 cumprimento do assunto 
tratado no documento

Proposições avulsas de Vereadores, exceto 
projetos legislativos (Indicações, 
Requerimentos e Moções e outros desta 
natureza).

3 anos após o encerramento do 
mandato

Documentos contábeis e relativos a obrigações 
tributárias (DIRF, Relatório de Gestão Fiscal, 
Balancetes, Relatório do Controle Interno, 
Notas de Empenho, cópias de cheques, Notas 
Fiscais, conciliação bancária, extratos 
bancários, pagamentos de diárias e 
comprovantes de viagens, pedidos de 
adiantamento ou reembolso e respectivos

15 (quinze) anos após o julgamento 
das contas pela Câmara Municipal

Telefax.: (32)3554-1873
Praça Arthur Bernardes, 01 - 2® Andar - CEP. 36.555-000 - Centro - Ervália-MG
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comprovantes de despesas e outros desta 
natureza).
Proj etos de: Lei, Resolução, Decreto 
Legislativo, Emendas à Lei Orgânica, 
Regimento Interno e outras proposições e 
vetos.

Permanente

Leis, Resoluções, Decretos Legislativos, 
Emendas à Lei Orgânica, Portaria, documentos 
relativos a eleições da Mesa Diretora e outros 
documentos de natureza normativa.

Permanente

Documentos relativos à admissão, 
movimentação, exoneração e aposentação de 
pessoal e contribuição previdenciária (folha de 
pagamento, contracheque, INSS, GEFIP, 
RAIS)

47 (quarenta e sete) anos

Relatórios de atividades apresentados por 
Vereadores, Comissões ou entidades.

7 anos após julgamento das contas.

Contratos, Tenno de Comodato e convênios e 
respectiva licitação e documentação de 
prestação de contas, procurações e declarações.

10 (dez) anos após o encerramento 
da vigência

Atas de reuniões Permanente
Matérias jornalísticas e outros documentos de 
divulgação.

Permanente

Documentos relativos a posse de vereadores e 
suplentes. Prefeito e Vice-Prefeito (documentos 
pessoais, diploma, declaração de bens).

Permanente

Correspondências enviadas e recebidas de 
caráter institucional

5 anos, salvo se, pela natureza do 
conteúdo, exigir prazo maior

Convocações para reuniões extraordinárias ou 
para reuniões de Comissões

2 anos após o término da legislatura

Protocolo de projetos 5 anos após o término da legislatura
Convênios de empréstimos mediantes 
descontos em folha de pagamento e respectivos 
comprovantes

5 anos após o término, da vigência 
de cada empréstimo

Art. 3*" Quaisquer documentos arrolados no art. 2° desta Resolução 
poderão ser classificados como histórico, por decisão do Presidente ou requerimento de 
Vereador.

Parágrafo único -  O documento classificado como histórico terá guarda
permanente.

Télefax.: (32)3554-1873
Praça Arthur Bernardes, 01 - 2° Andar - CEP. 36.555-000 - Centro - Ervália-MG.
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Capítulo 111
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 4“ O disposto nos arts, 2° e 3® aplicam-se à documentação já 
depositada na Câmara Municipal.

Art. 5“ Fica a Câmara Municipal autorizada à fírmar convênio com o 
Poder Executivo a fim de utilizar o Arquivo Municipal para a guarda dos documentos 
do Poder Legislativo.

Art. 6" As pastas de documentos contábeis contendo as despesas mensais 
da Câmara Municipal serão preparadas em única via contendo os originais.

Art. T  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, no quadro de 
avisos da Câmara Municipal e no site Oficial: www.camaraervalia.mg.gov.br

Esta Resolução Legislativa foi aprovada em Reunião Ordinária do dia 10 de junho de 
2014, com 10 (dez) votos favoráveis e nenhum voto contrário.

“Sala das Sessões José Baptista da Silva”, 11 de junho de 2014.

