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1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.781 DE 10 DE ABRIL DE 2019.
“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO A
CELEBRAR TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, VISANDO O
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELATIVAS AOS
CURSOS DE GRADUAÇÃO E AOS PROGRAMAS DE
RESIDÊNCIA UNIPROFISSIONAL E MULTIPROFISSIONAL DA
FACULDADE DE MEDICINA”.

O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU e o Prefeito Municipal SANCIONA a seguinte
Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Termo de Cooperação Técnica com a Universidade Federal de Uberlândia – UFU,
fundação pública integrante da Administração Federal Indireta, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.648.387/0001-18, visando à utilização da estrutura
de toda a Rede Municipal de Saúde de Monte Carmelo/MG, para atender as necessidades dos cursos de graduação e dos Programas de Residência
Uniprofissional e Multiprofissional da Faculdade de Medicina, em diferentes cenários de aprendizagem, garantindo a diversidade de níveis de
complexidade do cuidado em saúde e a promoção de estratégias de interiorização das práticas em saúde aos alunos estudantes e residentes da
Universidade.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá, ainda, celebrar termos aditivos ao convênio mencionado no caput deste artigo, inclusive para
prorrogação do prazo de vigência.
Art. 2º. Compete à Universidade:
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I - Viabilizar as condições indispensáveis para que os estudantes dos cursos de graduação e os residentes dos Programas de Uniprofissional e
Multiprofissional tenham condições de desenvolver as atividades inerentes à grade curricular de cada programa de residência no âmbito da Rede
Municipal de Saúde de Monte Carmelo-MG, de forma adequada e em consonância com as normas que regem as atividades de ensino de graduação
e de Uniprofissional e Multiprofissional;
II - Indicar supervisores e/ou coordenadores de cursos de graduação e de programas de residências para o acompanhamento de atividades práticas
inerentes à grade curricular da graduação e dos programas de residência de modo a garantir o desenvolvimento destas atividades nas dependências
dos cenários de prática da rede;
III - Pactuar com a direção da Rede Municipal de Saúde e das unidades de saúde sobre os critérios para a escolha de preceptores para os Programas
de Uniprofissional e Multiprofissional;
IV - Instituir programas de desenvolvimento pedagógico de preceptores para o desenvolvimento de suas atividades inerentes aos cursos de graduação
e a cada programa de residência Uniprofissional e Multiprofissional.
Art. 3º. Compete ao Município:
I - fornece transporte entre Uberlândia e Monte Carmelo, além do transporte intramunicipal, alojamento e alimentação aos estudantes dos cursos de
graduação e aos residentes dos programas de residência que desempenharão suas atividades na Rede Municipal de Saúde;
II - definir, em conjunto com os supervisores e/ou coordenadores dos Programas de Uniprofissional e Multiprofissional da Universidade, as metas,
considerando os indicadores pertinentes aos dados epidemiológicos e dos equipamentos públicos de saúde da rede em face das necessidades mediatas
e imediatas, para o aperfeiçoamento dos Programas de Uniprofissional e Multiprofissional;
III - envidar esforços para viabilizar recursos para os Programas de Uniprofissional e Multiprofissional previstos no âmbito dos governos federal e
estadual, disponíveis aos municípios.
Art. 4º. Compete à Rede Municipal de Saúde:
I - garantir os recursos humanos e materiais existentes no hospital, necessários ao êxito do desenvolvimento das atividades de ensino e dos Programas
de Uniprofissional e Multiprofissional da Universidade;
II - definir anualmente, em conjunto com a Faculdade de Medicina e com a Supervisão e/ou Coordenação dos Programas de Uniprofissional e
Multiprofissional da Universidade, os setores a serem utilizados para a prática aos estudantes e aos residentes;
III - disponibilizar profissionais da saúde, integrantes do seu corpo clínico, que cumpram os requisitos estabelecidos pela Comissão Nacional de
Residência Médica e Uniprofissional, com aptidão e competência para desempenharem o papel de preceptores, em tempo integral e presencial,
durante o período de realização da prática da Rede de Atenção Básica e Especializada, bem como nas dependências do Hospital.
Art. 5º. Os estudantes e residentes da Universidade executarão atividades que possibilitem a compreensão dos aspectos gerais de promoção da saúde,
gestão, planejamento, monitoramento e avaliação das ações da rede do Sistema Único de Saúde.
§ 1º. É vedado aos estudantes e médicos residentes da Universidade, quando da atuação nos setores da Rede Municipal de Saúde, a realização de
procedimentos invasivos na ausência de preceptor de sua profissão.
§ 2º. O regime de treinamento em serviço dos estudantes e dos residentes da Universidade deverá apresentar conformidade com as normas vigentes
de cada curso de graduação e da COREME e COREMU.
§ 3º. Aos estudantes e residentes da Universidade caberá atuação qualitativa dotada de impessoalidade, urbanidade, colaboração e humanização
entre seus pares, demais membros da equipe profissional e aos usuários da rede.
Art. 6º. As funções e as atribuições da supervisão e/ou coordenação e de preceptoria serão determinadas pelos coordenadores de estágios dos cursos
de graduação e pós-graduação e pelos Programas de Uniprofissional e Multiprofissional, sob a responsabilidade da
COREME/COREMU/UNIVERSIDADE, de acordo com o que estabelece a legislação federal pertinente e as normas editadas no âmbito da própria
Universidade.
§ 1º. Constituem atribuições do supervisor das atividades de graduação na parte concedente:
I - auxiliar o estudante na elaboração do plano de atividades e acompanhar sua execução;
II - manter contato com o coordenador de estágio ou de atividades de graduação do curso e com o professor orientador de estágio ou de atividades
de graduação;
III - oferecer ao estudante a oportunidade de vivenciar situações de aprendizagem que permitam uma visão real da profissão;
IV - avaliar o desempenho do estagiário durante execução das atividades, apresentando relatório avaliativo à Universidade quando solicitado;
V - observar a legislação e os regulamentos da Universidade relativos a estágios.
§ 2º. As atividades práticas desenvolvidas pelos residentes da Universidade serão supervisionadas por profissionais da Rede Municipal de Saúde e
observarão ao seguinte:
I - os coordenadores dos setores da rede e os profissionais por eles autorizados atuarão como preceptores;
II - a participação dos coordenadores de setores ou dos profissionais por eles autorizados para o exercício da atividade de preceptor deverá ser
precedida de autorização da direção da Rede Municipal de Saúde;
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IV - o processo de avaliação das atividades desempenhadas pelos residentes da Universidade nos setores da rede será promovido pelos preceptores
e tutores e/ou coordenadores dos Programas de Uniprofissional e Multiprofissional.
Art. 7º. As atividades realizadas pelos estudantes e médicos residentes da Universidade têm finalidade exclusivamente acadêmica, com caráter
obrigatório ou optativo, dentro do Programa de Uniprofissional e Multiprofissional, estando refutada a hipótese de vínculo profissional.
Parágrafo único. Ao residente é assegurado o pagamento de bolsa de estudos, em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas
semanais, conforme estabelecido na Lei 12.514/2011, de forma disciplinada em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde.
Art. 8º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
02.04.36.02.10.301.4005.2.305.33.90.30.00.00 – Ficha: 725;
02.04.36.02.10.301.4005.2.305.33.90.36.00.00 – Ficha: 730;
02.04.36.02.10.301.4005.2.305.33.90.39.00.00 – Ficha 732;
02.04.36.02.10.301.4005.2.305.33.90.46.00.00 – Ficha: 735;
02.04.36.02.10.301.4005.2.305.33.90.48.00.00 – Ficha 736;
Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo – MG, 10 de abril de 2019.
FÁBIO JOSÉ GONÇALVES
Presidente

