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Poder Executivo 

 
Sec. Saúde 

 
Gabarito 

Processo Seletivo Público Nº 01/2018 
 
 Agentes Comunitários de Saúde  

1. D 2. E 

3. D 4. C 

5. A 6. C 

7. A 8. C 

9. D 10. A 

11. D 12. A 

13. B 14. E 

15. E 16. A 

17. C 18. E 

19. C 20. ANULADA  

21. A 22. B 

23. A 24. B 
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27. D 28. D 

29. B 30. E 

31. C 32. C 

33. C 34. A 

35. ANULADA 36. E 

37. E 38. B 

39. B 40. C 

 

Agentes de Combate as Endemias   
 

1. D 2. E 
3. D 4. C 
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7. A 8. C 
9. D 10. A 
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13. B 14. E 
15. E 16. A 
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33. A 34. C 
35. E 36. D 
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DECRETO Nº 030/2018 

 

“Decreta ponto facultativo no âmbito do 
município de Santana da Vargem e dá outras 
providências”. 

 

  O Prefeito Municipal de Santana da 

Vargem – MG, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 52, VI da Lei Orgânica Municipal, 

e: 

 

Considerando a participação da Seleção 

Brasileira de Futebol na Copa do Mundo 

FIFA 2018. 

 

 DECRETA: 

 

 Art. 1º - Fica decretado ponto facultativo 

no âmbito da Administração Pública direta e 

indireta do Município de Santana da Vargem, no 

dia 06 de julho de 2018 (sexta-feira), a partir das 

12h:00m, em virtude do jogo Brasil x Bélgica. 

 

 Parágrafo único - A medida descrita no 

caput deste artigo não abrange a prestação de 

serviços públicos essenciais, considerados 

indispensáveis. 

 

 Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

 Santana da Vargem, 03 de julho de 2018. 

 

 

Renato Teodoro da Silva 
Prefeito Municipal 

 
LEI Nº 1.459, DE 03 DE JULHO DE 2018 
 

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração 
da Lei Orçamentária de 2019 e dá outras 
providências. 

 

O Povo de Santana da Vargem, por seus 

representantes na Câmara Municipal aprovou, e 

eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a 

seguinte Lei: 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art.1º - São estabelecidas, em 

cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da 

Constituição da República, e na Lei 

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as 

diretrizes para a elaboração da lei orçamentária 

do exercício financeiro de 2019, compreendendo: 

 

I – as metas e prioridades da 

Administração Pública Municipal; 

 

II – orientações básicas para elaboração 

da lei orçamentária anual; 

 

III – disposições sobre a política de 

pessoal e serviços extraordinários; 

 

IV – disposições sobre a receita e 

alterações na legislação tributária do Município; 

 

V – equilíbrio entre receitas e despesas; 
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VI – critérios e formas de limitação de 

empenho; 

 

VII – normas relativas ao controle de 

custos e a avaliação dos resultados dos programas 

financiados com recursos dos orçamentos; 

 

VIII – condições e exigências para 

transferências de recursos a entidades públicas e 

privadas; 

 

IX – autorização para o Município 

auxiliar o custeio de despesas atribuídas a outros 

entes da federação; 

 

X – parâmetros para a elaboração da 

programação financeira e do cronograma mensal 

de desembolso; 

 

XI – definição de critérios para início de 

novos projetos; 

 

XII – definição das despesas 

consideradas irrelevantes; 

 

XIII – incentivo à participação popular; 

 

XIV – as disposições gerais.1 

 

SEÇÃO I 

DAS METAS E PRIORIDADES DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

                                                           
1CF art.165 § 2º; LRF; LRF, art. 4º, § 2º, V 

 

Art. 2º - Em consonância com o disposto 

no art. 165, § 2º, da Constituição da República, 

atendidas as despesas que constituem obrigação 

constitucional ou legal do Município, as ações 

relativas à manutenção e funcionamento dos 

órgãos da administração direta e das entidades da 

administração indireta, as metas e as prioridades 

para o exercício financeiro de 2019 

correspondem às ações especificadas no Anexo 

de Metas e Prioridades que integra esta Lei, de 

acordo com os programas e ações estabelecidos 

no Plano Plurianual, as quais terão precedência 

na alocação de recursos na lei orçamentária de 

2019 e na sua execução, não se constituindo, 

todavia, em limite à programação das despesas. 

 

§1º - O projeto de lei orçamentária para 

2019 deverá ser elaborado em consonância com 

as metas e prioridades estabelecidas na forma do 

caput deste artigo. 

 

§2º - O projeto de lei orçamentária para 

2019 conterá demonstrativo da observância das 

metas e prioridades estabelecidas na forma do 

caput deste artigo.2 

 

SEÇÃO II 

DAS ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA 

ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA 

ANUAL 

 

SUBSEÇÃO I 
                                                           
2CF art. 165, §2º ; CF art. 165, § 7º; Art. 4º da LRF 
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DAS DIRETRIZES GERAIS 

 

Art. 3º - As categorias de programação 

de que trata esta Lei serão identificadas por 

funções, subfunções, programas, atividades, 

projetos, operações especiais, de acordo com as 

codificações da Portaria SOF nº 42/1999, da 

Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e 

da Lei do Plano Plurianual relativo ao período 

2018-20213. 

 

Art. 4º - O orçamento fiscal e da 

seguridade social discriminará a despesa, no 

mínimo, por elemento da despesa, conforme art. 

15 da Lei Federal nº. 4.320/64. 

 

Art. 5º - O projeto de lei orçamentária 

que o Poder Executivo encaminhará à Câmara 

Municipal será constituído de: 

 

I – texto da lei; 

 

II – documentos referenciados nos artigos 

2º e 22 da Lei Federal nº. 4.320/1964; 

 

III – quadros orçamentários 

consolidados; 

 

IV – anexos do orçamento fiscal, 

discriminando a receita e a despesa na forma 

definida nesta Lei; 

 

                                                           
3 Portaria SOF nº 42/99; Portaria STN nº 163/01; CF art. 167, 
VI 

V – demonstrativos e documentos 

previstos no art. 5º da Lei Complementar nº 

101/2000; 

 

VI – anexo do orçamento de 

investimento a que se refere o art. 165, § 5º, 

inciso II, da Constituição da República, na forma 

definida nesta Lei. 

 

Parágrafo único - Acompanharão a 

proposta orçamentária, além dos demonstrativos 

exigidos pela legislação em vigor, definidos no 

caput, os seguintes demonstrativos: 

 

I – Demonstrativo da receita corrente 

líquida, de acordo com o art. 2º, inciso IV da Lei 

Complementar nº 101/2000; 

 

II – Demonstrativo dos recursos a serem 

aplicados na manutenção e desenvolvimento do 

ensino e no ensino fundamental, para fins do 

atendimento do disposto no art. 212 da 

Constituição da República e no art. 60 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias; 

 

III – Demonstrativo dos recursos a serem 

aplicados no FUNDEB – Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos profissionais da Educação, para 

fins do atendimento ao art. 60 do ADCT, com as 

alterações introduzidas pela Emenda 

Constitucional nº 53/2006; 
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IV – Demonstrativo dos recursos a serem 

aplicados nas ações e serviços públicos de saúde, 

para fins do atendimento disposto na Emenda 

Constitucional nº 29/2000 e Lei Complementar nº 

141; 

 

V – Demonstrativo da despesa com 

pessoal, para fins do atendimento do disposto no 

art. 169 da Constituição da República e na Lei 

Complementar nº 101/2000. 

 

Art. 7º - A estimativa da receita e a 

fixação da despesa, constantes do projeto de lei 

orçamentária de 2019, serão elaboradas a valores 

correntes do exercício de 2018, projetados ao 

exercício a que se refere. 

