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Araporã-MG, 17 de julho de 2017.

DECRETO Nº 3131/2017
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO
DE SERVIDOR COMISSIONADO E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS.

I.

REPRESENTANTES
GOVERNAMENTAIS

Secretaria Municipal de Saúde
Suplente: Juliana Fernandes da Silva

A Prefeita Municipal de
Araporã, Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais,
Considerando o disposto na Lei
Complementar Municipal nº. 093/2016, de
21 de Dezembro de 2016, que dispõe sobre
a reestruturação administrativa do Poder
Executivo do Município de Araporã ;
DECRETA
Art.1º - Fica exonerado do cargo em
comissão de Coordenador de Jornalismo e
Publicidade Institucional, o Sr. Reinaldo
Abdo Rodrigues

II.

REPRESENTANTES DA
SOCIEDADE CIVIL
Rotary Club de Araporã

Suplente: Damares Garcia do Nascimento
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data
de
sua
publicação,
revogando
as
disposições em contrário.
Gabinete
da Prefeita Municipal
de
Araporã/MG, aos 23 dias do mês de junho
de 2017.

Art. 2º - Esse decreto entra em vigor
na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita Municipal de AraporãMG, ao 20 dia do mês de junho de 2017.

RENATA CRISTINA SILVA BORGES
Prefeita Municipal

RENATA CRISTINA SILVA BORGES
Prefeita Municipal de Araporã

DISPÕE SOBRE AS NOMEAÇÕES DOS
MEMBROS
DAS
COMISSÕES
DE
GRATIFICAÇÃO
DO
GRAR-MARCO
REGULATÓRIO DO MUNICIPIO DE
ARAPORÃ.

DECRETO Nº3132/2017
DISPÕE SOBRE A SUBSTIUIÇÃO DE
MEMBROS
PARA
COMPOR
O
CONSELHO
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
A Prefeita Municipal de Araporã, no uso de
suas atribuições legais, e Considerando que
o Conselho Municipal de Assistência Social
– CMAS é uma exigência contida na Lei
Municipal nº 1070/2014.
DECRETA:
Art. 1º - Ficam designadas para compor o
Conselho Municipal de Assistência Social,
as seguintes Pessoas:

DECRETO Nº3133/2017

A Prefeita Municipal de Araporã,
Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando o disposto da
gratificação mensal denominada “GRATMARCO
REGULATÓRIO”
paga
aos
membros titulares das comissões de seleção
de chamamento público e de monitoramento
e avaliação e aos gestores das parcerias de
que trata o marco regulatório das
organizações da sociedade civil, conforme a
Lei Federal n. 13.019/2014, aplicada no
âmbito do município de Araporã – MG.
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Araporã-MG, 17 de julho de 2017.

DECRETA:

Considerando a Lei Municipal nº
1.211/2017 de 19 de Junho de 2017;

Art 1º - Ficam nomeados os
membros que constituirão a Comissão de
seleção de chamamento público e Comissão
de Monitoramento e Avaliação das
Parcerias,
em
atendimento
(Marco
Regulatório das Organizações da Sociedade
Civil Coordenadoria Municipal de Defesa
Civil) – COMDEC;

Considerando, atender o disposto
pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais, no que tange as despesas de
concessão de diária de viagem de
servidores que se deslocarem do Município
a serviço, bem como existência de Lei e ato
normativo próprio que a regulamenta.

Comissão de Seleção de Chamamento
Publico;

A Prefeita Municipal, no uso de suas
atribuições e na forma da Lei:

Neusa Ribeiro Fernandes Alves
Gefferson José Silva
Edna Aparecida Américo
Naiara Costa Vilela

D E C R E T A:

Comissão de Monitoramento e Avaliação
das Parcerias;
Eliane Dias Gomes
Vilcilene Fernandes da Silva
Jordana Inácio Ferreira Borges
Niucélia de Fátima Silva
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a partir de 01 de junho de 2017,
revogando as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de
Araporã-MG, ao 26 dias do mês de junho de
2017.
RENATA CRISTINA SILVA BORGES
Prefeita Municipal
DECRETO Nº 3134/2017
“DISPÕE SOBRE REGULAMENTAÇÃO DA
1.211/2017, QUE TRATA DO REGIME DE

LEI Nº

CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE AGENTES POLÍTICOS
E SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ ”.

Art. 1º - Fica
regulamentada a concessão de diárias de
viagem, observando-se o disposto da Lei
1.211/2017.
Art. 2º - Fica
delegada aos Secretários Municipais a
competência para autorização de diárias de
viagem, de que trata o artigo 4º, da Lei
Municipal nº. 1.211/2017.
§ 1º - As diárias concedidas aos secretários
Municipais deverão ser autorizadas pelo
Chefe do Poder Executivo, e posteriormente
deverão ser encaminhadas ao controle
interno para despacho.
§ 2º - As diárias somente serão concedidas
após autorização da autoridade competente
e respectivo despacho da diretoria do
Controle Interno.
Art.
3º
A
utilização de transporte aéreo em viagens
dependerá de prévia autorização do Chefe
do Poder Executivo Municipal e da
observância das disposições constantes na
Lei nº 1.211/17.
Parágrafo único - As despesas com táxi
deverão ser comprovadas através de recibo
em nome da Prefeitura do Município de
Araporã, devendo conter placa do veículo,
itinerário percorrido, data e assinatura do
motorista (do táxi).

Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Turismo, Relações Institucionais e
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Art. 4º - O servidor
poderá receber, por adiantamento, o
equivalente ao valor das diárias recebidas,
limitado ao montante de 05 (cinco) diárias.
Parágrafo Único - O adiantamento que
exceder o limite referido no caput deste
artigo poderá ser autorizado mediante
justificativa fundamentada do (a) Secretário
(a) responsável pela pasta na qual o servidor
é lotado.
Art. 5º - São
competentes para aprovar as despesas de
viagem, o Prefeito Municipal e/ou o (a)
Secretário (a) Municipal gestor da respectiva
pasta, com o devido despacho da Diretoria
de Controle Interno, conforme o artigo 4º da
Lei 1.211/2017.
Art.
6º
O
Requerimento de viagem deverá ser
entregue na Diretoria de Controle Interno,
devidamente preenchido e assinado pela
autoridade competente para autorização,
bem como pelo servidor requerente.
Posteriormente, o Controle Interno fará o
despacho e encaminhará a Secretaria
Municipal de Finanças, para que o
pagamento seja efetuado.
Art. 7º – Quando o
relatório de viagem previsto no art.11 da Lei
1.211/2017 não for apresentado no prazo
máximo de 05 (cinco) dias, ficará vedado
nova autorização de viagem, sob pena de
desconto em folha de pagamento referente
ao valor das diárias e/ou do adiantamento,
limitado a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos do servidor, sem prejuízo das
demais sanções previstas na lei.
Art. 8º - Nas
hipóteses do art.2º § 4º da Lei 1.211/2017, o
reembolso ficará limitado ao valor máximo
de R$ 20,00 (vinte reais) com a rigorosa
apresentação do cupom fiscal.
Parágrafo Único – Nas hipóteses de
reembolso, será utilizado formulário próprio.
E deverá ser cumprido os mesmo trâmites
do relatório com viagem, com a devida
aprovação da autoridade competente.

