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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
PROJETO DE LEI Nº 3.594/2017, 04 DE MAIO DE 2017.

INSTITUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MONTE
CARMELO, O DIA DA DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA DE ISRAEL.

O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído no calendário oficial do Município de Monte Carmelo, o dia da Declaração de Independência de Israel a ser comemorado,
anualmente, em 14 de Maio.
Parágrafo Único – A data de que trata o “caput” contará com atividades culturais e sociais, voltadas ao reconhecimento da contribuição da imigração
israelense para desenvolvimento do povo brasileiro, celebrando o comprometimento com a garantia dos direitos das minorias e a laicidade do Estado
brasileiro, que é compartilhado e defendido pela população de Monte Carmelo.
Art. 2° - Está Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 06 de Março de 2018.
FÁBIO JOSÉ GONÇALVES
Vereador

JUSTIFICATIVA
O agronegócio é a principal atividade econômica no Município de Monte Carmelo, com aprovação dessa Lei fica instituído uma
proximidade com o Estado de Israel o qual é líder mundial em pesquisas agrícolas e permitirá às cidades-irmãs, Monte Carmelo-Estado de Israel,
trocar experiências e fomentar ainda mais o nosso carro chefe econômico.

PROJETO DE LEI Nº 3.680/2018, DE 06 DE MARÇO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A REMOÇÃO DE VEÍCULOS ABANDONADOS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELOMG E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, Aprova a seguinte Lei:
Art. 1º. Em atenção ao constante nos artigos 104-A e 253-A, da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro,
fica o Executivo Municipal autorizado a tomar as providências cabíveis, no tocante aos veículos abandonados ou estacionados em vias públicas ou
estacionamentos públicos.
Parágrafo único: Para efeito desta Lei, será considerado visível estado de abandono o veículo estacionado:
I.

em via pública há mais de 05 (cinco) dias consecutivos;
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II.

em via pública, com sinais exteriores de abandono, depredação e/ou impossibilidade de deslocamento sem auxílio, há mais de 05 (cinco)
dias consecutivos;

III.

com sinais de visível mau estado de conservação, carroceria com evidentes sinais de colisão ou ferrugem, falta de uma ou mais rodas ou
pneus, ou com vidros quebrados, ou com portas abertas ou destravadas, ou com falta de placa, ou com sinais de incêndio, ou com sinais
de depredação ou destruição.

Art. 2º. A situação de abandono será mediante denúncia formulada por qualquer cidadão ou, poderá ser verificada pela Fiscalização do Município.
Art. 3º. Os proprietários dos veículos estacionados em vias públicas, identificados como em visível estado de abandono, na forma do parágrafo
único do artigo 1º, serão notificados para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da entrega da notificação, promover a retirada do veículo do local,
sob pena de remoção ao local determinado pelo Município.
§1º. Não sendo possível a identificação do proprietário, haverá notificação por edital, publicada na imprensa local, uma só vez.
§2º. Em caso de alienação fiduciária, o alienante é notificado.
Art. 4º. O serviço de remoção de veículos ou carcaças de veículos abandonados em via pública do Município será implementado e executado pela
Administração Municipal.
Art. 5º. Será considerado infrator o proprietário/possuidor que deixar, permitir, mandar ou abandonar, em via pública, veículos ou carcaças de
veículos.
Art. 6º. O responsável pela infração será penalizado com multa e, em caso de reincidência, sofrerá penalidade em dobro.
Parágrafo único. O valor da multa será o equivalente ao previsto para as infrações gravíssimas dispostas no Código de Trânsito Brasileiro – Lei n.º
9.503, de 23-9-1997, recolhido aos cofres municipais.
Art. 7º. A aplicação da penalidade de multa não exonera o infrator do cumprimento da obrigação que a originou, nem de sofrer outras penalidades.
Art. 8º. Para fazer a retirada do veículo e/ou carcaça removido será necessário:
I.

apresentação da documentação do veículo regularizada, com todos os débitos legais quitados;

II.

quitação dos débitos referentes ao guincho e a estadia do material apreendido no pátio credenciado.

Parágrafo único. Para o veículo que não for resgatado do local credenciado no prazo de 60 (sessenta) dias, poderá ser iniciado processo de venda
através de leilão público, para pagamento do guincho e demais despesas pertinentes, ou ainda poderá ser doado à entidade social devidamente
constituída, mediante os trâmites legais necessários.
Art. 9º. Para cumprimento desta Lei o Chefe do Poder Executivo Municipal poderá celebrar convênio com o DETRAN ou providenciar guincho e
pátio para o depósito dos veículos recolhidos.
Art. 10. Esta Lei poderá ser regulamentada por Decreto no que couber.
Art. 11. A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 06 de Março de 2018.

