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1 – DOCUMENTOS PROCESSO LEGISLATIVO
1.1 - – PAUTA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES

1.2 - PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS E COMPLEMENTÁRIAS
PROJETO DE LEI Nº3.489/2015, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015.
“Cria o Programa Municipal Adolescente Profissionalizante – PROMAP.”
O povo do Município de Monte Carmelo, por seus representantes na Câmara Municipal APROVA e o Prefeito Municipal SANCIONA
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criado o Programa Municipal Adolescente Profissionalizante – PROMAP do Município de Monte Carmelo, vinculado à Secretaria
Municipal de Trabalho e Ação Social.
Art. 2º O Programa possui os seguintes objetivos:
I – integrar o adolescente na sociedade;
II – orientar e preparar o adolescente para o mercado de trabalho;
III – prestar assistência à família e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social.
Art. 3º Os Adolescentes deverão fazer um cadastro na Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, e serão selecionados mediante prévia triagem
social realizada pelas unidades de assistência social da Proteção Social Básica e Especial.
Art. 4º O público alvo deste programa é formado por jovens em situação de risco e vulnerabilidade social, atendidos por instituições sociais, e
preencham os seguintes critérios:
I – ter renda familiar de até 03 salários mínimos;
II – ter renda per capita inferior a ½ salário mínimo;
III – ter inscrição no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal;
IV – ser beneficiário de programas sociais de transferência de renda;
V- que possuam idade entre 14 (Quatorze) e 17(Dezessete) anos;
VI- estejam matriculados na rede de ensino regular, supletivo ou especial.
Art. 5º O adolescente poderá permanecer no programa até completar os 18 (dezoito) anos, independente da data de início.
Art. 6º A Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social elaborará cronograma específico de orientação teórica e que, deve ocorrer em ambiente
físico adequado ao ensino, e com meios didáticos apropriados que consistirá na preparação do jovem, através da abordagem dos seguintes aspectos:
I - inclusão digital;
II - noções gerais de rotina de trabalho;
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III - apoio à elevação da escolaridade, proporcionando reforço em gramática, redação e leitura, conhecimentos gerais e matemática básica;
IV - cidadania, ética e valores humanos, oferecendo atividades que alcancem as questões relacionadas à saúde, relações interpessoais, educação
socioambiental, protagonismo juvenil e projeto de vida.
V – convívio social, comunitário e familiar;
Parágrafo Único. As aulas teóricas não poderão ultrapassar 06 (seis) meses e com carga horária fixa de 04 horas aulas diárias.
Art. 7º As aulas práticas serão desenvolvidas nos setores da Prefeitura de Monte Carmelo, sob coordenação e monitoramento de um servidor
designado para esta função, devendo ser observado o seguinte:
I – atividade compatível com que é estabelecido pelo programa;
II – atividade que não comprometa a integridade física, moral, educacional e social conforme prevê a Lei Federal n.º 8.069/90;
III – colaboração em setores que conciliem com o que foi assimilado nas aulas teóricas.
§ 1º É vedado designar ao adolescente qualquer atividade de chefia, coordenação e direção que caracterizam responsabilidade pelo setor.
§ 2º As aulas práticas não poderão ultrapassar 18 (dezoito) meses e com carga horária fixa de 04 horas diárias.
Art. 8º O responsável familiar pelo adolescente e o próprio participante, assumirão e cumprirão os compromissos estabelecidos pelo programa,
conforme Regimento Interno previsto e estabelecido pela Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.
Art. 9º O adolescente que não cumprir as normas do programa ou infringir as regras do setor de Trabalho, está sujeito as seguintes penalidades:
I - advertência
II – suspensão
III – desligamento
Parágrafo Único. As penalidades a serem aplicadas que se trata neste caput será comunicado previamente aos responsáveis pelo adolescente.
Art. 10 Fica o Poder Executivo para a viabilização do programa autorizado a:
I – instituir bolsa-auxílio para os adolescentes participantes, conforme dispõe o artigo 68 da Lei Federal 8069/90;
II – firmar convênios com Entidades Governamentais e Não-Governamentais sem fins lucrativos;
III – firmar parcerias com sistemas de aprendizagem e órgãos que participam de programas de aprendizes.
IV – firmar parcerias com empresas privadas que tenham interesse em contratar adolescentes participantes do programa, sendo neste caso priorizado
os adolescentes que tenham completado o curso de aulas teóricas previsto art.6º desta lei.
Parágrafo Único. Os convênios e parcerias a serem firmadas nos termos previstos nos incisos acima, serão de responsabilidade dos conveniados,
inclusive quanto ao pagamento da bolsa auxílio, no que tange a contratação de adolescentes do programa, conforme prevê o artigo 428 da CLT.
Art. 11 O PROMAP contará com o número mínimo de 50 (cinquenta) vagas e, conforme demanda apresentada e orçamento disponível poderá
aumentar essa quantidade.
Art. 12 O PROMAP deverá possuir cadastro de funcionamento no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao qual a Secretaria
Municipal de Trabalho e Ação Social enviará relatórios sobre o desenvolvimento do programa municipal.
Art. 13 As despesas das bolsas-auxílios e manutenção do programa serão previstas no orçamento da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social.
Art. 14 Revogam-se a Lei Municipal n° 1.588 de 23 de maio de 1994 e o Decreto nº 493, de 14 de agosto de 1985.
Art. 15 Esta lei entra em vigor, na data de sua publicação.
Monte Carmelo – MG, 04 de dezembro 2015.
Fausto Reis Nogueira
Prefeito Municipal
Vilson Vieira Borges
Secretário Municipal de Governo e Gestão
PROJETO DE LEI Nº3.490/2015, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015.
“ALTERA O ANEXO I, DA LEI N. 540, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2005 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
O povo do Município de Monte Carmelo, MG, por seus representantes, aprovou, e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º – Fica alterada a qualificação mínima do cargo de Assessor Educacional, constante do Anexo I da Lei n. 540, de 03 de fevereiro de 2005,
que passa a vigorar com a seguinte redação:
TÍTULO DO CARGO: ASSESSOR EDUCACIONAL
GRUPO: ASSESSORAMENTO
RECRUTAMENTO: AMPLO
ATRIBUIÇÕES DO CARGO:
1.
Coordenação de atividades de planejamento e organização
2.
Supervisão de convênios, contratos da secretaria municipal de educação;
3.
Gerenciamento das atividades operacionais da secretaria;
4.
Assessoria direta ao secretário municipal;
5.
Outras atividades correlatas.
QUALIFICAÇÃO MÍNIMA:
INSTRUÇÃO: Licenciatura Plena.
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Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo – MG, 04 de dezembro 2015.
Fausto Reis Nogueira
Prefeito Municipal
Vilson Vieira Borges
Secretário Municipal de Governo e Gestão

