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1 – DOCUMENTOS PROCESSO LEGISLATIVO
1.1 - – PAUTA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES
EM BRANCO
1.2 - PROJETOS DE LEIS ORDINÁRIAS E COMPLEMENTÁRIAS
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1.3- PROJETO DE RESOLUÇÃO
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1.4- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
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1.6- EMENDAS AOS PROJETOS DE LEIS, RESOLUÇÕES, DECRETOS LEGISLATIVOS E EMENDAS A LEI
ORGÂNCIA
EM BRANCO
1.7– REQUERIMENTOS
EM BRANCO
1.8– INDICAÇÕES
EM BRANCO
1.9- MOÇÕES
EM BRANCO
1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.485 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2015.
DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 5º DA LEI 971 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011.
O povo do Município de Monte Carmelo, por seus representantes na Câmara Municipal APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º - O artigo 5º da Lei 971 de 21 de Dezembro de 2011 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º - Os profissionais de que trata esta Lei terão direito ao pagamento de férias, gratificação natalina e do reajuste anual nos mesmos índices
dos servidores públicos municipais”.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 09 de Dezembro de 2015.
AMIR CAMPOS FERREIRA - BATATA
Presidente
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.487 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2015.
TRANSFERE OS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO ESTABILIZADOS DE INSTRUTOR DE ESPORTE DO QUADRO GERAL DA
PREFEITURA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO PARA O QUADRO PRÓPRIO DO
MAGISTÉRIO MUNICIPAL DA LEI Nº 846/2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O povo do Município de Monte Carmelo, por seus representantes na Câmara Municipal APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º - Transfere os cargos de provimento efetivo estabilizados de Instrutor de Esporte do quadro geral da Prefeitura da Secretaria Municipal de
Esporte, Lazer e Turismo para o Quadro Próprio do Magistério Municipal da Lei nº 846/2009 na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Art. 2º - Com a transferência os cargos descritos no art. 1º desta lei serão posicionados no nível V do anexo I da Lei nº 846/2009, com a mesma
carga horária e vencimentos correspondentes.
Art. 3º - As atribuições destes cargos passam a serem as mesmas do Professor de Educação Básica (PII) – Educação Física com Licenciatura em
Educação Física com lotação nas escolas do Município.
Art. 4º - Os servidores efetivos estabilizados que enquadram-se nesta Lei, terão até 30 (trinta) dias após a data de publicação desta Lei para fazerem
a opção seja de transferência ou de permanecerem lotados na Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo.
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Art. 5º - O número de vagas, vencimentos e carga horária do cargo de provimento efetivo de Instrutor de Esportes do quadro geral da Prefeitura
criado pela Lei nº 321/2001 e alterações posteriores passa a ser da seguinte forma:
Nome do Cargo
Número de Vagas
Carga Horária
Vencimentos
Instrutor de Esportes
05 (cinco)
30 (trinta) horas
R$ 1.499,78
Art. 6º - As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.
Monte Carmelo, 09 de Dezembro de 2015.
AMIR CAMPOS FERREIRA - BATATA
Presidente
PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 3.492 DE 04 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, APROVOU 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;
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.
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§ 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;
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
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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, com a realização de audiência pública anual;
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;
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;
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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.
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, 09 de dezembro 2015.
AMIR CAMPOS FERREIRA – BATATA
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Presidente

PROPOSIÇÃO 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, APROVOU 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, 09 de Dezembro de 2015.
AMIR CAMPOS FERREIRA - BATATA
Presidente

1.11- RESOLUÇÕES
EM BRANCO
1.12- DECRETOS LEGISLATIVOS
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 APROVOU e o seu Presidente PROMULGOU 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, 09 de Dezembro de 2015.
AMIR CAMPOS FERREIRA-BATATA
Presidente
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 099/2015, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015.

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO CARMELITANO AO SR. JOSÉ GABRIEL DA SILVA (NEREU).
A Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais APROVOU e o seu Presidente PROMULGOU 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, 09 de Dezembro de 2015.
AMIR CAMPOS FERREIRA - BATATA
Presidente