DAMIRON DE SOUZA OLIVEIRA
Vereador

JUSTIFICATIVA
Apresentamos o seguinte Projeto de Lei para apreciação e deliberação dos nobres Pares que compõem esta Egrégia Casa de Leis.
Senhores Vereadores, veículos e sucatas abandonados em vias públicas são extremamente prejudiciais ao fluxo de veículos e pedestres, ao
atendimento do serviço público de limpeza das ruas e ao recolhimento de resíduos, além do que podem servir como foco de doenças como a dengue
e de abrigo para pragas urbanas, ou mesmo servir a propósitos ilícitos como esconderijo para armas e drogas. Apesar dos evidentes riscos para a
saúde pública e para a segurança, autoridades afirmam que por estarem estacionados em locais permitidos, não há lei que permita retirar esses
veículos das vias públicas. Assim, diante destas razões, apresento esta propositura, pois tenho convicção que a aprovação deste projeto de lei faz-se
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importante ao bem-estar social. Vale ressaltar que tanto o Código de Trânsito Brasileiro, como o disposto no artigo 23 da Constituição de 1988,
garante a todos os entes federados, autonomia para a gestão do trânsito no seu âmbito de sua atuação.
Diante do exposto, apresento o referido projeto de lei.
Monte Carmelo, 06 de Março de 2018
DAMIRON DE SOUZA OLIVEIRA
Vereador

1.3- PROJETO DE RESOLUÇÃO
EM BRANCO
1.4- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
EM BRANCO
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
EM BRANCO
1.8– INDICAÇÕES
EM BRANCO
1.9- MOÇÕES
MOÇÃO DE APLAUSO Nº 004/2018, DE 07 DE MARÇO DE 2018.
O vereador que a esta subscreve, requer que após tramitação regimental seja consignado uma MOÇÃO DE APLAUSO ao DR. FLAUZER
FRANCO SOUZA, pelo exemplar e profícuo trabalho que vem desenvolvendo em prol da comunidade carmelitana.
Que o teor desta seja encaminhado ao Dr. Flauzer Franco Souza, dando-lhe conhecimento do Aplauso por parte dos membros desta Casa de Leis,
em razão do trabalho que desenvolve em Monte Carmelo, sempre atendendo as pessoas com educação, profissionalismo e competência, dignificando
a saúde pública de nossa cidade.
Monte Carmelo, 07 de Março de 2018.
CARLOS ALEXANDRE CUNHA
Vereador

1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.676 DE 06 DE MARÇO DE 2018.
“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO A CELEBRAR
CONVÊNIO COM O “CENTRO DE ASSISTÊNCIA DJALMA TEODORO
DA SILVA” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O povo do Município de Monte Carmelo, por seus representantes legais APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Município de Monte Carmelo autorizado a celebrar convênio com o “Centro de Assistência Djalma Teodoro da Silva”, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no Ministério da Fazenda sob o n.º 01.387.626/0001-65, visando o repasse de verbas para
realização de atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco social.
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Art. 2º - O Município fica autorizado a doar ao “Centro de Assistência Djalma Teodoro da Silva”, o importe de R$ 14.400,00 (quatorze mil e
quatrocentos reais) na forma estabelecida em convênio.
Art. 3º - A doação a que se refere o artigo 2º fica condicionada à observância das disposições do art. 26 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal).
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Monte Carmelo/MG, 06 de março de 2018.
AMIR CAMPOS FERREIRA – BATATA
Presidente
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.677 DE 06 DE MARÇO DE 2018
“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO A CELEBRAR O CONVÊNIO
COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MONTE
CARMELO-APAE”.

O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Município de Monte Carmelo autorizado a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Monte
Carmelo –APAE, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n° 21288626/000115, visando o repasse de verbas originárias do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS, do bloco da Proteção Social Especial de Média
Complexidade.
Art. 2° - O Município fica autorizado a repassar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE, o valor de R$ 3.547,65 (três mil quinhentos
e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) mensais, em 12 (doze) parcelas anuais, conforme o cronograma do Fundo Nacional de Assistência
Social-FNAS.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo/MG, 06 de março de 2018.
AMIR CAMPOS FERREIRA – BATATA
Presidente
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.678 DE 06 DE MARÇO DE 2018.
“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO A CELEBRAR O CONVÊNIO
COM ADEMC – ASSOCIAÇÃO DE DEFICIENTES DE MONTE CARMELO”.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Município de Monte Carmelo autorizado a celebrar convênio com a ADEMC – Associação de Deficientes de Monte Carmelo CNPJ
nº 22.229.389/0001-84, no valor de R$ 63.800,00 (Sessenta e três mil e oitocentos reais), sendo que o pagamento será efetivado em 11 (onze)
parcelas anuais, no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), visando a realização do transporte dos pacientes com deficiência física ou
inabilitados em veículos apropriado.
Art. 2° - Para atender as despesas decorrentes desta Lei será utilizada a seguinte dotação orçamentária, consignada no orçamento vigente:
Dotação nº 02.04.36.03.10.302.4005.2321.3350430000
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo/MG, 06 de março de 2018.
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AMIR CAMPOS FERREIRA – BATATA
Presidente
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.679 DE 06 DE MARÇO DE 2018.
“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NA FORMA QUE
ESPECIFICA E CONCEDE O MUNICÍPIO A CELEBRAR CONVÊNIO COM O
“MOVIMENTO SALVE JAH”, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVA a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, via Decreto, crédito adicional de natureza especial, no orçamento do
Município no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) visando à criação de nova dotação orçamentária, conforme segue abaixo:
Órgão
Entidade
Unidade
Sub-Unidade
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividades

02 – Poder executivo
04- Fundo Municipal Saúde
36- Fundo Municipal de Saúde
05-Bloco da Vigilância
10- Saúde
305- Vigilância Epidemiológica
4005- Saúde Integral e humanizada para todos
3.004- Subvenção à Associação Movimento Salve Jah

Elemento

3.3.50.43.00.00Sociais

Subvenções

Fte Recursos:
102 – Receitas de imp.e
de Transf. de Impostos
Vinc. à Saúde

Valor
30.000,00

R$

Total Geral: R$ 30.000,00
Art. 2º- Para cobertura do crédito adicional de natureza especial aberto por esta Lei serão utilizados como fonte de recursos a anulação parcial e/ou
total do orçamento vigente, conforme detalhado abaixo:
Órgão
Entidade
Unidade
Sub-Unidade
Função
Subfunção
Programa
Projeto/Atividades

02 – Poder executivo
04- Fundo Municipal Saúde
35 – Secretaria Municipal de Saúde
01-Bloco de Gestão
10- Saúde
122-Administração Geral
4001- Governo p/ todos c/ respons. Eficiência e Transparência
2.300 – Gestão das Ações da Secretaria da Saúde

Elemento

3.3.90.30.00.00
Consumo

–

Material

de

Fte Recursos:
102– Receitas de imp. e
de transf. de impostos
vinc à saúde

Valor
30.000,00

R$

Total Geral: R$ 30.000,00
Art. 3º - Fica incluso no Programa 4005 – Saúde Integral e humanizada para todos, no PPA do Município de Monte Carmelo para 2018-2021 as
ações orçamentárias (Projetos/Atividades) citadas no art. 1º desta lei conforme determina no art. 3º da Lei n.º 1414 de 13 de dezembro de 2017.
Art. 4º - Fica o Executivo Municipal autorizado a incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2018, Lei Municipal nº 1378 de 20 de
junho de 2017, o seguinte Projeto/Atividade:
Projeto/Atividade: 3.004 - Subvenção à Associação Movimento Salve Jah.
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Art. 5º- Fica o Município de Monte Carmelo autorizado a celebrar convênio com o “Movimento Salve Jah”, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no Ministério da Fazenda sob o nº 17.555.726/0001-93, e lhe conceder subvenção na importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), visando
realizar o controle populacional de cães e gatos, machos e fêmeas, através da castração cirúrgica; dar assistência aos animais não domiciliados e de
famílias de baixa renda, por meio de identificação, castração, vacinação, controle de endoparasitas, além de fazer cumprir o Decreto Federal n.
24.645/34 e a Lei n. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).
Parágrafo Único - O pagamento será realizado em parcela única, vencendo a 30 (trinta) dias após a entrada em vigor da presente lei.
Art. 6º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo/MG, 06 de março de 2018.
AMIR CAMPOS FERREIRA-BATATA
Presidente

