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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 3.799 DE 31 DE MAIO DE 2019.
“INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE
NASCENTES NO ÂMBITO DE MONTE CARMELO 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. Fica instituído no âmbito do Município de Monte Carmelo o Programa Municipal de Preservação e Recuperação de Nascentes, que tem
como objetivo identificar, catalogar, proteger, preservar, recuperar e monitorar as nascentes de água instituídas nas áreas de proteção e preservação
ambiental – APP’s.
Parágrafo único. Para efeito de aplicação da presente lei, consideram-se nascentes ou olhos d'água, os locais onde afloram naturalmente, mesmo
que de forma intermitente, as águas subterrâneas.
Art. 2º. O referido projeto ambiental será custeado por dotações orçamentárias próprias, tanto do Município de Monte Carmelo quanto do
Departamento Municipal de Água e Esgoto, bem como de auxílios, subvenções, doações e demais parcerias com entidades ambientais e órgãos da
administração direta e indireta da União, Estados e Municípios e do Distrito Federal.
§ 1º Na ausência de dotações orçamentárias próprias ou insuficientes, fica autorizada a abertura de créditos adicionais especiais ou suplementares,
provenientes de excesso de arrecadação ou anulação parcial ou total de dotações já existentes, nos termos do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº.
4.320/1964.
§ 2º As hipóteses de abertura de créditos adicionais previstas no parágrafo anterior serão precedidas de decreto expedido pelo poder executivo e
deverão constar na Lei de Orçamento Anual (LOA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), bem como no Plano Plurianual (PPA).
Art. 3º. Os recursos financeiros a que se refere o art. 3º deverão ser utilizados para:
a) aquisição de material permanente, insumos e serviços, visando garantir a qualidade e quantidade de água e a devida conservação das áreas de
preservação permanente;
b) compra de madeira tratada, arame e acessórios para a construção das cercas que serão instaladas ao longo das nascentes e das APP’s, além de
postes demarcatórios;
c) aquisição de mudas de espécies nativas do cerrado para plantio da mata ciliar, além de formicida e adubos para serem aplicados na revegetação
das APP’s;
d) contratação de mão de obra especializada para delimitar e cercar as áreas prioritárias para recuperação de áreas degradadas com uso de serviços
topográfico e/ou recursos de geoprocessamento;
e) fazer parcerias com órgãos diversos para a produção de espécies nativas do cerrado;
f) recuperar, manter, adequar estradas e construir bolsões para evitar processos erosivos e o assoreamento das nascentes e cursos d’ água;
g) contribuir com ações educativas e orientações técnicas para a preservação e recuperação das nascentes;
h) promover a qualificação de técnicos do DMAE e da Prefeitura de Monte Carmelo, das diversas secretarias e demais órgãos municipais, dos
proprietários de imóveis rurais situados no Município, instituindo um fórum de capacitação para a realização de oficinas, simpósios, seminários,
encontros, cursos, palestras, seminários e congressos;
j) promover a demarcação das APP’s;
k) recuperar áreas degradadas das pequenas propriedades que contribuem para o assoreamento de nascentes e cursos d’água e para a queda da
produtividade rural por meio de serviços de motomecanização subsidiados;
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l) constituir equipe técnica que atue neste programa, fazendo a coordenação de suas ações e acompanhando a sua implementação em campo.
Art. 4º. Serão considerados beneficiários do Programa o possuidor ou arrendatário de propriedades rurais localizadas neste município.
Art. 5º. Para adesão a este programa o beneficiário deverá apresentar:
I - título de propriedade da terra ou do contrato de arrendamento;
II - firmar termo de adesão e convênio para fins de manutenção das obras e serviços realizados pelo Programa.
Art. 6º. No Programa Municipal de preservação e recuperação de nascentes poderão ser concedidos os seguintes benefícios de forma individual ou
conjunta:
I - recuperação de Áreas de Preservação Permanente através de plantio de espécies nativas do Cerrado para pequenos produtores;
II - cercamento de áreas de nascente para pequenos produtores;
III - cadastramento das nascentes existentes no território municipal, para fins de identificação, monitoramento, proteção e uso sustentável dos
recursos hídricos;
IV - elaboração de diagnóstico e projeto técnico de recuperação de Áreas de Preservação Permanente e reserva legal para pequenos produtores;
V - capacitação técnica para a melhoria da produtividade das atividades agropastoris para pequenos, médios e grandes produtores;
VI - acesso a cursos e oficinas de qualificação na área ambiental visando o uso sustentável dos recursos naturais, como o solo, a água e as áreas de
floresta, para pequenos, médios e grandes produtores;
VII - educação ambiental e material didático e publicitário adequado às diferentes faixas etárias dos estudantes das escolas da rede pública e
