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CAMARA MUNICIPAL DE RI0BRANCO
MESA DIRETORA

ATO DA MESA DIRETORA N9. £3J2021

Disp6e     sobre      a     obrigatoriedade     de

publicacao   das   atas   plenarias   no   Diario
Oficial do Estado do Acre.

A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO  BRANCO,  no uso  das atribuic6es

que lhe confere o art. 26 de seu Regimento lnterno,

CONSIDERANDO  que  a  ata  plenaria  6  o  documento  que  registra  as  deliberac6es,
ocorr€ncias, resoluc6es e decis6es de reuni5es;

CONSIDERANDO  a   que  as   publica¢6es   realizadas  nos  diarios  oficiais  servem   para
comunicar a sociedade sobre urn determinado assunto que possa ser de interesse  da
populac5o.

CONSIDERANDO  que  este  ato  reforca  a transparencia  e  publicidade  na  condu€ao  do
Poder Legislativo Municipal,
RESOLVE:

Art.19 Determinar que as atas plenarias sejam encaminhadas para publicacao no Diario
Oficial do Estado do Acre.

Art. 29 Este ato entrara em vigor a partir de sua publica¢ao.

Rio Branco-AC, 01 de setembro de 2021.

Publicado do DOE /AC
No i3. I£1 pig.ELEmouloulin
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PORTARIA N° 278/2021
0 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCOACRE, NO
USO  LEGAL  DAS ATRIBUICOES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  POR
LEI, NOS TERMOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 25.264/2021
RESOLVE:
Remanejar o Assessor Parlamentar Glauberson da Silva Cavalcante do
AP-VIl  para o AP-Xlll,  a partir de  1° de setembro do ano em curso. 0
mesmo continua fa  prestando sous servigos no Gabinete do Vereador
Hildegard Pascoal.
REG,STRE.SE PUBL,QUE.SE E CUMPRArsE
Rio Branco-Acre, 02 de setembro de 2021.

Cap.  N.  Lima
Presjdente

ATO DA MESA DIRETORA N°. 23/2021
Disp6e  sabre  a  obrigatoriedade  de  publica9ao  das  atas  plenarias  no
Diario Oficial do Estado do Acre.
A MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL  DE  RIO  BRANCO,  no
uso das atribui§6es que lhe confere o art. 26 de seu Regimento lntemo,
CONSIDERANDO  que  a  ata  plenaria  e  o  documento  que  registra  as
deliberae6es, ocorfencias, resolug6es e decis6es de reuni6es;
CONSIDERANDO a que as publicac6es realizadas nos diarios oficiais
servem para comunicar a sociedade sobre urn determinado assunto que
possa ser de interesse da populagao.
CONSIDERANDO que este ate reforca a transpafencia e publicidade na
condugao do Poder Legislativo Municipal.
RESOLVE:
Art.  1 a Determinar que as atas plenarias sejam encaminhadas para pu-
blicagao no Diario Oficial do Estado do Acre.
Art. 2° Este ato entrafa em vigor a partir de sua publjcaeao.
Rio BrancorAC, 01  de setembro de 2021.

Cap. N. Lima
Presidente
Ant6nio Morais
1 a Secrefario
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GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
CAMARA MUNICIPAL DE SENADOR GUIOMARD

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DivlDA N° 001/2021
Pelo  presente  termo,  a  Camara  Municipal  de  Senador Guiomard-AC,
pessoa Jurfdica de Direito Pablico, neste ato ropresentado polo Senhor
Magildo de Sousa Lima, Presidente desta Casa Legislatjva, portador do
CPF n° 766.690.252-20 portador da Carteira de ldentidade N° 0260799
SSP/AC, e do CPF n° 461.623.722-00, residente e domiciliado nesta Ci-
dade de Senador Guiomard/AC, com base nos dooumentos carreados
ao processo administrativo n° 018/2021, e em observancia ao Parecer
Juridico  n° 013/2021,  RECONHECE A DIVIDA original  no valor de  R$
7.241,00 (sete mil,  duzentos e quarenta e urn reajs),  em favor da em-
presa  0  D.  PAULA -  ME,  Pessoa  Juridica  de  Direito Privado,  inscrita
no  CNPJ  N°  05.389.080/0001-32,  representado  pelo  Senhor  Oseias
Davila  Paula,  brasileiro,  portador do  CPF  n°  593.152.882-20  e  RG  n°
0283215 SSP/AC,  residente e domiciliado na cidade de Xapuri -Acre,
referente ao contrato n° 012/2019, cujo objeto era:  Prestaeao de servi-
aps profissionais em assessoria contabil, financeira e contabilidade pd-
blica, destinado atender as demandas da Camara Municipal de Senador
Guiomard-AC, conforme demais documentos consfantes no processo.
Desta Forma, DETERMINO o empenho no valor total acima menciona-
do, em favor da empresa 0 D. PAULA-ME -CNPJ N° 05.389.080/0001-
32,  visando o pagamento da divida,  bern como o encaminhamento de
c6pia do processo a Controladoria Geral para analise e, se necessaria,
abertura de processo de sindicancia.
D§-se ciencia.
Publique-se.
Senador Guiomard, 02 de setembro de 2021.