Araporã-MG, 17 de julho de 2017.
Art. 9º - Situações
excepcionais deverão ser encaminhadas
para exame da Diretoria de Controle Interno.
Art. 10 - Este decreto
entra em vigor na data de sua publicação
revogando as disposições em contrário.
Araporã-MG, 05 de Julho de 2017.
RENATA CRISTINA SILVA BORGES
Prefeita Municipal
DECRETO Nº 3135/2017
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO
DE SERVIDOR COMISSIONADO E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS.
A Prefeita Municipal de
Araporã, Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais,
Considerando o disposto na Lei
Complementar Municipal nº. 093/2016, de
21 de Dezembro de 2016, que dispõe sobre
a reestruturação administrativa do Poder
Executivo do Município de Araporã ;
DECRETA:
Art.1º - Fica exonerado do cargo em
comissão de Assessor de Apoio, a Sra.
Cleudy Silva Vilela .
Art. 2º - Esse decreto entra em vigor
na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita Municipal de
Araporã-MG, aos 05 dia do mês de julho de
2017.
RENATA CRISTINA SILVA BORGES
Prefeita Municipal de Araporã
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Araporã-MG, 17 de julho de 2017.

DECRETO 3136/2017
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO
SERVIDOR
COMISSIONADO
E
OUTRAS PROVIDENCIAS.

reestruturação administrativa do
Executivo do Município de Araporã ;
DE
DÁ

A Prefeita Municipal de Araporã,
Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando o disposto na Lei
Complementar Municipal nº. 093/2016, de 21
de Dezembro de 2016, que dispõe sobre a
reestruturação administrativa do Poder
Executivo do Município de Araporã ;
DECRETA:
Art.1º - Fica exonerado do cargo em
comissão de Chefe de Seção de Controle de
Zoonoses e Inspeção Animal a Sra.
Fernanda Meiriele dos Santos
Art. 2º - Esse decreto entra em vigor
na data de sua publicação.
Gabinete

da

Prefeita

Municipal

de

Araporã-MG, aos 05 dia do mês de julho de
2017.
RENATA CRISTINA SILVA BORGES
Prefeita Municipal de Araporã
DECRETO Nº 3137/2017
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO
DE SERVIDOR COMISSIONADO E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS.
A Prefeita Municipal de Araporã,
Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais,
Considerando o disposto na Lei
Complementar Municipal nº. 093/2016, de 21
de Dezembro de 2016, que dispõe sobre a

Poder

DECRETA:
Art.1º - Fica exonerado do cargo em
comissão de Gerente de Fiscalização de
Feiras Livres, o Sr. Cleber Montes Moreira.
Art. 2º - Esse decreto entra em vigor
na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita Municipal de
Araporã-MG, aos 05 dia do mês de julho de
2017.

RENATA CRISTINA SILVA BORGES
Prefeita Municipal de Araporã
DECRETO Nº 3138/2017
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO
SERVIDOR
COMISSIONADO
E
OUTRAS PROVIDENCIAS.

DE
DÁ

A Prefeita Municipal de
Araporã, Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais,
Considerando o disposto na Lei
Complementar Municipal nº. 093/2016, de
21 de Dezembro de 2016, que dispõe sobre
a reestruturação administrativa do Poder
Executivo do Município de Araporã ;
DECRETA:
Art.1º - Fica exonerado do cargo em
comissão de Gerente de Arquivo Geral, o Sr.
Rogério Alves de Oliveira .
Art. 2º - Esse decreto entra em vigor
na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita Municipal de
Araporã-MG, aos 05 dia do mês de julho de
2017.
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Araporã-MG, 17 de julho de 2017.

RENATA CRISTINA SILVA BORGES
Prefeita Municipal de Araporã
DECRETO Nº 3139/2017
DISPÕE
SOBRE
NOMEAÇÃO
SERVIDOR COMISSIONADO E
OUTRAS PROVIDENCIAS.

DE
DÁ

A Prefeita Municipal de Araporã,
Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais;
Considerando o disposto na Lei
Complementar Municipal nº. 093/2016, de
21 de Dezembro de 2016, que dispõe sobre
a reestruturação administrativa do Poder
Executivo do Município de Araporã

Art. 2º - Esse decreto entra em vigor
na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita Municipal de
Araporã-MG, aos 05 dia do mês de julho de
2017.
RENATA CRISTINA SILVA BORGES
Prefeita Municipal de Araporã

DECRETA:
Art 1º - Fica nomeada para ocupar o
cargo Assessor de Apoio a Sra. Julia Borges
Santos.
Art 2º - Esse decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrario.
Gabinete da Prefeita Municipal de AraporãMG, aos 05 dias do mês de Julho de 2017.
RENATA CRISTINA SILVA BORGES
Prefeita Municipal
Nº 3140/2017
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO
SERVIDOR
COMISSIONADO
E
OUTRAS PROVIDENCIAS.

manutenção da Escola Municipal de
Formação Técnica Profissional desta
Municipalidade;
D
DECRETA:
D
Art.1º - Fica exonerado do cargo em
comissão de Coordenador de curso o Sr.
José Mendes Cardoso

DE
DÁ

A Prefeita Municipal de
Araporã, Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais,
Considerando o disposto na Lei
Ordinária Municipal nº561/2005, de 18 de
julho de 2005, que dispõe da criação e

Decreto nº 3141 /2017
Aposentadoria
Voluntária
por
idade
proporcional ao tempo de contribuição do
servidor OFENILDA DA SILVA FERREIRA,
é dá outras providências.
A Prefeita do Município de
Araporã, Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, nos termos do artigo
40, § 1, inciso III, alínea “b” da Constituição
Federal, combinado com artigo 23, da Lei
Municipal n. 556/2005 de 18 de junho de
2005, que reformulou o Regime Próprio de
Previdência Social do Município de Araporã,
DECRETA:
Art. 1º - Fica
aposentado por idade com proventos
proporcionais, OFENILDA DA SILVA
FERREIRA, inscrito no CPF n. 677.044.84672, portadora do documento de Identidade n.
M – 5.747.036 SSP/MG, servidor desta
municipalidade, ocupante do cargo de
Costureira, matricula n. 369, lotada da
Secretária de Ação Social, Habitação e
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Araporã-MG, 17 de julho de 2017.

