
9wfeilllto QJT[urúcipo(de gllotonésio
MIN.'\S GERAIS

L E I NR 688

"AUTORIZA PAGAl\IENTODE PENSÃO"

O Prefeito Municipal de Guaranésia.

Faço saber que a Câmara Municipal
aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte LEI:

Art. 12 - Fica o Sr. Chefe do Executivo Municipal a~
torizado a pagar à SrllGENOVEVA RA1.:0SPINHEIRO, viúva do aposen-
tado desta Prefeitura, Sr. ANTONIO FERNANDES PINHEIRO, uma pen-
são na importância de C~-3.2l0,OO (Três mil, duzentos e dez cru-
zeiros) •

Art. 22 - Para atender às despesas decorrentes desta
Lei serão utilizados recursos através da DOTAÇÃO ORVAMENTIRIA
''ENCARGOS GERAIS", à verba 3 .2.5.2 - Pensionistas.

Art. 32 - Esta Lei entrará em vigor retro agindo-se a
12 de novembro de 1.979, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Guaranésia,

- Prefeito 1Iunicipal -

Celi eluany,
- Secretária -



9>tefetluta Q5TIuntclpa( de Ç}llawnéBta
MINAS GERAIS

L E I ó89

"DÁ DENOldINAÇÃiJ AO COhJDkrü llAEl'.:2Á-

CIONAL DE LTUARAh~SIA"

o Prefeito fuunicipal de Guaranésia.

Faço saber que a Câmara fuunicipal !i!:

provou e eu sanciono e promulgo a

seguinte

L E I:

Art. lQ - Fica assim denominado o Conjunto Habita-

cional de Guaranésia: "PAliQUJi; IlESlDEi'iCIALDE. JOÃO:8.::;1,":0 H1bEl

no DO VALLE" •

.Art. 211 - Esta Lei entrará em vigor na ua<;a de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefe i tura Ieurrí.c í.pa.L de Guaranéaí.a ,

aos 27 de fevereiro de 1.900.-

Dr. fuarcelo Poli lübeiro do Valle,

- Prei'eHo 1{unicipal -



<J>te.fe.iluta.&ITunic:ipu( de. guuta.néõiu
MINAS GERAIS

- L E I Nll, 690

lt AUTORIZA O SENHORc}IE:F~ DO ~

CU~IVO hRIT~lGIPALA &SSINAlí CO~

WNIO COM O D.E.R. 11

O Prefeito Municipal de Guararlésia.

Faço saber que a Câmara Municipal ~

provou e eu, em seu nome, sanciono e
promulgo a seg~inte

L E I:

Art. 12_ Fica, o Senhor Chefe do Executivo Munici-

pal autorizado a assinar Convênio com o D. E. E., para auxílio da
Construção do Terminal Rodovi~io de Passageiros em nosso Mur~cí-
pio.

Art. 22- Revogadas as disposições em contráriO, e2
ta Lei entrará em vigor na data de sua pu-olicação.

Prefei tura Mur~cipal de Guarané saa ,

aos 26 de março de .~80.-

Sebasti Silva,
- Prefeito lLUlllcipal-

" Luany ,



9>tefeltuta Q)llurtldpa( de Ç}uatané8la
MINAS GERAIS

LEJI: NIl 691.

"AU10Ri';;A O CHEFE DO E.;;ECU1IVO A ASSL,Alt
COl\V1:NIOS coe O ESTAl.iO DE lUlHAS G-ERAIS,

ATEiA'lÉs DA s:3CRBTARlA DE E'STADO DA EDU-

CAÇÃO PARA CONSTRU~O DE QUADRA ~vLIES-
PORTIVA".

o Favo do município de Guaranésia, atr~
vês da Câmara municipal decreta e eu, em seu nome, sWlciono a se-
guinte LEI:

Art. 1.1! Fica o Prefeito, por força desta Lei, a~
torizado a assinar com o Estado de Minas Gerais, através da Secr~
taria de Estado da Educação, Convênios e Termos Aditivos
construção de Quadra P01.iesportiva.

para

Art. 2R - Fica o Prefeito Municipal autorizado,
ainda, a tomar as providências Jur:lliiicas,Orçamentárias, FinallCej
ras e Contábeis, relativas aos Convênios a serem assinados.

Art. 3g - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura kunicipal. deJ.uaranésia,
aos 14 de maio de l.980.-

Valle,

- Prefeito municipal -

Celi
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9wfeilLlta QJT[Llrlidpa(de gLlaWrlé8ia
MINAS GERAIS

L E I 692

o Pr-e r'e í co l'úunicipal de Guaranésia.