privada de Monte Carmelo, que abordem a importância da preservação e recuperação das nascentes e do bioma cerrado e que atendam, ainda, o
produtor rural;
VIII - acesso gratuito às mudas nativas e outros insumos e serviços para pequenos e médios produtores que estão situados neste município, desde
que haja disponibilidade para distribuição e observada a prioridade para o pequeno produtor;
IX - recuperação de estradas vicinais que considerem a adoção de técnicas que evitem processos erosivos e o assoreamento dos cursos de água
decorrentes da ação da chuva sobre o solo desnudado;
X - o acesso subsidiado a serviços de recuperação de pastagens e áreas degradadas que exijam motomecanização;
Art. 7º. O cadastramento previsto no inciso III do art. 6º observará as informações técnicas necessárias e suficientes ao perfeito conhecimento do
tipo de nascente, da sua localização e da situação de exploração econômica, das condições demográficas e da ocupação e uso do solo nos seus
arredores.
§ 1º O cadastramento será realizado nas áreas públicas municipais e nas propriedades particulares, mediante comunicação prévia ao proprietário
ou ao responsável pelo uso da propriedade.
§ 2º Os proprietários ou responsáveis pelo uso das propriedades rurais comunicarão ao órgão municipal de meio ambiente a existência de
nascentes ou olhos d’água em seus imóveis.
Art. 8º. O DMAE e o poder executivo deverão prever recursos para a produção de peças publicitárias a fim de manter os produtores rurais e o
público em geral informados sobre suas ações e propostas e incentivar a adesão ao Programa.
Parágrafo Único. Para concretizar as medidas previstas no caput deste artigo, o DMAE e a Prefeitura poderão elaborar material educativo, nos
formatos de vídeos, cartilhas, banners, folders, entre outros, para distribuição gratuita em escolas e conselhos rurais.
Art. 9º. Para participar do presente Programa e se valer de seus benefícios, um termo de compromisso deverá ser assinado pelo
proprietário/possuidor do imóvel, junto ao Departamento Municipal de Água e Esgoto, no qual serão estabelecidas suas obrigações para a
manutenção das benfeitorias e serviços realizados pelo Programa.
Art. 10. O DMAE deverá baixar portaria nomeando os membros e dispondo sobre a administração, o planejamento e a distribuição dos recursos
do Programa municipal, instituído nos termos desta lei.
Art. 11. O Município e o DMAE poderão estabelecer Convênio de Cooperação Técnica com os órgãos de meio ambiente federais, estaduais e de
municípios limítrofes, instituições de ensino, entidades de classe e da sociedade civil e outras organizações similares que tenham por finalidade
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atuar na área de proteção ambiental, visando a observância dos dispositivos desta Lei.
Parágrafo único. Os responsáveis pela execução das políticas ambientais instituídas por este programa participarão, em conjunto com os órgãos
federais, estaduais e de outros municípios, nos programas de delimitação e demarcação das nascentes formadoras de mananciais de captação de
água.
Art. 12. O presente programa poderá ser regulamentado, no que couber, por decreto do Poder Executivo ou portaria a ser expedida pela autarquia
municipal de água e esgoto.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo/MG, 31 de maio de 2019.
SAULO FALEIROS CARDOSO
Prefeito Municipal
IOLANDA GOMES SUNAHARA
Procuradora Geral do Município
PROJETO DE LEI Nº 3.800 DE 31 DE MAIO DE 2019.
“ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 1.199, DE 05 DE NOVEMBRO DE 1986, QUE DISPÕE SOBRE A
AUTONOMIA DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE E DÁ 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 - A Lei nº 1.199, de 05 de novembro de 1986, que dispõe sobre a autonomia do serviço de abastecimento de água da cidade e dá outras
providências, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2º. Fica criado o DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto, autarquia municipal de utilidade
pública, com personalidade jurídica própria, sede e foro na cidade de Monte Carmelo - Minas Gerais, dispondo o
referido ente público da administração indireta de autonomia administrativa, econômica e financeira para a
consecução de suas finalidades, observadas as disposições contidas na presente lei."
"Art. 7º. O DMAE se regerá, no que couber, pela Lei Federal nº. 11.445/2007, regulamentada pelo Decreto nº.
7.217/2010, bem como pela legislação municipal, sendo que as relações de trabalho serão subordinadas à Lei
Complementar nº. 008/2005.”
"Art. 8º. O DMAE exercerá sua atuação em todo o Município de Monte Carmelo, competindo-lhe com
exclusividade:
...................................................................
f) a inscrição em dívida ativa dos valores não pagos pelos usuários dos serviços previstos nesta lei, sejam de
natureza tributária ou não, com a expedição da respectiva certidão para fins legais.
Parágrafo único. A cobrança da dívida ativa será realizada por meio administrativo, judicial ou extrajudicial,
buscando de forma eficiente a recuperação de seus créditos, de modo a garantir sua autonomia financeira."
...................................................................