Defesa Civil, em atividade no CRAS, sendo
que
o
provento
terá
a
seguinte
discriminação:

A Prefeita Municipal de Araporã,
Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais;

COMPROSIÇÃO DOS
PROVENTOS
Última remuneração
Média aritmética dos salários
de contribuição
Renda Mensal Inicial
(proporcional média
7112/10.950*1.077,28)
Complemento Constitucional
Salário Beneficio

Considerando o disposto na Lei
Complementar Municipal nº. 093/2016, de
21 de Dezembro de 2016, que dispõe sobre
a reestruturação administrativa do Poder
Executivo do Município de Araporã

VALOR
R$ 1.817,25
R$ 1.077,28
R$ 699,69

DECRETA:
R$ 237,31
R$ 937,00

Art. 2º - A
aposentadoria enquadra-se no artigo 40, §
1º, inciso III, alínea “b” da Constituição
Federal, redação dada pelas Emendas
Constitucionais 20/98 e 41/03, sendo que o
reajuste do provento será feito conforme o §
8º do mesmo artigo, ou seja, reajustado de
modo a preservar-lhe o valor real.
Art. 3º - O
pagamento do benefício de Aposentadoria
fica cargo do Instituto Municipal de
Previdência de Araporã – IMPA, conforme a
Lei Municipal n. 556/2005 e suas respectivas
alterações.
Art. 4º - Este
decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.
Publique-se, Registra-se e Cumprase
Gabinete da Prefeita municipal de Araporã,
aos 10 de julho de 2017.
RENATA CRISTINA SILVA BORGES
Prefeita Municipal

Art 2º - Esse decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrario.
Gabinete da Prefeita Municipal de AraporãMG, aos 10 dias do mês de Julho de 2017.
RENATA CRISTINA SILVA BORGES
Prefeita Municipal
DECRETO Nº 3143/2017
INSTITUI O GRUPO DE TRABALHO
INTERSETORIAL MUNICIPAL – GTI-M DO
PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA – PSF,
NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.
A Prefeita Municipal de Araporã,
Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais; considerando que o
Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal –
GTI-M será composta pelos representantes
das Secretarias Municipal de Educação e
Cultura e Secretaria Municipal Saúde;
Decreta;

DECRETO Nº 3142/2017
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO
SERVIDOR COMISSIONADO E
OUTRAS PROVIDENCIAS.

Art 1º - Fica nomeado para ocupar o
cargo em comissão de Gerente de
Fiscalização de Feiras Livres, o Sr.
Sebastião Reis da Silva.

DE
DÁ

Art. 1º -Fica instituído o Grupo de
Trabalho Intersetorial Municipal – GTI-M,

Secretaria Municipal de Desenvolvimento
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Comunicação

Página 6

Ano: 01 / Edição: 11
com objetivo de implantar, implementar e
monitorar o Programa Saúde na Escola.
Art. 2° - O Grupo de Trabalho
Intersetorial Municipal – GTI-M tem por
finalidade desenvolver ações articuladas e
integradas permanentes da educação e da
saúde,
proporcionando
melhoria
da
qualidade de vida, contribuindo para a
formação integral dos estudantes por meio
de ações de promoção, prevenção e
atenção à saúde, com vistas ao
enfrentamento das vulnerabilidades que
comprometem o pleno desenvolvimento de
crianças e jovens da rede pública de ensino.
Representantes da Secretaria Municipal da
Educação e Cultura:
Cilma Laine Santos Ribeiro -Secretaria de
Educação
Marlon Ferreira Duarte- Assistente
administrativo
Percilvania Estrela de Oliveira- Diretora
Escola
Representantes da Secretaria Municipal de
Saúde:
Roberto Wanderley do NascimentoSecretario de Saúde
Maria Luiza Valentim Arruda - Coordenadora
da Atenção Básica
Débora Ribeiro Galé - Diretora da vigilância
sanitária e epidemiologia
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data
da publicação.
Gabinete da Prefeita Municipal de
Araporã, aos 10 dias do mês de julho de
2017
RENATA CRISTINA SILVA BORGES
Prefeita Municipal

Araporã-MG, 17 de julho de 2017.
DECRETO 3144/2017
DISPÕE
SOBRE
NOMEAÇÃO
DE
SERVIDORES COMISSIONADOS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Prefeita Municipal de Araporã,
Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais;
Considerando
o
disposto
na
Lei
Complementar Municipal nº. 093/2016, de
21 de Dezembro de 2016, que dispõe sobre
a reestruturação administrativa do Poder
Executivo do Município de Araporã.
DECRETA:
Art 1º - Fica nomeada para ocupar o
cargo de Coordenador de Jornalismo e
Publicidade Institucional a Sra. Fernanda
Meiriele dos Santos.
Art. 2º - Este Decreto retroage os
efeitos financeiros para o dia 06 de julho de
2017.
Gabinete da Prefeita Municipal de Araporã,
aos 10 dias do mês de julho de 2017
RENATA CRISTINA SILVA BORGES
Prefeita Municipal

DECRETO 3145/2017
DISPÕE
SOBRE
NOMEAÇÃO
DE
SERVIDORES COMISSIONADOS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Prefeita Municipal de Araporã,
Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições legais;
Considerando o disposto na Lei
Complementar Municipal nº. 093/2016, de
21 de Dezembro de 2016, que dispõe sobre
a reestruturação administrativa do Poder
Executivo do Município de Araporã.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento
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DECRETA:
Art 1º - Fica nomeada para ocupar o
cargo de Chefe de Seção de Controle de
Zoonoses e Inspeção Animal a Sra. Cleudy
Silva Vilela.
.
Art. 2º - Este Decreto retroage os
efeitos financeiros para o dia 06 de julho de
2017.

Araporã-MG, 17 de julho de 2017.
GESTORES para sua melhor utilização e
acesso a portal de conteúdos adicionais
para alunos, professores e gestores do
Município de Araporã/MG:
I – Cilma Laine Santos Ribeiro
II – Eliana Batista Machado
III –Lecione Barreto

Gabinete da Prefeita Municipal de Araporã,
aos 10 dias do mês de julho de 2017.

Art. 2º. Os trabalhos da equipe
técnica pedagógica deverão ocorrer dentro
dos preceitos normativos da legislação
pertinente, bem como dos termos do Edital
da licitação Tomada de Preços n.º 003/2017.

RENATA CRISTINA SILVA BORGES
Prefeita Municipal

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor
na data de sua publicação.

DECRETO Nº 3146/2017
Dispõe sobre nomeação de servidores da
Secretaria Municipal de Educação para
composição
de
equipe
técnica
pedagógica responsável pela análise de
proposta técnica da licitação modalidade
Tomada de Preços nº 003/2017
A Prefeita Municipal de
Araporã/MG, no uso de suas atribuições
legais, nos termos do Art. 65, Inciso VI da
LOM,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam designados os
seguintes servidores da Secretaria Municipal
de Educação e Cultura para comporem a
equipe técnica pedagógica responsável pela
análise e avaliação das propostas técnicas
da licitação modalidade Tomada de Preços
nº 003/2017, Processo Licitatório nº
108/2017, cujo objeto trata da AQUISIÇÃO
DE SISTEMA DE ENSINO COM O
FORNECIMENTO
DE
MATERIAL
DIDÁTICO,
PARA
ALUNOS
E
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
(2 A 5 ANOS), ACOMPANHADO DE
ORIENTAÇÃO
PEDAGÓGICA
CONTINUADA AOS PROFESSORES E

Gabinete
da Prefeita Municipal
Araporã/MG, 10 de julho de 2017.