 

Parágrafo único - O projeto de lei 

orçamentária atualizará a estimativa da margem 

de expansão das despesas, considerando os 

acréscimos de receita resultantes do crescimento 

da economia e da evolução de outras variáveis 

que implicam aumento da base de cálculo, bem 

como de alterações na legislação tributária, 

devendo ser garantidas, no mínimo, as metas de 

resultado primário e nominal estabelecidas nesta 

Lei. 

 

Art. 8º - O Poder Executivo colocará à 

disposição do Poder Legislativo, no mínimo, 

trinta dias antes do prazo final para 

encaminhamento de sua proposta orçamentária, 

os estudos e as estimativas das receitas para o 

exercício subseqüente, inclusive da corrente 

líquida, e as respectivas memórias de cálculo. 

 

Art. 9º - O Poder Legislativo e as 

entidades da Administração Indireta 

encaminharão ao Setor de Planejamento (ou 

Órgão Central de Contabilidade) do Poder 

Executivo, até 31 de julho de 2018, suas 

respectivas propostas orçamentárias, para fins de 

consolidação do projeto de lei orçamentária.4 

 

Art. 10 - Na programação da despesa não 

poderão ser fixadas despesas sem que estejam 

definidas as respectivas fontes de recursos, de 

forma a evitar o comprometimento do equilíbrio 

orçamentário entre a receita e a despesa. 

 

Art. 11 - A lei orçamentária 

discriminará, nos órgãos da administração direta 

e nas entidades da administração indireta 

responsáveis pelo débito, as dotações destinadas 

ao pagamento de precatórios judiciais em 

cumprimento ao disposto no art. 100 da 

Constituição da República. 

 

§1º - Para fins de acompanhamento, 

controle e centralização, os órgãos da 

administração direta e as entidades da 

administração indireta submeterão os processos 

referentes ao pagamento de precatórios à 

apreciação da Procuradoria do Município. 

 

                                                           
4Lei nº 4.320/64, arts.2º e 22; CF art.165, § 5º; CF. art.100, § 
1º LRF art.5º; LRF art. 12 
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§2º - Os recursos alocados para os fins 

previstos no caput deste artigo não poderão ser 

cancelados para abertura de créditos adicionais 

com outra finalidade, exceto no caso de saldo 

orçamentário remanescente ocioso5. 

 

SUBSEÇÃO II 

DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA 

E AO ENDIVIDAMENTO PÚBLICO 

MUNICIPAL 

 

Art. 12 - A administração da dívida 

pública municipal interna e/ou externa tem por 

objetivo principal minimizar custos, reduzir o 

montante da dívida pública e viabilizar fontes 

alternativas de recursos para o Tesouro 

Municipal. 

§1º - Deverão ser garantidos, na lei 

orçamentária, os recursos necessários para 

pagamento da dívida. 

 

§2º - O Município, através de seus órgãos 

e entidades, subordinar-se-á às normas 

estabelecidas na Resolução nº 40/2001 do Senado 

Federal, que dispõe sobre os limites globais para 

o montante da dívida pública consolidada e da 

dívida pública mobiliária, em atendimento ao 

disposto no art. 52, incisos VI e IX, da 

Constituição da República. 

 

Art. 13 - Na lei orçamentária para o 

exercício de 2019, as despesas com amortização, 

                                                           
5 CF art. 100 

juros e demais encargos da dívida serão fixadas 

com base nas operações contratadas. 

 

Art. 14 - A lei orçamentária poderá 

conter autorização para contratação de operações 

de crédito pelo Poder Executivo, a qual ficará 

condicionada ao atendimento das normas 

estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000 

e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal. 

 

Art. 15 - A lei orçamentária poderá 

conter autorização para a realização de operações 

de crédito por antecipação de receita 

orçamentária, desde que observado o disposto no 

art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000 e 

atendidas às exigências estabelecidas na 

Resolução nº 43/2001 do Senado Federal6. 

 

SUBSEÇÃO III 

DA DEFINIÇÃO DE MONTANTE E 

FORMA DE UTILIZAÇÃO DA RESERVA 

DE CONTINGÊNCIA 

 

Art. 16 - A lei orçamentária conterá 

reserva de contingência constituída 

exclusivamente com recursos do orçamento fiscal 

e será equivalente a, no mínimo, 1% (um por 

cento) da receita corrente líquida prevista na 

proposta orçamentária de 2019, destinada 

atendimento de passivos contingentes, outros 

riscos e eventos fiscais imprevistos e reforço das 

                                                           
6 LRF arts. 29, 30, 31e 32; Resolução 40/2001 do Senado Federal; 
Resolução 43/2001 do Senado Federal 
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dotações orçamentárias que se tornarem 

insuficientes7. 

 

Parágrafo único - Verificada a não 

utilização da Reserva de contingência para os fins 

especificados, bem como a previsibilidade de sua 

não utilização até o final do exercício, o Poder 

Executivo poderá dela se utilizar como fonte para 

créditos suplementares e/ou adicionais.  

 

SEÇÃO III 

DA POLÍTICA DE PESSOAL E DOS 

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 

 

SUBSEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE POLÍTICA DE 

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

 

Art. 17 - Para fins de atendimento ao 

disposto no art. 169, § 1º, inciso II, da 

Constituição da República, observado o inciso I 

do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as 

concessões de quaisquer vantagens, aumentos de 

remuneração, criação de cargos, empregos e 

funções, alterações de estrutura de carreiras, bem 

como admissões ou contratações de pessoal a 

qualquer título, desde que observado o disposto 

nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar nº 

101/2000. 

 

§1º - Além de observar as normas do 

caput, no exercício financeiro de 2019 as 

despesas com pessoal dos Poderes Executivo e 

                                                           
7LRF art. 5º, III 

Legislativo deverão atender as disposições 

contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei 

Complementar nº 101/2000. 

 

§ 2º - Se a despesa total com pessoal 

ultrapassar os limites estabelecidos no art. 19 da 

Lei Complementar nº 101/2000, serão adotadas 

as medidas de que tratam os §§ 3º e 4º do art. 169 

da Constituição da República8. 

 

SUBSEÇÃO II 

DA PREVISÃO PARA CONTRATAÇÃO 

EXCEPCIONAL DE HORAS EXTRAS 

 

Art. 18 - Se durante o exercício de 2019 

a despesa com pessoal atingir o limite de que 

trata o parágrafo único do art. 22 da Lei 

Complementar nº 101/2000, o pagamento da 

realização de serviço extraordinário somente 

poderá ocorrer quando destinada ao atendimento 

de relevante interesse público que ensejem 

situações emergenciais de risco ou de prejuízo 

para a sociedade. 

 

Parágrafo único - A autorização para a 

realização de serviço extraordinário para atender 

as situações previstas no caput deste artigo, no 

âmbito do Poder Executivo é de exclusiva 

competência do Prefeito Municipal e no âmbito 

do Poder Legislativo é de exclusiva competência 

do Presidente da Câmara9. 

 

                                                           
8LRF arts.18 ao 23; LRF art.22, V; CF art.169; LRF, arts. 15 ao 17 

9LRF art. 22, V 
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SEÇÃO IV 

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A RECEITA E 

ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO 

TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO 

 

Art. 19 - A estimativa da receita que 

constará do projeto de lei orçamentária para o 

exercício de 2019, com vistas à expansão da base 

tributária e conseqüente aumento das receitas 

próprias, contemplará medidas de 

aperfeiçoamento da administração dos tributos 

municipais, dentre as quais: 

 

I – aperfeiçoamento do sistema de 

formação, tramitação e julgamento dos processos 

tributário-administrativos, visando à 

racionalização, simplificação e agilização; 

 

II – aperfeiçoamento dos sistemas de 

fiscalização, cobrança e arrecadação de tributos, 

objetivando a sua maior exatidão; 

 

III – aperfeiçoamento dos processos 

tributário-administrativos, por meio da revisão e 

racionalização das rotinas e processos, 

objetivando a modernização, a padronização de 

atividades, a melhoria dos controles internos e a 

eficiência na prestação de serviços; 

 

IV – aplicação das penalidades fiscais 

como instrumento inibitório da prática de 

infração da legislação tributária. 

