
g:>t~f~i1u.ta. Q)l1u.ni.c:ipa.(él~ gu.a.ta.n~3ia.
MINAS OERAIS

-L E I 111666-

"Autoriza a custear despesas de ~
tenção e Oombustível da Ambu1ância
e dá outras provi.dlncias"

o Prefeito Itu.nic1pa1de Guaranésia.

l!'a<;osaber que a câmara Itu.nicipa1â
provou e eu sanciono e promu1go a
seguinte LEI:

Art. 11 - l!'1cao Execut1p Jlunicipa1 autorizado a cus-
tear despesas de manutençãoe Oombustível da Ambu1ância.

Art. 21 - Para atender às despesas decorrentes desta
Lei, serão utilizados recursos através da abertura de umCrld1to
Especia1 no valor de ot-30.000,oo (Trinta mil cruzeiros) à Úni~
de Orçamentária 13.75.428 - SaWiee Saneamento,Assistência méd,!
ca e Sanitária, à Catego=-a Econômica3.1.2.0 - JlateriÉü de CODl-
sumo.

Art. 31 - Para atender às despesas decorrentes desta
Lei, serão utilizados recursos da °verb•. 9.0.0.0.0 - Reserva de
Contigência, consignada no orçamento para 1.979.

Art. 41 - Revogadasas disposições8m contrário, e.1;&

Lei entrará emvi.gor na data de sua pqJ.1cação.

~PrefeituI!a IlUnicipal de Guaranési•.,

~~ aos 07 de fevereiro de 1.979.-

~~\:J.ç~J~~~~~
5f\-'boÇl~ ~9~ I' • Jrla:rceloPoli Ribeiro do Vaue,

~.,rP ~~ .1..... - Prefeito Jfl.tnmipal-

~ ~~~' (1L:~
~~~ C.li Àparecida de Almeida,

- Secretária _



CJte.fe.ilu,ta. Q)T[u,n.icipa.( de. gu,a.ta.né.sia.
MINAS GERAIS

-L E I Bll 661-

-AUTORIZAcONsmuçl0 DE GRUPOESCOLAR-

o Prefeito ltunicipal de Gu.a.ra.nGsia.

]'aço saber que a OâmaraMuniCipal. a-
provou.e eu sanciono e promu1goa ae-
6Uihte LEI:

Art. ~1I - Fica. o Poder Executivo autorizado a construir
o GrupoEscolar para funcionamento da EscoJ.aRural. Municipal. DJlê.-

RIA GUERRA-- ele ~1I grau - ~I a 41 sGries, no local. denominadol!'.!

zenda Marldaguar!, neste Município.
Art. 211 - Para atender às despesas decorrentes desta

Lei, serão utilizados recursos da 'Unidade OrçamentlÚ-ia 0842188,
Categoria Econômica4.1.~.0, consigDada no orçamento para ~.979.

Art. 311 - Revogadasas disposições UI. contmio, esta
Lei entrará emvigor na data de sua publicação.

Prefeitura l6m1cipal. de Guaranésia,

aos 07 de fevereiro de 1.979.-

~~
Celi Aparecida de A1:meida,

- Secretária -



9tQ.fQ.iluta QJTlurticipa( ctQ. quatanésia
MINAS GERAIS

-L E I BII 668-

"AUTORIZABJOllAçXODE VEBCDlEl'/TOSDOS

FUBCIOBmOSESTJ.!roB1RIOSDAPBEF.EIT]:

llA :MUBICIPAL"•

O Prefeito Munioipal de Guaranésia.

Faço saber que a Câmara Municipal a-
o

provou e eu sanciono e promu1go a se-

guinte LEI:

Art. :111 - Fica o Sr. Chefe do Executivo Municipal auto-

rizado a majorar os vencimentos dos funoionários Estatutários da

Prefei tura Municipal em 2~ (vinte por cento).

Art. 211 - Os recursos desta Lei serão obtidos através

de maior arrecadação prevista, crédi tos sup~ementares e se neces-

sário, de operações de orédito.

Art. 311 - Revogadas as disposipÕes em contrário, esta

Lei entrará em vigor retro agindo a ." de janeiro de ~.979.-

Prefeitura lflmicipal de Guaranésia,

~

., &Os07 de fevereiro de 1..979.-
~?:í. ~

.• ~. ~\~. Marc.~o Poli Ribeiro do Val~e,

"" I('o-~' ~ ' 7i _J - Prefeito Municipal -
t.:) ~ ..,.&) ','"

4~Ç ,,?~~~./
,'-.' ~, \V"' .•

(Ç~'" -: ,
~ ~<'l-'i-

4-t.~ '

~~
Ce~i Aparecida de Almeida,

- Secretária -



9\:e.fe.lluta. QJl1urLlclpa.( de. gua.ta.né.5la.
MIMAS GERAIS

-L E I lU 669-

"DispÕe sobre oriação de oargo"

o Prefeito Mun:ioipal de Guaranésia.

Faço saber que a Câmara Jlluni.oipal

aprovou e eu sanoiono e promulgo a

seguinte 31:
,,f

Art. J.II - Ao quadro de funoionários mtm:ioipa:is,

trata o Artigo 377, da Lei na 6J., de 05 de agosto de J..950,

adioionados mais 02 (dois) oargos de JlIXILIAR DI CBEl!'EDO

DE FAZENDA.

de que

fioam

S1mVIÇO

Art. 211 - Para oooorrer às despesas deoorrentes desta

Lei, sarão utiJ.izados reoursos da um:lÍAm ORÇ.AMENIDIA03080302 - ~

nutenção dos Serviços da Tesouraria, à CATEGORIAECONOOCA3.1.J..J.,

oonsignada no orçamento para J..979.

Art. 311 - Revogadas as disposii).ões em oontrário, esta

Lei entrará em vigor retroagindo a J.II de ;janeiro de J..979.

Prefei tura Munioipal de Guaranésia.

aos 07 de ;janeiro de J..979.':

MaroeJ.o PeJ.i Ribeiro do Valle,

- Prefeito Jlluni.oipaJ. -

fu:,~
CeJ.i Apareoida de Almeida,

- Seoretária -



ryt~f~lluta Q)fIun.lc:lpa(d~ guatané.sla
MINAS GERAIS

-L E I NII 670-

Dispõe sobre a cobrança da Taxa de
Conservação e melhoramentos de es-
tradas municipais.
o Prefeito Municipal de Guaranésia

faz saber que a Câmara lTunicipal aprovou e ele sanciona e promul-
ga a seguinte Lei:

Art. 111 - A Taxa de conservação e melhoramento das
estradas municipais tem como fato gerador a utilização efetiva ou
potencial de serviços de conseryação e manutenção das estradas,
rodovias e caminhos integrantes do sistema Viário do Munic{pio,
situadas na zona rural do MunicípiO.

Art. 211,_ O contribuinte da taxa é o ~roprietário, o
titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título de imÓveis
localizados na zona rural do territ6rio do Município, situados na
área servida, direta ou indiretamente, pelas estradas municipais.

Art. 311 - A base de cálculo da taxa é o custo dos
serviços de conservação e manutenção das estradas, rodovias e ca-
minhos municipais.

Art. 411 Calcular-se-á o custo dos serviços consid~r
rando-se o total anual do exercício anterior dos dispêndios cont~
bilizados e apurados em balanço das despesas, relativas a presta-
ção dos serviços, devidamente corrigidos, nos termos da legisla--
ção federal.

Art. 511 - Como critério do rateio o custo dos servi-
ços, assim obtido, será dividido proporcionalmente pela distância
da testada dos im6veis beneficiados direta e indiretamente pelos
serviços de conservação.

CONTI11UA.



9'tefeilu,ta. QJT[u,rüc:ipa.( de Ç}u,a.ta.l1c2sia.
MINAS OERAIS

CONTINUAQÃO.
Art. 62 - O pagamento da taxa será feito na épo-

ca e no local indicados no aviso-recibo e serão idênticos para to
dos os contribuintes.

\

Art. 72 - A falta de pagamento da Taxa no venci-
mento fixado no aviso-recibo de lançamento, sujeitará o contribu-
inte à multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor, juros morati
rios à razão de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária ~
fetivada com a aplicação dos coeficientes fixados pela legislação
federal, inscrevendo-se o crédito da Fazenda lIunicipal, após o
vencimento como dIvida ativa, para cobrança executiva.

Art. 82 - Aplicam-se a esta taxa as normas ge-
rais sobre tributação constantes do Código Tributário Municipal,
Lei n2 631 de 12/12/77.

Art. 9Q - Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação e terá eficácia a partir de 19 de janeiro de 1978,
data em que ficarão revogadas as disposições em contrário.

PrefeDtura Municipal de Guaranésia,
aos 14 de fevereiro de 1.979.-

~~
Dr. WJS.rceloPoli Ribeiro do Valle,

Prefeito Municipal -

~~Celi Aparecida de Almeida,
- Secretária -



9>tefeiluta QJTIurüc:ipd ele guatané.8ia
MINAS GERAIS

-L B 1 1... 6'11-

"Autoriza a contratar Técnico para
o Serviço de EducaçãoFísica e
Desportos desta Municipa11dade e
dá outras providências"

o Prefeito lfu.nicipal.de Guaranésia.

Faço saber que a OâmaraJIhm1cipaJ..!
provou e eu, sanciono e promuJ.go a
seguinte LEI:

Art. ~I - :Pica, o Executivo lfunicipal autorizado a con
tratar TécniCOpara o Serviço de EducaçãoFísica e Desportos de,!!
ta MunicipaJ.1dade.

Art. 21 - :Pica autorizada a abertura de umO~di to Es-
cial no valor de Cr$-50.000,oo(Oinooenta m1J.cruzeiros) à Unid_
de Orçamentária 08.46.223 - EDUOAÇIol!'1SIOAE DESPORTOS,,à verba
3.1.1.0 - Despesas Oorrentes.

Art. 31 - Para atender às despesas decorrêntes desta
Lei, serão utilizados rllcursos da 'verba ,)9.0.0.0.0 - Reserva de
Oontigência, consignada no orçamentopara 1.979.

Art. 41 - Revogadasas disposições emcontrário, esta
Lei entrará emvigor retroagindo a 11 de ;janeiro de 1r.979.

Prefeitura lfunicipal de Guaranésia,
aos 07 de feTereire de 1.979.-