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
Ata da 37ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo – MG – 3ª Sessão Legislativa.
Ao primeiro dia do mês de Dezembro do ano de dois mil e quinze, às 18h30 minutos, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Monte Carmelo,
Estado de Minas Gerais, reuniram-se os senhores vereadores, sob a presidência do vereador Amir Campos Ferreira-Batata, para a realização de
reunião ordinária. Após a execução do Hino Nacional Brasileiro e leitura de texto bíblico, foi feita a chamada dos vereadores e estando ausente
apenas a vereadora Edna Rocha Thomaz Falcão e havendo número regimental para deliberação, o Presidente deu início à reunião, determinando a
leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada, passando-se em seguida a leitura das correspondências recebidas. Logo em seguida,
passou-se a Ordem do Dia, quando o Projeto de Lei nº 3.487/2015, do Executivo, que transfere os cargos de provimento efetivo estabilizados, de
instrutor de esportes, do quadro geral da Prefeitura Municipal, com lotação na Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, para o quadro
próprio do Magistério Municipal da lei 846/2009 e dá outras providências, continuou na casa. Projeto de Lei nº 3.488/2015, do Executivo, que
institui a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública-CIP e dá outras providências. Na oportunidade o vereador Wilson Dornelas
disse que o projeto tem duas pegadinhas e precisam ser esclarecidas, que quer ver se as alíquotas cobradas serão as mesmas ou se estão sendo
aumentadas ou não. Disse que é um absurdo que mesmo com a Lei de Acesso a informação, a Prefeitura não divulga a folha de pagamento e tem
uma denúncia de superfaturamento na folha de pagamento, e que inclusive o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais estavam aqui na cidade
averiguando isso. O vereador Gideon Pena Rocha disse que reitera as palavras do vereador Wilson e falou que ele já solicitou, há muito tempo, ao
DMAE informação sobre a data de início da cobrança do aumento de 30% na tarifa de água e esgoto e também as contas dos anos anteriores, e até
hoje não foi atendido. O Presidente Amir Campos Ferreira-Batata falou que a respeito de informação a respeito de salários dos servidores públicos
é complicado, com o perigo de vazamento de informação privada e disseram que se alguma informação vazar, eles irão processar o responsável. O
vereador Victor Hugo Martins Tavares disse que quando se abre uma CPI ela tem poder de polícia, mas que a Lei Orgânica também dá direito ao
vereador de ter acesso a informações da Administração. Disse que no tocante à vinda do Tribunal de Contas, precisam saber ao certo o que vieram
averiguar e ter acesso a essa informação, ainda que sem ter acesso ao processo, mas pediu que fosse enviado ofício ao Tribunal de Contas, solicitando
a informação do motivo que ocasionou a vinda dos mesmo a Monte Carmelo. Falou ainda que esteve no Pronto Socorro de Monte Carmelo,
acompanhando seu avô e verificou a falta de materiais para a utilização no Pronto Socorro e o pior, quando foi dar banho no seu avô, o chuveiro era
frio, não tinha resistência para aquecimento da água e que é um caos a saúde pública e que vai ter o desprazer de terminar o seu mandato sem ver a
Secretária Municipal de Saúde sair presa e algemada. O vereador Wilson Dornelas Rodrigues disse que os servidores da Prefeitura estão sendo
pressionados a não falar nada contra o descaso no Pronto Socorro e na saúde e que vai esperar mais um pouco e se a situação não for resolvida será
necessário abrir uma CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito, da saúde municipal. O vereador Vicente de Paulo Coleta falou que o funcionalismo
público não tem como receber valor diferente do que está no contracheque, pois se assim o fizer, o autor estará incorrendo em vários crimes. O
projeto continua na Casa para estudos. Projeto de Lei nº 3.486/2015, que ratifica as alterações do contrato do Consórcio Público Intermunicipal de
Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo Norte – CISTRI e dá outras providências. O vereador Wilson Dornelas
Rodrigues falou a respeito do projeto, suas alterações e também da possível implantação do SAMU em Monte Carmelo e que é difícil, e que em
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Patos de Minas já houve um rompimento de convênio entre o SAMU e o Corpo de Bombeiros, mas que se efetivar vai ser bom, vai geral muitos
empregos para a cidade. O vereador Vicente de Paulo Coleta disse que é bom o SAMU e que depois de implantado o custeio será com verba estadual
e federal, mas que precisam fiscalizar sim. Colocado em discussão e votação o projeto foi aprovado por unanimidade em 1º e 2º turnos. Projeto de
Lei nº 3.484/2015, do Executivo, que Revoga o art. 2º da Lei Municipal nº 443 de 19 de Dezembro de 2002, também foi aprovado por unanimidade
em 1º e 2º turnos. Projeto de Lei nº 3.485/2015, do Executivo, que dá nova redação ao artigo 5º da Lei 971, de 21 de Dezembro de 2011, também
continua na Casa. Projeto de Decreto Legislativo nº 096, de todos os vereadores, que concede a comenda Ordem do Mérito da Saúde Dr.Vivaldo
Barbosa ao médico Dr. Vivaldo Sebastião Amorim Barbosa, aprovada por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo nº 097, de todos os
vereadores, que concede a comenda Ordem do Mérito da Saúde Dr.Vivaldo Barbosa ao médico Dr. Osvair Soares Sá Junior, aprovada por
unanimidade. Requerimento nº 143 e 146, do vereador Gideon Pena Rocha aprovados; nº 142, do vereador Victor Hugo Martins Tavares, aprovado.
Nº 144, do vereador Glacir Dall Agnol – Tire, aprovado; nº 145do vereador Vicente de Paulo Coleta, aprovado; nºs 147, 148, 149 e 150, do vereador
Wilson Dornelas Rodrigues, aprovados. Nada mais havendo a tratar e cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradeceu a presença de todos,
em especial a dos senhores vereadores e encerrou a mesma. Foi lavrada a presente ata em 01 de dezembro de 2015.

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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