Assinam:  Presidente  da  Camara  Municipal  de  Senador  Guiomard  -
Magildo de Sousa Lima e o senhor Oseias Davila Paula pela Contratada.

PORTARIA N° 41 /2021
"Disp6e sabre a nomeacao da Senhora EMILLY KOCHEMBORGER DA

COSTA, para o cargo em Comissao de AUXILIAR DE SERvleos GE-
RAIS desta Camara Municipal de Senador Guiomard/AC."
A Mesa Diretora da Camara Municipal de Senador Guiomard, represen-
tada pelo Presidente, vereador Magildo de Souza Lima, no uso de suas
atribuic6es legals, qu® lhee sao conforida§ pela Constitulcao Brasileira,
Lel Organlca do   Municrplo de Senador Gulomard e Reglmento lnt®mo
desta Camera Munlclpel:

R E S 0 L V E:
Art.1° Nomear a Senhora EMILLY KOCHEMBORGER DA COSTA , RG
n°  1200989 SSP/AC e  CPF  n° 025.317.922-01,  para  o  Cargo em  Co-
missao de Auxiliar de Servieos Gerais da Camara Municipal de Senador
Guiomard, Slmbolo CC-1,  de acordo com a Resolugao n° 05 de 30 de
dezembro de 2013,
Art. 2° Esta Portaria entrara em vigor, na data de sua publicagao, revo-
gadas as disposic6es em contfario.
Camara Municipal de Senador Guiomard/Acre.-
Em 01  de setembro de 2021.

Magi[do de Souza Lima
Presidente
Camara Municipal de Sen. Guiomard

ACRELANDIA

DECRETO N° 244 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021

"Disp6e sobre a realizaeao de eventos no ambito do Municfpio de Acre-

landia e da outras providencias."

Olavo Francelino de Rezende, Prefeito Municipal de Acrelandia, no uso
da atribuicao que lhe confere a Lei Organica Municipal, e ainda;
DECRETA:
Art.10. Os bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes, sal6es de festa,
shows e similares ficam autorizados ao funcionamento  nos termos da
Lei Municipal n° 570 de 02 de julho de 2015.
Art. 2°. Permanece obrigat6rio o uso de mascara na entrada do estabe-
lecimento e na locomogao no interior do local.
Art.  3°.  Permanece obrigat6rio o fomecimento e  a  utilizagao de alcool
gel 70°/a na entrada e nas  mesas do respectivo ambiente.
Art. 4°. S6 6 pemitida a entrada no local mediante apresentacao da carteira
de vacinacao com, no m`nimo, uma dose do imunizante contra a COVID-19,
excetuada a obrigatoriedade para os menores de 18 (dezoito) anos.
Art. 5°. Fica permitida a dance apenas ao redor das mesas.
Art. 6°. As demais normas de higiene permanecem em vigor.
Art. 7' Ficam revogados os dispositivos contfarios ao presente Deoreto.
Art. 8°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaoao.
Acrelandia/AC, 02 de setembro de 2021.

OLAVO FRANCELINO DE REZENDE
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N°  245  DE 02 DE SETEMBRO   DE  2021.

Regulamenta  e  da  nova  redacao  a  Lei  Municipal  766  de  28  de  maio
de 2021,  que "Estabelece o  lancamento  do  lmposto Predial Territorial
Urbano -lpTU. Taxa de Lixo.  Desconto para  pagamento.  Cota  Unica.
Parcelamento e da outras providencias."

Olavo Francelino de Rezende, Prefejto Municipal de Acrelandia, no uso
da atribuicao que lhe confere a Lei Organica Municipal,
DECRETA:
Art.10 0s artigos 1 °, 4° e 6° da Lei Municipal 766 de 28 de maio de 2021,
passam a vigorar com a seguinte redaQao:"Art.1° -0 laneamento do lmposto Predial e Territorial Urbano -lpTU e

Taxa de Lixo, nos exercicios de 2021  e 2022 ocorrefa em Cota Unica ou
em ate 03 (tres) parcelas mensais conseoutivas.
§1a
I -cola tlnica com vencimento at615/10/2021  -concessao de desconto
de 30% (trinta por cento) para im6veis que possuir construeao ou ben-
feitoria;

a) De 100 (com) reais ate 300,00 (trezentos reais) -pagamento em ate
02 (duas) parcelas com desconto de 20% (vinte par cento);
b) acima de 300,00 (trezentos) - pagamento em ate 03 (ties) parcelas
com desconto de 10°/a (dez por cento).
§30aArt. 4° - 0 contribuinte que nao concordar com o valor do lancamento

do IPTU, podefa requerer a sua revisao por meio de impugnacao ate o
dia  13/10/2021 ;" (NR)
"Art. 6° - 0 prazo para requerer a isenQao prevista no C6digo Tributario

Municipal, sera de ate o dia 13/10/2021." (NR)
Art. 2° Esta decreto entra em vigor na data de sua publicagao.
Acrelandia/AC, 02 de setembro  de 2021.

OLAVO FRANCELINO DE REZENDE
PREFEITO