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

Art. lQ - }?ica o Sr. Ohefe uo ~xecutivo Lunac í.pa.L au-

torizado a majorar os vencimentos dOB
,". . "..IunClOnar.1.0S Estatutá-

rios da Pr-efe áuur-a ku.nicipal em 41,49$~ ('~uarenta e um vírgula

quarenta e nove por cento).

Art. 22 - Os recursos desta Lei serao owtidos através
de maior a,r'recau.ação pr-eva eca , créd.itos aup.Leicerrtaz'e e e t se

necessário, de operações de crédi~o.

Art. jQ - hevogadas as dJ.sposições eL contrário, esta



.:

~pif

9'tefeiluta &TIunLclpa[ de quatanéSLa
MINAS GERAIS

.,. L E I N!! 693

11 AUTORIZA A COfuFliAR OU A ::oE8.1ú'ROHdAR
lJM T.BllliENO "

o Prefeito Municipal de Guarrolésia.

Faço saber que a Câmara Municipal a-
provou e eu srolciono e pro~ulgo a s~
guinte LEI:

Art. 12- Fica o SerDlor Chefe do Executivo Municipal,
autorizado a comprar ou a desapropriar um t.erz-eno medindo 15 na
(quinze hectares).

Art. 22- Os recursos desta Lei serão obtidos através
da abertura de um Crédito Especial no valor de Cr$- 1.000.000,00

(Hum milhão de cruzeiros; à Reserva de Contigência . ,
ou aurave e de

maior ~~ecadação prevista.

Art. 32 - Bsta Lei an~raráem vigor na data de sua
pubiliicação, revogadas as disposições eD conôrário.

PrefeituI"a bunicipal de J-uarallésia,

aos 26 de maio de 1.900.-

Dr-, 1.:a1'celoPoli llit;eiro do Valle,
- Prefeito Lunicipal

Celi Heluroly,



<Jtefeiluta &T[urüdpa( de guatanégia
MINAS GERAIS

L E I 694

"AUTORIZA P.AG.Aj\1}::·~JTOTIE PENSÃO 11

o Prefei to IlIu..l'lici:pf.1.1 de ,." ' .i....fuaraneSla.

Faço saber ~Qe a Câmara Municipal

aprovou e eu sanciono e promv~Go a
seguinte LEI:

Art. 12 - Fica o Sr. Chefe do Executivo
autorizado a pagar à Srª GENEROSA FELICIANO DA SILVA,

1\1W1icipal

viúva do

aposentado desta Prefeitura, Sr. PEDRO NORBERTO DA SILVA, ~ma
pensão na imIlortância de Cr$-3.787,OO (Três mil, setecerrtoo e oa-.

Art. 2º - Para atender às despesas decorrentes de~

ta Lei serao utilizados recursos através da Dota.:;ãoOrçamE:ntária
"SERVIÇO DE IDlJCAÇÃO E ClJLT\JR1"SA©E E ASSIST!:I;CIA SOCIAL", à
verba 3.2.5.2 - Pensionistas.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor, retr08.G:Llldo-

se a 23 de junho de 1.980, revogadas as disposições em contrá-
rio.

Prefeitura Municipal de GQarlli1ésia,



q>tefeiluta Q5ITurlidpa( de guatané.õia
MINAS GERAIS

L E I 695

"DÁ IWVA REIJJ..ÇÃOAO ART. 2º DA LEI ~;2
658, DE 08/nOVEm:SRO/1.978."

o Prefei~o Municipal de Guaranésia.
Faço saber qQe a Câmara MuniCipal a-
provou e eu sanciono e promulGo a se
guinte LEI:

Art. 12 - O Artigo 2Q da Lei n9 658, de 08 de novem
bro de 1.978, passa a ter a seguinte redação:

n Para atender às despesas decorrentes desta Lei fi
ca autorizada a abertura de Crédito Suplementar à verba 4.1.1.0
- Obras e Instalações (Atender Ampliação dos Serviços de Ener-
gia Elé trica) no valor de Cr$-950. 000, 00 (novecentos e cincoenta
mil cr uze Lr-o s }, através da anulação parcial da Reserva de Conti

gência, e, se necessário, maior arrecadação prevista."
Art. 22 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua

rm1Jlicação, revogadas as disiosições e:n contrário.