~~~
]à'. Marcelo Po11Ribeiro do Valle,

"' ''l'1)~ ..,~. - Prefeito Jlunicipal -

~~ -..t\0:/" C11A~
Q}, ~'V} yJ, 0.11 Aparecida de .A.lJIleida,

•.t:. ~,:>., \f .- ~ L...l - Secretári_
tIP _of) ./'s~ ...••.t)'<"::.::'\") /' ...,

~'<>' "" \V" .-:
~<?-'~,,~~ .

<!Jí;,v



9\efeiluta. Q.!11urücipa.( de qua.ta.nG?sia.
MINAS GERAIS

-LEI N!l 672-

"COMPLt"'h1ENTAA LEI N2 669 de 07/01/79."

o Prefeito Municipal de Guaranésia.

Faço saber que a Câmara Municipal apro-
vou e eu sanciono e promulgo a seguinte
LEI:

Art. 12 - Os cargos de Auxiliar de 9hefe do Serviço de Fa-
zenda Q que se refere a Lei n2 669, de 07 de janeiro de 1.979, se-
rão de provimento em Comissão, de livre nomeação e exoneração pelo
Poder Executivo, com os vencimentos mensais de '~r;n;-2.200,00(dois mil
e duzentos cruzeiros) para cada ocupante dos referidos cargos.

Art. 2º - são atribuicões dos Auxiliares do Chefe do Servi. -
ço de Fazenda cooperar nos serviços gerais pertinentes à seçao refe
rente ao seu cargo.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei
entrará em vigor retroagindo a 12 de janeiro de 1.979.-

Prefeitura Municipal de Guaranésma,
aos 21 de março de 1.979.-

~I)~~

.,~ Dr. Marcelo Poli Ribeiro do Valle,

S)~~~~
~S~,\..,:>. " - - O Q ~

~{)o ~of:J~ .»:«
~G\S~ ",,",ti·, 1-~ " '..-~,o.....,...--r.\I."' •....-

fi,~"'''''' •

Prefeito Municipal -

BJ.Ái~f.NV\•..rJ /1 '"

Celi Aparecid~ ~ida,
- Secretária -



9\efelluta Q)ITun.lclpa(de quatan.éBla
MJNAS GERAIS

-LEI N2 673-

"AUTORIZA ASSIHA'.rlJRADE convtrao em
A POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MI-
NAS GERAIS"

A Câmara Municipal de Guaranésia, Estado de
Minas Gerais aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 12 - Fica o Executivo Municipal autorizado a assinar
Convênio com a Pol{cia Militar do Estado de Minas Gerais, conceden-
do a verba mensal de ~~~2.000,OO (Dois mil cruzeiros) para o corre~
te ano como ajuda à manutenção de seus serviços em Guaranésia e a
doação de uma escrivaninha no valor de ~$-2.850,OO (Dois mil, oito-
centos e cincoenta cruzeiros) para a 311 Cia. sediada em Guaxupé.