H elder í^ u za  M attos 
Presidente da Câmara Municipal de Ervália

Telc f̂ax.: (32) 3554-1873
Praça Arthur Bernardes, 01 - 2® Andar - CEP. 36.555-000 - Centro - Ervália-MG.
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RESOLUÇÃO LEGISLATIVA m  03/2014

'̂Oá nova redação ao Art. 2̂  da Resolução 
Legislativa ns 04 de 20/09/2013, que determina a 
obrigatoriedade da Publicação de todos os atos 
praticados pela Câmara Municipal de Erváiia> no 
Diáiio Oficial Eletrônico da Câmara Municipal de 
Ervália e dá outras providências."

O Presidente da Câmara Municipal de Ervália, Estado de Minas Gerais, Sr. Helder Souza 
Mattos, no ato de suas atribuições legais, faz saber que os Vereadores aprovam e ete 
sanciona a presente Resolução:

Art. - O Artigo 2̂  da Resolução Legislativa n9 04/2013 passa a ter a seguinte redação:

"Alt. 2̂  - Todas as Resoluções, Decretos, Portarias, Contratos, Atas e áudios das 
Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, procedimentos licitatóHos, execução 
orçamentáiia e financeira, uso do Veículo Oficia! da Câmara e demais Atos do 
Legislativo, deverão ser obrigatoriamente publicados pelo site oficiai 
WWW.camaraervaiia.mg.gov^br, para que possam produzir os efeitos l^aís."

Art. 2& - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Esta Resolução Legislativa foi aprovada em Reunião Ordinária, no dia IS de abril de 
2014, com 10 votos favoráveis e nenhum contráno.

Sala das Sessões José Baptista da Silva, aos 22 de abrí! de 2014.

HELDECLSDUZA MATTOS 
Presidente da Câmara Municipal de Ervália

Telefax.: (32)3554-1873
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Resolução n.® 02/2014

Reajusta os valores dos subsídios

A Câmara Municipal de Ervália aprovou e a Mesa Diretora promulgou a 
seguinte resolução;

Art. 1® Os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Ervália ficam 
reajustados em 5,56®/o, conforme índice do INPC-IBGE apurado para o ano de 2013.

Art. 2® Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a janeiro de 2014.

Esta Resolução Legislativa foi aprovada em Reunião Ordinária no dia 10 de 
fevereiro de 2014, com 10 (dez) votos favoráveis e nenhum contrário.

Sala das Sessões José Baptista da Silva, aos 11 (onze) de fevereiro de 2014.

H eid^ ^ ouza Mattos
Presidente da Câmara Municipal de Ervália

Telefax.: (32) 3554-1873
Praça Arthur Bernardes, 01 - 2° Andar - CEP. 36.555-000 - Centro - Ervália-MG



CAMARA MUNICIPAL DE ERVALIA
Estado de Minas Gerais 

CNPJ 73.920.332/0001-68

Resolução n.° 01/ 2014

Concede reajuste de vencimento aos 
servidores da Câmara Municipal.

A  Câmara Municipal de Ervália aprovou e a Mesa Diretora promulgou a 
seguinte resolução:

Art. 1° A  partir de 1° de janeiro de 2014, a título de reajuste e de 
percentual a título de aumento real, ficam acrescidos de 15,61% (quinze inteiros e 
sessenta e um décimos) os vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de 
Ervália.

Art. 2° Ao servidor que, após o acréscimo concedido no art. 1° desta lei, 
receber vencimento inferior ao salário mínimo fixado por legislação federal, será 
concedido abono até alcançar este valor.

Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos retroativos a 1° de janeiro de 2014.

Art. 4°. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Esta Resolução Legislativa foi aprovada em Reunião Ordinária no dia 10 de fevereiro 
de 2014, com 10 (dez) votos favoráveis e nenhum contrário.

Sala das Sessões José Baptista da silva, aos 11 (onze) de fevereiro de 2014.

Helder Souza Mattos
Presidente da Câmara Municipal de Ervália

Telefax,: (32) 3554-1873
Praça Artur Bernardes, 01-2® Andar -  CEP: 36.555-000 -  Centro -  Ervália-MG
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Resolução Legislativa n." 05/2013

^Regulamenta a utilização de veiculo da 
Câmara Municipal da £rvália/MG”«

A Câmara Municipal de Ervália aprova:

Capítulo I 
Disposições Gerais

A rt 1® Esta Resolução regulamenta a utilização de veículo automotor pela 
Câmara Municipal de Ervália.