"Art. 10. A receita do DMAE provirá dos seguintes recursos:
a) do produto de arrecadação decorrente diretamente dos serviços de água e esgoto, tais como: tarifas de água e
esgoto; preços públicos de instalação, reparo, aferição, aluguel e conservação de hidrômetros; serviços referentes à
ligação de água e esgoto; prolongamento de rede por conta de terceiros; multas, taxas instituídas por lei e outras
despesas necessárias e previamente previstas;
...................................................................
"Art. 13. É vedado ao DMAE conceder isenção ou redução de tarifas de serviços de água e esgoto, bem como dos
demais preços públicos cobrados em decorrência dos serviços acessórios.
Parágrafo único. A tarifa social instituída por lei, bem como os programas de recuperação fiscal, parcelamentos e
desconto sobre os encargos legais, não se enquadram nas hipóteses de vedação prevista no caput deste artigo."
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...................................................................
"Art. 16. Os servidores públicos do município, atualmente lotados nos serviços de água e esgoto da Prefeitura,
poderão ser reaproveitados no quadro de pessoal do DMAE, sendo-lhes assegurados todos os direitos e vantagens
de caráter pessoal instituídos pelo regime jurídico único estatutário."
...................................................................
"Art. 18. O regime jurídico dos funcionários do DMAE será o mesmo estabelecido para os demais servidores
públicos do município, de modo que os direitos e deveres decorrentes dos serviços públicos prestados serão os
presentes na Lei Complementar nº. 008/2005, que dispõe sobre o "Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Monte Carmelo - Minas Gerais."
Art. 2º. Fica acrescido o "Art. 24 - A", que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 24 - A. A regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, conforme previsto no art. 21
da Lei Federal nº. 11.445/2007, poderá ser delegada pelo DMAE à entidade reguladora, devendo o ato de
delegação explicitar a forma de atuação e a abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes
envolvidas."
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo/MG, 31 de maio de 2019.
SAULO FALEIROS CARDOSO
Prefeito Municipal
IOLANDA GOMES SUNAHARA
Procuradora Geral do Município
PROJETO DE LEI Nº 3.801 DE 03 DE JUNHO DE 2019.
“ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 1505, DE 28 DE JANEIRO DE 2019, QUE INSTITUIU
AS NORMAS GERAIS E PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS À REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA URBANA (REURB) NO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO”.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU e o Prefeito Municipal SANCIONA a seguinte Lei:
Art. 1º. A Lei nº 1505, de 28 de janeiro de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 12. O Conselho Municipal de Regularização Fundiária será composto de 09 (nove) membros, sendo:
..................................................................................
II - 05 (cinco) membros indicados pelo Poder Executivo Municipal;
..................................................................................
Parágrafo único. O Conselho Municipal de Regularização Fundiária será administrado por 01 (um) presidente e
01 (um) secretário, escolhidos entre os membros nomeados."
"Art. 13. O Conselho Municipal de Regularização Fundiária terá vigência de 02 (dois) anos, a partir da data de sua
nomeação.”
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo/MG, 03 de junho de 2019.
SAULO FALEIROS CARDOSO
Prefeito Municipal
IOLANDA GOMES SUNAHARA
Procuradora Geral do Município
PROJETO DE LEI Nº3.802 DE 03 DE JUNHO DE 2019.
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR MADEIRAS PARA AS
ASSOCIAÇÕES E CONSELHOS COMUNITÁRIOS DOS PEQUENOS PRODUTORES
RURAIS, NA FORMA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
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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 doar madeiras do gênero eucalyptus aos Conselhos Comunitários e Associações dos
Pequenos Produtores Rurais do Município de Monte Carmelo-MG, descritas no anexo desta Lei, mediante a formalização de termos de doação.
Art. 2º. As madeiras deverão ser divididas de forma a contemplar todas as associações e conselhos interessados, igualitariamente.
Art. 3º. As entidades beneficiadas deverão comprovar a destinação dada às madeiras recebidas, sob pena de responsabilidade dos seus
representantes.
Art. 4º. É expressamente vedada a comercialização das madeiras recebidas em doação, devendo as associações e conselhos comunitários utilizálas no desenvolvimento de suas atividades, em prol do interesse público, observada a estrita vinculação à finalidade que possuem.
Art. 5º. A execução da presente lei, ficará a cargo do órgão competente do Poder Executivo, que tomará as providências que se fizerem
necessárias.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 03 de junho de 2019.
SAULO FALEIROS CARDOSO
Prefeito Municipal
IOLANDA GOMES SUNAHARA
Procuradora Geral do Município