Art. 22 - A presente Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Guara.nésia,
aos 21 de março de 1.979.-

Dr. Marcelo Poli Ribeiro do Valle,
- Prefeito municipal -

Ct1JY~)ew~(L.
Celi Aparecida de Alemida,

- Secretária -



9tefeiluta Q)l1urtlcipa[de guatané.õia
MINAS GERAIS

-LEI lU 674-

-AUTORIZA AQUISIÇl0 DE VEíCULO E DÁ
OUTRAS PROVIntNCIAS-

O Povo de Guaranésia, por seus represen-
tantes 1egais, aprova e eu, em seu nome, sanciono e
a seguinte L E I:

promu1go

Art. 12 - Fica, o Senhor Chefe do Executivo Munici
pa1 autorizado a adquirir um Volkswagem 1.300.

Art. 22 - Para ocorrer às despesas decorrentes de~
ta Lei, serão utilizados recurso. através da UNIDADE OnçADNT.!
RIA 1688534, Categoria Econômica 4.1.2.0 - Equipaaentos e Mat~
rial Permanente.

Art. 32 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipa1 de Guaranésia,
aos 18 de abri1 de 1.979.-

Dr. Marce10 Poli Ribeiro do Valle,
- Prefeito Municipa1 -

Euc1ydes
on fh,_ -./c

Ap. B~a Costa,
pI Secretária -

~--~



9>tefeiluw Q)T[un.icipa[de guawn.ésia
MINAS GERAIS

-LEI !l2 675-

Autoriza aquisição de Coletores de
Lixo e dá outras providências.

o Prefeito Municipal de Guaranésia.
Faço saber que a Câmara Municipal.
aprovou e eu, sanciono e promulgo a
seBu1nte LEI:

Art. 12 - Fica, o Senhor Chefe do Executivo Munici
pal. autorizado a adquirir doze (12) Taças Coletoras de Lixo.

Art. 22 - Fica, igualmente autorizado a abrir u:a
crédito especial no valor de ~$42.000,00 (quarenta e dois mdl
cruzeiros), à Unidade Orçamentária 10603250 - LÍlIlpezaPÚblica,
categoria econômica 4.1.2.0 - Equipamentos e Instalações.

Art. 32 - Para atender as despesas decorrentes de~
ta Lei, serão usados recUrJlos através de :aaior arrecadação pr!!!,
vista e reserva de contingência.

Art. 42 - Revogadas as disposições em contrário,e~
ta Lei entrará em Vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Guaranésia,
aos 18 de abril de 1.9790-

Dr. Marcelo Poli Ribeiro do Valle,
- Prefeito Municipal -

.0A ~_-1C/
Euclydes Ap. Barre~Costa,

- Chefe de Gabinete -

--- -------~



9tG!fG!iluta Q5T[urticipa[ dG! guatartéBia
MINAS GERAIS

LEI 1{1I 676-

• AUTORIZA MAJORAçl0 DE VENCIMENTOSDOS

FUBCION4RIOS ESTATUT.!RIOS DA PREFEIT!!

RA J4UNICUAL •

o Prefeito Municipal de Guaranésia.

Faço saber que a Câmara Municipal apr~
vou e eu sanciono e promulgo a seguin-
te LEI:

Art. 1.11-Fica o Sr. Chefe do Executivo Municipal auto-
rizado a majorar os vencimentos dos funcionários estatutários da
Pre:feitu.raMunicipal em 2~ (Vinte por cento).

Art. 22- Os recursos desta Lei serão obtidos através t

de Reserva de Contigência, maior arrecadação prevista, créditos s~
p1.ementares e, se necessário, de operações de crédito.

Art. 311-Revogadas as disposições em contrário, esta •
Lei entrará em vigor retroagindo a 1.1Ide maio de 1..979.



ÇJ>te.fe.iluta Q5ITun.icipa[ de. guatan.ésia
MINAS GERAIS

~ L E I NQ 677

"AUTORIZA PAVI~mNTAçÃO DE VIAS P~LICAS"
o Prefeito Municipal de Guaranésia.
Faço saber que a Câmara Municipal a
provou e eu sanciono e promulGo a
seguinte LEI:

Art. lQ - Fica o Sr. Chefe do Executivo Municipal auto-
rizado a executar obras de calçamento e de meio-fios da Rua Leo-
nardo Vômero, trecho entre a Rua Prudente de Morais e a Rua Misa
el Sandoval; da Rua Barão do Rio Branco até o final da mesma e
travessas desta com a Rua Floriano Peixoto; trecho da Rua Sete
de Setembro entre a Rua Manoel Libânio até o cruzamento com a
Rua Floriano Peixoto; da Rua Sete de Setembro, trecho entre a Rua
Misael Sandoval e a Rua Afonso Pena; da Rua Afonso Pena, trecho
entre a Rua Sete de Setembro e a Rua Barão do Rio Branco.

Art. 2Q - Os serviços de água e esgoto serão executados
nos trechos das referidas ruas onde não existem redes.

Art. 3Q - A contribuição de melhoria das obras referi-
das nos artigos anteriores será devida pelo proprietário à razão
da metade do custo correspondente à testada do imóvel beneficia-
do, adicionando-se as despesas de meio-fios, concedendo-se odes
conto de 20% (vinte por cento) para pagamento à vista. -

Art. 4Q - Para atender ªs despesas decorrentes desta
Lei, serão utilizados recursos da Unidade Orçamentária 1060575 -
Categoria Econômica 4.1.1.0, consignada no orçamento para 1.979.

Art. 5Q - Revogadas as disposições em contrário, esta
Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Guaranésia,
aos 06 de junho de 1.979.-

!:l~"'~~ ~~~
wj,'V Dr. Marcelo Poli Ribeiro do Valle,

~>?.-: %1Y -~Prefei to Municipal -
\:j--Jo (}'9.-" 'V' ~ .~

->: - ')10/ ," Celi Ap ec~da e e~ eLuany ,~~ ~. ,
~p ~ Q~f:> ...- ;/-.15''/ - Secretaria -s-<:,-r:;.· <;(i':5-

~<v(,~



g:>t~f~illltu Q)ITLLI1ic:ipu[cl~ qllutanésiu
MINAS GERAIS

./ L E I 678

"AUTORIZA AJUIJAPAHA A FESTA DE SAN-
TO ANTONIO E DÁ OUTRAS PRovnJl:NcIAS"

O Prefeito Municipal de Guarenésia.

Faço saber que a Câmara Municipal a-
provou e eu sanciono e promulgo a se
gUinte LEI:

Art. 12 - Fica o Executivo Municipal autorizado a dar
uma ajuda no valor de ~$-4.000,OO (Quatro mil cruzeiros) para
pagamento da Banda Musical a ser contratada para a "Festa de
Santo Antônio" a ser realizada nesta Cidade de lº a 13 de junho
do corrente.

