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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 4.012 DE 27 DE SETEMBRO DE 2021.
“Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Monte Carmelo para o período de 2022
a 2025 e dá outras providências”.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU:
Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, I e § 1º da Constituição
Federal de 1.988 e art. 126, I, § 1º e § 2º da Lei Orgânica Municipal, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos,
indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na
forma dos anexos a seguir identificados:
I - ANEXO 01 – Receita por Categoria Econômica;
II - ANEXO 02 – Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
III - ANEXO 03 – Despesa por Categoria Econômica;
IV - ANEXO 04 – Demonstrativo da Despesa de Pessoal e Limites;
V - ANEXO 05 – Despesas por Funções e Subfunções;
VI - ANEXO 06 – Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias;
VII - ANEXO 07 – Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias;
VIII - ANEXO 08 – Base Estratégica;
IX - ANEXO 09 – Programas – Objetivos, Ações e Metas.
Parágrafo único. O disposto nesta Lei compreende todos os órgãos da Administração Direta e Indireta dos Poderes Executivo e Legislativo.
Art. 2º A exclusão ou alteração de programas constantes nesta Lei, bem como a inclusão de novos programas serão propostas pelo Poder Executivo,
através de projeto de lei de revisão do plano ou projeto de lei específico.
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Art. 3º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual
ou de seus créditos adicionais, inserindo-se no respectivo programa as modificações subsequentes.
Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias
para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual.
Art. 4º O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada
exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura do momento.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, postergando-se os seus efeitos para o dia 1º de janeiro de 2022.
Monte Carmelo/MG, 21 de dezembro de 2021.
JOÃO BATISTA NUNES
Presidente
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 4.013 DE 27 DE SETEMBRO DE 2021.
“Estima as receitas e fixa as despesas do Município de Monte Carmelo para o exercício de
2022, na forma que especifica e dá outras providências. ”
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Monte Carmelo para o exercício de 2022, compreendendo o orçamento fiscal
para os Poderes Executivo, Legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, nos termos do parágrafo 5º do art. 165
da Constituição Federal, Lei Federal nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022 e Lei Orgânica
Municipal.
TÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º A receita orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferências e demais receitas correntes e de capital, previstas
na legislação tributária vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, é estimada em R$ 173.230.761,60 (cento e setenta e três milhões,
duzentos e trinta mil setecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), com os seguintes desdobramentos:
RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
VALORES EM R$
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária
Receitas de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Subtotal (a)

35.467.407,32
4.532.000,00
919.824,00
12.767.323,85
130.478.118,64
72.887,79
184.237.561,60
(16.037.400,00)

DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
Subtotal (b)

(16.037.400,00)
168.200.161,60

TOTAL (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL
Alienação de Bens
Transferências de Capital

0,00
5.030.600,00
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Subtotal (c)

5.030.600,00
173.230.761,60

TOTAL GERAL DAS RECEITAS (d = a – b + c)
Art. 3º A despesa será realizada segundo a discriminação constante dos adendos e quadros, que acompanham esta Lei, e seus respectivos
desdobramentos.
CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA TOTAL
Art. 4º A despesa orçamentária é fixada em R$ 173.230.761,60 (cento e setenta e três milhões, duzentos e trinta mil setecentos e sessenta e um reais
e sessenta centavos), segundo a discriminação do quadro de Despesas por Categorias Econômicas abaixo:
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Subtotal (a)

DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
VALORES EM R$
80.274.619,75
852.040,00
66.359.169,02
147.485.828,77

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos
Amortização da Dívida
Subtotal (b)

20.150.092,83
3.152.040,00
23.302.132,83

RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Reservas de Contingência
Subtotal (c)