Prefeitura Municipal de Guaranésia,
aos 21 de maio de 1.980.-

Dr. Marcelo Poli Ribeiro do Valle,
Prefeito Municipal -

Celi ~ Luany ,

- Secretária



9'te.fe.iluta Q)T[urüeipa( de. guatan.é.õia
MINAS GERAIS

L E I 696

"AUTORIZA O CHEFJ DO EXECUTIVO A ASSIT:.AR

C01N~NIOS COM O ESTADO DE MINAS GERAIS,
ATR.AVtS DA SECRETAJiIA lJE ESTADO D.A EDU-

CAÇÃO PARJ~ i::!Ol{STRUÇÃO DE QUADRA POLIES-

PORTIVA"

o Povo do Mllllidipio de Guaranésia, atr~
vés da C211iaraMwrlicipal decreta e eu, em seu nome, sanciono a
segu.inte LEI:

Art. 19 - Fica o Prefeito, por força desta Lei, aut~
rizado a as s í.ne.r cora o Estado de Minbs Gerais, através de Secre

t ar-í.a de Estado da Educação, Convênios e Termos Jlditiyos
constru.ção de Que.dra PolieSllortiva.

para

Art. 2Q - Fica o Prefeito MQ~icipal aQtorizado, ain-
da, a tomar as providências Jurídicas, Orça~entárias, Financei-
ras e Contá~eis, rel~tivas aos Convênios a serem assinados.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefei tura I.Iunicipal de GugraLésia,

aos 14 de maio de 1.980.-

- Prefeito Mun.í c í pa L

- Secretária -
AP&l~imeida



9'te.fe.iluta. QiITunic:ipa( de. guatan.éõia
MINAS GERAIS

L E I 697

"Isenta a Companhia de Habitação do
Estado de Minas Gerais - COHA:B!MG,
de tributos municipais incidentes
sobre terrenos e construções inte-
grantes de Conjuntos Habitacionais
de seu interesse.

o Povo do Municfpio de Guaranésia, por seus re-
presentantes decretou e eu, em seu nome, sanciono a 8e-,

guinte LEI:
Art. lQ - Tendo em vista Qu.e a Lmj.Larrtaç ào , nes

ta Cidade, de Conj~~tos Habitacionais pela Companhia de
Hab í, tação do Estado de Minas Gerais - COH1~I3;MG consti t ua

iniciativa de alta relevân ..c í a social, minimizando o "defi

.::it"habitacional para a classe de baixa renda, fica con-
cedida à~uela 8CHABft~Ga isenção de tributos municipais,
rel2.tive.mente aOS terreüos e construções, executados ou a
serem execu.tados em GonjW1tos lIabi tac í oncí.o de seu inte-

r89se.

Art. 22 - A isenção concedida no artigo anteri-
or prevalece a partir da aquisição dos terrenos pela Com-
panhia de Habitação do Eskdo de Minas Gerais - COHAE;1.1G
e tenuinará à medida em ~ue forem sendo comercializadas
as unidades integr2~tes dos Conjuntos Habitacionais de
seu interesse.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrá-

CONTIi-"fUA.-



<J>tefelluta QJITurüclpa( de guatartésla
MINAS GERAIS

CONTINUAÇÃO:

rio, esta Lei entrará emvigor na data. de sua .Pllblica.ção.

PrefeitQTa Municipal de Guare~ézia,
aos 02 de julho de 1.980.-

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

Celi



Çhefeiluta. Q5ITunicipa( ele guata.néõia
MINAS GERAIS

L E I 698

"AUTORIZA PAGAMENTO À ETUCER/MG"

o Prefeito M~~ícipal de Guarru:ésia.
Faço saber que a Câmara Muná c í puL
aprovou e eu sanciono e promulGO a
seguinte LEI:

Art. 12 - Fica o Sr. Chefe do Executivo Municipal au
torizado a pagar à EI.IAl\ERjMG - EhIPRESA DE ASSIST~NCI.A TtCNICA E

EXTENSÃO RURAL DO EST.ADO :'2 I'iTINAS GEj~.AIS, a importância de Cr$-

6.359,78 (Seis mil, trezentos e cincoenta e nove cruzeiros e se-
tenta e oito centavos), referente ao mês de dezembro de 1.979.

Art. 22 - Para ctender às despesas decorrentes desta
Lei serao utilizados recursos através dE. Dotação Orçamentária
HGliI?·Iin~TI~E SECRErr.lillIAU, à verba 3.1.9.2 - Despesas de

cios Anteriores.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revoeadas aa disposições em contrário.

Pre:fei tura lilunicipal de Guaranésia.,

aos 02 de julho de 1.980.-

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

- Secretária -



9'wFe.lluta Q5Trul1lclpa(de. guatal1ésla
MINAS GERAIS

L E I 699

liAUTORIZA A CONTRAIR EtMSTII;;OS, SER

VIÇOS BA~CÁRIOS E FINANCEIROS E DÁ
OUTRAS PROVID~I;C IAS" •

o Prefeito MLU1icipal de GuaraEésia.