Art. 22 - Para atender às despes~s decorrentes desta
Lei serão utilizados recursos da Unidade Orçamentária "Gabinete
e Secretaria", à verba 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos,co:!!
signada no orçamento para 1.979.

Art. 32 - Revogadas as disposições em contrário, esta
Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Guaranésia,
aos 13 de junho de 1.979.-

~~~
Dro Marcelo Poli Ribeiro do Valle,

- Prefeito Municipal -



9'tefeilutcl QJT[unicipa,[de guatané8ia
MINAS GERAIS

1 L E I 679

"AUTORIZA PAG:llPEN't'C' 1\0 P:P3 E l, ':';UCT.J\. :ElE
PREVIDf::NCIA E n:r Ol'TR"~3 B'OVID~:WE:;"

Faço saber '-lue e. Câme_ra 1\=u.rdcip8.1 e;'Y'o-
vou e eu, em seu !10mB) S2_TIcj ono e l'TO-
mul~o a sA~uinte LEI:

Art. 12 - Fica o Poder Executivo aut or-Lza.!oa ei'et'V-'r
pagamento ao INPS das importÉincias de Cr$-25.296,27 (Vinte e
cinco mil, àuzentos e noventa e seis cruzeiros e yintp p pste
centavos), referente ar) período de Julho/66 a Eerço/72 e dI" c':fi
8.781,92 (Oito mil, eôetecentos e oitenta e 1JJ11 cruzeiros e )'10-

venta e dois centavos), referente ao período ile Dezemhro/74 a
Novembro/75 e 8 Quota ile Previdência "l imI'ortârci8 ('eclt- •••••
21.261,46 (Vinte e um mil, duzentos e sesr:enta e tU1] cr-uze í r-oo
p Quarenta e seieô centavoeô), referente ao período de JaJOeiro/
65 a W'Jrço/?2.

§ único: As importâncias acima referidas serao acreA-
cidas de JtITOS e Correção monetária de acordo com os índices
de Correção rIonetária elaborados pela Secretaria de Planejamen
to da Presidência da República. -

Art. 22 - Para atender às despesas decorrentes ilesta
Lei, serão utilizados recursos da Unidade Orçamentári8 "GABINE
TE E SECRETARIA", à verba 3.J.9.2 - Desresas de ExercícioA Ln=
teriores, fic"lndo também autorizado sua suplementação, através
dos recursos da Reserva de conticência.

Art. 32 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua p~
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura munici~al de Guaranésia,
aos 04 de julho de 1.979.-

/~~~
Dr. Marcelo Poli Ribeiro ,do Valle,

- Prefeito ~IunicipaJ

Celi
&ti-
Aparecida de Alm

- Secretária
'a Heluany,



9'tef.úluta QJT[urüc:ipa(de guatart~sia
MINAS- GERAIS

••• L E I 1lf2 680

-J.U!I.'ORIZADOA.ÇI0 DE TERBENOSDO lIID-

1lfIOtpIO1COMPANHIJ.DE SANEAMENTO
DE MINAS"GERJ.IS- COPJ.S..A,..1lG".

o Peve de Kl1Dic!piede Guarané.ia, Estade de
KiJla8 Gerais, per .e\18 repre.entante., decreteu, e eu, ••• eu
JIL"', .anoiee a .eguinte LEIa

.Art. 12 - Fioa e Executive Kl1Dicipal auteriz.!
de a bar à COMPANHIADE S.&!f.EJ.1IENTODI Jmu.s GERJ.Ia-COPJ.S..A,..1lG

e. terrene. Dece.sárie. à cen.truçãe de s1steaa de abasteci--
.ente ie água da .e4e de "KlU1ic!p1e.

J.rt. 21 - Os terrene. de que trata e art1ge
an.terier tem as .eguinte. divi.as e cen:frentaçie.:
I - hmJ. DAOA.PTJ.c1o:

fer.réne c•• preendide dentre de uaa área de 6.723,00 a2 (Seis
a11 e seteoente. e vinte e três .etres quadrade.), cema se-
guint~ descriçãe tepegrá:rica:-- Partinde-se de pente de part!,
da (o-PP), estabe1e01de ne eixe de peçe 0-02, pertencente à
COPJ.SJ,1m,o•• e rUlle de 38200' SW(frinta e eite graus e z"':
re minate sudee.te) e à distân.êia de 18,00 .BI. (DezeH. metre.)

~ -, .
t •••.• e e peçe :&-01, pertenoente a Pre:reitura KlUlicipal de G~
raDéBia; de peçe :&-01,c•• e %'UJIl. de 45200' SW(Quarenta e
cinoe graus e zere minute. .adeeste) e à d1.stân.cia de 7,07.
(Sete .etree e .ete oentáetrae) tem-se' e aarce "A", mde ce-
.e9a a deaarcaçãe da atrea; de marce ".1.-, ceme rume de 902
00' SE (1lfeventagraus e zere minute. sudeste) e à distância
de-20,oom (Vinte metree) tem-ae e marce -:s-; de aarce ":S",
c•• e rume de 24200' 1f1t' (Vinte e quatre graus e zera minutes
nereeste) e à distêicia de 49,50 m (Quarenta e neve .etree e
cinquenta o~t!met~e.) t •••.se e aarce "C"; de aarce "C", cem

CONTINUA.
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o rumode 891130'n (Oitenta e neve grau e trinta m1nuto. n,!
roeste) e à di.tância de 4J.,30 m (Quarenta e 1DIl metros e ~
ta cent!aetro.) tem-se o aarco "])I'; do marco "D", cemo rmao
do 0J.1I30'IE (11agrau e trinta m1nut8s:aordeste) e à distân-
cia de 24,50 m (Yinte e quatro .otro. e cinluenta cent~e-
tro.) te•.••• o marco "E"; de marco "E", cemo rmnode J.711oo'
n (Deze.set. grau • zero m1na.tosnordeste) • à distância dê
J.O,OO•. (d.z m.tro.) tem-.e e marco "J"'; a.omaréo "l!'": cem o
ramo d. 82130' SE (Oitenta o dois gráu e trinta lI:lnatos su.-
deste) e à distância do 27,52 m (Yinte e sete metros. ciD-
quenta e cÍoi. c;nt!aetro.) tem-.e o marco "G"; do marco "G",
c•• o ramo de 82130' SE (oitenta e deis grau e trinta m1nu.-
tos sudeste) e à distância do 5,74 • (Cinco :raetros e setenta
e quatro oent!a~tro.)~tem-se o v~rtico 26 (Yinte seis); do
vértic. 26 (vinto o seis), oemo rmnode 82130' SE (Oitenta e
dois graus e trinta :raina.to~sadeste) e à distânoia d. 5,74 m
(Cinco m.tros e setenta e quatro oe:át!a~tro.)'tem-se o marco
"R"; do marco "R", c•• o rmao d. 60100' n (S•• senta graUS •
zero :a1nlltos:aorei.st.) o à di.tânoia dê 2J.,50 m (Yi:at.. mn
m.tros • cinqa.enta c.ntíaétros) -t ••.. s. o marco "I"; do marco
"I", c•• o ruao d. 761100'IE (S.tenta e •• 1. graus e zero lIi-
na.tos nord•• t.) e à distância de 46,50 • (Quarenta e seis me-
tros e oinque:ata cént!aetro.) tem-so o marco "J"; do marco
"J", cemo rumode 901100'SE (lIoventa graus e zero mina.tos s!!
deste) e à distância de 9,50 m (lIeve metros o cinqwmta oenti
metros) tém-se õ marco "r'; do marco "K", ri. abaixo, com a
distância de J.3,00 m (treze metros) tem-se o vértice 2 (d.is),
na ~gem direita de Ribeirã. Santa ~bara; do vértice 2
(dois), rio abaixo, com.a distância de 83,50 m (Oitenta o três
metros e cinql1enta cent:!metros), peJ.amargemdireita do R1b~!
rã. Santa BlÚ-bara,tem-88 o marco "B", já conhecido, fechan-
de-se assim a &reli.da captação J.1m1tadapeJ.osmarcos ":8",

CONTINUA.



9>tefeih.Lta Q)TIu.nic:ipa( de gu.awné.sia
MINAS GERAIS