2.442.800,00
2.442.800,00
173.230.761,60

TOTAL DA DESPESA (d = a + b + c)
CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE
CRÉDITOS SUPLEMENTARES
Art. 5º Fica o Poder Executivo, Poder Legislativo e a Administração Indireta, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 1.692, de 25 de
maio de 2021, para o exercício de 2022, autorizados a:
I - abrir, no curso da execução orçamentária de 2022, créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) por cento do total do
orçamento fiscal e da seguridade social com finalidade de incorporar, ajustar ou corrigir os valores fixados ou que excedam as previsões constantes
desta Lei;
II - utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência não inferior a 1% (um por cento) das receitas correntes líquidas previstas para
abrir créditos adicionais suplementares e nas situações previstas no art. 5º, inciso III da Lei de Responsabilidade Fiscal e art. 8º da Portaria
Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001;
III - realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma
do inciso I do art. 43 da Lei 4.320/64, sem onerar o limite do inciso I deste artigo;
IV - realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a
mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, for efetivamente comprovado, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do inciso
II do art. 43 da Lei 4320/64;
V - abrir, no curso da execução do orçamento, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas à fonte de recursos específicos,
cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução;
VI - alterar ou incluir grupo, elemento de despesas ou especificação das fontes e destinação de recursos para atender às suas peculiaridades, além
daquelas determinadas no caput deste artigo, por decreto do Poder Executivo, mediante prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal de
Fazenda.
§ 1º Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderão ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da
estrutura orçamentária.
§ 2º Entende-se como categoria de programação de que trata o parágrafo 1º deste artigo, despesas que fazem parte da mesma classificação funcional
programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária.
TÍTULO III
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DA SUBDIVISÃO DE ELEMENTOS DE DESPESAS
Art. 6º O Poder Executivo fica autorizado a incluir, em cada ação, elementos de despesas novos não previstos no orçamento vigente, tendo em vista
a padronização e adoção de novos critérios na classificação das receitas e despesas públicas, no âmbito do Município.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7º O Poder Executivo Municipal deverá adotar todas as medidas necessárias para compatibilizar a realização das despesas com a efetiva
arrecadação da receita, objetivando o seu equilíbrio e as limitações previstas na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e suas alterações
posteriores, sempre precedidas de autorização legislativa.
Art. 8º O Poder Executivo solicitará autorização para contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento básico, infraestrutura,
habitação em áreas de baixa renda e aquisição de máquinas e equipamentos para obras.
Art. 9º O Poder Executivo solicitará autorização legislativa para contrair financiamentos e realizar cessão de créditos com agências nacionais e
internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como para oferecer as contra garantias necessárias à
obtenção de garantia do Tesouro Nacional para realização destes financiamentos.
Art. 10 Integram esta Lei os seguintes anexos:
I - QDD – Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2022 – Orçamento Consolidado;
II - QDR – Quadro de Detalhamento da Receita – Exercício 2022 – Orçamento Consolidado;
III - Demonstrativo da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Econômicas – ANEXO I – Exercício 2022 – Orçamento Consolidado do
Município;
IV - Receita Segundo as Categorias Econômicas – ANEXO II – Exercício 2022 – Orçamento Consolidado do Município;
V - Natureza da Despesas – ANEXO II – Exercício 2022. Orçamento Consolidado do Município;
VI - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Órgão e Unidades – ANEXO VI – Exercício 2022 – Orçamento Consolidado;
VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades – ANEXO VII – Exercício 2022 – Orçamento Consolidado;
VIII - Demonstrativo de Programas por Projetos e Atividades – ANEXO VII – Exercício 2022 – Orçamento Consolidado;
IX - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas Conforme Vínculo com Recursos – ANEXO VIII – Exercício 2022 – Orçamento
Consolidado;
X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada – ANEXO X – Exercício 2022 – Orçamento Consolidado do Município;
XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – ANEXO XI – Exercício 2022 – Orçamento Consolidado do Município.
Art. 11 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, postergando-se os seus efeitos para o dia 1º de janeiro de 2022.
Monte Carmelo/MG, 21 de dezembro de 2021.
JOÃO BATISTA NUNES
Presidente

PROPOSIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 4.049 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021.
“Altera os arts. 1º e 2º da Lei Complementar nº 09, de 22 de dezembro de 2005”.
O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, APROVOU:
Art. 1º Os arts. 1º e 2º da Lei Complementar nº 09, de 22 de dezembro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Para efeitos de lançamento, a base de cálculo dos tributos municipais será de R$ 3,99 (três reais e noventa e nove centavos), que corresponde
ao valor da Unidade Fiscal Municipal (UFM) atualizado nos últimos 12 (doze) meses pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Art. 2º O valor fixado no art. 1º será atualizado anualmente, no mês de dezembro, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
mediante a expedição de Decreto pelo Poder Executivo Municipal.”
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor em 01 de janeiro de 2022.
Monte Carmelo/MG, 21 de dezembro de 2021.
JOÃO BATISTA NUNES
Presidente
PROPOSIÇÃO DE LEI Nº4.050 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021.