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.782 DE 10 DE ABRIL DE 2019.
“Inclui o §5º no art. 1º e altera o parágrafo único do art. 4º da lei 1512 de 20 de
fevereiro de 2019 e dá outras providências”.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU e o Prefeito Municipal SANCIONA a seguinte
Lei:
Art. 1º - O art. 1º da Lei Municipal 1512 de 20 de fevereiro de 2019, fica acrescido do §5º que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.
1º.
............................................................................................................................. ............................................................
..........................................................§5º. Excepcionalmente no ano de 2019, o valor global de R$ 400.000,00
(quatrocentos mil reais), poderá ser repassado em até 09 (nove) parcelas mensais iguais, fixas e obrigatórias, com
início e final correspondentes ao respectivo ano letivo”.
Art. 2º - O parágrafo único do art. 4º da Lei 1512 de 20 de fevereiro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º. .............................................................
Parágrafo único. O convênio de que trata o caput, a ser firmado entre as partes atendendo o prazo de 05 (cinco) dias
após o protocolo pela Associação de Estudantes, do Ato de Constituição/Revalidação no Município, sendo que a
primeira parcela correspondente ao ano de 2019 será repassada à Associação até a data de 30 de abril de 2019”.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo – MG, 10 de abril de 2019.
FÁBIO JOSÉ GONÇALVES
Presidente

