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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
INDICAÇÃO

Nº 02/2021

Exmo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo-MG.
O Vereador que a esta subscreve indica ao senhor prefeito municipal , ouvida esta Egrégia Casa de Leis, na forma regimental, o seguinte:
Que seja feito Projeto de Lei para denominar a Praça que está sendo construída no Bairro Montreal, com o seguinte nome: “Zaida Luiza França”,
falecida em 01/07/1990.
Sala das Sessões, em 15 de março de 2021.
CARLOS ALEXANDRE CUNHA – Carlos Enfermeiro

1.9- MOÇÕES
EM BRANCO
1.10– PROPOSIÇÃO DE LEI
PPROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.954, DE 05 DE MARÇO DE 2021.
Altera o Anexo I da Lei nº 1340, de 05 de janeiro de 2017, com
alteração dada pela Lei nº 1657, de 30 de dezembro de 2020, na forma
que especifica e dá outras providências.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVA a seguinte Lei:
Art. 1º O anexo I da Lei nº 1340, de 05 de janeiro de 2017, com alteração dada pela Lei nº 1657, de 30 de dezembro de 2020, passa a vigorar
com a seguinte alteração:
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ANEXO I
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
DO PODER EXECUTIVO
Espécie/nível
DAD-1
DAD-6
DAD-8

Valor (em R$)
1.729,23
4.795,96
8.298,37

Quantidade
25
07
02

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo/MG, 16 de março de 2021.
JOÃO BATISTA NUNES
Presidente

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 3.955, 10 DE MARÇO DE 2021.
“RATIFICA PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE MUNICÍPIOS BRASILEIROS, COM
A FINALIDADE DE ADQUIRIR VACINAS PARA COMBATE À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS;
MEDICAMENTOS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE.”
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVA:
Art. 1º Fica ratificado, nos termos da Lei Federal nº 11.107/2005 e seu Decreto Federal regulamentador nº 6.017/2007, o protocolo de intenções
firmado entre municípios de todas as regiões da República Federativa do Brasil, visando precipuamente a aquisição de vacinas para combate à
pandemia do coronavírus, além de outras finalidades de interesse público relativas à aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos na área
da saúde.
Art. 2º O protocolo de intenções, após sua ratificação, converter-se-á em contrato de consórcio público.
Art. 3º O consórcio que ora se ratifica terá a personalidade jurídica de direito público, com natureza autárquica.
Art. 4º Fica autorizada a abertura de dotação orçamentária própria para fins de cumprimento do Art.8º da Lei Federal 11.107/2005, podendo ser
suplementadas em caso de necessidade.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Monte Carmelo/MG, 16 de março de 2021.
JOÃO BATISTA NUNES
Presidente