Pág. 6

“Dispõe sobre o Programa Municipal Adolescente Profissionalizante – PROMAP, na
forma que especifica”.
O povo do Município de Monte Carmelo, por seus representantes legais APROVOU a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 1º O Programa Municipal Adolescente Profissionalizante – PROMAP, vinculado à Secretaria Municipal de Inclusão Social, tem como
finalidade prestar assistência social e educacional aos adolescentes por meio de preparação e capacitação para o mercado de trabalho.
Parágrafo único. A formação técnico-profissional do adolescente efetivar-se-á mediante o desenvolvimento de atividades teóricas e práticas no
ambiente de trabalho, metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva.
Art. 2º Constituem objetivos do PROMAP:
I. proporcionar aos adolescentes contratados formação técnico-profissional, orientação e preparação para ingresso no mercado de trabalho;
II. estimular a inserção, reinserção e manutenção dos adolescentes no sistema educacional a fim de garantir seu processo de escolarização;
III. integrar o adolescente na sociedade;
IV. ofertar condições favoráveis ao bom exercício profissional e à formação direcionada ao desenvolvimento social e pessoal;
V. oportunizar aos adolescentes a contribuição no orçamento familiar;
VI. prestar assistência às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social.
CAPÍTULO II
Dos Critérios para Contratação
Art. 3º Os adolescentes com idade entre 14 (quatorze) e 17 (dezessete) anos deverão se cadastrar no Aplicativo Conecta Monte ou em outro aplicativo
que venha a substituí-lo, ou, ainda, na falta de qualquer ferramenta digital, presencialmente na Secretaria Municipal de Inclusão Social.
Art. 4º São requisitos para inserção no PROMAP:
I. idade entre 14 (quatorze) e 17 (dezessete) anos;
II. integrar, preferencialmente, família com renda per capita de até ½ (meio) salário mínimo ou renda familiar de até 03 (três) salários mínimos;
III. apresentar comprovação de matrícula e de frequência na educação básica da rede pública municipal ou estadual, ou ser bolsista integral da rede
privada;
IV. não manter qualquer tipo de vínculo empregatício ou de prestação de serviço formal;
V. residir no Município de Monte Carmelo;
VI. ser aprovado na triagem realizada por Assistente Social e Psicóloga das unidades da Proteção Social Básica e Especial, na forma do art. 6º.
Parágrafo único. A idade máxima prevista no inciso I do art. 4º não se aplica aos adolescentes com deficiência.
Art. 5º Constituem critérios de prioridade para inserção no PROMAP, desde que atendidos os critérios descritos no art. 4º:
I.

ser proveniente de família abaixo do nível de pobreza ou sem comprovação de renda;

II.

estar inserido em família com situação de vulnerabilidade e/ou risco social;

III.

possuir Cadastro Único ou ser beneficiário de programas sociais de transferência de renda;

IV.

possuir deficiência, observado o grau de dificuldade e compatibilidade para o exercício das atividades do PROMAP;

V.

ter ou estar cumprindo medidas de liberdade assistida, prestação de serviços à comunidade ou outras medidas socioeducativas previstas no

Estatuto da Criança e do Adolescente.
CAPÍTULO III
Do Processo de Seleção
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Art. 6º Os adolescentes cadastrados serão selecionados por ordem cronológica do ato de cadastro, desde que atendam aos requisitos previstos no
art. 4º, observados os critérios de prioridade constantes no art. 5º.
§1º A seleção dos adolescentes ficará condicionada à triagem realizada por Assistente Social e Psicóloga das unidades da Proteção Social Básica e
Especial.
§2º Para fins no disposto do §1º será realizada visita domiciliar com a finalidade de aferir o cumprimento dos requisitos necessários.
Art. 7º A lista de classificação conterá o nome, a data de nascimento e a data de cadastro dos adolescentes e será disponibilizada no aplicativo
Conecta Monte, ou outro que venha a substituí-lo, e no site da Prefeitura Municipal de Monte Carmelo.
Parágrafo único. A lista será atualizada mensalmente com a finalidade de eliminar o cadastro daqueles que completarem 18 (dezoito) anos e de
incluir os novos classificados.
CAPÍTULO IV
Dos Direitos, Deveres, Proibições e Penalidades
Art. 8º São direitos dos adolescentes contratados:
I.

receber tratamento digno e respeitoso;

II.

ter acesso à profissionalização efetiva e à proteção no trabalho;

III.

frequentar os cursos de capacitação profissional oferecidos;

IV.

perceber bolsa-auxílio.

Art. 9º São deveres dos adolescentes contratados:
I.

frequentar a escola e comprovar aproveitamento mínimo de 75% (setenta e cinco por cento);

II.

exercer com zelo e dedicação as atribuições que lhe forem conferidas;

III.

tratar com urbanidade as pessoas;

IV.

cumprir as solicitações dos superiores, exceto quando forem manifestamente ilegais;

V.

ser assíduo e pontual no serviço e nos cursos ofertados;

VI.

guardar sigilo sobre assuntos das repartições;

VII.

manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

VIII.

frequentar cursos profissionalizantes, quando solicitado, e comprovar aproveitamento mínimo exigido para aprovação;

IX.

usar o uniforme fornecido gratuitamente pela Prefeitura Municipal;

X.

assinar a folha de frequência e encaminhá-la ao coordenador(a) do PROMAP, com o visto do superior hierárquico, até o 5º (quinto) dia do

mês;
XI.

devolver o uniforme ao término do contrato.