PROJETO DE LEI Nº3.491/2015, de 04 de dezembro de 2015.
“Dispõe sobre o Sistema Municipal de Assistência Social de Monte Carmelo – SUAS/MC e dá outras providências.”
O povo do Município de Monte Carmelo, MG, por seus representantes, aprovou, e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei:
Art. 1° – O Sistema Municipal de Assistência Social de Monte Carmelo – SUAS/MC – é um sistema público, com comando único, não
contributivo, descentralizado e participativo, que organiza e normatiza a Política Municipal de Assistência Social dentro da Política Nacional de
Assistência Social e o Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
Art. 2° – O Sistema Municipal de Assistência Social de Monte Carmelo – SUAS/MC é regido pelos seguintes princípios:
I – Universalização dos direitos socioassistenciais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas;
II – Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, garantindo a dignidade do cidadão e sua autonomia, assim como ao seu direito a benefícios e
serviços de qualidade, vedando- se qualquer comprovação vexatória de necessidade;
III – Divulgação ampla de benefícios, serviços, programas e projetos de assistência social no Município.
Art. 3° – São diretrizes do Sistema Municipal de Assistência Social de Monte Carmelo – SUAS/MC:
I – Consolidar a Assistência Social como uma política pública de Estado;
II – Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis;
III – Supremacia da necessidade do usuário na determinação da oferta dos serviços socioassistenciais;
IV – Garantia da articulação entre serviços, benefícios, programas e projetos da Assistência Social;
V – Integração e ações intersetoriais com as demais políticas públicas municipais;
VI – Aperfeiçoamento da integração dos serviços prestados pela rede socioassistencial governamental e não-governamental;
VII – Acompanhamento das famílias, visando o fortalecimento do caráter protetivo da família, ampliando a oferta de serviços.
Art. 4° – O Sistema Municipal de Assistência Social de Monte Carmelo – SUAS/MC realiza a gestão da Política Municipal de Assistência Social
sob o comando da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social, articulando os serviços, programas, projetos e benefícios da Rede de Proteção
Social de Monte Carmelo, formada pelas entidades governamentais, não governamentais e da sociedade civil organizada em entidades de
assistência social, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades e riscos sociais. Seu foco de atuação é a população com maiores índices de
vulnerabilidade e as situações de violação de direitos, com o objetivo de:
I – Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e proteção social especial de média e alta complexidade para
famílias, grupos e indivíduos que deles necessitar;
II – Contribuir para a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e
especiais;
III – Assegurar que as ações no âmbito da política de assistência social tenham centralidade na família, promovendo a convivência familiar e
comunitária, tendo o território por referência;
IV – Monitorar e garantir os padrões de qualidade dos serviços, benefícios, programas e projetos.
Art. 5° – O público destinatário do Sistema Municipal de Assistência Social de Monte Carmelo – SUAS/MC é constituído pelas famílias, grupos
ou indivíduos, cujas condições de risco e/ou vulnerabilidade social são as seguintes:
I – Perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, de vínculos relacionais ou de pertencimento e sociabilidade;
II – Fragilidades próprias do ciclo de vida;
III – Desvantagens pessoais resultantes de deficiência sensorial, mental ou múltipla;
IV – Identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural, de gênero ou orientação sexual;
V – Violações de direito resultando em abandono, negligência, exploração no trabalho infanto-juvenil, violência ou exploração sexual comercial,
violência doméstica física e/ou psicológica, maus tratos, problemas de subsistência e situação de mendicância;
VI – Violência social, resultando em apartação social;
VII – Trajetória de vida nas ruas ou situação de rua;
VIII – Situação de conflito com a lei, em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto;
IX – Vítimas de catástrofes ou calamidades públicas, com perda total ou parcial de bens;
X – Situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, acesso – precário ou nulo – aos serviços públicos).
Art. 6° – O Sistema Municipal de Assistência Social de Monte Carmelo – SUAS/MC é gerido pela Secretaria Municipal de Trabalho e Ação
Social, com as atribuições de formular as diretrizes, planejar, coordenar a execução, monitorar e avaliar as ações da rede socioassistencial de
abrangência local, além de executar as ações de abrangência territorial municipal.
Parágrafo único. Cabe à Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social – SMTAS estabelecer sistema de regulação para a efetivação dos
princípios e diretrizes, mediante a normatização dos processos de trabalho, a definição dos padrões de qualidade, os fluxos e interfaces entre os
serviços, a promoção da articulação interinstitucional e intersetorial, o estabelecimento de mecanismos de acompanhamento técnico-metodológico
e a supervisão da rede socioassistencial direta e conveniada, assim como o monitoramento da execução e avaliação dos resultados dos serviços.
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Art. 7° – O Sistema Municipal de Assistência Social de Monte Carmelo –SUAS/MC compõe, juntamente com a União e o Estado de Minas
Gerais, modelo de gestão com divisão de competências, atuando segundo as seguintes bases organizacionais:
I – A matricialidade sócio-familiar com desenvolvimento das ações com centralidade na família, independentemente de seu formato ou modelo.
II – A territorialização caracteriza-se pela oferta de serviços baseada na proximidade do cidadão e dos locais de maior vulnerabilidade e risco
social.
III – Constituição de serviços socioassistenciais cuja execução seja garantida, como primazia do Governo Municipal, mediante parcerias
estabelecidas com as entidades e organizações de assistência social; tais serviços e programas visam a melhoria da vida da população – em
particular, atendendo suas necessidades básicas –, através da observância dos objetivos, princípios e diretrizes, ordenados em rede de proteção
social básica e especial de média e alta complexidade, conforme prevê a Política Nacional de Assistência Social.
IV – O financiamento tem como base o porte e o nível de gestão do município de Monte Carmelo, a complexidade dos serviços, hierarquizados e
complementares, a continuidade do Financiamento, o repasse regular e automático de recursos dos dois Fundos – Nacional e Estadual – para o
Município, o co-financiamento das ações e o estabelecimento de pisos de atenção.
V – O controle social e a participação popular.
VI – A política de recursos humanos estabelecida em conformidade com o que dispõe a Norma Operacional Básica/Recursos Humanos do Sistema
Único de Assistência Social – NOB/RH/SUAS, Resolução CNAS n° 01/2007 do Conselho Nacional de Assistência Social, de 25 de janeiro de
2007.
VII – O sistema de monitoramento, avaliação e informação visa o planejamento, a mensuração da eficiência e eficácia da política, assim como a
realização de estudos e diagnósticos.
§ 1°. Para efeito da execução e oferta dos serviços socioassistenciais, com base no território, o município de Monte Carmelo é definido como
município de Pequeno Porte II, conforme a Resolução CNAS n° 145/2004 do Conselho Nacional de Assistência Social, de 15 de outubro de 2004;
§ 2°. Os Conselhos Municipais de Políticas Públicas Setoriais e de Direitos, notadamente o de Assistência Social, estão vinculados à Secretaria
Municipal de Trabalho e Ação Social, através da Secretaria Executiva dos Conselhos, que proverá a infraestrutura necessária para o seu
funcionamento, garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, inclusive com despesas referentes a passagens e diárias de conselheiros
representantes do governo ou da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições.
§ 3°. As entidades e organizações são consideradas de assistência social quando seus atos constitutivos definirem expressamente sua natureza,
objetivos, missão e público-alvo, de acordo com as disposições da Lei Federal n° 8.742/93, regulamentada pelo Decreto Federal n° 6.308/2007, de
14 de dezembro de 2007. São características essenciais das entidades e organizações de assistência social:
I – realizar atendimento, assessoramento ou defesa de garantia de direitos na área da assistência social, na forma desta Lei;
II – garantir a universalidade do atendimento, independentemente de contraprestação de serviços do usuário;
III – ter finalidade pública e transparência nas suas ações.
§ 4°. As entidades e organizações de assistência social que incorrerem em irregularidades na aplicação dos recursos que lhes foram repassados
pelos poderes públicos terão a sua vinculação ao SUAS cancelada, sem prejuízo de responsabilidade civil e penal.
Art. 8° – Os serviços socioassistenciais no Sistema Municipal de Assistência Social – SUAS/MC são organizados segundo as seguintes funções:
I – Vigilância Socioassistencial – refere-se à produção, sistematização de informações, indicadores e índices territorializados das situações de
vulnerabilidade e de risco pessoal e social que incidem sobre famílias/pessoas nos diferentes ciclos de vida.
II – Proteção Social – consiste no conjunto de ações, cuidados, atenções, benefícios e auxílios ofertados pelo Sistema Único de Assistência Social
– SUAS para redução e prevenção do impacto das vicissitudes sociais e naturais ao ciclo de vida, à dignidade humana e à família como núcleo
básico de sustentação afetiva, biológica e relacional. Com base nas vulnerabilidades e riscos sociais, as proteções sociais são ofertadas no Sistema
Único de Assistência Social – SUAS por níveis de complexidade: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta
Complexidade.
III – Defesa Social e Institucional – a proteção social, tanto básica quanto especial, deve ser organizada de forma a garantir aos seus usuários o
acesso ao conhecimento dos direitos socioassistenciais e sua defesa.
Art. 9° – Os serviços de proteção social básica realizam acompanhamento preventivo a indivíduos e suas famílias em situação de vulnerabilidade e
risco social, por meio de ações que objetivam a promoção, o desenvolvimento de potencialidades, assim como o fortalecimento de vínculos
familiares, comunitários e sociais.
Art. 10 – São considerados serviços de proteção social básica de Assistência Social aqueles que potencializam a família como unidade de
referência, fortalecendo seus vínculos internos e externos de solidariedade, através do protagonismo de seus membros e da oferta de um conjunto
de serviços locais que visam à convivência, à socialização e ao acolhimento em famílias cujos vínculos familiar e comunitário não foram
rompidos, bem como a promoção da integração ao mercado de trabalho.
Parágrafo único. O Sistema Municipal de Assistência Social de Monte Carmelo – SUAS/MC institui os Centros de Referência de Assistência
Social - CRAS, unidades públicas estatais, de base territorial, localizados em áreas de vulnerabilidade social para executar e organizar ações,
coordenando a rede de serviços socioassistenciais locais.
Art. 11 – A Proteção Social Especial é modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de
risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, negligência, maus tratos físicos e/ou psíquicos, violência sexual, uso de substâncias
psicoativas, cumprimento de medida sócio-educativas em meio aberto, situação de rua, situação de trabalho infanto-juvenil. É composta por
serviços de Média e Alta Complexidade.
Art. 12 – A Proteção Social Especial de Média Complexidade oferece atendimento às famílias ou indivíduos cujos direitos são violados e cujos
vínculos familiares e comunitários estão fragilizados, mas não rompidos, requerendo atenção especializada e individualizada, além de
acompanhamento contínuo e monitorado.
Art. 13 – Os serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade são aqueles que garantem proteção integral para famílias e indivíduos que
se encontram sem referência e/ou em situação de ameaça, necessitando ser retirados do seu núcleo familiar e/ou comunitário.