 

Art. 20 - A estimativa da receita de que 

trata o artigo anterior levará em consideração, 

adicionalmente, o impacto de alteração na 

legislação tributária, com destaque para: 

 

I – atualização da planta genérica de 

valores do Município; 

 

II – revisão, atualização ou adequação da 

legislação sobre Imposto Predial e Territorial 

Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, 

condições de pagamentos, descontos e isenções, 

inclusive com relação à progressividade deste 

imposto; 

 

III – revisão da legislação sobre o uso do 

solo, com redefinição dos limites da zona urbana 

municipal; 

 

IV – revisão da legislação referente ao 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza; 

 

V – revisão da legislação aplicável ao 

Imposto sobre Transmissão Inter vivos de Bens 

Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis; 

 

VI – instituição de taxas pela utilização 

efetiva ou potencial de serviços públicos 

específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte 

ou postos a sua disposição; 

 

VII – revisão da legislação sobre as taxas 

pelo exercício do poder de polícia; 
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VIII – revisão das isenções dos tributos 

municipais, para manter o interesse público e a 

justiça fiscal; 

 

IX – instituição, por lei específica, da 

Contribuição de Melhoria com a finalidade de 

tornar exeqüível a sua cobrança; 

 

X – a instituição de novos tributos ou a 

modificação, em decorrência de alterações legais, 

daqueles já instituídos. 

 

Art. 21 - O projeto de lei que conceda ou 

amplie incentivo ou benefício de natureza 

tributária somente será aprovado se atendidas às 

exigências do art. 14 da Lei Complementar nº 

101/2000. 

 

Art. 22 - Na estimativa das receitas do 

projeto de lei orçamentária poderão ser 

considerados os efeitos de propostas de 

alterações na legislação tributária que estejam em 

tramitação na Câmara Municipal. 

 

SEÇÃO V 

DO EQUILÍBRIO ENTRE RECEITAS E 

DESPESAS 

 

Art. 23 - A elaboração do projeto, a 

aprovação e a execução da lei orçamentária do 

exercício de 2019 serão orientadas no sentido de 

alcançar o superávit primário necessário para 

garantir uma trajetória de solidez financeira da 

administração municipal, conforme discriminado 

no Anexo de Metas Fiscais, constante desta Lei. 

 

Art. 24 - Os projetos de lei que 

impliquem em diminuição de receita ou aumento 

de despesa do Município no exercício de 2019 

deverão estar acompanhados de demonstrativos 

que discriminem o montante estimado da 

diminuição da receita ou do aumento da despesa, 

para cada um dos exercícios compreendidos no 

período de 2019 a 2019, demonstrando a 

memória de cálculo respectiva. 

 

Parágrafo único - Não será aprovado 

projeto de lei que implique em aumento de 

despesa sem que estejam acompanhados das 

medidas definidas nos artigos. 16 e 17 da Lei 

Complementar nº 101/2000. 

 

Art. 25 - As estratégias para busca ou 

manutenção do equilíbrio entre as receitas e 

despesas poderão levar em conta as seguintes 

medidas: 

 

I – para elevação das receitas: 

a) a implementação das medidas 

previstas nos artigos. 20 e 21 desta Lei; 

b) atualização e informatização do 

cadastro imobiliário; 

c) chamamento geral dos contribuintes 

inscritos na Dívida Ativa. 

 

II – para redução das despesas: 
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a) utilização da modalidade de licitação 

denominada pregão e implantação de rigorosa 

pesquisa de preços, de forma a baratear toda e 

qualquer compra e evitar a cartelização dos 

fornecedores; 

b) revisão geral das gratificações 

concedidas aos servidores10. 

 

SEÇÃO VI 

DOS CRITÉRIOS E FORMAS DE 

LIMITAÇÃO DE EMPENHO 

 

Art. 26 - Na hipótese de ocorrência das 

circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 

9º, e no inciso II do § 1º do artigo 31, da Lei 

Complementar nº 101/2000, o Poder Executivo e 

o Poder Legislativo procederão à respectiva 

limitação de empenho e de movimentação 

financeira, mediante, pela ordem, aos seguintes 

critérios: 

 

I - Redução de diárias de viagem e de 

horas-extras; 

 

II - Redução de, pelo menos, 20% (vinte 

por cento) dos cargos de comissão e funções de 

confiança; 

 

III - Redução de pelo menos 20% (vinte 

por cento) do quadro de contratados. 

 

§1º - Excluem-se da limitação prevista no 

caput deste artigo: 

                                                           
10LRF art.4º, I, a; LRF art.14; LRF arts. 15, 16 e 17 

 

I – as despesas com pessoal e encargos 

sociais; 

 

II – as despesas com benefícios 

previdenciários; 

 

III – as despesas com amortização, juros 

e encargos da dívida; 

 

IV – as despesas com PASEP; 

 

V – as despesas com o pagamento de 

precatórios e sentenças judiciais; 

 

VI – as demais despesas que constituam 

obrigação constitucional e legal. 

 

§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 - Os Poderes Executivo e Legislativo, 

com base na comunicação de que trata o 

parágrafo anterior, emitirão e publicarão ato 

próprio estabelecendo os montantes que caberão 

aos respectivos órgãos e entidades na limitação 

do empenho e da movimentação financeira. 

 

§4º - Se verificado, ao final de um 

bimestre, que a realização da receita não será 

suficiente para garantir o equilíbrio das contas 
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públicas, adotar-se-ão as mesmas medidas 

previstas neste artigo11. 

 

SEÇÃO VII 

DAS NORMAS RELATIVAS AO 

CONTROLE DE CUSTOS E AVALIAÇÃO 

DOS RESULTADOS DOS PROGRAMAS 

FINANCIADOS COM RECURSOS DOS 

ORÇAMENTOS 

 

Art. 27 - O Poder Executivo realizará 

estudos visando a definição de sistema de 

controle de custos e a avaliação do resultado dos 

programas de governo. 

 

Art. 28 - Além de observar as demais 

diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos 

recursos na lei orçamentária e em seus créditos 

adicionais, bem como a respectiva execução, 

serão feitas de forma a propiciar o controle de 

custos e a avaliação dos resultados dos programas 

de governo. 

 

§1º - A lei orçamentária de 2019 e seus 

créditos adicionais deverão agregar todas as 

ações governamentais necessárias ao 

cumprimento dos objetivos dos respectivos 

programas, sendo que as ações governamentais 

que não contribuírem para a realização de um 

programa específico deverão ser agregadas num 

programa denominado “Apoio Administrativo” 

ou de finalidade semelhante. 

 
                                                           
11LRF, art.9º e art.31, §1º, II; LRF, art.9º, § 2º; Lei nº 
10.028/00 art. 5º, III 

§2º - Merecerá destaque o 

aprimoramento da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial, por intermédio da 

modernização dos instrumentos de planejamento, 

execução, avaliação e controle interno. 

 

§3º - O Poder Executivo promoverá 

amplo esforço de redução de custos, otimização 

de gastos e reordenamento de despesas do setor 

público municipal, sobretudo pelo aumento da 

produtividade na prestação de serviços públicos e 

sociais12. 

 

 

SEÇÃO VIII 

DAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS PARA 

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A 

ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS 

 

Art. 29 - É vedada a inclusão, na lei 

orçamentária e em seus créditos adicionais, de 

dotações a título de subvenções sociais, 

ressalvadas as autorizadas mediante lei específica 

que sejam destinadas: 

 

I – às entidades que prestem atendimento 

direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de 

assistência social, saúde, educação ou cultura; 

 

II – às entidades sem fins lucrativos que 

realizem atividades de natureza continuada; 

 

                                                           
12LRF, art. 4º, I, c 
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III – às entidades que tenham sido 

declaradas por lei como sendo de utilidade 

pública. 