Art. 10 Ao adolescente do PROMAP é proibido:
I. ausentar-se sem prévia autorização do chefe imediato ou coordenador do PROMAP;
II. desempenhar funções ou atividades alheias às suas atribuições durante o expediente;
III. promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;
IV. agir de forma desidiosa;
V. exercer quaisquer atividades manifestamente incompatíveis com o trabalho ou curso;
VI. recusar-se a atualizar seus dados cadastrais, quando solicitado;
VII. usar excessivamente aparelhos celulares, sonoros, fotográficos e quaisquer outros que atrapalhem ou impeçam as atividades práticas e teóricas;
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VIII. apresentar-se em estado de embriaguez ou sob efeito de substância entorpecente ou psicotrópica, desde que não seja por recomendação médica
devidamente justificada.
Art. 11 São penalidades disciplinares aplicáveis aos adolescentes contratados, mediante comunicação prévia do responsável pelo adolescente:
I. advertência;
II. suspensão;
III. exclusão do PROMAP.
§1º Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço
prestado, o aperfeiçoamento do adolescente no PROMAP e os antecedentes funcionais.
§2º A advertência será aplicada por escrito nos casos de violação dos deveres constantes no art. 9º, incisos I ao X, e das proibições constantes no art.
10, incisos I a VII.
§3º A suspensão será aplicada em caso de reincidência nas faltas punidas com a advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem
infração sujeita à penalidade de exclusão do PROMAP.
§4º O período de suspensão será de 05 (cinco) a 30 (trinta) dias e deverá ser fixado de acordo com a gravidade e as consequências do ato praticado.
§5º Durante o período de suspensão o adolescente não fará jus à bolsa-auxílio.
§6º A penalidade de exclusão será aplicada:
I. em caso de reincidência na penalidade de suspensão;
II. quando inobservado o dever funcional previsto no inciso I do art. 9º;
III. em caso de violação da proibição prevista no inciso VIII do art. 10.
Art. 12 A aplicação de quaisquer das penalidades previstas nesta Lei ficará condicionada à observância dos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, com a abertura do processo administrativo correspondente.
CAPÍTULO V
Do Contrato de Aprendizagem
Art. 13 A relação de trabalho será formalizada mediante contrato de aprendizagem por prazo determinado, na forma escrita.
§1º A manutenção do contrato ficará condicionada à matrícula e frequência do adolescente na escola, caso não haja concluído o ensino médio.
§2º A inscrição, a frequência e o aproveitamento mínimo necessário à aprovação constituirão requisitos para permanência no PROMAP quando
forem disponibilizados cursos de formação e capacitação profissional.
§3º O contrato conterá obrigatoriamente a qualificação e assinatura do adolescente, de seu respectivo responsável, do coordenador(a) do PROMAP
e de 02 (duas) testemunhas.
Art. 14 São hipóteses de extinção do contrato de aprendizagem:
I.

fim da vigência, salvo quando se tratar de contratado com deficiência;

II.

aplicação da penalidade de exclusão do PROMAP;

III.

a pedido do adolescente;

IV.

quando o contratado completar 18 (dezoito) anos, salvo se deficiente.

Art. 15 A Secretaria Municipal de Inclusão Social emitirá certificado de participação no PROMAP após a extinção do contrato de aprendizagem.
CAPÍTULO VI
Do Prazo
Art. 16 O contrato de aprendizagem vigorará por 12 (doze) meses, resguardados os direitos previstos na CLT e no Decreto Federal nº 9.579/2018,
vedada a prorrogação e a recontratação de adolescentes que houverem participado do programa.
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Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se aos contratos vigentes, os quais deverão ser rescindidos caso estejam em vigor há mais de 12 (doze)
meses, desde que devidamente observadas as hipóteses de extinção do contrato.
CAPÍTULO VII
Das Atividades Práticas e Teóricas
Art. 17 A Secretaria Municipal de Inclusão Social, por meio do(a) coordenador(a) do PROMAP, elaborará programa específico de orientação teórica
com a abordagem dos seguintes aspectos:
I. inclusão digital;
II. noções gerais de rotina de trabalho;
III. apoio à elevação da escolaridade, com reforço em gramática, redação e leitura, conhecimentos gerais e matemática básica;
IV. cidadania, ética e valores humanos, mediante o oferecimento de atividades que alcancem as questões relacionadas à saúde, relações interpessoais,
educação socioambiental, protagonismo juvenil e projeto de vida;
V.

convívio social, comunitário e familiar.