Faço saber que a Câmara Municipal a-

provou e eu sanciono e promulgo a se

gu.inte LEI:

Art. 12 - Fica o Se~~or Chefe do Execu.tivo MWlicipal

aut.or-í zcôo a contrair empréstimo com a Caixa Económ.í.cudo Est ado

de Minss Gerc;is como c omp.Lemerrt açjio de asfalt8lllento, no valor de

Cr$-3.000.000,oo (Trêis milhõos de cruzeiros), em conta garantida

CODjuros de 3% (trêis por cento) ao mês.

Art. 2Q - O referido em:'réstimo terá validade ele 06

(- eis) meses, pod.endo ser r-enovado por mais 06 (seis) meses.

Art. 3Q - Os recUI'SOS desta Lei serão obtidos atra--

vés da abertura de um Crédito Especial à verba 03-64-362 - Servi

ços BancárLo s e Financeiros.

Art. 42 - ::887;&Lei :8ntrará em vigor na data de sua

puolicação, revogedas as disposições em contrário.

Pr'ef'e Ltura Municipal de Guara!::.é;~:ia,

- Prefeito Mu.n.icira: -

Celi

- Secretária -



qtefe.iluta. &ITunictpnl de gua.ta.nésia.
MINAS GERAIS

L E I N2 700

"ALTERA O PARÁGRAFO ÚnICO DO ARTIGO 166,
DA LEI MffilICIPAL NQ 61, DE 05/08/1.950".

o Prefeito Municipal de Guara::ésia.

Fa,'o saber que a Câmara !.lunicip&l a-
provou e eu sanciono e promu1~o a se
t;uinte LEI:

Art. 12 - O Parágrafo ún í co , do Artigo 166, da Lei
Municipal nQ 61, de 05/08/1.950, passa a ter a seguinte reda-
çao:

••Parái:Tafo único: -- As placas de qu.E- trata este
artigo terão formo. retangular, de dimensões de dezessete centi
metros por nove cerrt Ime tro s e serão de ferro eeme.Ltado com fun
do azul, podendo aind8 serem usados algarismos em aluminio fun
dido e polido.ti

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
}_i.J_blicação, revogadas as dis~posições em contrario.

Pr-ef'e í tura I\lunicipal de Guara.::_ésia,

aos 02 de juL~o de 1.980.-

Valle,

- Prefei to I~:Iw'1.icipal -

Celi .l Luany ,
- Secretária -



9'tefeiluta QJITurlicipa( d"- guatan.º-sia
MINAS GERAIS

L :;:;I 701

tl ADIORI ZA DOAÇÃO DT~ rER':E"O De ~.~ ". (Tl"'~'T
;':'l~...4.L.i.-

I.IU~:IC I::-UEICIP.L.Lu•

provou e eu sanc Lono e r;:rolYiL'.lgo 3.. ;:38

guinto LEI:

Art. 19 :?iCG o Se.n.hor Chefe d o Exec u t í.v o !;TUJ::icipal

lar, com UD seG~int8s metracsns: à frente, num~ extensão
, ,,0

do 1191,;

(COEGO o de zenove metros) c om via pública se n dCl1ominaç:co;
_ ~3, .~O

numa 8::;:tel1S S~_Ode 1191:;1(Cento e dezenove metros) c orr

aos

I'und oc ,

e e:» del1orr~inaçã0; do lc.üo õ irei to, DVJTi8. extensão de

(V~Lnte c ciIID ECtros) c o.u terr8~lo de propriedade do Patrimôn:.o

10Ti1 (Deis me t r-o s ).
b, ÔA.-'"")

Art. 2Q - A d.oa.ção 8. q ue ce refere o artigo an t er-Lor

é c onc ed.í da pare',. a c:Jl1stru;~ão da sede da referida ~Dticlede.

Art • .39 - Este. Lei e.ntrar& era vigor n.. dD.:t:'t de cua

as dis.cosiçõcc C2,'
, , .cont;rLrlO.

aos 09 de julho de 1.980.-
?~~
Dr , :~arce10 Poli =ibeiro (lo 'rl2_11e,

Coli
- Secret~ia



Çj)tefeiluta Q5T[urlicipa( de guatanéõia
MINAS GERAIS

L E I 702

tlbtl E tt CU no I.ETI30 2 Q ",jJ.". T~I TIQ

1 0'"7<"";'11..•.•......I I •

:provou e eu sanciono e promulco a
segu.inte T"?T.J.,.L...J..L.