 

Parágrafo único - Para habilitar-se ao 

recebimento de subvenções sociais, a entidade 

privada sem fins lucrativos deverá apresentar 

declaração de regular funcionamento, emitida no 

exercício de 2019 por, no mínimo, uma 

autoridade local, e comprovante da regularidade 

do mandato de sua diretoria. 

 

Art. 30 - É vedada a inclusão, na lei 

orçamentária e em seus créditos adicionais, de 

dotações a título de auxílios e contribuições para 

entidades públicas e/ou privadas, ressalvadas as 

autorizadas mediante lei específica e desde que 

sejam: 

 

I – de atendimento direto e gratuito ao 

público, voltadas para as ações relativas ao 

ensino, saúde, cultura, assistência social, 

agropecuária e de proteção ao meio ambiente; 

 

II – associações ou consórcios 

intermunicipais, constituídos exclusivamente por 

entes públicos, legalmente instituídos e 

signatários de contrato de gestão com a 

administração pública municipal, e que 

participem da execução de programas 

municipais. 

 

Art. 31 - É vedada a inclusão, na lei 

orçamentária e em seus créditos adicionais, de 

dotações a título de contribuições para entidades 

privadas de fins lucrativos, ressalvadas as 

instituídas por lei específica no âmbito do 

Município que sejam destinadas aos programas 

de desenvolvimento industrial. 

 

Art. 32 - É vedada a inclusão, na lei 

orçamentária e em seus créditos adicionais, de 

dotação para a realização de transferência 

financeira a outro ente da federação, exceto para 

atender as situações que envolvam claramente o 

atendimento de interesses locais, observadas as 

exigências do art. 25 da Lei Complementar nº 

101/2000. 

 

Art. 33 - As entidades beneficiadas com 

os recursos públicos previstos nesta Seção, a 

qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do 

Poder Executivo com a finalidade de verificar o 

cumprimento dos objetivos para os quais 

receberam os recursos. 

 

Art. 34 - As transferências de recursos às 

entidades previstas nos arts. 29 a 32 desta Seção 

deverão ser precedidas da aprovação de plano de 

trabalho e da celebração de convênio, devendo 

ser observadas na elaboração de tais instrumentos 

as exigências do art. 116 da Lei nº 8.666/1993, ou 

de outra Lei que vier substituí-la ou alterá-la. 

 

§1º - Compete ao órgão ou entidade 

concedente o acompanhamento da realização do 

plano de trabalho executado com recursos 

transferidos pelo Município. 
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§2º - É vedada a celebração de convênio 

com entidade em situação irregular com o 

Município, em decorrência de transferência feita 

anteriormente. 

 

§3º - Excetuam-se do cumprimento dos 

dispositivos legais a que se refere o caput deste 

artigo as caixas escolares da rede pública 

municipal de ensino que receberem recursos 

diretamente do Governo Federal por meio do 

PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola. 

 

Art. 35 - É vedada a destinação, na lei 

orçamentária e em seus créditos adicionais, de 

recursos para diretamente cobrir necessidades de 

pessoas físicas, ressalvadas as que atendam as 

exigências do art. 26 da Lei Complementar nº 

101/2000 e sejam observadas as condições 

definidas na lei específica. 

 

Parágrafo único - As normas do caput 

deste artigo não se aplicam a ajuda a pessoas 

físicas custeadas pelos recursos do Sistema Único 

de Saúde. 

 

Art. 36 - A transferência de recursos 

financeiros de uma entidade para outra, inclusive 

da Prefeitura Municipal para as entidades da 

Administração Indireta e para a Câmara 

Municipal, fica limitada ao valor previsto na lei 

orçamentária anual e em seus créditos adicionais. 

 

Parágrafo único - O aumento da 

transferência de recursos financeiros de uma 

entidade para outra somente poderá ocorrer 

mediante prévia autorização legislativa, conforme 

determina o art. 167, inciso VI da Constituição da 

República13. 

 

SEÇÃO IX 

DA AUTORIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO 

AUXILIAR NO CUSTEIO DE DESPESAS 

DE COMPETÊNCIA DE OUTROS ENTES 

DA FEDERAÇÃO 

 

Art. 37 - É vedada a inclusão, na lei 

orçamentária e em seus créditos adicionais, de 

dotações para que o Município contribua para o 

custeio de despesas de competência de outro ente 

da federação, ressalvadas as autorizadas mediante 

lei específica e que sejam destinadas ao 

atendimento das situações que envolvam 

claramente o interesse local. 

 

Parágrafo único - A realização da 

despesa definida no caput deste artigo deverá ser 

precedida da aprovação de plano de trabalho e da 

celebração de convênio, de acordo com o art. 116 

da Lei Federal nº 8.666/199314. 

 

SEÇÃO X 

DOS PARÂMETROS PARA A 

ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO 

                                                           
LRF art.4º, I, f; LRF art. 26; Lei nº 4.320/64, art.12, §§ 2º,  3º, 6º; Lei 
nº 4.320/64, art.16 a 19 e 21; CF/88 – art. 167, VI 

14LRF art.62; CF art. 241 
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FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA 

MENSAL DE DESEMBOLSO 

 

Art. 38 - O Poder Executivo estabelecerá 

por ato próprio, até 30 (trinta) dias após a 

publicação da lei orçamentária de 2019, as metas 

bimestrais de arrecadação, a programação 

financeira e o cronograma mensal de desembolso, 

respectivamente, nos termos dos artigos 13 e 8º 

da Lei Complementar nº 101/2000. 

 

§1º - Para atender ao caput deste artigo, 

as entidades da administração indireta e o Poder 

Legislativo encaminharão ao Órgão Central de 

Contabilidade do Município, até 15 (quinze) dias 

após a publicação da lei orçamentária de 2019, os 

seguintes demonstrativos: 

 

I – as metas mensais de arrecadação de 

receitas, de forma a atender o disposto no art. 13 

da Lei Complementar nº 101/2000; 

 

II – a programação financeira das 

despesas, nos termos do art. 8º da Lei 

Complementar nº 101/2000; 

 

III – o cronograma mensal de 

desembolso, incluídos os pagamentos dos restos a 

pagar, nos termos do art. 8º da Lei Complementar 

nº 101/2000. 

 

§2º - O Poder Executivo deverá dar 

publicidade às metas bimestrais de arrecadação, à 

programação financeira e ao cronograma mensal 

de desembolso, no órgão oficial de publicação do 

Município até 30 (trinta) dias após a publicação 

da lei orçamentária de 2019. 

 

§3º - A programação financeira e o 

cronograma mensal de desembolso de que trata o 

caput deste artigo deverão ser elaborados de 

forma a garantir o cumprimento da meta de 

resultado primário estabelecida nesta Lei. 

SEÇÃO XI 

DA DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA 

INÍCIO DE NOVOS PROJETOS 

 

Art. 39 - Além da observância das metas 

e prioridades definidas nos termos do artigo 2º 

desta Lei, a lei orçamentária de 2019 e seus 

créditos adicionais, observado o disposto no art. 