Art. 2® O veículo da Câmara Municipal é classificado, para fins de utilização, na 
seguinte categoria:

I - veículo de representação;

§ 1®. O veículo de representação é destinado à condução de Vereadores e 
servidores em missões oficiais da Câmara Municipal, em todos os deslocamentos no território 
nacional.

§ 2®. Por representação oficial entende-se o cumprimento de ordens, missões ou 
autorizações despachadas pela Presidência ou pelo Plenário, respaldado no interesse 
institucionaL

§ 3®. O veículo de representação deverá ter identificação própria.

§ 4® Para os fins desta Resolução, considera-se a serviço os Vereadores, os 
servidores e outras pessoas quando no estrito cumprimento de atividade solicitada pela 
administração da Câmara.
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Capítulo 11

Do Uso, Guarda e Manutenção

Art. 3® No caso de serviço, o veículo será utilizado somente em dias úteis, das
6hàs20h.

Parágrafo único - Em casos excepcionais, comprovada a necessidade do serviço, 
a Presidência poderá autorizar o uso do veículo fora do horário fixado no “caput” deste artigo, 
cabendo ao usuário e/ou condutor a responsabilidade pelos excessos verificados.

Art. 4® É vedado o uso do veículo para:

I -  transporte coletivo ou individual de serviço, da residência para o serviço ou 
vice-versa, excetuada a hipótese de viagem a serviço, devidamente comprovada e autorizada;

II ~ transporte de pessoas que não estejam a serviço da Câmara;
111“  transporte de vereador, servidor ou qualquer outra pessoa para casa de 

diversão, supermercado, escola ou qualquer outro local que não seja relativo ao serviço ou 
interesse da Câmara;

IV -  transporte para passeio ou excursão de qualquer natureza.

§ 1®. Não constitui descumpriraento do disposto nesta Resolução a utilização de 
veículo oficial para transporte a estabelecimentos comerciais e congêneres, sempre que seu 
usuário se encontrar no desempenho de função pública.

§ 2®. Sempre que o horário de trabalho de agente público, que esteja diretamente 
a serviço, no desempenho de sua fimção, for estendido para além do previsto em jornada de 
trabalho regular, trabalhando-se em horário noturno, sábados, domingos e feriados no interesse 
da administração, poderá ser utilizado o veículo para transportá-lo à sua residência.”

§ 3®. É vedado afixar adesivos ou qualquer outro tipo de material de conteúdo 
político-partidário, de clubes esportivos, religiosos, de promoção pessoal dos agentes políticos 
ou contra a moral e os bons costumes.

A rt 5® É proibido ao condutor autorizado ceder à direção a terceiros, salvo em 
caso de estado de necessidade.

Telefax.: (32) 3554-1873
Praça Artiir Bemardes, 01 “  2® Andar -  CEP: 36.555-000 -  Centro -  Ervália-MG
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A rt 6® Fora dos horários autorizados e quando não em uso, o veículo 
permanecerá, obrigatoriamente, guardado em garrem  oficial.

Parágrafo único -  É vedado guardar o veículo em garagem não oficial, salvo se 
por motivo de viagem e a compatibilidade de horário assim se justificar.

A rt T  Havendo necessidade de revisão, manutenção ou conserto do veículo, 
este não será liberado para uso de Vereador ou servidor até que o serviço seja executado.

A rt 8® O condutor do veículo deverá comunicar, imediatamente, ao setor 
competente, qualquer anormalidade no funcionamento do veículo, bem como a ocorrência de 
acidentes, danos e avarias para, em sendo o caso, comunicar o sinistro à seguradora

Art. 9® É proibida a utilização do veículo, se este se encontrar com defeito, em 
especial nos seguintes casos:

I ~ quando a utilização agravar o defeito;
II- quando o defeito comprometer a segurança dos passageiros e de terceiros;
lü-quando o defeito estiver no medidor de velocidade e de quilometragem.

Capítulo III 
Do Gerenciamento

Art. 10 A liberação do veículo para a realização de viagens será feita, 
considerando os seguintes critérios de preferência:

I ~ utilização pelos membros da Mesa Diretora;
II -  ordem cronológica do requerimento;
III- justificativa da necessidade da realização da viagem;
IV - economicidade, analisando-se, inclusive a possibilidade de transportes

alternativos;
V - possibilidade de agrupamento de mais de um requerimento para que sejam 

imificados na mesma liberação.