Pág. 6

Parágrafo único. Os serviços da proteção social especial, devido ao tamanho do Município e sua capacidade, podem ser oferecidos em base
regional, organizados mediante consórcio intermunicipal, com base em estudos de viabilidade e mediante aprovação do Conselho Municipal de
Assistência Social – CMAS.
Art. 14 – Cabe ao Município a oferta de benefícios eventuais e emergenciais, conforme o Decreto Federal n° 6.307/2007, de 14 de dezembro de
2007 e lei local com regulamento próprio.
Art. 15 – Os Instrumentos de Gestão se caracterizam como ferramentas de planejamento nas três esferas de governo: União, Estados e Município,
tendo como parâmetro o diagnóstico social e os eixos de proteção social, básica e especial, sendo eles:
I – Plano Municipal de Assistência Social;
II – Orçamento da Assistência Social;
III – Gestão da informação, monitoramento e avaliação;
IV – Relatório Anual de Gestão.
Art. 16 – Para implementar o disposto nos Arts. 12 e 13 fica instituído o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, que
organizará e levará a efeito serviços de enfrentamento às violações de direitos e proteção integral às famílias e indivíduos que se encontram sem
referência e/ou situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e/ou comunitário.
Art. 17 – Caberá ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, órgão de controle social, discutir, estabelecer normas e fiscalizar a
prestação de serviços sociais públicos e privados no Município.
Art. 18 – O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 19 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Monte Carmelo – MG, 04 de dezembro 2015.
Fausto Reis Nogueira
Prefeito Municipal
Vilson Vieira Borges
Secretário Municipal de Governo e Gestão