45 da Lei Complementar nº 101/2000, somente 

incluirão projetos novos se: 

 

I – estiverem compatíveis com o Plano 

Plurianual e com as normas desta Lei; 

 

II – as dotações consignadas às obras já 

iniciadas forem suficientes para o atendimento de 

seu cronograma físico-financeiro; 

 

III – estiverem preservados os recursos 

necessários à conservação do patrimônio público; 

 

IV – os recursos alocados destinarem-se 

a contrapartidas de recursos federais, estaduais ou 

de operações de crédito. 
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Parágrafo único - Considera-se projeto 

em andamento para os efeitos desta Lei, aquele 

cuja execução iniciar-se até a data de 

encaminhamento da proposta orçamentária de 

2019, cujo cronograma de execução ultrapasse o 

término do exercício de 2019.15 

 

 

SEÇÃO XII 

DA DEFINIÇÃO DAS DESPESAS 

CONSIDERADAS IRRELEVANTES 

 

Art. 40 - Para fins do disposto no § 3º do 

art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, são 

consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo 

valor não ultrapasse a importância de R$ 

8.000,00 (oito mil reais).16 

 

 

 

SEÇÃO XIII 

DO INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO 

POPULAR 

 

Art. 41 - O projeto de lei orçamentária 

do Município, relativo ao exercício financeiro de 

2019, deverá assegurar a transparência na 

elaboração e execução do orçamento. 

 

Parágrafo único - O princípio da 

transparência implica, além da observância do 

princípio constitucional da publicidade, na 

utilização dos meios disponíveis para garantir o 
                                                           
15LRF art.5º, § 5º; CF art.167, § 1º; LRF art.45; LRF art. 48 
16LRF art. 16, § 3º 

efetivo acesso dos munícipes às informações 

relativas ao orçamento. 

 

Art. 42 - Será assegurada ao cidadão a 

participação nas audiências públicas para: 

 

I – elaboração da proposta orçamentária 

de 2019, mediante regular processo de consulta; 

 

II – avaliação das metas fiscais, conforme 

definido no art. 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 

101/2000, ocasião em que o Poder Executivo 

demonstrará o comportamento das metas 

previstas nesta Lei. 

 

SEÇÃO XIV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 43 - O Poder Executivo poderá, 

mediante decreto, transpor, remanejar, transferir 

ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações 

orçamentárias aprovadas na lei orçamentária de 

2019 e em seus créditos adicionais, em 

decorrência de extinção, transformação, 

transferência, adequação administrativa, 

incorporação ou desmembramento de órgãos e 

entidades, bem como de alterações de suas 

competências ou atribuições, mantida a estrutura 

programática, expressa por categoria de 

programação, conforme definida no art. 3º, desta 

Lei. 

 

§1º - As categorias de programação, 

aprovadas na lei orçamentária de 2019 e em seus 
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créditos adicionais, poderão ser modificadas, por 

meio de decreto para atender às necessidades de 

execução, desde que verificada a inviabilidade 

técnica, operacional, administrativa ou 

econômica da execução do crédito, criando, 

quando necessário, novas naturezas de despesa.  

§2º - As modificações a que se refere este 

artigo também poderão ocorrer quando da 

abertura de créditos suplementares autorizados na 

lei orçamentária, os quais deverão ser abertos 

mediante decreto do Poder Executivo. 

 

Art. 44 - A abertura de créditos 

suplementares e especiais dependerá de prévia 

autorização legislativa e da existência de recursos 

disponíveis para cobrir a despesa, nos termos da 

Lei Federal nº 4.320/1964 e da Constituição da 

República. 

 

§1º - A lei orçamentária conterá 

autorização e disporá sobre o limite para a 

abertura de créditos adicionais suplementares. 

 

§2º - Acompanharão os projetos de lei 

relativos a créditos adicionais exposições de 

motivos circunstanciadas que os justifiquem e 

que indiquem as consequências dos 

cancelamentos de dotações propostos. 

 

Art. 45 - A reabertura dos créditos 

especiais e extraordinários, conforme disposto no 

art. 167, §2º, da Constituição da República, será 

efetivada mediante decreto do Prefeito 

Municipal, utilizando os recursos previstos no 

art. 43 da Lei Federal nº. 4.320/1964. 

 

Art. 46 - O Poder Executivo deverá 

encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para 

propor modificações no projeto de lei 

orçamentária anual enquanto não iniciada a sua 

votação, no tocante as partes cuja alteração é 

proposta.  

 

Art. 47 - Se o projeto de lei orçamentária 

de 2019 não for sancionado pelo Prefeito até 31 

de dezembro de 2018, a programação dele 

constante poderá ser executada para o 

atendimento das seguintes despesas: 

 

I – pessoal e encargos sociais; 

 

II – benefícios previdenciários; 

 

III – amortização, juros e encargos da 

dívida; 

 

IV – PIS-PASEP; 

V – demais despesas que constituem 

obrigações constitucionais ou legais do 

Município; 

 

VI – outras despesas correntes de caráter 

inadiável. 

 

§1º - As despesas descritas no inciso VI 

deste artigo estão limitadas à 1/12 (um doze 

avos) do total de cada ação prevista no projeto de 
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lei orçamentária de 2019, multiplicado pelo 

número de meses decorridos até a sanção da 

respectiva lei. 

 

§2º - Na execução de outras despesas 

correntes de caráter inadiável, a que se refere o 

inciso VI do caput, o ordenador de despesa 

poderá considerar os valores constantes do 

projeto de lei orçamentária de 2019 para fins do 

cumprimento do disposto no art. 16 da Lei 

Complementar nº 101/2000. 

 

Art. 48 - Em atendimento ao disposto no 

art. 4º, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 

101/2000, integram a presente Lei os seguintes 

anexos: 

 

I – Anexo de Metas e Prioridades; 

 

II – Anexo de Metas Fiscais (gerados 

pelo sistema: anexos I, II e III); 

 

III – Anexo de Riscos Fiscais (gerado 

pelo sistema: anexo IV). 

 

Art. 49 - Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação17. 

 

 

Santana da Vargem, 03 de Julho de 2018. 

 

                                                           
17CF art.167, VI e VIII; CF art.165, § 8º; CF art.167, II; LRF art.16; LRF 
art.4º, §§ 1º, 2º e 3º; Lei nº 4.320/64 arts.40 a 46; Lei nº 4.320/64 
art. 7º, I 

 

Renato Teodoro da Silva 
Prefeito Municipal 

 

 

LEI Nº 1.460, DE 03 DE JULHO DE 2018 
 

Cria projetos/atividades no PPA, autoriza 
abertura de créditos especiais e dá outras 
providências.  

 

O Povo de Santana da Vargem, por seus 

representantes na Câmara Municipal aprovou, e 

eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o executivo municipal 

autorizado a criar no PPA vigente o seguintes 

programa e projetos: 

 

PROGR
AMA 

1503 – BLOCO DE ATENÇÃO 
BÁSICA-INVESTIMENTOS 

OBJETI
VO 

ações administrativas com intuito de 
investimentos na estrutura da SMS. 

AÇÃO PROD
UTO 

ME
TA 

MEDI
DA 

2018 

1522-
AQUISIÇÃO 
VEÍCULO 
AMBULAN
CIA TIPO 
FURGÃO 

Veícul
o 01  Unida

de 
170.00
0,00 

1523-
AQUISIÇÃO 
DE 
CONSULTÓ
RIO 
ODONTOLÓ
GICO 

Conjun
to de 

Móveis 
Divers

os 

01 Conju
nto  

25.000
,00 

1524-
AQUISIÇÃO 
VEICULO 
AMBULAN

Veícul
o  01 Unida

de 
80.000

,00 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art16
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CIA TIPO A 
BÁSICA 

VALOR TOTAL 275.00
0,00 

 

 Art. 2º - Fica o Executivo Municipal 

autorizado a abrir créditos adicionais especiais no 

orçamento municipal para o exercício de 2018 no 

valor de R$275.000,00 (duzentos e setenta e 

cinco mil reais) nas seguintes rubricas 

orçamentárias: 

 

Órgão  01 PREFEITURA 
MUNICIPAL 

Unidade 07 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
SAÚDE 

Subunidade 0701 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
SAÚDE 

Função 10 SAÚDE 
Subfunção 0301 ATENÇÃO BÁSICA 
Programa 1503 BLOCO DE 

ATENÇÃO BÁSICA-
INVESTIMENTOS 

Projeto/ativid
ade 

1522 AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULO 
AMBULANCIA 
TIPO A FURGÃO 

Elemento/val
or 

44905
2 

Equipament
os e Mat. 
Permanente 

170.000,
00 

Projeto/ativid
ade 

1523 AQUISIÇÃO DE 
CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO 

Elemento/val
or 

44905
2 

Equipament
os e Mat. 
Permanente 

25.000,0
0 

Projeto/ativid
ade 

1524 AQUISIÇÃO 
VEICULO 
AMBULANCIA 
TIPO A BÁSICA 

Elemento/val
or 

44905
2 

Equipament
os e Mat. 