ANEXO

ASSOCIAÇÃO/CONSELHO RURAL

CNPJ

Associação Comunitária Dos Produtores Rurais Da Comunidade Brejãozinho

23.095.102/0001-33

Associação Comunitária Dos Produtores e Trabalhadores Rurais Tejuca

22.232.276/0001-38

Associação Comunitária dos Produtores Rurais das Comunidades de Corguinho

23.093.685/0001-63

Associação Rural da Comunidade de Mata das Perobas

00.164.690/0001-14

Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Gonçalves

21.288.907/0001-78

Associação Comunitária de Produtores Rurais de Lagoa

08.691.077/0001-67

Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Buriti

23.093.503/0001-54

Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade de Córrego do Cavalo 97.370.183/0001-79
Associação Centro Agroindustrial dos Produtores de Monte Carmelo - ACAPIM

04.244.052/0001-64

Associação Rural Comunitária de Cambaúba

21.243.597/0001-75

Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Coxim/Confim

06.313.188/0001-04
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Conselho de Desenvolvimento Comunitário Areado e Capão Rico

01.268.866/0001-40

Associação Rural da Comunidade de Água Limpa

21.243.381/0001-00

Associação Rural dos Produtores de Perdizes

22.225.718/0001-19

Associação da Comunidade do Atalho

29.889.143/0001-88

PROJETO DE LEI Nº 3.803/2019, DE 07 DE JUNHO DE 2019.
Dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos disponíveis e em falta na Rede Municipal de Saúde e dá
outras providências.
A Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVA a seguinte Lei:
Art. 1º. O Poder Executivo fará a divulgação em sua página oficial na internet, através da Secretaria Municipal de Saúde, a relação dos
medicamentos existentes em seus estoques, bem como daqueles que estão em falta na Rede Municipal de Saúde.
§ 1º. A listagem a que se refere o caput deste artigo deverá ser atualizada no mínimo uma vez por semana e também deverá ser encaminhada a
todas as Unidades de Saúde do Município para que sejam impressas e afixadas em seus respectivos murais.
§ 2º. Junto da listagem dos fármacos em falta deverá constar a data prevista para que o fornecimento volte a ocorrer normalmente.
Art. 2º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Monte Carmelo, 07 de Junho de 2019
DAMIRON DE SOUZA OLIVEIRA
Vereador
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