§ r  -  A fim de garantir o cumprimento dos interesses institucionais, o 
Presidente poderá autorizar a utilização do veículo em contrariedade à ordem prevista no
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§ 2® - Somente será autorizada a utilização do veículo, mediante a apresentação 
da Carteira Nacional de Habilitação válida e compatível com a categoria do veículo a ser 
conduzido.

A rt 11. É obrigatória a contratação de seguro para veículo oficial.

Capitulo IV 
Das Responsabilidades

A rt 12. O condutor do veículo é responsável pelas infiações previstas no 
Código de Trânsito Brasileiro e em seu Regulamento.

Parágrafo único -  A multa de trânsito sofiida pela Câmara Municipal será 
descontada na remuneração do vereador ou servidor responsável, nos limites da lei, a favor da 
entidade de trânsito autuadora, sendo garantido o contraditório e ampla defesa.

A rt 13.0  condutor do veículo que se envolver em acidente deverá providenciar 
o boletim de ocorrências e, quando for viável, a realização de perícia,

A rt 14. Em caso de dano causado a terceiro, por negligência ou imprudência do 
condutor de veículo oficial, este responderá perante a Fazenda Pública, em ação regressiva nos 
termos do art. 37, § 6°, da Constituído Federal.

Art. 15. Ao condutor do veículo oficial é obrigatório o preenchimento das fichas 
de controle de viagens, conforme anexo 1.

A rt 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Esta Resolução Legislativa foi aprovada em Reunião Ordináría, no dia 25 de setembro de 
2013, com 10 (d^) votos favoráveis e nenhum contrário.

Sala das Sessões José Baptísta da Silva, aos 26 de setembro de 2013.

Helder Souza Mattos
Presidente da Câmara Municipal de Ervália

Telefax.: (32) 3554-1873
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RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N" 04/2013

“IMPLANTA DIÁRIO OFICIAL DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ERVÁLIA, 
PELA INTERNET COM ENDEREÇO 
www.camaraervalia.mg.gov.br E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS.”

O Presidente da Câmara Municipal de Ervália, Estado de Minas Gerais, Sr. HELDER 
SOUZA MATTOS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que em Reunião de Plenário, 
com intuito de dar transparência e tomar público os atos da administração pública, conclui pela 
elaboração da presente Resolução, faz saber:

A rt 1® - Fica o Poder Legislativo Municipal, autorizado a implantar e instituir o Diário Oficial 
Eletrônico da Câmara Municipal de Ervália, Estado de Minas Germs, como órgão oficial para 
publicação legal e divulgação de seus atos legislativos.
Parágrafo Único - O diário Oficial da Câmara Municipal de que trata este Projeto de 
Resolução Legislativa será veiculado na internet no endereço eletrônico 
www.camaraervalia.mg.gov.br.

Art. 2® - Todas as Resoluções, Leis, Decretos, Portarias, Contratos, Atas e áudios das Reuniões 
Ordinárias e Extraordinárias, procedimentos licitatórios, execução orçamentária e financeira e 
demais atos do legislativo deverão ser obrigatoriamente publicados pelo sistema mencionado 
no artigo anterior, para que possam produzir os efeitos legais.

Art. 3® - Entra a presente resolução em vigor, imediatamente após sua promulgação e 
publicação.

Esta Resolução Legislativa foi aprovada em Reunião Ordinária, no dia 25 de setembro de 
2013, com 10 (dez) votos favoráveis e nenhum voto contrário

Sala das Sessões José Baptista da Silva, aos 26 de setembro de 2013

H ELDm  SOUZA MATTOS 
Presidente da Câmara M uniciai de Ervália

Telefax.: (32) 3554-1873
Praça Artur Bemardes, 01 -  2® Andar -  CEP: 36.555-000 -  Centro -  Ervália-MG

http://www.camaraervalia.mg.gov.br
http://www.camaraervalia.mg.gov.br
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RESOLUÇÃO LEGiSLATIVA m  03/2013

"FAZ PREVALECER O PARECER PRÉVIO 00  TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS, REUUVO ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO DE ERVÁUA, APRESENTADAS PELO 
EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2002, PROCESSO N& 
679981".