Art. 18 A capacitação teórica dos adolescentes poderá ocorrer por meio do oferecimento de cursos oferecidos por instituições de ensino e de
qualificação técnica.
Art. 19 As atividades teóricas não poderão ultrapassar o prazo de vigência do contrato.
Art. 20 As atividades práticas serão desenvolvidas:
I.

nos órgãos integrantes da Administração Pública Direta e Indireta;

II.

no Poder Legislativo;

III.

no Poder Judiciário;

IV.

em outros órgãos públicos e entidades sem fins lucrativos, governamentais ou não-governamentais, observados os critérios de conveniência

e oportunidade da Administração Pública Municipal;
Parágrafo único. É vedado designar o adolescente para desempenhar qualquer atividade de chefia, coordenação e direção que caracterizem
responsabilidade pelo órgão ou entidade.
CAPÍTULO VIII
Das Vagas, da Bolsa-auxílio e dos Direitos Trabalhistas
Art. 21 O PROMAP contará com o número máximo de 50 (cinquenta) vagas, resguardado o percentual de 10% (dez por cento) para adolescentes
com deficiência.
Art. 22 Os adolescentes contratados farão jus à bolsa-auxílio no valor do salário mínimo hora previsto no §2º do art. 428 da CLT.
Art. 23 A jornada de trabalho do adolescente não excederá 06 (seis) horas diárias, vedada a prorrogação ou compensação de jornada.
Art. 24 A jornada de trabalho do adolescente compreenderá as horas destinadas às atividades teóricas e práticas, simultâneas ou não, e caberá à
entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica estabelecê-las no plano do curso.
Art. 25 As férias dos contratados, se for o casso, deverão coincidir, preferencialmente, com as férias escolares.
CAPÍTULO IX
Da Coordenação do PROMAP
Art. 26 A coordenação do PROMAP será desempenhada por servidor lotado na Secretaria Municipal de Inclusão Social e designado por portaria.
Art. 27 São atribuições do Coordenador do PROMAP:
I. fiscalizar o cumprimento integral desta Lei;
II. aplicar as penalidades previstas, quando for o caso;
III. receber a folha de frequência;
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IV. manter comunicação com o responsável do setor em que o adolescente desempenha suas atribuições práticas;
V. firmar contrato de aprendizagem com o adolescente e o responsável;
VI. emitir o certificado de participação no PROMAP;
VII. solicitar mensalmente o pagamento da bolsa-auxílio ao Setor de Contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda.
CAPÍTULO X
Das Disposições Finais
Art. 28 O PROMAP manterá cadastro de funcionamento no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, competindo
à Secretaria Municipal de Inclusão Social enviar relatórios informativos para conhecimento e fiscalização.
Art. 29 As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da Secretaria Municipal de Inclusão Social.
Art. 30 Revoga-se a Lei Municipal n° 1.298, de 28 de dezembro de 2015.
Art. 31 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo/MG, 21 de dezembro 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
EM BRANCO
1.15- DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES A TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA OU REUNIÃO DOS VEREADORES
EM BRANCO
1.16 – ATA DAS REUNIÕES
Ata da 39ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais. Aos quatorze dias do mês de dezembro 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 e leitura de texto bíblico, foi feito a chamada dos senhores vereadores
e estando ausente apenas a vereadora Soraya Teresinha Brandão Vieira, por motivo de saúde, o Senhor Presidente determinou a leitura da ata da
reunião anterior, que após lida foi aprovada, passando-se a leitura das correspondências recebidas. Projeto de Lei nº 4.047/2021, de autoria do Poder
Executivo, que explicita a incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre o monitoramento e rastreamento de veículo
e carga, aprovado em 1º e 2º turnos por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo nº 186/2021, de autoria do vereador Carlos Alexandre Cunha,
que concede a Ordem Municipal do Mérito Jurídico Camilo Machado de Miranda, a Dra. Tânia Aparecida Pena Silva e dá outras providências.
Colocado em discussão e votação o projeto foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar e cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradeceu a presença de todos, em especial dos senhores vereadores e encerrou a reunião. Eu, Luciano Limírio de Carvalho, Secretário
"ad hoc”, lavrei a presente ata em 14 de dezembro 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
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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
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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