Art. 1º - Fica;.:. revogaàa2 as letras "bIt e nc" do ar

tico 29 da L2i nº 628, ie OÓ de doze~illro de 1.977, que d.isfoe
sob:ce a - -c.o aç ao de t2rrenOE' do PatTimônio MUIlici.ral.

Art. 29 - Esta Lei entrará em vigor n~ dat~ de sua

80S 09 de juL~o de 1.980.-

Dr , I;;a,rcelo Poli Rí.be í.r-o do Valle,

- Prefeito 1-.1l.J.nicip;._..l -

Celi A-'~J'.~\'·-(J)%a.e ~,rc'''l'''' H~·l··~c".i-~""'0, .l..,l;..:.,.- '.~ .o-"'V_0i.OJ.l-.;,

- Secretári -
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MINAS GERAIS
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9\e.fe.iluta Q5ITurlicipa(de. guatanúie

MINAS GERAIS

L E I Nll 705

"AUTORIZA PAVIbillNTAQÃODE VIAS P~ICAS"
o Prefeito Municipal de Guaranésia.
Faço saber que a Câmara Municipal a
provou e eu sanciono e promulgo a
seguinte LEI:

Art. 12 - Fica o Sr. Chefe do Executivo Municipal
autorizado a executar obras de pavimentação, de esgoto e meio-
fios da Rua Major Francisco Dias, trecho entre as Ruas JÚlio Ta
vares e Major Urias; da Rua DI Maria Jos~; da Rua Quintino BO:
caiuva e travessas com a Rua Cardeal Carmeloj restante da Rua
Prudente de Morais; da Rua Júlio Tavares, trecho entre as Ruas
Major Francisco Dias e Dr. Pontes e restante da Rua Leonardo Vô
mero, da Rua Sete de Setembro e respectivas travessas até a Ruã
Barão do Rio Branco.

Art. 22 - A contribuição de melhoria das obras re-
feridas no artigo anterior será devida pelo proprietário à ra-
zão da metade do custo correspondente à testada do imóvelbene-
ficiado, adicionando-se as despesas demeio-fios, concedendo-se
o desconto de 20% (vinte por cento) para pagamento à vista.

Art. 32 - Para atender às despesas desta Lei serão
utilizados recursos da Unidade Orçamentária 'OBRAS ptELICAS E
SERVIÇOS', Categoria Econômica 4.1.1.0 - Obras e Instalações,
consignada no Orçamento do corrente exercíCiO.