de

RENATA CRISTINA SILVA BORGES
Prefeita Municipal
PORTARIA Nº. 909/17
“Dispõe sobre a comissão organizadora do
16ª Festa do Peão de Boiadeiro ”.
A Prefeita Municipal de
Araporã, Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, nos termos do Art.
65 VI da Lei Orgânica do Município - LOM :
Considerando
a
necessidade de organização, gestão e
fiscalização para realização “16ª Festa do
Peão de Boiadeiro de Araporã, realizado nos
dias 11de Agosto a 13 de Agosto de 2017
pela Prefeitura Municipal de Arapoã- MG.
RESOLVE:
Art.1º - Fica nomeada a comissão
organizadora da 16ª Festa do Peão de
Boiadeiro de Araporã, sem remuneração,
constituída pelos seguintes membros;

Secretaria Municipal de Desenvolvimento
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Eduardo Ribeiro Borges – Presidente
Luiz Carlos Guerino – Vice Presidente
Waldemar Coelho Filho – Membro
Mauro Rodrigues da Silva – Membro
Hugo Leonardo Cruz– Membro
Carla Ferreira de Oliveira Teixeira – Membro
Fernando Faria – Membro
Sidney Vito dos Santos - Membro
Cleber Matias Ramos – Membro
Carlos Henrique S. da Silva – Membro
Marcio Vilela de Oliveira – Membro
Elias Castro Valentim – Membro
Geraldo Adriano Costa – Membro
Marcos Roberto de Oliveira Rodrigues –
Membro
Fernando Piere- Membro
Caricio Francisco da Silva - Membro
Elaine Aparecida Santos Oliveira – Membro
Art.2º - A Comissão
referida no artigo anterior ficará responsável
pela organização, gestão e fiscalização geral
do evento.

Araporã-MG, 17 de julho de 2017.
A Prefeita do Município de Araporã-MG., no
uso de suas atribuições legais e de acordo
com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, e suas alterações; e demais
normas correlatas vigentes;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear o senhor Célio Jose de
Souza, para atuar no acompanhamento e
fiscalização do Contrato Administrativo nº
266/2014, nos termos do Processo
Licitatório nº 04/2014 – Pregão Presencial nº
01/2014 realizado pelo Consórcio Público
Intermunicipal
de
Desenvolvimento
Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto
Paranaíba – CIDES, o qual o Município de
Araporã- MG., é ente consorciado.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação.
Araporã-MG,12 de julho de 2017.

Art.3º
Os
pagamento de despesas oriundas da
realização da 16ª Festa do Peão de
Boiadeiro de Araporã, somente serão feitos
pela Tesouraria do Município.
Gabinete da Prefeita Municipal de Araporã,
aos 10 dias do mês de Julho de 2017

Renata Cristina Silva Borges
Prefeita Municipal
PORTARIA Nº 910, DE 12 DE Julho DE
2017
NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO PARA
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº
266/2014, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO
DE ARAPORÃ-MG E A CONSTRUTORA
REMO LTDA.

Renata Cristina Silva Borges
Prefeita Municipal
LEI COMPLEMENTAR Nº 104/2017
“Altera a carga horária e o vencimento do
cargo de Assistente Social e dá outras
providências.”.
O povo do Município de
Araporã, Estado de Minas Gerais, por
seus representantes da Câmara Municipal
aprova e, eu, Prefeita Municipal, em seu
nome sanciono a seguinte Lei:
Art.1° - Fica alterada a carga
horária do cargo de Assistente Social,
prevista no Anexo (I-B) da
Lei
Complementar N.º (057/2009), de (08) de
(Outubro) de (2009). para 30 (trinta) horas
semanais.
Art. 2º - Fica alterado o valor
do vencimento base do cargo de
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Assistente Social, previsto no Anexo (IVB) da Lei complementar nº. (057/2009),
para R$ 2.447,44.
Parágrafo único - Fica alterado
o nível do vencimento do cargo de
Assistente Social, previsto no Anexo (I-B)
da Lei complementar nº. (057/2009), para
XII.
Art. 3° - As despesas
decorrentes desta Lei correrão à conta de
dotações
orçamentárias
próprias,
respeitados os limites estabelecidos pela
Lei Complementar Federal n.° 101, de 04
de maio de 2000.
Art. 4°. Esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.
Araporã - MG, 12 de julho de 2017.
Renata Cristina Silva Borges
Prefeita Municipal
Lei nº 1213/2017
“Dispõe sobre as Diretrizes Gerais para a
elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e
dá outras providências”
A PREFEITA MUNICIPAL
DE ARAPORA, ESTADO DE MINAS
GERAIS,
no
interesse
superior
e
predominante
do
Município
e
em
cumprimento
ao
Mandamento
Constitucional, estabelecido no §2º do Art.
165, da Carta Federal, em combinação com
a Lei Complementar nº 101/2000, de
04/05/2000, APROVA e Eu, na condição de
Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte
Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Araporã-MG, 17 de julho de 2017.
Art. 1º - Observar-se-ão,
quando da elaboração da Lei, de meios a
viger a partir de 1º de janeiro de 2018 e para
todo o exercício financeiro, as Diretrizes
orçamentárias estatuídas na presente Lei,
por mandamento do §2º do Art. 165 da nova
Constituição da República, bem assim da Lei
Orgânica do Município, em combinação com
a Lei Complementar nº 101/2000, que
estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal, compreendendo:
I - Orientação à elaboração
da Lei Orçamentária;
II - Diretrizes das Receitas; e
III - Diretrizes das Despesas;
Parágrafo
único.
As
estimativas das receitas e das despesas do
Município,
sua
Administração
Direta,
obedecerão aos ditames contidos nas
Constituições da República, do Estado de
Minas Gerais, na Lei Complementar nº
101/2000, na Lei Orgânica do Município, na
Lei Federal n. º 4.320/64 e alterações
posteriores, inclusive as normalizações
emanadas do Egrégio Tribunal de Contas
dos Municípios do Estado de Goiás e, ainda,
aos princípios contábeis geralmente aceitos.
SEÇÃO I
DA ORIENTAÇÃO À ELABORAÇÃO DA
LEI ORÇAMENTÁRIA
Art. 2º - A elaboração da
proposta orçamentária para o exercício de
2018, abrangerá os Poderes Legislativo e
Executivo, suas autarquias, fundações,
fundos e entidades da administração direta e
indireta,
assim
como
a
execução
orçamentária obedecerá às diretrizes gerais,
sem prejuízo das normas financeiras
estabelecidas pela legislação federal,
aplicável à espécie, com vassalagem às
disposições contidas no Plano Plurianual de
Investimentos e as diretrizes estabelecidas
na presente lei, de modo a evidenciar as
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políticas e programas de
governo,
formulados e avaliados segundo suas
prioridades.
Parágrafo único. É vedada,
na Lei Orçamentária, a existência de
dispositivos estranhos à previsão da Receita
e à fixação da Despesa, salvo se relativos à
autorização para abertura de Créditos
Suplementares e Contratação de Operações
de Crédito, ainda que por antecipação de
receita.
Art. 3º - A proposta
orçamentária para o exercício de 2018
conterá as prioridades da Administração
Municipal estabelecidas na lei Orçamentária
e deverá obedecer aos princípios da
universalidade, da unidade e da anuidade,
bem como identificar o Programa de
Trabalho a ser desenvolvimento pela
Administração.
Parágrafo
Único.
O
Programa de Trabalho, a que se refere o
presente artigo, deverá ser identificado, no
mínimo, ao nível de função e subfunção,
natureza da despesa, projeto atividades e
elementos a que deverá acorrer na
realização de sua execução, nos termos da
alínea “c”, do inciso II, do art. 52, da Lei
Complementar nº 101/2000, bem assim do
Plano
de
Classificação
Funcional
Programática, conforme dispõe a Lei nº
4320/64.
Art. 4º - A proposta parcial
das necessidades da Câmara Municipal será
encaminhada
ao
Executivo,
tempestivamente,
a
fim
de
ser
compatibilizada no orçamento geral do
município.
Art. 5º - A proposta
orçamentária para o exercício de 2018
compreenderá:
I – Mensagem;
II – Demonstrativos e anexos
a que se refere o art. 3º da presente lei;
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III - Relação dos projetos e
atividades, com detalhamento de prioridades
e respectivos valores orçados, de acordo
com a capacidade econômica - financeira do
Município.
Art. 6º - A lei Orçamentária Anual
autorizará o poder Executivo, nos termos do
artigo 7º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964, a abrir Créditos Adicionais,
de natureza suplementar, até o limite de
80% (oitenta por cento) do total da despesa
fixada na própria Lei, utilizando, como
recursos, a anulação de dotações do próprio
orçamento, bem como, 100% (cem por
cento) do excesso de arrecadação do
exercício, se houver, e, também, 100% (cem
por cento) do superávit financeiro, se
houver, do exercício anterior.
Art. 7º - O Município aplicará
25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, da
receita
resultante
de
impostos,
compreendida
a
proveniente
de
transferências,
na
manutenção
e
desenvolvimento do ensino.
Art. 8º - O Município
contribuirá com 20% (vinte por cento), das
transferências provenientes do ICMS, do
FPM, do IPVA, do ITR, da Lei de
Desoneração n. º 87/96 e do IPI/Exportação,
para formação do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica
“FUNDEB”, com aplicação, no mínimo, de
60% (sessenta por cento) para remuneração
dos profissionais do Magistério, em efetivo
exercício de suas atividades no ensino
básico público e, no máximo 40% (quarenta
por cento) para outras despesas.
Art. 9º - O Município aplicará
15% (quinze por cento), no mínimo, da
receita resultante de impostos e das
transferências constitucionais de que trata o
art. 158 e 159 da Constituição Federal, bem
como 100% (cem por cento) das Receitas
das transferências do Fundo Nacional da
Saúde repassadas diretamente ao Fundo
Municipal da Saúde, na Manutenção das
Ações Básicas da Saúde.
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SEÇÃO II
DAS DIRETRIZES DA RECEITA