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
Ata da 4ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais. Aos Vinte e Sete dias do mês de fevereiro do ano
de dois mil e dezoito, às 17:00 horas, reuniram-se os vereadores, sob a presidência do vereador Amir Campos Ferreira-Batata, para reunião ordinária.
Após a execução do Hino Nacional Brasileiro, foi feito a leitura do texto bíblico e a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada.
Estando presente todos os vereadores, o Presidente declarou aberta a seção. Antes do início dos trabalhos foi feito uma oração pela saúde do vereador
Jesus Francisco Alves. O Presidente agradeceu a presença do Vice-Prefeito Municipal, Paulo Rocha e do Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, José Humberto, o Engenheiro da Prefeitura, Sr. Sebastião e dos moradores da Rua Riachuelo. Usou a Tribuna o Secretário José Humberto,
que falou sobre a sinalização das ruas de Monte Carmelo, especialmente da Rua Riachuelo, ocasião em que foi exibido slides sobre a mobilidade
urbana. Explicou alguns trechos da Lei 12.587/2012 e também um mapa com algumas ruas e cruzamentos e estatística de tráfego de veículos na área
próxima a Riachuelo. Foi passado um vídeo sobre o trânsito nas ruas Riachuelo e Waldemar Lorenz. Falou também o Engenheiro Sebastião
explicando sobre os dados coletados pelo Plano de Mobilidade. Falou também o Presidente Amir Campos Ferreira sobre a cobrança por parte dos
comerciantes que o veda caiu cerca de 40%. Falou o vereador Fábio José Gonçalves que perguntou se já houve nova recontagem de tráfego e foi
respondido que não houve. O vereador Damiron de Souza Oliveira perguntou se há possibilidade de reverter a situação na Rua Riachuelo e foi
respondido que tudo e possível, mas gera custos e serviços, e que se sente desconfortável em fazer essa reversão. Fez uso da palavra o Sr. Elias
Cabral, que falou a respeito de um projeto de mobilização urbana que veio para a Câmara Municipal no ano de 2016, mas que não foi votado, e
perguntou se o projeto voltou para o Executivo ou se está ainda na Câmara Municipal. O Presidente respondeu que o projeto não chegou a ser
discutido na Câmara Municipal. Falaram ainda os Senhores Antônio e o Sr. Marcelo, que são comerciantes e que disseram estar totalmente
prejudicados. O Secretário falou que não tiveram intenção de prejudicar ninguém, mas que não pode particularizar, e que pudesse tentar resolver a
situação e que houve uma falha de não ter feito a Comissão que a lei menciona, mas que ainda é tempo. Falou o Sr. Marcelo, também comerciante,
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sobre o prejuízo dos comerciantes. O Secretário falou que pode ver o que pode ser feito. Falou também o Sr. Celso, sobre os mesmos problemas.
Em seguida falou o vereador Carlos Alexandre Cunha, que disse que os desconfortos com as mudanças, poderão ser resolvidos com diálogo, para
encontrar as melhores soluções. O vereador Amir Campos Ferreira-Batata, disse que não concorda quando disse que a Câmara não esteve ao lado
do Prefeito no mandato anterior, que sempre procurou ajudar o Prefeito nos projetos de interesse do público. Agradeceu ao José Humberto pelo
comparecimento à Câmara, juntamente com o Sebastião e que teve a humildade de escutar e prometeu fazer o possível para atender os anseios do
povo. Agradeceu aos moradores que também respeitaram a fala do engenheiro. O engenheiro respondeu também ao Sr. Edmilson, sobre uma rua no
Bairro Santo Agostinho. Amir Campos Ferreira agradeceu o trabalho que a Secretaria de Obras realizou em Celso Bueno. Em seguida usou a
Tribuna o Secretário de Saúde, Paulo Rocha, juntamente com o Coordenador da Secretaria de Saúde, Sr. Carlos, que apresentaram o Relatório
Detalhado Quadrimestral, mostrando a rede física e os atendimentos médicos por especialidades; classificação do Protocolo de Manchester;
atendimento de doenças diarreicas; agravos por mês de notificação e ação de vigilância de saúde do trabalhador e as consequentes atividades
realizadas; mostrou os recursos de transferência do Fundo MS/FMS; as transferências do Estado de Minas foram zero, por incapacidade e
irresponsabilidade deste governo que aí está tendo o Municipio que arcar com recursos próprios; mostrou a movimentação da AIH, por Clínicassetembro a dezembro, procedimento e consultas por unidade, lembrando que há atualmente postos de coletas em todas as unidades; principais
atendimentos ambulatoriais e seus respectivos procedimentos; Atenção primária à saúde em suas várias modalidades; vigilância em saúde e controle
de endemias; notificações de suspeitas de dengue, sem nenhuma confirmação; doença de chagas e combate aos roedores; nascimento e óbitos no
município; acompanhamento nutricional e de gestantes; vigilância sanitária; procedimentos realizados na AMVAP e no município, através de
convênios; encaminhamento de TFD, falando que estiveram em Uberaba, tentando colocar o hospital Hélio Angotti para atender Monte Carmelo e
também em outras cidades. Damiron perguntou se tem como apurar o valor que o Estado de Minas Gerais deve para o município para a área de
saúde, e disse que só para Monte Carmelo, Minas Gerais deve mais de dois milhões de reais. Disse que para Uberlândia o Estado deve mais de 60
milhões de reais além de retenção de receitas tributárias dos municípios. Falaram ainda os vereadores Carlos Alexandre Cunha; Fábio José
Gonçalves. Nada mais havendo a tratar e cumprida a finalidade da reunião, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou reunião. Eu,
Damiron de Souza Oliveira, Secretário, lavrei a presente ata em 27 de fevereiro de 2018.

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
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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

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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