
CÂMARA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA 
 

_________________________________________________________________________ 
Av. Wilson Megale, nº790 3° piso Rodoviária – Centro Fone:(035) 3445-1647 

e-mail: camaramunicipalbm@yahoo.com.br  - Cep: 37564-000 

Borda da Mata - MG 

Circular nº 05 de 23 de junho de 2022. 

 

Altera a Circular nº 01 de 05 de agosto de 2021, que 

dispõe sobre o trâmite interno de procedimentos da 

Câmara Municipal de Borda da Mata-MG, revoga a 

Circular nº 04 de 21 de junho de 2022,  e dá outras 

providências. 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Borda da Mata/MG, no uso de suas atribuições legais 

e regimentais, 

 

CONSIDERANDO a prerrogativa da Administração Pública de disciplinar o funcionamento 

e a organização das atividades administrativas, 

 

CONSIDERANDO que, no novo software de gestão pública em nuvem da Câmara Municipal 

de Borda da Mata-MG, a liquidação da despeja e o lançamento das notas ficais estão 

intimamente relacionados, 

 

CONSIDERANDO que se faz necessária uma análise crítica das notas fiscais emitidas pelos 

fornecedores, sendo imprescindível conhecimentos contábeis para tanto, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica alterado o art. 2º-C da Circular nº 01 de 05 de agosto de 2021, passando a ter 

seguinte redação: 

 

Art. 2º-C. O lançamento das notas fiscais e respectivos descontos no 

sistema de gestão pública da Câmara Municipal de Borda da Mata-

MG, bem como as respectivas liquidações no sistema, serão 

realizados pela contabilidade desta Casa, ficando a realização do 

pagamento a cargo da Diretoria. 

Parágrafo único. Caso haja alguma inconsistência nas notas fiscais, o 

setor contábil deve comunicar a empresa contratada imediatamente 

para que seja sanada a inconsistência, comunicando tal fato à 

Diretoria e/ou ao Jurídico, devendo, ainda, proceder ao envio dos 

documentos para pagamento no prazo a que se refere o inciso I do 

art. 2º-B na Circular nº 01 de 05 de agosto de 2021. 

 

 

Art. 2º - Esta circular entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado e tornada 

sem efeito a Circular nº 04 de 21 de junho de 2022. 
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Borda da Mata/MG, 23 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Pereira Filho 

Presidente da Câmara Municipal de Borda da Mata/MG 
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