Art. 10º - São receitas do
Município:
I

–

Os

tributos

de

sua

competência;
II – a quota de participação
nos Tributos arrecadados pela União e pelo
Estado de Minas Gerais;
III
–
o
produto
da
arrecadação do Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza, incidentes
na fonte, sobre rendimentos, a qualquer
título, pagos pelo Município, suas autarquias
e fundações;
IV – as multas decorrentes
de infrações de trânsito, cometidas nas vias
urbanas e nas estradas municipais;
V – as rendas de seus
próprios serviços;
VI – o resultado de
aplicações financeiras disponíveis no
mercado de capitais;
VII – as rendas decorrentes
do seu Patrimônio;
VIII
a
contribuição
previdenciária de seus servidores; e
IX – outras.
Art. 11 - Considerar-se-á,
quando da estimativa das Receitas:
I – os fatores conjunturais
que possam vir a influenciar os resultados
dos ingressos em cada fonte;
II – as metas estabelecidas
pelo Governo Federal para o controle da
economia com reflexo no exercício
monetário, em cortejo com os valores
efetivamente arrecadados no exercício de
2015 e exercícios anteriores;
III – o incremento do
aparelho arrecadador Municipal, Estadual e
Federal que tenha reflexo no crescimento
real da arrecadação;

IV – os resultados das
Políticas de fomento, incremento e apoio ao
desenvolvimento Industrial, agropastoril e
prestacional do Município, incluindo os
Programas, Públicos e Privados, de
formação e qualificação de mão-de-obra;
V – as isenções concedidas,
observadas as normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal, nos termos da Lei Complementar nº
101/2000, de 04/05/2000, publicada no
Diário Oficial da União em 05/05/2000;
VI – evolução da massa
salarial paga pelo Município, no que tange o
Orçamento da Previdência;
VII – a inflação estimada,
cientificamente, previsível para o exercício
de 2016;
VIII – outras.
Art. 12 - Na elaboração da
Proposta Orçamentária, as previsões de
receita observarão as normas técnicas
legais, previstas no art.12 da Lei
Complementar nº 101/2000, de 04/05/2000.
Parágrafo único. - A Lei
orçamentária:
I - corrigirá os valores das
dotações com a instituição de índice que
reflita a variação de preços de julho a
dezembro de 2016, e havendo necessidade,
a correção se fará também a cada trimestre,
a contar do mês de janeiro, utilizando-se
como forma de correção, sempre levando
em consideração os valores orçamentários
originais, atualizados;
II - autorizará a abertura de
créditos suplementares para reforço de
dotações orçamentárias, em percentual
máximo de até 80% (Oitenta Por Cento), do
total da despesa fixada, observados os
limites do montante das despesas de capital,
nos termos do inciso III, do artigo 167, da
Constituição Federal;
III - conterá reserva de
contingência, destinada ao:
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a)
Reforço de dotações orçamentárias
que se revelarem insuficiente no decorrer
do exercício de 2018, nos limites e formas
legalmente estabelecidas.
b)
Atendimento
de
passivos
contingentes e outros riscos e eventos
fiscais imprevistos.
IV - Autorizará a realização
de operações de créditos por antecipação da
receita até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do total da receita prevista,
subtraindo-se deste montante o valor das
operações de créditos, classificadas como
receita.
Art. 13 - A receita deverá estimar a
arrecadação de todos os tributos de
competência municipal, assim como os
definidos na Constituição Federal.
Art. 14 - Na proposta
orçamentária a forma de apresentação da
receita deverá obedecer à classificação
estabelecida na Lei nº 4.320/64 e na
legislação estabelecida pela Secretaria do
Tesouro Nacional.
Art. 15 - O orçamento
municipal deverá consignar como receitas
orçamentárias todos os recursos financeiros
recebidos pelo Município, inclusive os
provenientes de transferências que lhe
venham a serem feitas por outras pessoas
de direito público ou privado, que sejam
relativos a convênios, contratos, acordos,
auxílios, subvenções ou doações, excluídas
apenas aquelas de natureza extra
orçamentária, cujo produto não tenha
destinação a atendimento de despesas
públicas municipais.
Art. 16 - Na estimativa das
receitas serão considerados os efeitos das
modificações na legislação tributária, que
serão objetos de projetos de leis a serem
enviados a Câmara Municipal, no prazo legal
e constitucional.
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Parágrafo único. Os projetos
de lei que promoverem alterações na
legislação tributária observarão:
I – revisão e adequação da
Planta Genérica de Valores dos Imóveis
Urbanos;
II- revisão das alíquotas do
Imposto Predial e Territorial Urbano, sem
ultrapassar os limites máximos já fixados em
lei, respeitadas a capacidade econômica do
contribuinte e a função social da
propriedade.
III - revisão e majoração das
alíquotas do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza;
IV – revisão das taxas,
objetivando sua adequação aos custos dos
serviços prestados;
V
–
instituição
regulamentação
da
contribuição
melhorias sobre obras públicas.