COliUNUA91o:

"A", "C", "D", "E", "P", "G", v~rtice 26 (vinte e seis), "a",
"I", "J", "XW, v'rtice 2 (doi.) e "B", que fazem divisa per
todo. os lado. cemterreno. 40 próprio proprietário, .endo
que: o. maroo. "XW, vértice 2 (doi.) e "B" e.tão 10calizado.
:aa.margemdirei ta a.oBibe1rãea.oSanta Bárbara; o. marcos "C",
"D" e "E" e.tão 10calisado. .ob a ceroa da ostação e1evatória
existante. Osmaroos "G", vértice 26 (vinte e seis) e "a" .ãe
comUDJIà fa.:Lxade dem:úrloãa adutera de água bruta que liga o
peçe F-Ó4 à e.tação e1evatéria exi.tente.

II - 1REA DA CAPUçIO:

!rerreno compreendido-dentre de 1D\8. área de 1.190,00 JI2 (aQlll.
mi1 e oento e noventa metros quadrado.), ooma .eguinte des-
crição topegráfioa: - Partinde-.e de ponte de partida (O=PF),
estabe1eoido ne eixo de peço 0-01, 00. o rume de 121100' HE'
(Deze graus e zero minuto. nordeste) e à distânoia de -5,00.
(OinOOmetro.) tem.-.e o marco "M"; õ.o~ce "i", como rQlll.O
õ.e7811oo'SE (Setenta e eito graus e zero :mi:Õ.utosSudeste) e
à dist~êia de ll,OO • (Onze.etro.) tem.-se o marco "L"; de
mco "JI", cemo rlDllode 78100' n (Setenta e 01to graus e z!,
ro minutos noroeste) e à dil!ltüi.oia •.• 5,00 li. (Cinoo metres)
te•...se e Il&roe"11"; do w.o iír, oem.o rumodo 121100'SW(D:!.

ze graus e zere minutos sudoeste) e à distância de 65,40 Dl.

(Sessenta o oinoo •• tro. e quarenta ~ent!m;tros) tem.-se e ~
08 "O"; de marco "O", o•• o rlDIlOde 12li00, S1f (Deze graus fi

zero minuto. sudoeste) e à distância dtl 6;40 • (Sei. metros e
quarenta centímetros) te~se 8 ~oo "1*; de marco MP", oomo
rumode 78100' SE (Setenta e oito grau e zero minutos sude_

A _ ,

te) e à distanoia ae 2,22 Dl. (Dois metro. e vinte e dois oent~
metres) tem.-;e o vértioe 25 (Vinte e oinco); do vértice 25
(Vinte e cinco), oome rumode 78tOO' SE (Setenta e oito graus
e zero minutos sudeste) e à distânoiá de 5,88 li. (Cinoo metro.

CONTINUA.
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e oitenta e oito centímetros} tem-se o marCG"Q"; do marco
"Q", cemo ruae de 781100'SE (Setenta e oito graus e zero mi-
nutos stldeete) e à distmcia de 1l,90 • (Onzemetros e noven-
ta centímetres ) tém-se ; marco "R"; do maro. "R", rio aOima,
ooma distânoia de 65,52 m (Sessenta e cinco metros e cinque!:
ta e dei~;nt:!metros), pela margemdireita do Ribeirão Santa
Bárbara, tem-se o marco "L", já oonhecido, fechando-se assim
a área da oaptação limitada pe10e marcos "L", ")(11, "U", "O",
"P", vértice 25 (Vinte e cinco), "Q", "R" e "L", que fazem di
viea por todos os 1&4oscomterrenos do próprio proprietário,
sondo que os marcos -L" e "R" estão 10caJ.izadosna margemdi-
reita do Ribeirãe Santa ~bara e es marcos "O", 1I)a, vértice
25 (Vinte e cineo) e "Q", são comunsà faixa de do~e da a-
datora de ~ua bruta que liga e poço E-04 à estação e1evató-
ria existente.

•

III - JJmJ. DORESDVATÓRIO CIRCULAR ELEVADO DE 100 •• :
~erren. compreendidodentro de uaa área de 750,00 m2-(SetecO!:
tos e cinquenta metros quadradoe}, coma seguinte descrição '
topegráfioa: - Partindo-se do ponte de partida (o-pp), estab!,
1ecido no eixo do poste da linha de transmissãe existente,
mais préx1moao pro1cmgamentedo eixo da Rua 3 (três), do 1a-
do opesto ao cemitérie emre1ação a este meemoeuõ, cemo r.!
mode 871130'n (oitenta e sete graus e trinta minutos noroe,!
te) e à distância de 10,20 m (Dezmetros e vinte cent:!metros)
tem-se'o mar~. "EJ."; de marco "EJ.", cemo rumode 021130'SWe
à distância de 16,00 m (Dezesseis .etres) tem-se o marcé~ 11,

ande c;.eça a demarcaçãoda área; do marco "~", como rlDll.o
de 771130'IWe à distância de 26,00 • (Vinte e seis metros)
tem-se e vérticé 24 ('Vinte e quatro); do vértioe 24 (Vinte e
qaatro) como ruao de 771130'n (Setenta e sete graus e trin-
ta minutos neroeste) e à distância de 10,00 m (Dez metros)

CONTINUA.
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te~se O vértice 23 (Vinte e trê.); do vértice 23 (Vinte e
trê.), co. o romo de ]2230' SW(Déze graus e trinta minutos •
sUdoeste) o à distâneia-do"20,OO m (Vinte motros) t~se o

marco ~", áo mar~o ~", como romo de 77230' SE (Setenta e
sete graus e trinta minutos sudeste) e à distância de 40,00 m
(Quarenta metros) t~se o marco "111", áo JlarÕO"111", com o
rumo de 02230' n (Deis graus e trinta minutos nordeste) e à
distância de 20,31 • (Vinte metros e trinta e omcent!metres)
tem-se o marco "01", já conhecido, fechande-se assim a área
deste proprietário, limitada pelo. marco. "~", vértice 24
(Vinte e quatro), vértice 23 (Vinte e tr~s), "l1.", "lfl" e
"~", que fazem divisa por todos os lados comterrenos de pr.!
prio proprietário.

IV - 1BEA. DO RESERV.H6RIO :RE~Al'lGULARSEMI-EBTERRA.DOde 300 m3:
~erren. compreendido dentro de UII\aárea de 349,00 m2 (Treze•••
tes e quarenta e nove metros q\1l8.drados),coma seguinte de•••
cr1çãe topográfica: - Partinde-se do ponto de partida (o-pp),
estabelecido na face externa, ela parede do maro existente, ne
canto de esquina da Raa Major t1ri._ coma R\1I8.Major Francisco
Dias, como rumo de 38254' n (!rpnta e oito graus e cinquen-
ta e quatro lIIinutos nordeste) e à distância ele 15,01 m (Quin-

ze metros e omcentáetre) tem-sé o ms,;ce "Gl"; do marco "Gl",

como rumo do 53200' 1fW (Cinquenta e três graus e zere minu.-
tes noroeste) o à d1stâcia de 17,10 m (Dezessete metros e dez
cent::úaetro.) te.se o ~co "~"; do marco "~", como rumo
de 53200' 1fW (Oinquenta e três graus e .ero minutes noroestEll
e à distância de 6,40 m (Seis"metros e quarenta cent::úaetres)"
t.se o-marco "Il", do marco "Il", como rumo de 3720:>' SW

(Trinta e .ete grau e zero lIIinutos sudoeste) e à dist~cia de
15,00 m (Quinze metros) tem-se o marco "Jl", do mce "Jl",
como rumo de 53200' SE (Oinquenta e três graus e zero minu.-,

CONTINUA.
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to•• udo.te) e à distância de 1',00 • (Dezoito metros) t~Be
o vértice 15 (QJtinze); na interseção da face externa da pare-
