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LEI Nº 1563, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019.
“Cria o Programa Geloteca – Biblioteca Geladeira Legal, que visa proporcionar o acesso a livros gratuitamente em logradouros públicos”.
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 criado o Programa Geloteca – Biblioteca Geladeira Legal.
Art. 2º. As geladeiras serão grafitadas para que sirvam também de expositores de arte.
§1º- A Geloteca – Biblioteca Geladeira Legal será inserida, com autorização do órgão público responsável, em logradouros públicos contendo livros
disponíveis da população.
§2º- Ficando os livros a disposição da população podendo pegar emprestado e devolver ao término da leitura, para que outros leitores possam
usufruir dos livros.
§3º- Os leitores poderão fazer doações de livros que não lhes são úteis.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carmelo, 05 de novembro de 2019
SAULO FALEIROS CARDOSO
Prefeito Municipal
IOLANDA GOMES SUNAHARA
Procuradora Geral do Município
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO – MG. RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO. PROCESSO Nº 100/2019 –
CREDENCIAMENTO Nº 07/2019. Objeto: Refere-se ao processo de seleção e credenciamento, sob a forma de Chamamento Público, para a
contratação de prestação de serviços, ações e atividades previstos na modalidade de atenção hospitalar, tais como clínica cirúrgica, clínica médica,
clínica obstétrica e ginecológica, clínica pediátrica, anestesiologia,
serviços de exames e apoio de diagnóstico no âmbito hospitalar em
consonância com as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde – SUS, com a disponibilização de, pelo menos, 02 (duas) equipes de médicos,
com 04 (quatro) profissionais cada, 24 (vinte e quatro) horas por dia, para permanecerem de plantão como equipe de suporte à Rede Municipal de
Saúde e ao Pronto Socorro Municipal, quanto às urgências e emergências no Município de Monte Carmelo e, nos casos de disponibilização de
serviços de avaliação de risco cirúrgico (item 02 do Termo de Referência), bem como para tratamento clínico e cirúrgico das especialidades em
cardiologia, anestesiologia, otorrinolaringologia, vascular, gastroenterologia, geral, urologia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, ortopedia e
traumatologia, visando minimizar o déficit de leitos existentes e diminuir a necessidade de encaminhamentos de pacientes para outros Municípios,
nos termos deste Edital e seus Anexos. A Comissão Permanente de Licitação, torna público o Resultado do Julgamento de Habilitação referente ao
Processo nº 100/2019 – Credenciamento nº 07/2019. Empresa: Hospital e Maternidade Virgilio Rosa Ltda, CNPJ: 25.984.468/0001-33 –
INABILITADA, data: 06/11/2019. Monte Carmelo, 07 de novembro de 2019. Iscleris Wagner Gonçalves Machado – Presidente da CPL.
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