e
de

SEÇÃO III
DIRETRIZES DAS DESPESAS
Art. 17 - Constituem despesas
obrigatórias do Município:
I – as relativas à aquisição
de bens e serviços para o cumprimento de
seus objetivos;
II – as destinadas ao custeio
de Projetos e Programas de Governo;
III – as decorrentes da
manutenção e modernização da Máquina
Administrativa;
IV – os compromissos de
natureza social;
V – as decorrentes dos
pagamentos ao pessoal do serviço público,
inclusive encargos;
VI – as decorrentes de
concessão de vantagens e/ou aumento de
remuneração, a criação de cargos ou
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alteração de estrutura de carreira, bem como
admissão de pessoal, pelos poderes do
Município, que, por força desta Lei, ficam
prévia
e
especialmente
autorizados,
ressalvados as empresas Públicas e as
Sociedades de Economia Mista;
VII – o serviço da Dívida
Pública, fundada e flutuante;
VIII – a quitação dos
Precatórios Judiciais e outros requisitórios;
IX
–
a
contrapartida
previdenciária do Município;
X – as relativas ao
cumprimento de convênios;
XI – os investimentos e
inversões financeiras; e
XII – outras.
Art. 18 - Considerar-se-á, quando da
estimativa das despesas;
I – os reflexos da Política
Econômica do Governo Federal;
II
–
as
necessidades
relativas à implantação e manutenção dos
Projetos e Programas de Governo;
III – as necessidades
relativas à manutenção e implantação dos
Serviços Públicos Municipais, inclusive
Máquina Administrativa;
IV – a evolução do quadro
de pessoal dos Serviços Públicos;
V – os custos relativos ao
serviço da Dívida Pública, no exercício de
2016;
VI – as projeções para as
despesas mencionadas no artigo anterior,
com observância das metas e objetos
constantes desta Lei; e
VII – outros.
Art. 19 - Na fixação das despesas serão
observadas as prioridades constantes do
anexo I, da presente lei.
Art. 20 - As despesas com pessoal e
encargos sociais, ou concessão de qualquer
vantagem ou aumento de remuneração, a
criação de cargos, empregos e funções ou
alteração de estrutura de carreiras, bem
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como a admissão ou contratação de
pessoal, a qualquer título, só poderá ter
aumento real em relação ao crescimento
efetivo das receitas correntes, desde que
respeitem o limite estabelecido no art. 71, da
Lei Complementar nº 101/2000, de
04/05/2000.
Art. 21 - O total da despesa do
Poder Legislativo Municipal, incluídos os
subsídios dos Vereadores e excluídos os
gastos com inativos, não poderá ultrapassar
o percentual estabelecido no Inciso I, do
artigo 29-A, da Constituição Federal,
relativos ao somatório da receita tributária e
das transferências prevista no § 5º, do Art.
153 e nos Arts. 158 e 159, da Constituição
Federal,
efetivamente
realizadas
no
exercício anterior.
Parágrafo único. Em conformidade com o
inciso I do artigo 29-A da Constituição
Federal, redação dada pela Emenda
Constitucional nº 58, de 23/09/2009, o
percentual destinado ao Poder Legislativo de
Panamá, para cobertura de suas despesas
totais, será de 7% (sete por cento).
Art. 22 – O Poder Legislativo não poderá
gastar mais de 70% (setenta por cento) de
sua receita com a folha de pagamento,
incluindo os gastos com o subsídio dos
vereadores.
Parágrafo único. O total da despesa com a
remuneração dos Vereadores não poderá
ultrapassar o montante de cinco por cento
da receita do Município, obedecendo o que
determina o inciso VII do Art. 29 da
Constituição Federal.
Art. 23 - As despesas com pagamento de
precatórios judiciários correrão à conta de
dotações consignadas com esta finalidade
em operações especiais e específicas, que
constarão das unidades orçamentárias
responsáveis pelos débitos.

Art. 24 - Os projetos em fase de execução
desde que revalidados à luz das prioridades
estabelecidas nesta lei, terão preferência
sobre os novos projetos.
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Art. 25 - A Lei Orçamentária poderá
consignar recursos para financiar serviços de
sua responsabilidade a serem executados
por entidades de direito privado, mediante
convênios e contratos, desde que sejam da
conveniência do governo municipal e
tenham demonstrado padrão de eficiência
no
cumprimento
dos
objetivos
determinados.
Art. 26 - O Município deverá investir
prioritariamente em projetos e atividades
voltados à infância, adolescência, idosos,
mulheres e gestantes buscando o
atendimento universal à saúde, assistência
social e educação, visando melhoria da
qualidade dos serviços.
Art. 27 - O Poder Executivo poderá incluir na
Lei Orçamentária, bem como em suas
alterações, o repasse de recursos do
município para clubes, associações e
quaisquer outras entidades congêneres,
inclusive creches, escolas para atendimento
de atividades de pré-escolas, centro de
convivência de idosos, centros comunitários,
unidades de apoio a gestantes, unidade de
recuperação de toxicômanos e outras
entidades com finalidade de atendimento às
ações de assistência social por meio de
convênios.
Art. 28 - O Poder Executivo, com a
necessária autorização Legislativa, poderá
firmar convênios com outras esferas
governamentais e não governamentais, para
desenvolver programas nas áreas de
educação, cultura, saúde, habitação,
abastecimento, meio ambiente, assistência
social, obras e saneamento básico.
Art. 29 - A Lei Orçamentária Anual autorizará
a realização de programas de apoio e
incentivo
às
entidades
estudantis,
destacadamente no que se refere à:
educação, cultura, turismo, meio ambiente,
desporto e lazer e atividades afins, bem
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como para a realização de convênios,
contratos, pesquisas, bolsas de estudo e
estágios com escolas técnicas profissionais
e universidades.

Art. 30 - A concessão de auxílios e
subvenções dependerá de autorização
legislativa através de lei especial.
Art. 31 - Os recursos somente poderão ser
programados para atender despesas de
capital, exceto amortizações de dívidas por
operações de crédito, após deduzir os
recursos destinados a atender gastos com
pessoal e encargos sociais, com serviços da
dívida e com outras despesas de custeio
administrativos e operacionais.
Art. 32 - Na hipótese de ocorrência das
circunstâncias estabelecidas no caput do
Art. 9º e no inciso II do § 1º do art. 31, da Lei
Complementar Federal nº 101/2000, o
Poder Executivo e o Poder Legislativo
procederão a respectiva limitação de
empenho e movimentação financeira,
calculada de forma proporcional a
participação dos órgãos, entidades e fundos,
pertencentes a estrutura do Poder
Executivo, no total das dotações iniciais
constantes da lei orçamentária de 2017,
utilizando para tal fim as cotas
orçamentárias e financeiras.