de do .uro do reservatório co. o eixo da tabulação da adutora
que liga a estação elevatória ao reservatório existente; ao
v,rtice 15 (Quinze), como rumode 53-00' SE (Cinquenta e
três graus e zer. :ai.uutossudeste) e ~ ctist~cia de 5,00 li.

(cinco .otros) tem-.o e marcolIo.PP", "já co~ecido, fechand_
se assim a área deste proprietário, limitada pelos marcos
lIo.PP', lIG1", "BJ.", "11", vértice 15 (quinze) e "o.PP", sendo
que: •• marcos II-.,pptt e "Gl" encontra»-se no alinbamento pre-
dial da Ruallajor hancisce Dias; o. marco. "Gl" e 1IBJ. 11 fazem
divisa comterreno de proprt*tário desconhecido; o. marcos
1111

11e "Jl", :fazeJl.divisa oomterreno de preprietário desce-
nhecide, e os marcos "Jl", vértice 15 (Quinze) e IIO=PP" enco!!
tr.-se no alinhament. predial da Ruallajor Urias.

Art. 3. - Fica e ExecutivCilMunicipal aut.riz~
do também.a oemcederServidão Administrativa emterrenos JlllD!
cipa1s, nos termos das oxigências técnica. da COPAS.!/MG,po-
dendofirmar es nece8sári.s-documentoso

Art. 4ll - Os terrenes referidos nesta Lei não
podemter destinação estranha ao serviço de abastecimento de
água, sob pena de nulidade da doação comretorno dos referi-
dos bens ao PatriJI.êniodo Jlunic!pio.

Art. 5ll - Esta Lei entrará emvigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em.contrário.

Jlando, portanto, a todas as autoridades a quem.o conhecimento
e execuçãodosta Lei pertencer, que a oumpr8llle façam cumprir

CONTINUA.
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tão inteiramente c.o nela 8e centémo

Prefeitura Ittmicipa1 de Guaran~sia,
aos J.O a••• tembre 4e J.o'79o-

Dr. Marcelo Peli Ribeiro dQ Va11e,
- Prefeito ltunicipa1 -

~~
Oe11 J.parec:da d~,~e~eluany,

- Secretária -
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••AUTORIZA AQUISIÇlO DE UMA MÁQUINA
DE ESCREVER E DÁ OUTRAS PROVIDh'-
CIAS"
O Prefeito Municipal de Guaranési~
Faço saber que a Câmara MuniciPa4.
aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte LEI:

Art. 1!l - Fica o Senhor Chefe do Executivo Munici-
pal autorizado a adquirir uma máquina de escrever.

Art. 2º - Para atender às despesas decorrentes des
ta Lei, serão utilizados recursos da Dotação Orçamentária
S. M. E. R. à verba 4.1.2.0 - Equipamento e Material Permanen-
te, através da anulação parcial da verba 4.2.1.0 - Aquisição
de Imóveis, à Dotação Orçamentária EI!lCARGOSGERAIS.

Art. 3!l - Reyogadas as disposições em contrário,
esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Guaranésia,
aos 10 de outubro de 1.9790-
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Estima a receita e fixa a despesa
para o exercicio de 1980.

A Câmara Municipal de Guaranésia aprovou e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte LEI:

Art. 12 - O orçamento geral do municipio de Guarané-
sia, para o exercicio financeiro de 1980, estima a receita em
~$-18.000.000,00 (Dezoito milhões de cruzeiros) e fixa a despe-
sa em ~$-16.572.000,00 (Dezesseis milhões, quinhentos e setenta
e dois mil cruzeiros), discriminados pelos anexos
desta Lei.

integrantes

Art. 22 - O saldo apresentado de ~$-1.4289000,00 (Um
milhão, quatrocentos e vinte e oito mil cruzeiros) será destin~
do à RESERVA DE CONTIGtNCIA, cujos recursos serão utilizados co
mo fonte compensatória'para abertura de créditos adicionais, na
forma do disposto na lei municipal 648, de 27 de setembro de
1978.

Art. 32 - A receita será realizada mediante a arrecad~
ção dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capi~
tal, na forma da legislação em vigore e das especificações cons-
tantes do adendo lI! - Anexo nl!2 da Lei 4320/64, com o seguin-
te desdobramento:

1 - RECEITAS CORRENTES
1.1 - Receita Tributária o •••• o Cr$1.582.000,00

200000,00
13.168.500,00

605.000,00

1.2 Receita Patrimonial o ••••

1.4 Transferências Correntes.
1.5 Receitas Diversas •••••••

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES o ••••• 15.375.500,00
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2 - RECEITAS DE CAPItiL

2.3 - Transferências de Capital•.•••
~AL lmS RECE~AS DE CAPITAL ••••••••••
TOTAL DA RECEI!r.AOR9AMENmU ••••••••••

2.624.500,00
2.624.500,00

28.0000000,00
-============

Art. 42 - A despesa será realizada de acordo com a se-
guinte discriminação por "Funções de Governo" e por "Unidades
Orçamentáriasn:

mçtlES DE GOVERNO
01 Legis2ativa •••••••••••••••••••••••• 352.000,00
02 Judiciária •••••••••••••••••••••••.• 200.000,00
03 Administração e Planejamento ••••••• 2.331.000,00
04 Agricultura •••••••••••••••••••••••• 80.000,00
05 Comunicações o...................... 120.000,00
06 Defesa Nacional e Segurança PÚblica. 36.000,00
07 Desenvolvimento Regional ••••••••••• 2200000,00
08 Ed~cação e C~tura ••••••••••••••••• 2.807.000,00
09 Energia e Recursos Naturais •••••••• 500000,00
20 Habitação e Urbanismo •••••••••••••• 2.793.000,00
21 Indústria, Comércio e Serviços ••••• 433.000,00
13 Saúde e Saneamento ••••••••••••••••• 602.000,00
14 Trabalho ••••••••••••••••••••••••••• 200000,00
25 Assistência e Previdência ••••••••••,2.421.000,00
16 Transportes o ••••••••••••••••••••••• 5.217.000,00

SUB-TOTAL o......... 26.572.000,00
99 - Reserva de Contigência ••••••••••• 1.428.000,00

T O T A L •••••••••• 28.0000000,00
==--=======

FOR UNIDADES ORÇAMENTlRIAS
1 cÂMARA MUNICIPAL

1.1 Corpo Legis2ativo •••••••••••••••• 352.000,00



9wfeiluta Q)T[urúcipa(de guatonésio
MINAS GERAIS

CONTINUAClo:
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

2.1 - Gabinete e Secretaria o ••••••••••••• 2.244.000,00
3500000,00
293.000,00

2.2 - Serviço de Fazenda •••••••••••••••••

2.3 - Serviço de Contabilidade o ••••••••••

2.4 - Serviço de Educação e Cultura, SaÚde
e Assistência Social ••••••••••••••• 4.840.000,00

2.5 Serviços'e Obras PÚblicas •••••••••• 3.276.000,00
2.6 - Serviço Municipal de Estradas de Ro-

dagem •••••••••••••••••••••••••••• 0. 5.2170000,00
SUB-TOtlL •••••••••• 16.572.000,00

3.1 - Reserva de Contigência ••••••••••• 1.428.000,00