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

Prefeitura Municipal de Guaranésia
aos 27 de agosto de 1.980.-
~~~~

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

Celi •eluany,
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"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ASSINAR
cosvnnro COM A SECRETARIA DE ESTADO
DE OBRAS mLIC.AS COM A INTERVENItN-
CIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CODEURB".
O Prefeito Municipal de GQaranésia.
Faço saber que a Câmara MuniCipal
aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte LEI:

Art. 12 - Fica, o Senhor Chefe do Executivo Muni-
~cipal autorizado a assinar Convenio com a Secretaria te Estado

de Obras PÚblicas com a interveniência da Companhia de Desenvol-
vimento Urbano do Estado de Minas Gerais - CODEURB, para reparos
e reformas de Prédios pertencentes ao Patrimônio do Estado.

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

Prefeitura Municipal de Guaranésia,
aos 27 de agosto de 1.980.-

.~~~

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

Celi ~~~AParecidà de ~Heluany,
- Secretária -
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"AUTORIZA ~QPLIAÇÃO DE ENERGIA E~TRICAn

o Povo de Guaranésia, por seus repreBe~
tantas legais, aprova e eu, em seu no-
me, sanciono e pr-omuâ.go a seguí.rrte LEI:

Art. lQ - Fica, o Poder Executivo, autorizado a
ampliar a rede de energia~etrica no 3airro Nossa Senllora Ar;a-
recida, nas ruas denominadas atualmente "BETA", "G~,lA" e "EP-
TA".

Art. 2Q - Para atender as despesas decorrentes
desta Lei fica autorizado a abertura de créditc suplementar à
verba 4.1.1.0 - Obras e mnstalações (Atender Ampliação dos SeE
viços de Energia Elétrica), no valor de ~$-400.000,00 (Quatro-
centos mil cruzeiros), através da anL1lação parCial da reserva
de contigência e, se necessário, maior arrecadação prevista.

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

Prefeitura Municipal de Guaranésia,
aos 03 de setembro de 1.980.-

~~
"r'('5)0 c Dr. Marcelo Poli Ribeiro do Valle,

- Prefeito Municipal -

~~Aparecida de ~eluany,
- Secretária -
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!ALTERAO ARTIGOlI! DALEI Mli'NICIPAL

NI! 701 DE 09/JULHO/l.980".

O Prefeito Municipal de Guaranésia.

Faço saber Ilu.e a C.ra Municipal.!!

provou e eu. sanciono e promulgo a

seguinte LEI:

Art. lI! - O Artigo 12 da Lei Municipal n2 701, de 09/ju-

lho/l.980, passa a ter a seguinte redação:

"Artigo lI! - Fica, o Senhor Chefe do Executivo Municipal

autorizado a doar à. CASADACRIANÇAum terreno de forma irregular

com a área de 1.255M2 e COmas seguintes metragens: à frente, numa

extensão de 93,60M (noventa e três metros e sessenta centfmetros)com

via pública sem denominação; aos fundos, numa extensão de 93, 60M (n.2.

venta e três metros e sessenta centímetros) com via pública sem den.2.

minação; do l~do direito, numa extensão de 20,60M (Vinte metros e

sessenta centfmetros) com terreno de propriedade do Patrimônio Muni-

cipal e do ladO esquerdo, confrontando com via pública sem denomina-

ção, numa extensão de 6,3OM (Seis metros e trinta cent{metros).

Art. 21! - Esta Lei entrará em Vigor na data de sua pubJh:!:.

cação, revogadas as disposições em contrário.

~feitura Municipal de Guaranésia,

~' sP aos 24 de setembro de 1.980.-

,:>O~~J'Q~_/' ~~~
.~~o~':> y~\~ ,I' }~~~'" Marcelo Poli Ribeiro do Valle,

r:,\if.' ~?b? \\ " /"
",te; '. ~ _ Frefei to Municipal _

Celi APar~~~.y,
_ Secretária ~u.o.ÚJ..""OoJ.~
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liAUTORIZA DOAÇl0 DE TERRENOS"

O Prefeito Municipal de Guar~,ésia.
Faço saber que a C~a Municipal ~
provou e eu sanciono e promulgo a
seguinte LEI:

Art. 12 - Fica o Senhor &refeito Municipal aut2
rizado a doar terrenos, do Patrimônio Municipal à Indústrias
que venham a se. instalar no Munic!pio.

Art. 22 - Revogadas as disposições em contrá-
rio, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.-

Prefei tura Municipal de Guaranésia,
aos 24 de setembro de 1.980.-

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

Celi
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"AUTORIZA A RECE:BER TERRENO BIt DOAÇÃO"

O Prefeito Municipal de Guaranésia.
Faço saber que a câmara Municipal ~
provou e eu sanciono e promulgo a
seguinte LEI:

Art. 111- Fica o Senhor Chefe do Executivo Muni-
cipal autorizado a receber em doação wmúterreno de propried&-
de do Senhor LUIZ EARONI E SUA MULHER, situado nesta Cidade,