PROPOSIÇÃO DE LEI Nº3.956, DE 11 DE MARÇO DE 2021.
DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E
CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (CACS –
FUNDEB), EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO
DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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O povo do Município de Monte Carmelo, por seus representantes legais APROVA a seguinte Lei:
Art. 1º O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação no Município de Monte Carmelo (CACS-FUNDEB), criado nos termos da Lei Municipal nº 664, de 18
de abril de 2007, com alteração dada pela Lei Municipal nº 872/2010, em legítima observância ao que estabelece a Lei Federal nº 14.113, 25 de
dezembro de 2020, fica reestruturado de acordo com as disposições desta Lei.
Art. 2º O CACS-FUNDEB tem por finalidade proceder ao acompanhamento e ao controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação
dos recursos do FUNDEB, com organização e ação independentes e em harmonia com os órgãos da Administração Pública Municipal de Monte
Carmelo, competindo-lhe:
I. apresentar à Câmara Municipal de Monte Carmelo e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis
e dos demonstrativos gerenciais do FUNDEB, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet;
II. convocar, por decisão da maioria de seus membros, o Secretário de Educação para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da
execução das despesas do FUNDEB, devendo o Secretário de Educação apresentar-se em prazo não superior a 30 (trinta) dias;
III. requisitar, ao Poder Executivo, cópia de documentos, os quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta ocorrer em prazo não superior
a 20 (vinte) dias, referentes a:
a)
Licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com recursos do FUNDEB;
b)
Folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar
o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados;
c)
Convênios com as instituições a que se refere o art. 7º da Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020;
d)
Outras informações necessárias ao desempenho de suas funções.
IV. realizar visitas para verificar, in loco, entre outras questões pertinentes:
a)
O desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do FUNDEB;
b)
A adequação do serviço de transporte escolar;
c)
A utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do Fundo para esse fim.
Art. 3º Ao CACS-FUNDEB de Monte Carmelo incumbe, ainda:
I. elaborar parecer das prestações de contas a que se refere o parágrafo único do art. 31 da Lei Federalnº 14.113/2020;
II. supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo
tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização dos Fundos;
III. acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE e do
Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos – PEJA e, ainda, receber e analisar as prestações de
contas referentes a esses programas, com a formulação de pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e o encaminhamento deles ao
FNDE;
IV. receber e analisar as prestações de contas referentes aos programas referidos no inciso III docaput deste artigo, formulando pareceres conclusivos
acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE;
V. examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do Fundo;
VI. atualizar o regimento interno, observado o disposto nesta Lei.
Art. 4º O CACS atuará com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo local e será renovado periodicamente ao
final de cada mandato dos seus membros.
Parágrafo único. O CACS de Monte Carmelo não contará com estrutura administrativa própria, e incumbirá à Secretaria Municipal de Educação
garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências dos conselhos e oferecer ao Ministério da Educação os
dados cadastrais relativos à criação e à composição dos respectivos conselhos.
Art. 5º O CACS-FUNDEB será constituído por:
I. 2 (dois) representantes do Poder Executivo, sendo pelo menos 1 (um) deles da Secretaria Municipal de Educação;
II. 1 (um) representante dos professores da educação básica pública do Município;
III. 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas do Município;
IV. 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas do Município;
V. 2 (dois) representantes dos pais/responsáveis de alunos da educação básica pública do Município;
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VI. 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública do Município, devendo 1 (um) deles ser indicado pela entidade de estudantes
do ensino médio;
VII. 1 (um) representante do Conselho Municipal de Educação – CME;
VIII. 1 (um) representante do Conselho Tutelar, indicado por seus pares;
IX. 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil.
§ 1º Cada membro titular disporá de 1 (um) suplente, que o substituirá em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos
definitivos, ocorridos antes do fim do mandato.
§ 2º Para fins da representação referida no inciso IX do caput deste artigo, as organizações da sociedade civil somente integrarão o CACS-FUNDEB
quando atenderem as seguintes condições:
I. ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014;
II. desenvolver atividades direcionadas ao Município de Monte Carmelo;
III. estar em funcionamento há, no mínimo, 1 (um) ano da data de publicação desta Lei;
IV. desenvolver atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos;
V. não figurar como beneficiária de recursos fiscalizados pelo CACS-FUNDEB ou como contratada pela Administração a título oneroso.
§ 3º Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, no caso do inciso VI do caput deste artigo, a representação estudantil poderá acompanhar
as reuniões do conselho, com direito a voz.
Art. 6º Ficam impedidos de integrar o CACS – FUNDEB de Monte Carmelo:
I. o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau;
II. o tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou ao controle
interno dos recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins desses profissionais, até o terceiro grau;
III. os estudantes que não sejam emancipados;
IV. os responsáveis por alunos ou representantes da sociedade civil que:
a)
exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do Poder Executivo;
b)
prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo;
V. os representantes das organizações da sociedade civil que não atendem as condições exigidas nos incisos do §2ºdo art. 5º desta Lei.
Art. 7º Os membros do CACS – FUNDEB, observados os impedimentos previstos no artigo 6º desta Lei, serão indicados na seguinte conformidade:
I. pelo Prefeito, quando se tratar de representantes do Poder Executivo;
II. pelo Conselho Escolar, por meio de processo eletivo organizado para esse fim, no caso dos representantes dos estudantes e dos responsáveis por