80.000,0
0 

Permanente 
Valor total 275.000,

00 
  

 Art. 3° - Conforme o contido na Lei 

4.320/64, artigo 43, § 1º, inciso II, constituem 

recursos para atender despesas constantes nos 

artigo 2º desta Lei o excesso de arrecadação em 

fonte específica oriundos de recursos transferidos 

pelo Fundo Nacional de Saúde, através das 

Portarias 2670/2017 (R$170.000,00), 3672/2017 

(R$25.000,00) e 3673/2017 (R$80.000,00).  

 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 

 

 

Santana da Vargem, 03 de Julho de 2018. 

 

Renato Teodoro da Silva 
Prefeito Municipal 

 

 

LEI Nº 1.461, DE 03 DE JULHO DE 2018 
 

Cria projetos/atividades no PPA, autoriza 
abertura de créditos suplementares e especiais 
que especifica, e dá outras providências. 
“Assistência Social” 

 

O Povo de Santana da Vargem, por seus 

representantes na Câmara Municipal aprovou, e 

eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a 

seguinte Lei: 

 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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Art. 1º - Ficam autorizados créditos 

adicionais suplementares nas seguintes dotações 

orçamentárias: 

 

Ficha Elemento Valor 
281 319011 – Vencimentos e 

Vantagens Fixas-Pessoal 
Civil 

18.000,00 

291 319004 – Contratação 
Tempo Determinado 

51.000,00 

292 319011 – Vencimentos e 
Vantagens Fixas-Pessoal 
Civil 

10.500,00 

296 339030 – Material de 
Consumo 

39.000,00 

301 339014 - Diarias – Pessoal 
Civil 

1.500,00 

302 339030 – Material de 
Consumo 

6.500,00 

303 339036 – Outros Serviços 
Terceiros – P. Física 

12.400,00 

304 339039 – Outros Serviços 
Terceiros – P. Jurídica 

1.000,00 

308 319011 – Vencimentos e 
Vantagens Fixas-Pessoal 
Civil 

5.000,00 

309 319013 – Obrigações 
Patronais 

2.250,00 

310 319034 – Indenizações e 
Restituições Trabalhistas 

1.000,00 

312 339048 – Outros Auxílios 
Financeiros a Pessoas 
Físicas 

49.000,00 

314 339030 – Material de 
Consumo 

26.500,00 

315 339036 – Outros Serv. 
Terceiros-Pessoa Física 

5.000,00 

317 449052 – Equipamentos e 
Material Permanente 

25.500,00 

319 319011 – Vencimentos 
eVantagens Fixas-Pessoal 
Civil 

71.000,00 

324 330932 – Material Bem, 
Serv. p/Distribuição 
Gratuita 

5.000,00 

329 339048 – Outros Auxílios 
Financeiros Pessoa Física 

43.000,00 

330 449052 - Equipamentos e 4.000,00 

Material Permanente 
Valor Total Créditos 

Suplementares 
377.150,00 

 

 

Art. 2º - Fica o executivo municipal 

autorizado a criar no PPA vigente os seguintes 

projetos/atividades: 

 

 

PR
OG
RA
MA 

2121 – Manutenção do PAIF – Programa 
de Apoio Integral a Família. 

OBJ
ETI
VO 

Aplicação de recursos para melhoria das 
condições das famílias, conforme normas 
do MDS – Ministério do 
Desenvolvimento Social 

AÇ
ÃO 

PR
OD
UT
O 

M
E
T
A 

ME
DID

A 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

2121
– 
Man
uten
ção 
do 
PAI
F – 
Prog
rama 
de 
Apoi
o 
Inte
gral 
a 
Fam
ília. 

Ate
ndi
men
to a 
fam
ílias 
care
ntes 

15
0 

100 
– 

pess
oas 
aten
didas 
e 50 
famíl
ias 
aco
mpa
nhad
as) 

102
.75
0,0
0 

107
.37
3,7
5 

112
.20
5,5
7 

117
.25
4,8
2 

 

PRO
GRA
MA 

2122 – Manutenção IGD-SUAS 

OBJ
ETI
VO 

Atendimento através de recursos do IGD 
– Índice de Atenção Descentralizada, 
com o SUAS - Sistema Único de 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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Assistência Social 
AÇÃ

O 
PR
OD
UT
O 

M
E
T
A 

ME
DI
DA 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

2122 
– 
Man
utenç
ão 
IGD-
SUA
S 

Apli
c. 
IGD
-
SU
AS 

37
5 

Fa
míli
as 

cad
astr
ada
s 

33.
092
,34 

 
34.
581
,49 

 
36.
137
,66 

 
37.
763
,85 

 

PRO
GRA
MA 

2123 – Manutenção Casa Lar 

OBJ
ETI
VO 

Aplicação de recursos para manutenção 
de crianças em condições de 
vulnerabilidade social em casa de 
acolhimento com serviços diversos para 
melhoria das condições de vida destas 
crianças. 

AÇÃ
O 

PR
OD
UT
O 

M
E
T
A 

M
ED
ID
A 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

2123 
– 
Man
utenç
ão 
Casa 
Lar 

Acol
him
ento 

6 
Cri
anç
as 

36.
000
,00 

 
75.
240
,00 

 
78.
625
,80 

 
82.
163
,96 

 

 

 

Art. 3º - Fica o Executivo Municipal 

autorizado a abrir créditos adicionais especiais no 

orçamento municipal para o exercício de 2018 no 

valor de R$216.764,74(duzentos e dezesseis mil, 

setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e 

quatro centavos) nas seguintes rubricas 

orçamentárias: 

 

Órgão  01 PREFEITURA 

MUNICIPAL 
Unidade 08 SECRETARIA DE 

AÇÃO SOCIAL 
Subunidade 0701 SECRETARIA DE 

AÇÃO SOCIAL 
Função 08 ASSISTENCIA 

SOCIAL 
Subfunção 0241 ASSISTÊNCIA AO 

IDOSO 
Programa 0801 ASSISTÊNCIA 

SOCIAL GERAL 
Projeto/ativid
ade 

2121 MANUTENÇÃO PAIF 

Elemento/val
or 

31900
4 

Contratação 
Tempo 
Determinad
o 

61.000,0
0 

Elemento/val
or 

31901
3 

Obrigações 
Patronais 

13.250,0
0 

Elemento/val
or 

31909
4 

Indenizaçõe
s e 
Restituiçõe
s 
Trabalhista
s 

1.000,00 

Elemento/val
or 

33901
4 

Diarias – 
Pessoal 
Civil 

3.500,00 

Elemento/val
or 

33903
0 

Material de 
Consumo 

14.500,0
0 

Elemento/val
or 

39033 Passagens e 
Despesas 
com 
Locomoção 

1.000,00 

Elemento/val
or 

33903
6 

Outros 
Serv. 
Terceiros – 
P. Física 

1.000,00 

Elemento/val
or 

33903
9 

Outros 
Serv. 
Terceiros – 
P. Jurídica 

5.500,00 

Elemento/val
or 

44905
2 

Equipament
os e Mat. 
Permanente 

2.000,00 

Valor total 102.750,
00 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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Órgão  01 PREFEITURA 
MUNICIPAL 