1.11- RESOLUÇÕES
EM BRANCO
1.12- DECRETOS LEGISLATIVOS
DECRETO LEGISLATIVO Nº128 DE 10 DE ABRIL DE 2019.
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO CARMELITANO AO SR. CÁSSIO MARTINS DE SOUZA
A Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais APROVA e o seu Presidente PROMULGA o
seguinte,
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DECRETO LEGISLATIVO:
Art. 1º - Fica concedido o título de Cidadão Carmelitano ao Sr. Cássio Martins de Souza.
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, 10 de Abril de 2019.
FÁBIO JOSÉ GONÇALVES
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 9ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais. Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e
dezenove, às 17:00 horas, reuniram-se os vereadores, sob a presidência do vereador Fábio José Gonçalves, para reunião ordinária. Após a execução
do Hino Nacional Brasileiro e leitura de texto bíblico, foi feito a chamada dos vereadores e estando presentes todos os vereadores, foi feito a leitura
da ata da reunião anterior, que teve a leitura dispensada e foi aprovada, passando-se às correspondências recebidas pela Casa. No Grande Expediente,
usou a tribuna o Sr. Roberto Vicente, que falou a respeito de uma Lei que trata da Regularização Fundiária, pois há muitos imóveis ilegais na cidade
e ainda falou de vários assuntos relacionados à problemas na cidade, como dengue, IPTU progressivo, pontos de ônibus danificados e outros
problemas. Na Ordem do Dia, foi colocado em discussão o Projeto de Lei nº 3.777/2019, dos vereadores Amir Campos Ferreira-Batata e Damiron
de Souza Oliveira, que Acrescenta o inciso IV ao artigo 3º da Lei nº 605, de 23 de dezembro de 2005. Falou um dos autores do projeto o vereador
Amir Campos Ferreira-Batata, sobre o projeto em tela e falou de uma reunião realizado com a participação de vereadores, prefeito, secretários
municipais, sindicato rural e outras autoridades. Falou também o vereador Carlos Alexandre Cunha que também falou sobre o projeto e da malha
viária vicinal de nosso município e da necessidade de melhoria das estradas; falou também o vereador Sidicley de Souza Peres, da necessidade dessa
lei autorizativa para entrada de máquinas nas localidades das estradas rurais. O vereador Amir Campos Ferreira-Batata, falou que se não aumentar
o valor do salário dos petroleiros não vai arrumar gente competente para trabalhar. José Eurípedes Machado falou também sobre o projeto e a favor
do projeto. Edson Montes Mundim também falou sobre o projeto e disse que todo fazendeiro precisa autorizar a entrada das máquinas, mas se não
autorizar o Municipio tem como obrigar a realizar esse serviço. Vereador Edmilson de Oliveira também falou a respeito do projeto e disse que a lei
é essencial para a conservação das estradas. Colocado em votação o projeto foi aprovado em 1º e 2º turnos por unanimidade. Projeto de Lei nº
3.780/2019, do Executivo, que altera anexo I da Lei nº 971, de 21 de dezembro de 2011, com redação dada pela Lei nº 1.352 de 8 de fevereiro de
2017 e dá outras providências. Colocado em discussão o projeto de Lei, falaram a respeito do mesmo o vereador Damiron de Souza Oliveira que
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pediu para constar da ata que não veio acostado ao projeto os documentos comprobatórios do impacto orçamentário. O vereador Damiron de Souza
Oliveira falou que é contra o projeto da forma como está, e que irá reclamar junto á promotoria sobre essa falta de documentação. Projeto aprovado
por maioria, 7x1, votando contra o vereador Damiron de Souza Oliveira. Projeto de Lei nº 3.778/2019, do vereador Damiron de Souza Oliveira, que
Institui o programa Municipal Abrace uma escola. Colocado em discussão e votação o projeto foi aprovado por unanimidade em 1º e 2º turnos.
Projeto de Lei nº 3.779/2019, do vereador Damiron de Souza Oliveira, que autoriza o Poder Executivo a instalar nas praças e parques municipais
equipamentos especialmente desenvolvidas para lazer e recreação de crianças portadoras de necessidades especiais e dá outras providências.
Colocado em discussão e votação o projeto foi aprovado por unanimidade em 1º e 2º turnos. Moção de Pesar nº 009/2019, de todos os vereadores,
em razão do falecimento de Crero Alves, aprovado por unanimidade. Moção de Pesar nº 010/2019, de todos os vereadores, em razão do falecimento
de Egnaldo Resende Cunha, aprovada por unanimidade. Moção de Aplauso nº 008/2019 de autoria do vereador Fábio José Gonçalves, ao Sr. Carlos
Alberto Paulino, aprovada por unanimidade. Moção de Aplauso nº

007/2019 de autoria do vereador Fábio José Gonçalves, ao Colégio Nossa

Senhora do Amparo, aprovado por unanimidade. Requerimento nºs 028/2019; 029/2019; 030/2019; 035/2019 de autoria do vereador Damiron de
Souza Oliveira, aprovados por unanimidade. Requerimento nº 037/2019, de autoria dos vereadores Amir Campos Ferreira-Batata e Fábio José
Gonçalves, aprovado por unanimidade. Requerimento nºs 27/2019; 031/2019; 032/2019; 033/2019 e 036/2019, de autoria do vereador Amir Campos
Ferreira-Batata, aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar e cumprida a finalidade da reunião, o presidente agradeceu a presença de
todos e encerrou a mesma. Eu, Amir Campos Ferreira-Batata, Secretário, lavrei a presente ata em 02 de abril de 2019.
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