PROJETO DE LEI Nº 3.492/2015, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015.
“Autoriza o Poder Executivo a criar a Fundação de Saúde do Município de Monte Carmelo – Fundação Saúde de Monte Carmelo – e dá outras
providências.”
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVA e a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º. O Poder Executivo fica autorizado a criar a Fundação Saúde do Município de Monte Carmelo, doravante denominada FUNDAÇÃO DE
SAÚDE MONTE CARMELO, na forma do art. 37, XIX, da Constituição Federal de 1988, integrante do Sistema Único de Saúde e com
personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, com prazo de duração indeterminado.
§ 1º. A FUNDAÇÃO DE SAÚDE MONTE CARMELO terá sede e foro em Monte Carmelo, Minas Gerais e adquirirá personalidade jurídica
com a inscrição dos seus atos constitutivos no Registro Civil das Pessoas Jurídicas.
§ 2º. A FUNDAÇÃO DE SAÚDE MONTE CARMELO terá patrimônio e receita própria, gozará de autonomia gerencial, financeira, e executará
as diretrizes do Sistema Único de Saúde.
Art. 2º. A FUNDAÇÃO DE SAÚDE MONTE CARMELO integrará a administração pública indireta do Município de Monte Carmelo e vincularse-á à Secretaria Municipal de Saúde, compondo a rede do Sistema Único de Saúde.
Parágrafo Único - O patrimônio da FUNDAÇÃO DE SAÚDE MONTE CARMELO é composto de recursos e bens oriundos do Município de
Monte Carmelo, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens, direitos e repasses, públicos ou privados, suscetíveis de avaliação em
dinheiro.
CAPÍTULO II
DAS FINALIDADES E DOS PRINCÍPIOS
Art. 3º. A FUNDAÇÃO DE SAÚDE MONTE CARMELO terá por finalidade a administração e gerenciamento da prestação de serviços públicos
de saúde do Hospital Alberto Nogueira, em consonância com as diretrizes traçadas pela Secretaria Municipal de Saúde, Plano Municipal de Saúde,
bem como diretrizes gerais do Sistema Único de Saúde, podendo desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvimento
científico e tecnológico em saúde e a formação de pessoas na área da saúde.
§ 1º. As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de que trata o caput deste artigo estarão inseridas integral e exclusivamente no
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
§ 2º. No desenvolvimento de suas atividades, a FUNDAÇÃO DE SAÚDE MONTE CARMELO observará as diretrizes constitucionais do Sistema
Único de Saúde, bem como os princípios reitores da Administração Pública.
§ 3º. É assegurado à FUNDAÇÃO DE SAÚDE MONTE CARMELO pleitear dos planos privados de assistência à saúde, o ressarcimento das
despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes, na forma estabelecida pelo art. 32 da Lei Federal nº 9.656, de 3 de junho
de 1998 e suas alterações, observados os valores de referência estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Art. 4º. Compete à Fundação de Saúde Monte Carmelo:
I - administrar e gerir o Hospital Alberto Nogueira no âmbito do SUS;
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II - desenvolver e prestar serviços de ensino, pesquisa e extensão e à formação de pessoas no campo da saúde, mediante as condições que forem
fixadas em seu estatuto social.
III - apoiar a execução de planos estratégicos de ação desenvolvidos no âmbito do Sistema Único de Saúde;
IV - gerar conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas no âmbito de atuação do Sistema Único de Saúde;
V - prestar serviços de apoio ao processo de gestão da rede municipal de saúde, com implementação de sistema de gestão único com geração de
indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas, com especial atenção à humanização na prestação de serviços do SUS;
VI - atuar de forma integrada com a rede regional de saúde, podendo firmar convênios, contratos, pactos e atuar de forma consorciada, desde que
compatíveis com o contrato organizativo de ação pública de saúde, previsto no inciso II, do artigo 2º, do Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho
de 2011;
VII - exercer outras atividades inerentes às suas finalidades, nos termos do seu estatuto social.
Art. 5º. É dispensada a licitação para a contratação da FUNDAÇÃO DE SAÚDE MONTE CARMELO pela administração pública municipal,
para realizar atividades relacionadas à sua própria finalidade legal, nos termos do art. 24, VIII da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações.
Art. 6º. Fica autorizado o Município de Monte Carmelo a ceder servidores municipais para a Fundação de Saúde Monte Carmelo, com ônus para o
Município, mediante celebração de termo de cessão, que deverá ser renovado anualmente.
§ 1º Fica autorizada a criação de funções de confiança para os servidores efetivos que forem cedidos pelo Município de Monte Carmelo para
desempenho de atribuições na Fundação de Saúde Monte Carmelo.
§ 2º A cessão de servidores efetivos atenderá aos critérios e necessidades estipulados no plano de trabalho da Fundação de Saúde Monte Carmelo,
com apreciação e deliberação do Conselho Municipal de Saúde.
CAPÍTULO III
DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS
Art. 7º .Fica o Município de Monte Carmelo autorizado a desafetar do domínio público imóvel de sua propriedade, situado no Residencial Jardim
Zenith II, e doá-lo à Fundação de Saúde do Município de Monte Carmelo - Fundação de Saúde Monte Carmelo, com dispensa de licitação, nos
termos do art. 17, I, "b", da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
§ 1º O imóvel objeto da doação de que trata o caput deste artigo ,é um lote de nº 01-C da Quadra 20, Área Institucional, com a área total de
5.617,44 m² o qual fica dentro das seguintes divisas e confrontações: A frente confronta-se com a Rua D, numa extensão de 54,25 m, e o ângulo
interno entre a frente e a lateral direita é de 73º; a lateral direita confronta-se com a Rua Doze, numa extensão de 116,56 m, e o ângulo interno
entre a lateral direita e o fundo é de 90º; o fundo confronta-se com o Lote 01-A numa extensão de 51,78 m e o ângulo interno entre o fundo e a
lateral esquerda é de 90º00’; a lateral esquerda confronta-se com o Lote 01 numa extensão de 100,38 m, e o ângulo interno entre a lateral esquerda
e a frente é de 107º, nas referidas vias públicas de propriedade do Município de Monte Carmelo, devidamente matriculado no Cartório de Registro
de Imóveis sob o nº 32940, do livro 02 e inscrição municipal nº 21580.
Art. 8º. A finalidade da doação é a integralização do patrimônio da Fundação de Saúde do Município de Monte Carmelo - Fundação de Saúde
Monte Carmelo.
§ 2º Deverá constar na escritura de doação, cláusula de reversão do imóvel ao Município de Monte Carmelo, independentemente de interpelação
judicial ou extrajudicial, caso haja desvio da finalidade constante no caput deste artigo, sem qualquer ônus para a Administração Municipal,
inclusive quanto à indenização das benfeitorias existentes.
Art. 9º. Correrão à conta do Município de Monte Carmelo as despesas com os custos dos emolumentos cartoriais, referentes a doação autorizada
no art. 7º desta Lei Complementar.
Art. 10. Constitui patrimônio e recursos da Fundação de Saúde Monte Carmelo:
I - R$ 100.000,00 (cem mil reais), por remanejamento orçamentário imediato, nos termos da Lei Orçamentária;
II - as receitas decorrentes de repasses e previsões orçamentárias, bem como:
a) verbas provenientes do Fundo Municipal de Saúde e demais repasses de programas específicos do Sistema Único de Saúde - SUS;
b) alienação de bens e direitos;
c) direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos e bonificações; e
d) acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais;
III - doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado,
observados os critérios de transparência e publicidade das mesmas, e
IV - recursos provenientes de outras fontes;
V - o imóvel descrito no art. 7º desta Lei Complementar.
§ 1º No caso de extinção, os bens da FUNDAÇÃO DE SAÚDE MONTE CARMELO passarão a integrar o patrimônio do Município de Monte
Carmelo/MG.
§ 2º O patrimônio, bens e recursos da FUNDAÇÃO DE SAÚDE MONTE CARMELO são impenhoráveis.
CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO E DA ESTRUTURA
Art. 11 A FUNDAÇÃO DE SAÚDE MONTE CARMELO será administrada pelo Conselho Curador .
Parágrafo Único - Integra, ainda, a estrutura da FUNDAÇÃO DE SAÚDE MONTE CARMELO, o Conselho Consultivo e a Diretoria Executiva.
Art. 12 O Conselho Curador, de natureza deliberativa, órgão superior de direção e controle da Fundação de Saúde Monte Carmelo, será
constituído de 07 (sete) membros titulares sem remuneração, com seus respectivos suplentes indicados no mesmo ato, com mandato de 02 (dois)
anos, permitida recondução dos seus membros, sendo:
I - 01 (um) membro, o Secretário Municipal de Saúde;
II - 02 (dois) membros indicados pelo Secretário Municipal de Saúde;
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III - 01 (um) membro indicado pelo Secretário Municipal de Governo;
IV - 01 (um) membro indicado pelo Procurador Geral do Município;
V - 01 (um) membro eleito pelos servidores da Fundação de Saúde Monte Carmelo;
VI -01 (um) membro eleito pelos usuários do Sistema Único de Saúde no Município de Monte Carmelo-MG e ratificado pelo Conselho Municipal
de Saúde.
§ 1º O Conselho Curador será presidido pelo Secretário Municipal de Saúde e, na ausência deste, seu suplente ou por quem ele indicar.
§ 2º Em casos de falecimento, renúncia, destituição, incompatibilidade e impedimento de um membro titular, o Conselho Curador empossará o
suplente e solicitará a substituição, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
§ 3º Poderão participar das reuniões do Conselho Curador, sem direito a voto, os municípios que integram a região de saúde ( Micro-região)
Patrocínio/Monte Carmelo desde que seja encaminhado ofício ao Conselho, pelo Prefeito do Município da Região, com indicação do
representante.
Art. 13 É da competência privativa do Conselho Curador:
I - instituir e reformar o Estatuto;
II - opinar sobre a extinção da Fundação de Saúde Monte Carmelo, que só poderá se efetivar mediante lei complementar;
III - aprovar e reformar o regimento interno que disporá sobre os assuntos de interesse da FUNDAÇÃO DE SAÚDE MONTE CARMELO e,
especialmente, do sistema de gestão do trabalho;
IV - encaminhar ao Prefeito proposta de plano de empregos públicos, salários e carreiras dos servidores da FUNDAÇÃO DE SAÚDE MONTE
CARMELO após ampla discussão no Conselho Curador, ouvidos os órgãos de representação sindical na área da saúde;
V - apresentar proposta de abrangência da atuação da Fundação de Saúde Monte Carmelo, inclusive com agenda e cronograma de execução, bem
como estudos de viabilidade orçamentária e técnica no âmbito de atuação da FUNDAÇÃO DE SAÚDE MONTE CARMELO e do Sistema Único
de Saúde;