Unidade 08 SECRETARIA DE 
AÇÃO SOCIAL 

Subunidade 0701 SECRETARIA DE 
AÇÃO SOCIAL 

Função 08 ASSISTENCIA 
SOCIAL 

Subfunção 0244 ASSISTÊNCIA 
COMUNITÁRIA 

Programa 0801 ASSISTÊNCIA 
SOCIAL GERAL 

Projeto/ativida
de 

2122 MANUTENÇÃO 
IGD/SUAS 

Elemento/valo
r 

33901
4 

Diarias – 
Pessoal 
Civil 

500,00 

Elemento/valo
r 

33903
0 

Material de 
Consumo 

10.092,
34 

Elemento/valo
r 

33903
6 

Outros 
Serv. 
Terceiros – 
P. Física 

1.000,0
0 

Elemento/valo
r 

33903
9 

Outros 
Serv. 
Terceiros – 
P. Jurídica 

5.000,0
0 

Elemento/valo
r 

44905
2 

Equipament
os e Mat. 
Permanente 

16.500,
00 

Valor total 33.092,
34 

 

Órgão  01 PREFEITURA 
MUNICIPAL 

Unidade 08 SECRETARIA DE 
AÇÃO SOCIAL 

Subunidade 0701 SECRETARIA DE 
AÇÃO SOCIAL 

Função 08 ASSISTENCIA 
SOCIAL 

Subfunção 0244 ASSISTÊNCIA 
COMUNITÁRIA 

Programa 0801 ASSISTÊNCIA 
SOCIAL GERAL 

Projeto/atividad
e 

1009 PROJETO IGD-
SUAS/BOLSA 
FAMILIA 

Elemento/valor 33901
4 

DIARIAS 
– 
PESSOA
L CIVIL 

1.172,4
0 

 
Órgão  01 PREFEITURA 

MUNICIPAL 
Unidade 08 SECRETARIA DE 

AÇÃO SOCIAL 
Subunidade 0701 SECRETARIA DE 

AÇÃO SOCIAL 
Função 08 ASSISTENCIA 

SOCIAL 
Subfunção 0243 ASSISTÊNCIA A 

CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE 

Programa 0801 ASSISTÊNCIA 
SOCIAL GERAL 

Projeto/ativida
de 

2041 MANUTENÇÃO 
ATIVIDADES 
CONSELHO 
TUTELAR  

Elemento/valo
r 

31900
4 

Contratação 
Tempo 
Determinad
o 

17.500,
00 

Elemento/valo
r 

31901
1 

Vencimento
s e 
Vantagens 
Fixas-P. 
Civil 

15.400,
00 

Elemento/valo
r 

31901
3 

Obrigações 
Patronais 

3.850,0
0 

Elemento/valo
r 

31909
4 

Indenizaçõe
s e 
Restituições 
Trabalhistas 

1.000,0
0 

Elemento/valo
r 

39033 Passagens e 
Despesas 
com 
Locomoção 

1.000,0
0 

Elemento/valo
r 

44905
2 

Equipament
os e Mat. 
Permanente 

5.000,0
0 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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Valor total 43.750,
00 

 

Órgão  01 PREFEITURA 
MUNICIPAL 

Unidade 08 SECRETARIA DE 
AÇÃO SOCIAL 

Subunidade 0701 SECRETARIA DE 
AÇÃO SOCIAL 

Função 08 ASSISTENCIA 
SOCIAL 

Subfunção 0243 ASSISTENCIA A 
CRIANÇA E 
ADOLESCENTE 

Programa 0801 ASSISTENCIA 
SOCIAL GERAL 

Projeto/ativid
ade 

2123 MANUTENÇÃO 
CASA LAR 

Elemento/valo
r 

33404
1 

Contribuiçõ
es 

36.000,0
0 

Valor Total Créditos Adicionais 
Especiais 

216.764,
74 

Total de Créditos Adicionais 
Suplementares e Especiais 

593.914,
74 

 

 

 Art. 4° - Conforme o contido na Lei 

4.320/64, artigo 43, § 1º, inciso III, constituem 

recursos para atender despesas constantes nos 

artigo 2º e 3º desta Lei a anulação das seguintes 

dotações orçamentárias: 

 

Órgão  01 PREFEITURA 
MUNICIPAL 

Unidade 05 SECRETARIA DE 
OBRAS 

Subunidade 0501 SECRETARIA DE 
OBRAS 

Função 04 ADMINSITRAÇÃO 
Subfunção 0122 ADMINISTRAÇÃO 

GERAL 
Programa 0402 ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

MUNICIPAL 
Projeto/ativida
de 

2010 MANUTENÇÃO 
ATIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

Elemento (97) 44905
2 

Equiptos 
e Material 
Permanen
te 

77.019,43 

Elemento (98) 44906
1 

Aquisiçõe
s imóveis 

150.000,0
0 

 

Órgão  01 PREFEITURA 
MUNICIPAL 

Unidade 08 SECRETARIA DE 
AÇÃO SOCIAL 

Subunidade 0801 SECRETARIA DE 
AÇÃO SOCIAL 

Função 08 ASSISTENCIA 
SOCIAL 

Subfunção 0243 ASSISTENCIA A 
CRIANÇA E 
ADOLESCENTE 

Programa 0802 PROGRAMA 
CRIANÇA FELIZ 

Projeto/ativida
de 

1007 MANUT. CENTRO 
MUNICIPAL 
CRIANÇA FELIZ 

Elemento 
(305) 

31900
4 

Contrataçã
o Tempo 
Determina
do 

105.895,
31 

 

Órgão  01 PREFEITURA 
MUNICIPAL 

Unidade 08 SECRETARIA DE 
AÇÃO SOCIAL 

Subunidade 0801 SECRETARIA DE 
AÇÃO SOCIAL 

Função 08 ASSISTENCIA 
SOCIAL 

Subfunção 0244 ASSISTENCIA 
COMUNITÁRIA 

Programa 0801 ASSISTENCIA 
SOCIAL GERAL 

Projeto/ativida
de 

0017 SUBVENÇÕES 
SOCIAIS 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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DIVERSAS-
PROAMAS 

Elemento 
(313) 

33504
3 

Subvençõ
es sociais 

261.000,0
0 

Total de anulações 593.914,74 

 

 

 Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 

 

 

Santana da Vargem, 03 de Julho de 2018. 

 

Renato Teodoro da Silva 
Prefeito Municipal 

 

 

LEI Nº 1.462, DE 03 DE JULHO DE 2018 
 

Autoriza a inclusão de projeto/atividade 
(Fomento à organização e integração das 
Ações e Serviços de Saúde na rede 
regionalizada e hierarquizada) na Lei 1442 de 
2017, (PPA 2018/2021) e abertura de crédito 
especial que especifica e dá outras 
providências 

 
 

O Povo de Santana da Vargem, por seus 

representantes na Câmara Municipal aprovou, e 

eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a 

seguinte Lei: 

 

 Art. 1º - Fica autorizado a inclusão na 

Lei nº 1442, de 06 de dezembro de 2017, “PPA 

2018/2021” do Projeto/Atividade abaixo 

especificado: 

 

PRO
GRA
MA 

1003 – ATENÇÃO A SAÚDE DA 
COMUNIDADE 

OBJE
TIVO 

Atendimento Hospitalar dos Munícipes 
Vargenses 

PROJ
ETO/ 
ATIV
IDAD

E 

PROD
UTO 

M
ET
A 

ME
DID

A 

2
0
1
8 

2
0
1
9 

2
0
2
0 

2
0
2
1 

2120 - 
Fomen

to à 
organi
zação 

e 
integra

ção 
das 

ações 
e 

serviç
os de 
saúde 

na 
rede 

region
alizad

a e 
hierar
quizad

a 

Disponi
bilizaçã

o de 
atendi
mentos 

10
0% 

Cida
dãos 

R
$8

7.
86

4,
00

 

R
$8

8.
53

6,
00

 

R
$8

9.
20

8,
00

 

R
$8

9.
89

2,
00

 
 

Parágrafo Único - A metodologia de 

cálculo considerou o valor de R$1,00 per 

capita/mês por habitante do Município de 

Santana da Vargem, MG, conforme índice 

populacional apurado pelo IBGE, devidamente 

publicado no diário oficial da União. “População 

Estimada em 2017 – 7.322 habitantes – índice de 

crescimento anual médio  0,77%.” 