T O T A L.......... 18.0000000,00

===========

Art. 52 - Fica o Poder Executivo autorizado a:
a)-realizar operações de crédito por antecipação da receita até

o limite ie 25% (vinte e cinco por cento) da receita estima-
da, nos termos do art. 67, da Emenda Constitucional n2 1/69;

b )-abrir créditos suplementares até o limite de 25% (Vinte e ci!:
co por cento) do orçamento da despesa, nos termos do aat.
43, § 12 da Lei nR 4320/64;

c)-anular, parcial ou totalmente, dotações do presente orçamen-
to, como recursos à abertura de créditos adicionais.

Art. 62 - Esta lei entrará em vigor ..a partir de 12 de
janeiro de 1980, revogadas as disposições em contrário.

O '-~ Prefeitura Municipal de Guaranésia,
'V~5'~~~ n aos 10 de outubro de 1.979.-

~"J.."'-A[ - ~.---- //..-~ d P.~--=:7 tJ. /) #0~ ~ I' ~---~~~, - ~~
.'"f:l toS ,.\..~. \\" • ·-~t· / .-- Dr. Marcelo Poli Ribeiro do Valle,

~~ •.••- "_~\"'})'" ,r _'-3.~./
~e;;" ?\',',. ~9-/' ..-: - Prefeito Municipal -

-S'i;,c?,,;'I>?'\~"" Celi ~~Alln~eluany,
- Secretária -
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•A~ORIZA A AQUISIÇÃO DE MÁQUINA
RODOVIÁRIA"

A Câmara Municipal de Guaranésia
aprovou e eu, Prefeito Munici-
pal, promulgo e sanciono a se-
guinte LEI:

Art. lI!- Fica, o Senhor Chefe do Executivo Muni-
cipal, autorizado a adquirir uma máquina rodoviária - "PATROL"
para os serviços de estradas vicinais.

Art. 21!- Para atender às despesas decorrentes
desta Lei, serão utilizados recursos constantes do orçamento
para 1980 - Função Programátioa - 16.88.534 - Classifioação !
oonômioa: 4.1.2.0.

Art. 32 - Revo'adas as disposições em oontrári o,
esta Lei entrará em vigor _iA partir de lI!de janeiro de 1980.

Prefeitura MuniCipal de Guaranésia,
aos 10 de outubro de 10979.-

~,~~k(
~ O '-~o Dr. Maroelo Poli Ribeiro do Valle,

rf1l\)
h)..\.))~'!-'>- - Prefeito Municipal -

\)"~-O'~~~I.~-'
QO?"~)~" ,- .--t&/ aJ;JY:r96~U::f\M

~9~~ Celi Aparecida de Almeid eluany,
- Secretária -
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Aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos para o
triênio 1980/1982.

A CÂJlA.RAMUNICIPAL DE GUARANtSIA APROVOU E EU, PREli'EITOMUNICIPAL, SANCIONO E
PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 12 - O Orçamento Plurianual de Investimento do Município de Guaranésia, para o trl:
ênio de 1980/1982, elaborado na forma dos Atos Complementares n!ls 43 e 76, de 29 de janeiro e
21 de outubro de 1969, respectivamente, estima, para o período, as Despesas de Capital em D$-
21.100.000,00 (vinte e um milhões e cem mil cruzeiros).

Art. 22 - Os recursos destinados ao financiamento das Despesas de Capital, estimadas no
Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 1980/1982, são assim distribuídos:

RECEITAS DE CAPITAL
Alienação de Bens Móveis e Imóveis
Transferências de Capital ••••••••

1.980
200.000,00

4.900.000,00
5.100.000,00

~
800.000,00

20.300.000,00
21.100.000,00

1.981
380.000,00

7.700.000,00
8.000.000,00

1.982
300.000,00

7.700.000,00
8.000.000,00===========================================================

Art. 32 - As despesas de capital, discriminados em quadro anexo, cuja realização fica
autorizada por esta lei, são programadas com base nos recursos considerados disponíveis e des-
dobrar-se-ão na seguinte forma:

DEsBSAS POR FONÇOES
03-ADMINISTRAÇÃO E PLANEJArJ3NTO•••••
08-EDUCAÇÃO E CULTURA •••••••••••••••

1.980 1.981
500.000,00 1.200.000,00
100.000,00 600.000,00

1.982 ~
200.000,00 1.900.000,00
600.000,00 1.300.000,00



lO-HABITAÇÃO E URBANISMO ••••••••••
13-SAdnE E SANEA1ffiNTO•••••••••••••

1.250.000,00
120.000,00

2.300.000,00
4.270.000,00

2.700.000,00
300.000,00

1.500.000,00
6.300.000,00

7.250.000,00
820.000,00

4.800.000,00
16.070.000,00

~6-TRlNSPORTE •••••••••••••••••••••
TOTAL •••••••••••••••

3.300.000,00
400.000,00

1.000.000,00
5.500.000,00

===========================================================
Art. IR - Na elaboração das propostas orçamentárias anuais, do período, serão ajustadas,

as importâncias consignadas aos Projetos, podendo, em consequência da alteração da receita ser
criados novos e suprimidos ou feformu1ados Projetos constantes do anexo dewta Lei.

.9
'"'Q)

c::.8
d
::l

0'>
Parágrafo único - As importâncias referentes amexercícios de 1981 e 1982, estimadas a

preço de 1980, serão corrigidas monetariamente, por ocasião da elaboração dos Orçamentos anuais
correspondentes àqueles exercícios.

contrário.
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor a 1Q de janeiro de 1980, revogadas as disposições em

Prefeitura Municipal de Guaranésia,
aos 10 de outubro de 1.979.-

Dr. Marcelo Poli Ribeiro do Valle,
- Prefeito Municipal -

~Celi Aparecida
- Secretária -



-_._--------------- -- ---

g>te.f~ilu.ta QJT[wúcipo( d~ gu.otor\éa-io
MINAS GERAIS

.,..".L E I 685

"AUTORIZA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCQ
LAR E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS".
O Prefeito Municipal de Guaranésia.
Faço saber que a Câmara Municipal
aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte LEI:

Art. 12 - Fica o Senhor Prefeito Municipal autori
zado a adquirir 01 (Hum) Armário, 20 (Vinte) Cadeiras e 05
(Cinco) Mesas, para o Pré-Escolar "Peixinho Dourado", no Dis-
trito de Santa Cruz da Prata, neste Munic{pio.

Art. 22 - Fica igualmente autorizado a abrir um
Crédito Especial no valor de ~$-'.500,00 (Sete mil e quinhen-
tos cruzeiros) à verba 4.1.2.0 - Equipamentos e Material Per-
manente, à Unid~de Orçamentária "EDUCAÇÃO E CULTURA".

Art. 32 - Para atender às despesas decorrentesde~
ta Lei, serão utilizados recursos através da anulação parcial
da verba 4.2.1.0 - Aquisição de Imóveis, à Unidade Or,amentá-
ria "ENCARGOS GERAIS" (Construção do Paço Municipal).

Art. 42 - Revogadas as disposições em contrário,
esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefei tura Municipal de Guaranésia,
aos 10 de outubro de 1.979.-