VI - aprovar e reformar o regimento interno do Hospital Alberto Nogueira em consonância com as unidades de atenção básica, ambulatoriais e
hospitalares que compõem a rede de atenção á saúde Monte Carmelo;
VII - aprovar:
a)
Proposta de contrato de gestão e seu detalhamento por meio de plano operativo da Fundação de Saúde Monte Carmelo, anual e
plurianual;
b) a prestação de contas anual da Diretoria Executiva, garantida sua transparência e publicidade;
c) a contratação de empresas de auditoria independente para a realização do exame das demonstrações financeiras segundo o disposto na Lei
Federal nº 8.666, de 1993 e suas alterações;
VIII - solicitar, aos servidores com emprego de direção, esclarecimentos, informações e prestações de contas eventuais;
IX - aprovar o recebimento de doações com encargos, observados os critérios de transparência e publicidade;
X - deliberar, em instância final, sobre os demais assuntos de interesse da Fundação de Saúde Monte Carmelo.
Parágrafo Único - As deliberações sobre as matérias constantes deste artigo serão tomadas pelo voto de maioria simples do Conselho.
Art. 14 O Conselho Fiscal, órgão de controle interno, responsável pela fiscalização da gestão econômico-financeira da Fundação Saúde do
Município de Monte Carmelo - FUNDAÇÃO DE SAÚDE MONTE CARMELO será constituído por 05 (cinco) membros sem remuneração e seus
respectivos suplentes, todos com mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução dos seus membros por igual período, e terá a seguinte
composição:
I - 01 (um) representante indicado pela Secretaria Municipal de Saúde;
II - 01 (um) representante eleito pelos servidores da Fundação de Saúde Monte Carmelo;
III - 03 (um) representantes indicado pelo Conselho Municipal de Saúde.
§ 1º Os membros indicados para o Conselho Fiscal deverão ter à sua disposição uma consultoria técnica, segundo disposto em seu estatuto social,
com conhecimento da área econômico-financeira ou contábil, bem como da legislação do Sistema Único de Saúde.
§ 2º O Conselho Fiscal será presidido por membro eleito entre seus pares.
Art. 15 Compete ao Conselho Fiscal da Fundação de Saúde Monte Carmelo:
I - proceder à fiscalização contábil, financeira e patrimonial da Fundação, semestralmente;
II - examinar as contas, balanços e quaisquer outros documentos e, ao final, apresentar parecer contábil, no mínimo quadrimestral, acerca da
prestação de contas da administração da Fundação;
III - analisar e emitir parecer acerca da prestação de contas de recursos específicos e que deve, isoladamente, ser encaminhado aos órgãos da
Administração Pública que os concederam;
IV - avaliar a gestão financeira da Diretoria Executiva e do próprio Conselho Curador, inclusive a fiscalização das atividades dos administradores,
assim como o exame da contabilidade, sem prejuízo das funções do Conselho Curador;
V - solicitar ao Conselho Curador e à Diretoria Executiva esclarecimentos ou informações, desde que relativos à sua função fiscalizadora;
VI - indicar ao Conselho Curador a realização de auditoria pelos órgãos próprios do Sistema Único de Saúde, bem como pelos órgãos de controle
interno do Município de Monte Carmelo, Corregedoria Geral da União e Tribunais de Contas pertinentes.
Parágrafo Único - Os membros do Conselho Fiscal e do Conselho Curador, respondem pelos danos resultantes de omissão no cumprimento de
seus deveres e de atos praticados com culpa ou dolo, ou por violação ao Estatuto.
Art. 16 A Diretoria Executiva, órgão responsável pela execução dos objetivos da FUNDAÇÃO DE SAÚDE MONTE CARMELO e subordinada
ao Conselho Curador, todos com mandato de 04 (quatro) anos, permitida a recondução de seus membros por igual período, e será constituída dos
seguintes empregos públicos em comissão:
I - 01 (um) Diretor Presidente;
II - 01 (um) Diretor Administrativo;
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III - 01 (um) Diretor do Hospital Alberto Nogueira;
IV - 01 (um) Diretor de Recursos Humanos e Qualificação de Pessoas;
§ 1º Todos os empregos públicos em comissão da Diretoria Executiva são de livre nomeação pelo Prefeito Municipal.
§ 2º Os membros indicados para a Diretoria Executiva deverão possuir reputação ilibada, capacidade e notório conhecimento nas suas respectivas
áreas.
§ 3º O Diretor Executivo será substituído em suas faltas e impedimentos pelo Diretor Administrativo, e na ausência deste, pelo Diretor do Hospital
Alberto Nogueira.
Art. 17 É da competência da Diretoria Executiva:
I - gerir a FUNDAÇÃO DE SAÚDE MONTE CARMELO e coordenar, supervisionar e controlar as unidades que integrarem sua estrutura;
II - gerir a prestação dos serviços contratados, em consonância com as metas de desempenho e atividades fixadas no contrato de gestão celebrado
entre a Fundação e o Poder Público, e constante no Plano Municipal de Saúde, programas e relatórios de gestão do Sistema Único de Saúde;
III - exercer o controle interno das atividades da Fundação de Saúde Monte Carmelo, nos termos do Estatuto e segundo as diretrizes e os critérios
fixados no Plano Municipal de Saúde, programas e relatórios de gestão do Sistema Único de Saúde e o respectivo contrato organizativo de ação
pública de saúde;
IV - elaborar, para deliberação do Conselho Curador:
a)o Plano de Gestão Estratégica da Fundação Monte Carmelo, anual ou plurianual;
b) o estatuto da Fundação Monte Carmelo;
c) o regimento interno do Hospital Alberto Nogueira e da Fundação de Saúde Monte Carmelo.
Art. 18 Constituem atribuições e deveres do Diretor Presidente, além dos que o Conselho Curador lhe conferir:
I - representar a FUNDAÇÃO DE SAÚDE MONTE CARMELO em juízo ou fora dele;
II - convocar o Conselho Curador na forma do Estatuto;
III - presidir as reuniões da Diretoria Executiva;
IV - cumprir e fazer cumprir o estatuto e o regimento da Fundação de Saúde Monte Carmelo;
V - delegar funções aos demais diretores.
Art. 19 O Conselho Consultivo, órgão de assessoramento, aconselhamento e apoio às ações da Fundação de Saúde Monte Carmelo, é integrado
por 13 (treze) membros, com seus respectivos suplentes, todos com mandato de 02 (dois) anos, permitindo recondução dos seus membros por
igual período, tendo a seguinte composição:
I - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social;
II - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
III - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
IV - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana;
V - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;
VI - 01 (um) representante dos prestadores de serviços de saúde;
VII - 02 (dois) representantes dos profissionais de saúde;
VIII - 05 (cinco) representantes dos usuários do conselho municipal de saúde eleitos entre seus pares.
§ 1º O Conselho Consultivo reunir-se-á ordinariamente, duas vez por ano, presentes, obrigatoriamente, o Conselho Curador, o Conselho Fiscal e a
Diretoria Executiva.
§ 2º O Conselho Consultivo reunir-se-á extraordinariamente mediante convocação do Secretário Municipal de Saúde, do Diretor Presidente da
FUNDAÇÃO DE SAÚDE MONTE CARMELO e do Presidente do Conselho Municipal de Saúde.
CAPÍTULO V
DO PESSOAL
Art. 20 Os servidores da FUNDAÇÃO DE SAÚDE MONTE CARMELO constituirão quadros próprios e serão admitidos sob o regime previsto
na Consolidação das Leis de Trabalho, disciplinado no Decreto-Lei Federal nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e demais normas pertinentes.
Parágrafo Único - O pessoal da FUNDAÇÃO DE SAÚDE MONTE CARMELO será admitido mediante concurso público de provas ou de provas
e títulos, na forma da legislação em vigor, salvo quando se tratar de emprego público em comissão.
Art. 21 Fica a Fundação de Saúde Monte Carmelo, para fins de sua implantação imediata, autorizada a contratar, mediante processo seletivo
simplificado, pessoal técnico e administrativo por tempo determinado.
§ 1º Os contratos temporários de emprego público de que trata o caput deste artigo somente poderão ser celebrados durante 01 (hum) ano
subsequente à constituição da Fundação, prorrogáveis uma única vez por igual período.
§ 2º Em caso de concurso válido com lista de espera de aprovados não nomeados, fica proibida a realização de processo seletivo simplificado bem
como a realização de contrato temporário.
Art. 22 A FUNDAÇÃO DE SAÚDE MONTE CARMELO poderá celebrar contratos temporários de emprego público em caso de necessidade
temporária de excepcional interesse da saúde pública, nos termos do inciso II , do art. 2º, e § 1º do art. 3º da Lei Federal nº 8.745, de 9 de
dezembro de 1993 e suas alterações , observado o prazo máximo de duração de até 06 (seis) meses, nos termos do art. 4º da referida Lei.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 23. A FUNDAÇÃO DE SAÚDE MONTE CARMELO está sujeita à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo, ao
Conselho Municipal de Saúde, ao controle externo exercido pela Câmara de Vereadores, aos controles internos do Sistema Único de Saúde, aos
respectivos Tribunais de Contas e Controladoria Geral da União.
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Parágrafo Único - O Conselho Curador apresentará ao Conselho Municipal de Saúde o seu plano de trabalho para aprovação e lhe submeterá o seu
relatório de gestão quadrimestral para discussão e emissão de parecer sobre as ações realizadas, aplicações dos recursos e resultados de metas,
segundo a pactuação.
Art. 24. É vedado à FUNDAÇÃO DE SAÚDE MONTE CARMELO prestar serviços de assistência à saúde à iniciativa privada bem como cobrar
ao cidadão usuário taxa, tarifa, preço público ou qualquer outra forma de remuneração, salvo hipótese prevista no art. 3º, § 3º desta Lei
Complementar.
Art. 25. A FUNDAÇÃO DE SAÚDE MONTE CARMELO instituída por esta Lei Complementar fica declarada de utilidade pública, estando
autorizada a pleitear o reconhecimento da condição de entidade beneficente de assistência social.
Art. 26. Os indicados para a composição do Conselho Curador, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo da FUNDAÇÃO DE
SAÚDE MONTE CARMELO deverão atender aos requisitos de elegibilidade previstos na Lei Complementar Federal nº 135, de 4 de junho de
2010, para investidura nos empregos públicos em comissão e funções de confiança.
Art. 27. Para a execução desta Lei Complementar, fica o Poder Executivo autorizado a abrir os créditos suplementares que se fizerem necessários,
nos termos da Lei Municipal Orçamentária Vigente, com o objetivo de cobrir as despesas de implantação, funcionamento e desenvolvimento das
atividades da Fundação Monte Carmelo.
Art. 28. Esta Lei Complementar será regulamentada no que couber, no prazo de 60 (sessenta) dias após sua publicação.
Art. 29. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação.
Monte Carmelo – MG, 04 de dezembro 2015.
Fausto Reis Nogueira
Prefeito Municipal
Vilson Vieira Borges
Secretário Municipal de Governo e Gestão