§ 1º - Excluem-se do caput deste artigo as
despesas
que
constituem
obrigação
constitucional e legal e as despesas
destinadas ao pagamento dos serviços da
dívida.
§ 2º O
Poder
Executivo
comunicará ao Poder Legislativo o montante
que lhe caberá tornar indisponível para
empenho e movimentação financeira,
conforme proporção estabelecida no caput
deste artigo.
§ 3º - O Poder Executivo e
Legislativo, com base na comunicação de
que trata o parágrafo anterior, emitirão e
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publicarão ato próprio estabelecendo os
montantes que caberão aos respectivos
órgãos na limitação de empenho e na
movimentação financeira.
§ 4º - Se verificado, ao final de um
bimestre, que a realização da receita não
será suficiente para garantir o equilíbrio das
contas públicas, adotar-se-ão as mesmas
medidas previstas neste artigo.
CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL
Art. 33 - O Orçamento da
Seguridade Social abrangerá os órgãos e
unidades orçamentários, inclusive fundos,
fundações, autarquias que atuem nas áreas
de saúde, previdência e assistência social, e
contará, dentre outros, com recursos
provenientes:
I – das contribuições previstas na
Constituição Federal;
II – da contribuição para o plano de
seguridade social do servidor, que será
utilizada para despesas com encargos
previdenciários do Município;
III – do orçamento fiscal; e
IV – das demais receitas diretamente
arrecadas pelos órgãos, fundos e entidades
que integram, exclusivamente, o respectivo
orçamento.
Art. 34 - Na elaboração do
Orçamento da Seguridade Social serão
observadas as diretrizes específicas da
área.
Art. 35 - As receitas e
despesas das entidades mencionadas,
serão estimadas e programadas de acordo
com as dotações previstas no Orçamento
Anual.
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CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 36 - A Secretaria da
Administração e Planejamento fará publicar
junto a Lei Orçamentária Anual, o quadro de
detalhamento da despesa, por projeto,
atividade, elemento de despesa e seus
desdobramentos e respectivos valores
Parágrafo único. Caso o projeto da
Lei Orçamentária não seja aprovado até 31
de dezembro de 2017, a sua programação
poderá ser executada até o limite de 1/12
(um doze avos) do total de cada dotação,
em cada mês, até que seja aprovado pela
Câmara Municipal, vedado o início de
qualquer projeto novo.
Art. 37 - O projeto de lei
orçamentária do município, para o exercício
de 2018, será encaminhado a Câmara
Municipal até 03 (três) meses antes de
encerramento
do
corrente
exercício
financeiro e devolvido para sanção até o
encerramento de sessão legislativa.
Art. 38 - O Poder Executivo
colocará à disposição dos demais Poderes e
do Ministério Público, no mínimo trinta dias
antes do prazo final para encaminhamento
de seus projetos orçamentários, os estudos
e as estimativas das receitas para o
exercício subsequente.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 39 - Não poderão ter
aumento real em relação aos créditos
correspondentes ao orçamento de 2018,
ressalvados os casos autorizados em Lei
própria, os seguintes gastos:
I – de pessoal e respectivos
encargos, que não poderão ultrapassar o
limite de 54% (cinquenta e quatro por cento)
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das receitas correntes, no âmbito do Poder
Executivo, nos termos da alínea “b”, do
inciso III, do art. 20, da Lei Complementar nº
101/2000;
II – pagamento do serviço da
dívida; e
III – transferências diversas.
Art. 40 - Na fixação dos
gastos de capital para criação, expansão ou
aperfeiçoamento de serviços já criados e
ampliados a serem atribuídos aos órgãos
municipais, com exclusão da amortização de
empréstimos,
serão
respeitadas
as
prioridades e metas constantes desta Lei,
bem como a manutenção e funcionamento
dos serviços já implantados.
Art. 41 - Com vistas a alcançar, em sua
plenitude, das diretrizes, objetivas e metas
da Administração Municipal, previstas nesta
Lei, fica autorizado o Chefe do Poder
Executivo, a adotar as providências
indispensáveis
e
necessárias
à
implementação
das
políticas
aqui
estabelecidas, podendo inclusive articular
convênios, viabilizar recursos nas diversas
esferas de Poder, inclusive contrair
empréstimos observadas a capacidade de
endividamento do Município, subscrever
quotas de consórcio para efeito de aquisição
de veículos e máquinas rodoviários, bem
como promover a atualização monetária do
Orçamento de 2018, até o limite do índice
acumulado da inflação no período que
mediar o mês de janeiro a julho de 2017, se
por ventura se fizer necessários, observados
os Princípios Constitucionais e legais,
especialmente o que dispuser a Lei
Orgânica do Município, a Lei Orçamentária,
a Lei Federal n.º 4.320/64, a lei que
estabelece o Plano Plurianual e outras
pertinentes a matéria posta, bem como a
promover, durante a execução orçamentária,
a abertura de créditos suplementares, até o
limite autorizado no vigente orçamento,
visando atender os elementos de despesas
com dotações insuficientes.
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Art. 42 - Esta lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário, para que surta
todos os seus Jurídicos e Legais efeitos e
para que produza os resultados de mister
para os fins de Direito.
Gabinete da Prefeita Municipal de Araporã
em, 27 de junho de 2017.
RENATA CRISTINA SILVA BORGES
PREFEITA MUNICIPAL
LEI N.º1214/2017
“Institui no âmbito do Município de Araporã,
o, Programa de Recuperação, Assistência
e Reinserção Social de Dependentes
Químicos, denominado “RENASCER”, e da
outras providencias.”
Prefeita Municipal de Araporã,
Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições constitucionais, faz saber que o
Poder Legislativo Municipal aprovou e ele
aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica instituído no
âmbito do município de Araporã-MG, o
“PROGRAMA
DE
RECUPERAÇÃO,
ASSISTENCIA E REINSERÇÃO SOCIAL
DE
DEPENDENTES
QUIMICOS”,
denominado RENASCER, com objetivo de
desenvolver ações, programas e atividades
de prevenção, tratamento, recuperação e
reinserção social de dependentes químicos.
Art. 2°. São objetivos do
programa “RENASCER”
I – Programa e executar junto á
Secretaria Municipal de Saúde, campanha
institucionais de prevenção e combate ao
uso de drogas e álcool;
II – Promover junto á rede
municipal de ensino, palestras, encontros,
conferencias, programas de divulgação e
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radiodifusão, relacionadas á conscientização
e prevenção dos malefícios no uso de
drogas e álcool;
III – Disponibiliza tratamento de
saúde aos dependentes químicos, em
clinicas especializadas, na forma da Lei
municipal;
IV – Promover a reinserção social
dos dependentes químicos, por meio da
disponibilização de vagas para prestação de
serviços comunitário na administração
pública municipal, mediante pagamento de
auxilio, na forma do art.. 3°.. da presente lei.
V- Oportunizar aos dependentes
químicos a reinserção social e inclusão no
mercado
de
trabalho,
através
da
disponibilização de vagas em curso de
capacitação e qualificação profissional:
Art. 3°. Como instrumento
de reinserção social dos usuários de drogas
e álcool em recuperação, desde que haja
disponibilidade financeira, poderá ser
concedida a oportunidade de prestação de
serviços comunitários no âmbito de
administração
publica,
mediante
o
pagamento de auxilio financeiro no valor de
R$ 35,00(trinta e cinco reais) por dia de
prestação de serviços, o qual poderá ser
reajustado por ato do Chefe do Poder
Executivo, atendendo as necessidades do
programa
e
respeitados
os
limites
financeiros e orçamentários do Município .
Parágrafo
primeiro
–
O
pagamento do auxilio financeiro
será
firmado
mensalmente,
mediante
a
elaboração de relatórios pela secretaria
Municipal de Assistência Social, o qual
deverá indicar o local onde os serviços
foram prestados, o nome do beneficiado, a
quantidade de dias e a natureza dos
serviços executados;
Parágrafo segundo – O serviço
comunitário, bem como o auxílio a que se
refere o caput deste artigo, possui caráter
eminentemente social, destinado à
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promoção de reinserção social dos
dependentes de drogas, não possuindo
natureza remuneratória, e não importando
em vinculo empregatício para o serviço
público municipal ;
Parágrafo terceiro – Durante a
prestação de serviços comunitários, os
beneficiários farão jus a duas refeições
diárias, sendo: café da manhã e almoço, as
quais serão fornecidas gratuitamente pela
Prefeitura Municipal de Araporã-MG.;
Parágrafo quarto – Ficará a cargo
da Secretaria Municipal de Assistência
Social,
o
efetivo
levantamento
e
cadastramento
dos
beneficiários
do
Programa,
bem
como
do
efetivo
encaminhamento para as ações de
recuperação, assistência e reinserção social
que compõe presente lei;
Art. 6º. As Secretarias Municipais
de Saúde, Educação e Assistência Social
na aplicação deste programa desenvolverão
projetos e ações integradas, podendo
realizar parcerias entre o poder público e
entidades civis e religiosas, nos termos da
legislação vigente.
Art. 7º. As despesas decorrentes
da presente Lei correrão por conta de
rubricas
orçamentárias
próprias
do
orçamento vigente, suplementadas se
necessário
Art. 8º.
O presente programa
social passa a compor, na forma da Lei, as
diretrizes elencadas no PPA e na LDO
vigentes.
Art. 9º O Poder executivo, no
que couber, regulamentará a presente Lei.
Art. 10º Esta lei entra em vigor
na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Araporã-MG, 12 de
julho de 2017.
RENATA CRISTINA SILVA BORGES
Prefeita Municipal
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LEI Nº 1215/17

