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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
EM BRANCO
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
EM BRANCO
1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.967 DE 16 DE ABRIL DE 2021.
“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO A CELEBRAR CONVÊNIO
COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM, PARA A
CONCESSÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO”.

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, para a concessão de estágio supervisionado obrigatório, com a
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERABA - UFTM, com sede na Rua Frei Paulino, nº 30, Abadia, Uberaba-MG, CEP: 38.025-180, autarquia
federal, inscrita no CNPJ sob o nº 25.437.484/0001-61, recredenciada pelo Ministério de Estado da Educação por meio da Portaria nº 1389, de 23
de novembro de 2012, pelo prazo máximo de 10 (dez) anos, sendo possível novo recredenciamento.
Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, considera-se estágio obrigatório aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito
para aprovação e obtenção de diploma.
Art. 2º O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos:
I - matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior de graduação, devidamente atestadas pela instituição de ensino;
II - celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino;
III - compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso.
Art. 3º A jornada de atividade em estágio deverá ser compatível com as atividades escolares e não ultrapassar 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta)
horas semanais.
§ 1º A duração do estágio não poderá exceder 02 (dois) anos, exceto quando o estagiário for pessoa com deficiência.
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§ 2º É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 01 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser
gozado preferencialmente durante as férias escolares.
Art. 4º O pagamento do seguro contra acidentes pessoais e de trabalho em favor do aluno-estagiário é de exclusiva responsabilidade da instituição
de ensino conveniada.
Parágrafo único. A apólice do seguro deverá ser compatível com os valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso.
Art. 5º A celebração do convênio de que trata esta lei ficará condicionada à apresentação dos seguintes documentos:
I - comprovante atualizado de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
II - Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
III - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – CRF/FGTS;
IV - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
V - Certidão Negativa de Débitos Municipais de Monte Carmelo;
VI - Certidão Negativa de Débitos dos Tributos Estaduais;
VII - cópia do contrato social contendo eventuais alterações;
VIII - documento comprobatório de que se trata de instituição reconhecida pelo Ministério da Educação.
IX - comprovação de funcionamento no endereço declarado mediante a apresentação de alvará.
X - plano de atividades.
Parágrafo único. O plano de atividades será incorporado ao termo de compromisso por meio de aditivos à medida que for avaliado,
progressivamente, o desempenho do estudante.
Art. 6º São obrigações da instituição de ensino, em relação aos estágios de seus educandos:
I - celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz,
e com a parte concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar
do estudante e ao horário e calendário escolar;
II - avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do educando;
III - indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do
estagiário;
IV - exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades;
V - zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de descumprimento de suas normas;
VI - elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;
VII - comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas.
Art. 7º Constituem obrigações do Município:
I - celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por seu cumprimento;
II - ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, profissional e cultural;
III - indicar servidor de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do
estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente, mediante autorização do supervisor de estágio;
IV - por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos
períodos e da avaliação de desempenho;
V - manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;
VI - enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo/MG, 20 de abril de 2021.
JOÃO BATISTA NUNES
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
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EM BRANCO
1.15- DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES A TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA OU REUNIÃO DOS VEREADORES
EM BRANCO
1.16 – ATA DAS REUNIÕES
Ata da 10ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais. Aos treze dias do mês de abril do ano de dois mil
e vinte e um, às 09:00 horas, reuniram-se os vereadores, sob a presidência do vereador João Batista Nunes, para reunião ordinária da Câmara
Municipal de Monte Carmelo. Após a execução do Hino Nacional Brasileiro foi feito a chamada dos senhores vereadores e estando todos os
vereadores presentes, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, determinando a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada.
Não havendo ninguém inscrito para o Grande Expediente, passou-se a Ordem do Dia com as matérias da pauta. Projeto de Lei nº 3.962/2021, de
autoria do vereador Damiron de Souza Oliveira-Cabo Souza, que dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas em casos de atos fraudulentos quanto
a ordem de preferência dos grupos prioritários na imunização em epidemias ou pandemias no âmbito do município de Monte Carmelo. Foi lido o
parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação, que foi pela inconstitucionalidade do projeto, por ferir a iniciativa exclusiva do
Poder Executivo e conforme determina o Art. 79 do Regimento Interno, foi colocado o parecer em discussão pelo Plenário. Falaram os vereadores
Fabiano César Ribeiro, Amir Campos Ferreira-Batata, Carlos Alexandre Cunha, Sidicley de Souza Peres, Damiron de Souza Oliveira, José Romério
da Silva, Cláudio Silva do Nascimento-Pernambuco e a vereadora Soraya Terezinha Brandão Vieira. Colocado em votação pelo Plenário, o parecer
da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação foi aprovado por maioria (7x1) sendo, portanto, tirado de tramitação o projeto de Lei
3.962/21, seguindo para arquivo. Projeto de Lei nº 3.964/2021, de autoria do Poder Executivo, que concede a denominação de Doutor José Tomás
de Oliveira à unidade de Terapia Intensiva do Hospital Municipal de Monte Carmelo/MG. Falaram sobre o projeto o vereador Amir Campos FerreiraBatata, o vereador Carlos Alexandre Cunha, o vereador José Romério da Silva, vereadora Soraya Terezinha Brandão Vieira, vereador Cláudio Silva
do Nascimento e vereador Fabiano César Ribeiro. Colocado em discussão e votação, o projeto foi aprovado por unanimidade, em 1º e 2º turnos.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, e encerrou a reunião. Eu, Soraya Terezinha Brandão Vieira, Secretária,
lavrei a presente ata em 13 de abril de 2021.