à Rua Sete de Setembro (travessq recentemente aberta) entre
as construções residenciais de números 111 e 91, medindo 12:
oOm (Doze metros) de frente, l2:00m (doze metros) de fundos e
l07:07m (Cento e sete metros e sete cent!metros) de ambos os
lados, destinado à via pública.

Art. 22 - Revogadas as disposições em contrário,
esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Guaranésia,
ao~ 01 de outubro de 1.980.-

~. Marcelo Poli Ribeiro do Valle,
;1'/ sP - Prefeito Municipal -

(J';J. r. ./ 'b0;,/
O~ ;/'7 ,Do

~ Celi
&tv

Aparecida
- Secretária -
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Estima a receita e fixa a despesa para o exercicio
de 1981.

A Câmara Municipal de Gu.a.ranésiaaprovou e eu, Prefei to M~
nicipal, sanciono a seguinte LEI:

Art. 12 - O o~amento geral do munic{pio de Gu.a.ranésia,para o
exercicio financeiro de 1.981, estima a receita em ~$-40.000.000,00
(quarenta milhões de cruzeiros) e fixa a despesa em ~$-37.000.000,00
(trinta e sete milhões de cruzeiros). discriminados pelos anexos inte
grantes desta lei. -

Art. 22 - O saldo apresentado de ~$-3.000.000,00 (três milhões
de cruzeiros) será destinado à RESERVA DE CONTIG~CIA, cujos recursos
serão utilizados como fonte compensatória para abertura de créditos a
dicionais, na forma do disposto na lei municipal n2 648, de 27 de Se:
tembro de 1.978.

Art. 32 - A receita será realizada mediante a arrecadação de tr~
blltos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da
legislação em vigor e das especificações constantes do adendo 111
Anexo nº 2 da Lei 4320/64, com o seguinte desdobramento:

I - RECEITAS CORP~ES
1.1 - Receita Tributária ••••••••••••••• ~$ 2.149.000,00
1.2 Receita Patrimonial.............. 60.000,00
1.4 - Transferências Correntes......... 36.049.000,00
1.5 - Receitas·'Diversas................ 1.520.000,00

TOTAL DAS RECEUAS CO}ffi.'illNTES..............~::.:.$::..-....:::3.:::.9::...7w7:...;:8;.:,•..:::.00;;.0:.J'1-:;0;..::.0
2 - RECEITAS DE CAPITAL

2.3 - Trar~ferências de oapital........ 222.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL •••••••••••••• ~.~$-:--.,:-=-.:;:2.:;:22~.0:-:0o-::o;.J.•.;0.;.0
TOTAL DA RECEITA ORÇALillNTARIA•••••••••••••• ~$ 40.000.000,90

======-----=
Art. 42 - A despesa será realizada de acordo com a seguinte dis-

criminação por "Funções de Governo" e por "Unidades Orçamentárias":
FtTNÇÕES DE GOVERNO
01 - Legislativa ••••••••••••••••••••••••••••• ~$ 508.000,00
02 Judiciária.............................. 180.000,00
03 - Administração e Planejamento............ 4.226.000,00
04 Agricultura............................. 350.000,00
05 Comunicações............................ 220.000,00
06 Dei. Nacional e Sego Pública............ 36.000,00
07 Desenvolvimento Regional................ 480.000,00
08 Educação e Cultura...................... 3.770.000,00
10 Habitação e Urbanismo................... 7.020.000,00
11 In~ústria, Comérmio e Serviços.......... 720.000,00
13 - Saúde e Saneamento •••••••••••••••••••••• ~2~.~2~7~2~.0~0~0~1~O..:::.O

A transportar ~$ 19.782.000,00
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TRAliSPORTE ••••••••••••••••••••••••••••••.••••
14 - Trabalho •••.•...•••.....•••••.•.•••.•.•
15-- Assistência e Previdência ••••••••••••••
16 Transporte .••••••••••.•••••.•••••.••..•

S'UB-TOTAL ••••••••••••••••••••••••••••••

Cr$ 19.782.000,00
100.000,00

6.818.000,00
10.300.000,00

Cr$ 37.000.000,00
3.000.000,0099 Reserva de contigência ••••••.••••••••••

40.000.000,00TOTAL ••••••••••••.•••••.•••••••••••••••• os
POR UlfIDADBS ORVDBftlRIAs

1 cÂMARA MUNICIPAL
1.1 Corpo Legislativo

2 PREFEITURA ~nniICIPAL
2.1 - Gabinete e Secretaria •••••••••••••••
2.2 Serviço de Fazenda ••••••••••••••••.•
2.3 Serviço de Contabilidade ••••••••••••
2.4 Serviço de Educação, Saude e Assis--

tência Social....................... 12.960.000,00
Serviços e Obras PÚblicas........... 8.826.000,00
Servo Mun. Estradas Rodagem......... 10.300.000,00

A SUB TOTAL........ 37.000.000,00
Reserva de Contigencia ••••••••••••• 3.000.000,00

- TOTAL •••••••••••• == 4Q.0~~4,2º0,00=
Art. 52 - Fica o Poder ExecutiVO autorizado a:

A)Realizar operações de crédito por anteCipação da receita até o li-
mite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita estimada, nos ter-
mos do art. 67, da Emenda Constitucional n2 1/69;
B )Abrir créditos suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do orçamento da despesa, nos termos do art. 43, § 12 da Lei
nl! 4320/64;