PROJETO DE LEI Nº 3.493 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2015.
DESAFETA E AUTORIZA DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL A FUNDAÇÃO CARMELITANA MÁRIO PALMÉRIO – FUCAMP E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVA a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica desafetado do domínio público o bem imóvel com área total de 8.901,21 m², situado nesta cidade, registrado conforme a matrícula nº
32.939, do livro 02 no CRI local, área institucional de propriedade do Município de Monte Carmelo.
Art. 2º - Fica autorizada a Doação do Imóvel com área de 8.901,21 m², situado nesta cidade, composto do lote de nº 01 da Quadra 20, Área
Institucional, com a seguinte confrontações: A frente confronta-se com a Rua D, numa extensão de 109.47 m, e o ângulo interno entre a frente e a
lateral direita é de 73º; lateral direita confronta-se com o Lote 01-C, numa extensão de 100.38 m, e o ângulo interno entre a lateral direita e o fundo
é de 90º; o fundo confronta-se com o Lote 01-A numa extensão de 104,53 m e o ângulo interno entre o fundo e a lateral esquerda é de 90º00; a lateral
esquerda confronta-se com a Rua Mário Palmério numa extensão de 67.71 m, e o ângulo interno entre a lateral esquerda e frente é de 107º, nas
referidas vias públicas, no Residencial Jardim Zeny II, Inscrição Municipal nº 21059 de propriedade do Município de Monte Carmelo, devidamente
matriculado no Cartório de Registro de Imóveis sob o nº 32.939, do livro 02, à Fundação Carmelitana Mário Palmério – FUCAMP – inscrita no
CNPJ sob o nº 02.345.421/0001-80.
§ 1º - A Donatária deverá construir um alambrado em todo o perímetro e destinar toda área para cursos na área de saúde;
§ 2º - O encargo do alambrado deve ser cumprido totalmente no prazo máximo de 07 (sete) meses e a construção para as atividades educacionais
em 10 (dez) anos a contar da lavratura da escritura pública de doação.
§ 3º - Fica proibido o uso desta área para estacionamento ou qualquer outro fim que não seja estritamente relacionado com atividades educacionais
da área da saúde.
§ 4º - Deverão ser firmados convênios de forma imediata do Município com a FUCAMP, para desenvolver projetos de regularização fundiária,
licenciamento ambiental e educacionais para beneficiar pessoas de baixa renda, além de outros que poderão ser estipulados em outras áreas de acordo
com a demanda.
§ 5º - O não cumprimento dos encargos e condições estabelecidos nos parágrafos anteriores implicará na reversão automática do bem ao município,
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem qualquer ônus para a Administração Pública, inclusive quanto à indenização de
quaisquer benfeitorias porventura existentes.
Art. 4º - O imóvel a ser doado deverá ser gravado no momento da lavratura da escritura pública de doação com as cláusulas de inalienabilidade,
impenhorabilidade e imprescritibilidade.
Art. 5º - As despesas com a lavratura das escrituras e eventuais tributos correrão todos por conta da donatária.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 04 de Dezembro de 2015.
FAUSTO REIS NOGUEIRA
Prefeito Municipal
VILSON VIEIRA BORGES
Secretário Municipal de Governo e Gestão
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1.3- PROJETO DE RESOLUÇÃO
EM BRANCO
1.4- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 098/2015, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015.
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO CARMELITANO AO SR. GERALDO CUSTÓDIO DE DEUS.
A Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais APROVA e o seu Presidente PROMULGA o
seguinte,
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º - Fica concedido o título de cidadão carmelitano ao Sr. Geraldo Custódio de Deus.
Art. 2º - O título mencionado no artigo anterior, representado por diploma especialmente confeccionado para o evento, será entregue ao
homenageado em sessão solene da Câmara Municipal de Monte Carmelo, em data a ser designada pela mesma.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 07 de Dezembro de 2015.
WILSON DORNELAS RODRIGUES
Vereador