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
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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
PORTARIA DE Nº 029/2021, DE 15 DE ABRIL DE 2021
Dispõe sobre a Regulamentação do uso de máquina fotocopiadora Xerox, de uso exclusivo da Câmara Municipal de Monte Carmelo – MG
e determina outras providências.
O Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, consoante ao artigo 4º do Decreto 7.724/2012 c/c o artigo 12 da Lei
12.527/2011 e na Lei Federal nº 9.610/98, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno desta Casa;
Considerando a necessidade de regulamentação do uso da máquina fotocopiadora de uso exclusivo da Câmara Municipal de Monte Carmelo – MG;
Considerando a disponibilidade reduzida de cópias/mês, incluindo a quantidade utilizada internamente para serviços administrativos;
Considerando a situação excepcional pela qual passa o país, o Estado e consequentemente o Município, com a calamitosa situação pandêmica do
COVID-19, que afetou todos os seguimentos da sociedade, incluindo a Administração Pública;
Considerando que a Lei Federal nº 9.610/98 – Lei de Direitos Autorais - em seu artigo 46, VIII, só permite a reprodução de “pequeno trecho” de
obras editadas, e o excedente disso é considerado “pirataria editorial” sujeito a penalidades civis, incluindo perdas e danos;
Considerando que reproduzir obras literárias ou semelhantes, configura crime nas esferas cível e penal, sendo que no Direito Civil pode resultar em
Reparação por Perdas e Danos e no Direito Penal o Crime de Contrafação, que assim se configura:
“Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.
§ 1º Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou pr ocesso, de obra
intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou exec utante, do produtor,
conforme o caso, ou de quem os represente: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. ”
Considerando que na Consulta nº 699083, do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Relator Cons. Simão Pedro Toledo, reproduzindo texto de
Alexandre de Moraes, manifesta “...impossibilidade, por não inserir nas funções típicas, tampouco atípicas do Poder Legislativo, a concessão
de subvenções econômicas ou social e filantrópicas, bem como o patrocínio de eventos culturais, educacionais e esportivos do município...
só caberiam, se fosse o caso, ao Executivo municipal”;
RESOLVE:
Art. 1º. A máquina fotocopiadora de uso exclusivo da Câmara Municipal deve ser utilizada para atendimento dos serviços internos da Câmara
Municipal, nos limites abaixo regulamentados;
Art. 2º. Fica terminantemente proibido, salvo motivos justificados, o uso da máquina fotocopiadora para impressão de documentos com fins
particulares e/ou externos e diversos aos serviços da Câmara Municipal, salvo:
§ 1º. Consideram motivos justificados:
a) a comprovação de carência na forma da Lei nº.1.060/50, desde que acompanhado de requerimento formal assinado, ou que a solicitação não
ultrapasse ao limite máximo de 10 (dez) cópias por pessoa, mensalmente;
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b) acima de 10 (dez) cópias, aqueles que não se enquadrarem na Lei 1.060/50, só se tiver autorização por escrito de algum vereador, que terá a
quantidade de cópias abatidas do total de sua quota mensal, e se responsabilizará pelo atendimento ao enquadramento legal mencionado nas
considerações desta Portaria.
Art.3º. Os vereadores terão uma conta mensal, NÃO cumulativa, de 2.500 (Duas mil e quinhentas) cópias reprográficas e serão responsáveis por
essas autorizações, inclusive com respeito às normas legais referidas nesta Portaria.
Art.4º . Os vereadores estarão vinculados às disposições do art. 3º , salvo cópias de projetos, processos ou documentos relacionados ao exercício de
sua função.
Art. 5º . Revogadas as disposições em contrário esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Abril de
2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Monte Carmelo, 15 de abril de 2021
JOÃO BATISTA NUNES
Presidente

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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