O Presidente da Câmara Municipal de Ervália, Estado de Minas Gerais, Sr. HELDER 
DE SOUZA MATTOS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que em Reunião de 
Plenário, especialmente convocada com a finalidade de julgar as contas apresentadas pelo 
Chefe do Executivo Municipal, relativo ao Exercício Financeiro de 2002, após minidóso 
exame pela Comissão de Orçamento e Finanças desta Câmara, que conclui pela 
elaboração da presente Resolução, faz saber:

Art. is  - Fica aprovado o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais, restando, portanto, aprovadas as constas apresentadas pelo Chefe do 
Executivo Municipal, referente ao Exercício de Financeiro de 2002.

Art. 2S - Entra a presente resolução em vigor, imediatamente após sua promulgação e 
publicação no quadro de aviso da Câmara Municipal de Ervália.

Art. 3S - Revoga-se as disposições em contrário.

Esta Resolução Legislativa foi aprovada em Reunião Extraordinária, no dia 29 de Janeiro 
de 2013, com 11 (onze) votos favoráveis e nenhum voto contrário.

Sala das Sessões José Baptista da Silva, aos 30 de Janeiro de 2013.

HELDER SOUZA MATTOS

Presidente da Câmara Municipal de Ervália

Telefax.: (32)3554-1873
Praça Arthur Bernardes, 01 - 2° Andar - CEP. 36.555-000 Centro - Ervália-MG



CÂMARA MCMCIIAL DE ERVALIA
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NOTA DE ESCLARECIMENTO

O PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 03/2013, FOI APRESENTADO JUNTAMENTE 
COM O PROJETO DE RESOLUÇÃO N9 02/2013, EM REUNIÃO DA COMISSÃO 
DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, CONVOCADA PARA ESTE FIM. COMO O 
PROJETO DE NS 03/2013 RECEBEU OS PARECERES FAVORAVÁVEIS, O DE N̂  
02/2013, FICARÁ ARQUIVADO. POR ESSE MOTIVO NÃO HÁ RESOLUÇÃO 
COM NS 02/2013.

Telefax.: (32)3554-1873
Praça Arthur Bernardes, 01 - 2° Andar - CEP. 36.555-000 - Centro Ervália-MG.



CAMARA MUXICIPAL DE ERVALL
Estado de Minas Gerais
CNPJ (M F) 7 3 .9 2 0 .3 3 2 /0 0 0 1 -6 8

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N9 01/2013

"Dá nova redação ao nível I, do Anexo II da Resolução n® 25/2012 de 11/04/2012, cõm 
respaldo no art. 37, inciso V da Constituição Federai, anexos estes integrantes ao Quadro 
Funcional da Câmara Municipal de Ervália e dá outras providências".

O Presidente da Câmara Municipal de Ervália, Estado de Minas Gerais, Sr. HELDER SOUZA 
MATTOS, no ato de suas atribuições legais, faz saber que os Vereadores aprovam e ele 
sanciona a presente Resolução:

Art. - O nível I, do anexo II da Resolução 025/2012 de 11 de abril de 2012, passa a ter a 
seguinte redação:

ANEXO II -  Tabela de Vencimento de Cargos em Comissão

NÍVEL VALOR DO TETO
I Salário Mínimo Vigente

Art. 22 - Revoga-se o nível I, do Anexo H, da Resolução n® 025/2012.

Art. 32 - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, retroagíndo seus efeitos 
a 09 de janeiro de 2013.

Esta Resolução Legislativa foi aprovada em Reunião Ordinária no dia 07 de fevereiro de 
2013, com 10 (dez) votos favoráveis e nenhum voto contrário.

Gabinete e Secretaria da Câmara Municipal de Ervália "Vereador Nilo Rena Guimarães", 
aos dias 08 de fevereiro de 2013.

HELDER SOUZA MATTOS 
Presidente da Câmara Municipal de Ervália

Telefax.: (32) 3554-1873
Praça Arthur Bernardes, 01 - 2° Andar - CEP. 36.555-000 - Centro - Ervália-MG