DECRETO LEGISLATIVO Nº 099/2015, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015.
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO CARMELITANO AO SR. JOSÉ GABRIEL (NEREU).
A Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais APROVA e o seu Presidente PROMULGA o
seguinte,
DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º - Fica concedido o título de cidadão carmelitano ao Sr. José Gabriel (Nereu).
Art. 2º - O título mencionado no artigo anterior, representado por diploma especialmente confeccionado para o evento, será entregue ao
homenageado em sessão solene da Câmara Municipal de Monte Carmelo, em data a ser designada pela mesma.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 07 de Dezembro de 2015.
WILSON DORNELAS RODRIGUES
Vereador

1.5- PROJETO DE EMENDA A LEI ORGÂNICA
EM BRANCO
1.6- EMENDAS AOS PROJETOS DE LEIS, RESOLUÇÕES, DECRETOS LEGISLATIVOS E EMENDAS A LEI
ORGÂNCIA
EM BRANCO
1.7– REQUERIMENTOS
R E Q U E R I M E N T O Nº 151/2015, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015.
O Vereador que a este subscreve, requer do senhor Prefeito Municipal a limpeza em 03 (três) lotes na Rua Tripui nº 427, no Jardim Progresso.
Os lotes são de 8 metros cada um.
JUSTIFICATIVA
Há a necessidade de limpeza dos lotes para a construção do muro de arrimo.
Monte Carmelo, 07 de Dezembro de 2015.
GIDEON PENA ROCHA
Vereador