Lei nº 1216/17

“Autoriza o Poder Executivo a desapropriar
imóvel que menciona e dá outras
providências“

“Dispõe sobre a autorização de doação de
alimentos e valores como contrapartida a
entrada na festa do Peão 2017 do Município
de Araporã e dá outras providências”.

O povo do Município de Araporã, por seus
representantes aprovou e eu, Prefeita
Municipal no uso de suas atribuições
constitucionais e prevista na Lei Orgânica do
município, sanciono a seguinte lei.
Art. 1º - Fica o
Poder Executivo autorizado a desapropriar
na forma amigável ou judicial, Um imóvel na
cidade de Araporã localizado na quadra 22,
com área superficial de 6.120 m² dentro dos
seguintes limites e confrontações: Pela
frente 70,36 metros com a rua Gabriel Dias;
pela direita 85,57 metros com a rua Cristiano
Borges Silva; pela esquerda 83,12 metros
com o limite da reserva permanente do
Córrego Alvorada; e pelos fundos 84,75
metros com a rua Francisco Gomes, imóvel
constante das matrículas 8.782 e 10.506
(matrículas que poderão ser unificadas,
entretanto permanecerá a área de 6.120
Art. 2º - O imóvel
desapropriado será destinado a construção
de moradia popular, para a população de
baixa renda do nosso município garantido
desta forma a dignidade da pessoa humana.
Art. 3º - As despesas
decorrentes da presente desapropriação
correrão por conta de dotação própria.
Art. 4º - Esta Lei entra
em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Prefeita Municipal
Araporã, 12 de julho de 2017
Renata Cristina Silva Borges
Prefeita Municipal

de

A Câmara Municipal de Araporã,
Estado de Minas Gerais, aprova e eu,
Prefeita Municipal no uso das atribuições
constitucionais e previstas na Lei Orgânica
do Município, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica o Poder
Executivo Municipal autorizado a permitir, no
ano de 2017, a doação de alimentos e de
valor preestabelecido como contrapartida
para entrada na festa do Peão, que realizarse-á entre os dias 10 a 13 de agosto do
corrente ano.
Art. 2º subsidiará integralmente os
evento, de modo que a
permitida se preenchidos
requisitos:

O Município
gastos com o
entrada será
os seguintes

I – No dia 10/08, doação de um litro de óleo,
por pessoa;
II – No dia 11/08, doação de um litro de leite
(em caixa), por pessoa;
III – No dia 12/08, doação de um pacote de
copos descartáveis para água ou café, por
pessoa;
IV – No dia 13/08, pagamento de uma taxa
de R$ 20,00 (vinte reais) por pessoa;
Art.3º
Fica
autorizada
a
arrecadação de alimentos nas datas
mencionadas no art.2º desta lei.
Art.4º - Os alimentos e
total
arrecadados,
serão
integralmente, observando o
necessidade das entidades
beneficiadas. São elas:

o montante
distribuídos
porte e a
que serão

I – APAE do Município de Araporã;
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II – Associação dos Portadores de Câncer
do Município de Araporã;

e pagamento da taxa prevista no art.2º, IV
desta lei.

III – Hospital do Câncer de Barretos/SP;

Art. 11 – Esta Lei será regulamentada
através de Decreto do chefe do Poder
Executivo Municipal e entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
demais disposições em contrário.

Parágrafo
Primeiro
–
A
arrecadação e distribuição dos alimentos
arrecadados ficarão sob a responsabilidade
de uma comissão a ser nomeada pelo chefe
do Poder Executivo;

Araporã - MG, 12 de julho de 2017.
Parágrafo Segundo - A Câmara
Municipal de Araporã indicará 02 membros
da Comissão

Renata Cristina Silva Borges
Prefeita Municipal

Art. 5º - Fica autorizada a cobrança
de taxa para entrada no evento, na data de
13/08 conforme previsto no art.2º desta lei.
Art. 6º - Todas as despesas extras
do evento serão pagas através da
comercialização da praça de alimentação,
camarote e patrocínios.
Art. 7º - A comissão será provisória,
permanecendo em exercício durante o
período de realização do evento “Festa do
Peão 2017”.
Art. 8º - Não será permitida a
entrada no evento sem a entrega dos
alimentos ou do pagamento da taxa
mencionada no art.2º desta lei.
Art. 9º - No que tange a doação de
alimentos, e na taxa do dia 13/08 não se
aplicará meia entrada, e só estão isentos
aqueles
que
comprovarem
ser
hipossuficiente de recursos conforme o
parágrafo único deste artigo.
Parágrafo Único – O cidadão
economicamente hipossuficiente, somente
poderá ingressar no evento portando a
autorização emitida pela Secretaria de ação
social e documento de identidade.
Art. 10 – Crianças de até 06 (seis)
anos estão isentas de entrega de alimentos
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