alunos;
III. pelas entidades sindicais, se houver, da respectiva categoria, quando se tratar dos representantes de diretores de escola, professores e servidores
administrativos;
IV. pela Secretaria Municipal de Educação, quando se tratar de organizações da sociedade civil e, se necessário, do segmento de estudantes e seus
responsáveis.
Parágrafo único. As indicações dos Conselheiros ocorrerão com antecedência de, no mínimo, 20 (vinte) dias do término do mandato dos
conselheiros já designados.
Art. 8º Compete ao Poder Executivo designar, por meio de Portaria específica, os integrantes dos CACS-FUNDEB, em conformidade com as
indicações referidas no artigo 7º desta Lei.
Art. 9º O Presidente e o Vice-Presidente do CACS-FUNDEB serão eleitos por seus pares em reunião do colegiado, nos termos previstos no seu
regimento interno.
Parágrafo único. Está impedido de ocupar as funções de Presidente e de Vice-Presidente qualquer representante do Poder Executivo no colegiado.
Art. 10 A atuação dos membros do CACS-FUNDEB:
I. não será remunerada;
II. será considerada atividade de relevante interesse social;
III. assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades e sobre
as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações;
IV. será considerado dia de efetivo exercício dos representantes de professores, diretores e servidores das escolas públicas em atividade no Conselho;
V. veda, no caso dos conselheiros representantes de professores, diretores ou servidores das escolas públicas, no curso do mandato:
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a)
A exoneração de ofício, demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em
que atuam;
b)
O afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado.
VI. veda, no caso dos conselheiros representantes dos estudantes em atividade no Conselho, no curso do mandato, a atribuição de falta injustificada
nas atividades escolares, sendo-lhes assegurados os direitos pedagógicos.
Art. 11 O primeiro mandato dos Conselheiros do CACS-FUNDEB, designados nos termos desta Lei terá vigência até 31 de dezembro de 2022.
Parágrafo único. Caberá aos atuais membros do CACS-FUNDEB exercer as funções acompanhamento e de controle previstas na legislação até a
assunção dos novos membros do colegiado designados nos termos desta Lei.
Art. 12 A partir de 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do Prefeito, o mandato dos membros do CACS-FUNDEB será de 4 (quatro) anos,
vedada a recondução para o próximo mandato.
Art. 13 As reuniões do CACS-FUNDEB serão realizadas:
I. na periodicidade definida pelo regimento interno, respeitada a frequência mínima bimestral, ou por convocação de seu Presidente;
II. extraordinariamente, quando convocadas pelo Presidente ou mediante solicitação por escrito de no mínimo, 2/3 (dois terços) dos integrantes do
colegiado;
§ 1º As reuniões serão realizadas em primeira convocação, com a maioria simples dos membros do CACS-FUNDEB ou, em segunda convocação,
30 (trinta) minutos após, com os membros presentes.
§ 2º As deliberações serão aprovadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao Presidente o voto de qualidade nos casos em que o julgamento
depender de desempate.
Art. 14 O sítio na internet contendo informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento do CACS-FUNDEB terá continuidade com a
inclusão:
I. dos nomes dos Conselheiros e das entidades ou segmentos que representam;
II. do correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o Conselho;
III. das atas de reuniões;
IV. dos relatórios e pareceres;
V. outros documentos produzidos pelo Conselho.
Art. 15 O regimento interno do CACS-FUNDEB deverá ser atualizado e aprovado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após a posse dos
Conselheiros.
Art. 16 Ficam revogadas as Leis Municipais nos 664, de 18 de abril de 2007 e 872, de 21 de maio de 2010.
Art. 17 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo/MG, 16 de março 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 6ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais. Aos nove dias do mês de Março 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 presentes,
o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, passou-se a matéria da pauta, com a leitura da ata da reunião anterior. Não havendo ninguém inscrito
no Grande Expediente, passou-se a Ordem do Dia, com o Projeto de Lei nº 3.953/2021, do Poder Executivo, que autoriza a distribuição de gêneros
alimentícios, denominado de Auxílio Emergencial Escolar aos estudantes matriculados na educação básica pública da Rede Municipal de Ensino e
nas instituições filantrópicas e entidades comunitárias conveniadas para atendimento da educação infantil e educação especial do Município de
Monte Carmelo, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de emergência em saúde pública e de calamidade pública
causada pelo coronavírus (Covid-19), na forma que especifica e dá outras providências. Colocado em discussão e votação o projeto foi aprovado em
1º e 2º turnos, por unanimidade. Moção de Pesar nº 008/2021, de todos os vereadores, em razão do falecimento do ex-servidor da Câmara Municipal
de Monte Carmelo, Deyvid Júnio da Silva, aprovado por unanimidade. 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 09 de Março 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
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
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3.1 – BALANCETES MENSAIS
EM BRANCO
3.2 – DETALHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS
EM BRANCO
3.3 – PORTARIAS
PORTARIA DE Nº 027/2021, DE 16 DE MARÇO DE 2021.
FAZ NOMEAÇÃO DE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.
O Presidente da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe são conferidas em lei,
RESOLVE:
Art. 1° - Nomear Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Monte Carmelo, para o Exercício de 2021, sendo assim composta:
Presidente:

ELIANY RODRIGUES DE OLIVEIRA DIAS – CPF 646.588.216-72
Diretor de Departamento
Membros:

MARINA SALGADO VILELA – CPF 103.121.286-81
Agente Parlamentar

ANA CAROLINA OLIVEIRA ROSA - CPF 140.603.256-51
Auxiliar de Secretaria II

DANIEL RESENDE FRAZÃO – CPF 095.726.576-07
Técnico em Informática (Suplente)
§ 1° - Atribuições do Presidente: Condução do procedimento licitatório, emissão do Edital e adjudicação.
§ 2° - Atribuições dos membros: Pesquisa de preços, publicações, avaliações de bens e outras atividades designadas.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Monte Carmelo, 16 de Janeiro de 2021.
JOÃO BATISTA NUNES
Presidente

3.4 – DEMAIS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, INFORMATIVOS
EM BRANCO
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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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