 

Art. 2º - Fica autorizada a abertura de 

crédito adicional especial na Lei nº 1443, de 06 

http://www.santanadavargem.mg.gov.br/
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de dezembro de 2017 – “LOA 2018”, da seguinte 

dotação: 

ORGÃO 01 PREFEITURA 
MUNICIPAL 

UNIDADE 07 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
SAÚDE - FMS 

SUBUNIDADE 0701 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 
SAUDE – FMS 

PROGRAMA 1003 ATENÇÃO A 
SAUDE DA 
COMUNIDADE 

FUNÇÃO 10 SAÚDE 
SUBFUNÇÃO 0302 ASSISTENCIA 

HOSPITALAR E 
AMBULATORIAL 

PROJETO/ATIVI
DADE 

2120 Fomento à 
organização e 
integração das ações 
e serviços de saúde 
na rede 
regionalizada e 
hierarquizada. 

FONTE FIC
HA 

NATURE
ZA 

VALO
R 

 102.201 - 
SAUDE – 15% 

 3.3.40.41.0
0.00 – 
Contribuiç
ões 

87.864
,00 

  
 Art. 3º - Para fazer face às despesas 

decorrentes do Art. 2º desta Lei, fica autorizada a 

anulação parcial/total na Lei nº 1443, de 06 de 

dezembro de 2017 – “LOA 2018” – no valor de 

R$ 87.864,00 (oitenta e sete mil, oitocentos e 

sessenta e quatro reais) nas formas abaixo 

especificadas: 

 
ORGÃO 01 PREFEITURA 

MUNICIPAL 
UNIDADE 06 SECRET. DE 

EDUCAÇÃO, CULT, 
ESP. E LAZER 

SUBUNIDAD
E 

060
1 

SECRET. DE 
EDUCAÇÃO, CULT, 

ESP. E LAZER 
PROGRAMA 040

2 
ADMINISTRAÇÃO 
PUBLICA 
MUNICIPAL 

FUNÇÃO 13 CULTURA 
SUBFUNÇÃO 039

2 
DIFUSÃO CULTURAL 

PROJETO/AT
IVIDADE 

100
2 

FESTIVIDADES/COM
EMORAÇÕES 
MUNICIPAIS 

FONTE FIC
HA 

NATUREZA VALO
R 

100.000 – 
REC ORD 

016
1 

3.3.90.39.00.0
0 – Outros 
Serviços de 
Terceiros – 
Pessoa 
Jurídica 

13.864
,00 

 
 

ORGÃO 01 PREFEITURA MUNICIPAL 
UNIDADE 06 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULT, ESP. E LA  
SUBUNIDADE 0601 SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULT, ESP. E LA  
PROGRAMA 0402 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL 
FUNÇÃO 13 CULTURA 
SUBFUNÇÃO 0392 DIFUSÃO CULTURAL 
PROJETO/ATIVIDADE 1003 COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL 
FONTE FICHA NATUREZA  
100.000 – REC ORD 
 0163 3.3.50.43.00.00 – Subvenções Sociais  

100.000 – REC ORD 0164 3.3.90.31.00.00 – Premiações Culturais, 
Artísticas, Científicas, Desportivas e outras  

100.000 – REC ORD 0166 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica  

 
 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 

 

Santana da Vargem, 03 de Julho de 2018. 

 

Renato Teodoro da Silva 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 1.463, DE 03 DE JULHO DE 2018 
 

Dispõe sobre permissão de uso de bem 
público para a realização da Festa do Peão, e 
dá outras providências. 

 

  O Povo de Santana da Vargem - MG, por 

seus representantes na Câmara Municipal 

aprovou, e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, 

sanciono a seguinte Lei: 

 

  Art.1º - Fica o Poder Executivo 

autorizado a conceder mediante licitação, 

permissão de uso de área de 10.000 m², do total 

de 19.177,06, situada em Santana da Vargem-

MG, desta Comarca, confrontando ao norte em 

213,65 metros com a SAAG, à oeste 174,77 

metros com Loteamento existente e 10,00 metros 

coma Rua Geni Borges de Souza; à leste 252,83 

metros com Argemiro Rodrigues Galvão e ao sul 

264,34 metros, sendo 181,86 metros (em quatro 

segmentos) com lote 01 da quadra C e 82,48 

metros com Marne Teodoro da Silva, registrado 

no Livro 02 do Serviço Registral Imobiliário sob 

o nº R.01.M.22.702. 

 

  §1º - O imóvel objeto da presente 

permissão de uso destinar-se-á a finalidade 

específica para realização da Festa do Peão no 

Município de Santana da Vargem, no exercício 

de 2018. 

 

 §2º - A licitação visando à permissão do 

bem a que alude o artigo 1º, e o seu parágrafo 

primeiro desta lei, deverá seguir regramento 

contido no artigo 87 e seu parágrafo único da Lei 

Orgânica do Município de Santana da Vargem e 

na Lei 8.666/93 

 

§3º - É vedado a empresa vencedora do 

processo licitatório realizar transferência da 

permissão de uso para terceiros. (Modificado pela 

Emenda nº 01/2018) 

§3º - É vedado a empresa vencedora do 

processo de licitação realizar transferência dos 

direitos de exploração da festa do peão para 

terceiros. 

   

§4º - As características, medidas e 

confrontações do imóvel urbano de propriedade 

do Município de Santana da Vargem – MG, 

objeto da presente permissão de uso consta na 

Certidão de Inteiro Teor emitida pelo Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Três Pontas. 

   

Art.2º - Serão de responsabilidade da 

permitente o fornecimento de energia, água, 

banheiro químico, equipe multiprofissional da 

saúde no local do evento e a preparação e 

adequação do bem imóvel para a permissão de 

uso.  

 

§1º - As despesas referente à energia 

elétrica, água e banheiro químico será suportada 

na seguinte dotação orçamentária: 

 

-0601.13.0392.0402.1002, ficha 0161, 

natureza 3.3.90.39.00.00, fonte: 100; 
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§2º - As despesas com equipe 

multiprofissional da saúde no local do evento e a 

preparação e adequação do bem imóvel para 

permissão de uso, por serem atividades rotineiras 

já se encontram nas dotações orçamentárias 

próprias. 

  

Art.3º - A empresa vencedora da 

licitação, em razão do teor contido no artigo 2º 

desta lei, deverá fornecer no mínimo 01 (um) dia 

de portão aberto para show gratuito a população 

do Município de Santana da Vargem.  

  

Art.4º - O prazo da permissão de uso de 

bem imóvel oriundo desta lei será de até 10 (dez) 

dias para montagem, realização do evento e 

desmontagem dos equipamentos, sendo que as 

datas para o início e o fim do evento será 

definido no procedimento de licitação.  

    

Art.5º - Esta Lei entra em vigor na data 

de sua publicação. 

 

 

Santana da Vargem, 03 de Julho de 2018. 

 

Renato Teodoro da Silva 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

Conteudista Jurídico: Paulo Ricardo Corrêa – 

MASP: 1120 

 

Conteudista Sec. Saúde: Hermógenes Vaneli – 
MASP: 2182 
 
Conteudista Licitações:  Vitor Lucio Machado – 

MASP: 1119 

 

Conteudista Licitações:  Estefânia Aparecida de 

Souza Rabello – MASP: 1198 

 

Responsável pela diagramação e publicação no 

site: Paulo Henrique de Oliveira – MASP: 1094 
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