~~~
Dr. Marcelo Poli~beiro do Valle,

- Prefeito Municipal -

Celi ~~~AParecidav~evAlmeida~l~,
- Secretária -
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"AUTORIZA MAJORAÇÃO DE VENCD.TENTOS DOS
FUNCIONÁRIOS ESTATUlÁRIOS DA PREFEITU
RA MUNICIPAL."

O Prefeito Municipal de Guaranésia.

Faço saber que a Câmara Municipal apr~
vou e eu sanciono e promulgo aseguin-
te LEI:

Art. 12 - Fica o Sr. Chefe do Executivo Municipal auto-
rizado a majorar os vencimentos dos funcionários Estatutários da
Prefeitura Municipal em 29,26% (vinte e nove vírgula vinte e seis
por cento).

Art. 2º - Os recursos desta Lei serão obtidos através
de maior arrecadação prevista, créditos suplementares e, se ne-
cessário, de operações de crédito.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta
Lei entrará em vigor retroagindo a lº de novembro de 1.979.

Prefeitura Municipal de Guar8~ésia,
aos 21 de novembro de 1.979.-

Dr. Marcelo Poli Ribeiro do Valle,
- Prefeito Municipal -

&h~tlu.~Celi Aparecida de Almeida e uany,
- Secretária -
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"Dl NOVA REDAÇÃO AO ART. 61!,DA IiEI

NI! 509, DE 06/06/74".

o Prefeito MUnicipal de Guaranésia.

Faço saber que a Câmara Municipal l!:

provou e eu sanciono e promulgo a
seguinte IiEI:

Art. lI!- O Artigo 61!da Lei nl! 509 de 06/06/1974 pa~
sa a ter a seguinte redação:

"Art. 61!- Decorrido O prazo de recolhimento de qual-
quer contribuição ou prestação, sem que o pagamento tenha sido
efetuado, ficará essa prestação ou contribuição acrescida, des-
de logo de:

I - Multas de:
a}- 10% {dez por cento} sobre o valor do débito

quando o pagamento for efetuado até 30 (trinta) dias após o ve,!!
cimento;

b}- 20% {Vinte por cento} sobre o valor do déb.!
to quando o pagamento for efetuado até 60 {sessenta} dias após
o vencimento;

c)- 30% (trinta por cento) sobre o valor do dé-
bito quando o pagamento for efetuado depois de decorridos mais
de 60 (sessenta) dias do vencimento;

II - Juros de mora, à razão de 1% (um por cento) ao
mês, devidos a partir do mês imediato ao do seu vencimento, co,!!
siderado mês qualquer fração;

III - Correção Monetária do débito, mediante a aplic~

CONTlNUA.-.



9Jtefeiluta &!Turlicipa[ de Ç}uatartésia
MIN_~S GERAIS

CONTlllUACl0:

ção dos coeficientes de atualização aprovados pela Administra-

ção Federal H •

Art. 22 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispo siçõe s em contrário.

Prefeitura Municipal de Guaranésia,

aos 27 de dezembro de 1.979.-

Dr. Marcelo Poli Ribeiro do Valle,

- Prefeito Municipal -

Celi AP~e1~~
_ secretár:v:~- uVuI