1.8– INDICAÇÕES
EM BRANCO
1.9- MOÇÕES
MOÇÃO DE APLAUSO Nº 033/2015, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015.
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O(s) Vereador(es) que a esta subscreve(m), requer(em) que após tramitação regimental seja consignado uma MOÇÃO DE APLAUSO ao
Sr. JOÃO RODOVALHO DINIZ, trabalhador da limpeza pública de Monte Carmelo, desde o ano de 1983, sempre trabalhando com zelo e
dedicação, cuidando da limpeza da Praça Governador Valadares e do Espaço Cultural, sempre com total esmero, deixando-as limpas e agradáveis
para o uso da população que ali frequentam.
Que o teor desta seja encaminhado ao Sr. João Rodovalho Diniz, manifestando o aplauso por parte dos membros desta Casa de Leis, pelos bons
serviços prestados aos munícipes de Monte Carmelo.
Monte Carmelo, 07 de Dezembro de 2015.
VICENTE DE PAULO COLETA
Vereador
JESUS FRANCISCO ALVES
Vereador
MOÇÃO DE PESAR Nº 034/2015, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015.
Os Vereadores que a estas subscrevem requerem que após tramitação regimental seja consignado uma MOÇÃO DE PESAR em razão do
falecimento de MARIA COSTA DOS SANTOS (MARIA JULIA)..
Tratava-se de pessoa muito querida não só pelos familiares e parentes, mas também admirada pelos amigos e pessoas que a conhecia ou que com
ela convivia e seu passamento será muito sentido por todos.
Que o teor desta seja encaminhado aos familiares de Maria Costa dos Santos (Maria Júlia), dando-lhes conhecimento do sentimento de dor e pesar
por parte dos membros desta Casa de Leis em razão do falecimento da mesma e que rogam a Deus o conforto espiritual para todos.
Monte Carmelo, 07 de Dezembro de 2015.
AMIR CAMPOS FERREIRA-BATATA

GIDEON PENA ROCHA

EDNA ROCHA THOMAZ FALCÃO

JESUS FRANCISCO ALVES

WILSON DORNELAS RODRIGUES

GLACIR DALL AGNOL – TIRE

VICTOR HUGO MARTINS TAVARES

VICENTE DE PAULO COLETA

SEBASTIÃO MARTINS CAETANO NETO
– LULA BALA

1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
EM BRANCO
1.11- RESOLUÇÕES
EM BRANCO
1.12- DECRETOS LEGISLATIVOS
EM BRANCO
1.13- EMENDA A LEI ORGANICA
EM BRANCO
1.14- REQUERIMENTO DE USO DA TRIBUNA
EM BRANCO
1.15- DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES A TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA OU REUNIÃO DOS VEREADORES
EM BRANCO
1.16 – ATA DAS REUNIÕES
EM BRANCO
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2 –DOCUMENTOS PROCESSOS DE COMPRAS E LICITAÇÕES
2.1 – SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.2 - ORÇAMENTOS
EM BRANCO
2.3 – EDITAL DE LICITAÇÃO
EM BRANCO
2.4 – ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.5 – HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
EM BRANCO
2.6 - CONTRATOS
EM BRANCO
2.7 – EXTRATO DECONTRATO
EM BRANCO
2.8 – AVISO DEDISPENSA/INEXIGIBILIDADE
EM BRANCO
2.9 – DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES AOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES ECOMPRAS
EM BRANCO
3 – DOCUMENTOS CONTÁBEIS E OUTROS
3.1 – BALANCETES MENSAIS
EM BRANCO
3.2 – DETALHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS
EM BRANCO
3.3 – PORTARIAS
EM BRANCO
3.4 – DEMAIS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, INFORMATIVOS
EM BRANCO
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EXPEDIENTE
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO LEGISLATIVO - DOEL
VEÍCULO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE
CARMELO
RESPONSÁVEL:
SILAS GOMES DA SILVA – comunicacao@camaramontecarmelo.mg.gov.br
TELEFONE:(34)3842-1100 - RAMAL 28
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