C)Anular, parcial ou totalmente, dotações do presente orçamento, co-
mo recursos à abertura de créditos adicionais.

Art. 6Sl- Esta Lei entrará em vigor a ~artirmde 12 de janeiro
de 1.981, revogadas as disposições em contrario.

Cr$ 508.000,00
3.156.000,00

730.000,00
520.000,00

2.5
2.6

Prefeitura Municipal de Guaranésia,
a 12 de outubro de 1.980.-

Celi .eluany,
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U AUTORIZAASSINATURADE CONV~UIOCOM

A COMPANHIAGERALDE EIiETRICIDADEu.

o Prefeito Municipal de Guaranésia

Faço Saber que a Câmara MuniCipal

aprovou e eu, em seu nome, sancio-

no e promulgo a seguinte LEI:

.Art. 111 - Fica. o Senhor Chefe do Executivo M~

nicipal, autorizado a assinar Convênio com a Companhia Geral de..
Eletricidade, para cobrança da Taxa de Iluminação Pública.

Art. 211 - Revogadas as disposições em contrá.-

rio. esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.-

Prefeitura Municipal de Guaranésia.

aos 17 de outubro de 1.980.-

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

- Prefeito Municipal -
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"AUTORIZAAQUISIÇ:lODE APARELHOSTELEFÔNICas

E DÁOUTRASPROVIDtNCIAS".

O Prefeito Municipal de Guaranésia.

:Paço saber que a Câmara Municipal !.
provou. e eu. sanciono e promulgo a

segu.inte LEI:

Art. 111- Fica o Poder Executivo au.torizado a ad-

qu.irir 04 (quatro) aparelhos telefônicos.

Art. 211- Para atender às despesas decorrentes des-

ta Lei fica au.torizado a abertura de 'crédito suplementar à verba

4.1.2.0 - Equ.ipamentos e Material Permanente, à Dotação Orçamen-

tária "CONTABILIDADE".no valor de CrS-90.000,o~ (Noventa mil cr~

zeiros), atragés da anulação parcial da reserva de oontigência e,

se necessário, maior arrecadação prevista.

Art. 311 - Esta Lei entrará em Vigor na data de sua

p~blicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Guaranésia,

aOs 17 de ou.tubro de 1.980.-

1>r. Maroelo Poli Ribeiro do Va.lle,

- Prefeito Municipal -

CltJrnb.k~
Apareoida de ,Almeid~eluany.

- Secretaria -
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"ALTERAPARCIAL1I'ú':,ITEA LEI N2 631 DE

12 DEDEZE1iliRODE 1.977."

o Prefeito Municipal de Guaranésia.

Faço saber que a Câmara ltiunicipal §:

provou e eu sanciono e promulgo a

seguinte LEI:

Art. 12 - O artigo nQ 75 da Lei Municipal nº 631, de

12 de dezembro de 1.977, Código Tributário Municipal, passa a ter

li. seguinte redação:

"Art. 75 A Taxa tem como finalida~e o custeio do

servi<;o utilizado pelo oontribuinte ou posto a sua disposição e

será calculada de oonformidade com convênio finllado entre o Muni-

cípio e a empresa fornecedora de energia elétrica ratificada pela

Lei nº 712, de 17 de outubro de 1.980.

§ 12- A Taxa de Iluminação Pública talübém incidirú so

ore o imóvel consti"tuído por lote vago, que se situe em logradou-

ro que se sirva ou venha a se:cvi-se de Ilumina<;ão Públioa, e será

caloulada em razão de 0,21& (zero vírgula dois por ccrrt o) da Uüid§:

de de Referêücia definida üas disposições fiüais do Código Tribu-

tÚl."io1Iunicipal, por me~ro linear de testada."

Art. 2Q - Revogadas as disposições em contrário, es-

ta Lei entrará O]â vi.,;;or na data de sua publicação.

Prefei tura Municipal de Guara,"ésia,

aos 12 de novembro de 1.980.-

Dr. ;"arcelo Poli Ribeiro do Valle,

- Prefeito fuU!licipal -

0.4~Coli Apo..rocid e 'el.Cl Ie1uany,
- Seoràtária -
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".AUTORIZA A~UISIÇÃO DE LZIJ.'0RA

DE ltiIGRO-l,'ICHAS"

o l'ref' ei to ltiul1icipal de Guar&.l.ú<;ia.

Faço saber que a 6wuara I,lwücipal !
prcveu e eu eanc í.onc e promulgo a

seguinte LEI:

Art. 12 - Fica, o Sr. Chefe lo ~xe~utivo ww~icip~t
autorizado a adqUirir umamáqUina leitora <lo Iviicro-Ficilas.

Art. 2Q - l?ica auncr-í aado , também., a a1)(:rtura u..e UL..l.

Crédi to Suplementar no valor de Cr$-20.000,oo (''finte mil

r-cc ) à. verba 4.1.2.0 - Equ.ipamcLtos e Material Permancnte ,

cru~oi-

Art. 3Q - Revogadas as disposiÇÕ8s 6m contr8xio, esta

Lei entrará em vigor na data de sua puolicação.

Frefei tu.ra IUunicipal de Guarfi..;]0sia,

aos 12 de nevembz-o de 1.900.-

Dr. lúarcelo Poli Rí.bc í.r-o do Valle,

- Pr-e í'e ít o MuniCipal -

~(P%0lu-
.Aparecida de .Al.m~l:ieluanp:,

- SecI'..::tár.ia -
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"ALTERA DISPOSFi:IVO DA LEI IrQ 631, DE

12 DE DEt:EllwRO DE 1. 977 EM CUJ.l}'UH1J:;E,

TO ÀS DETEIc.m'AçtlEs COlidDAS "o DE-

CREl'O-LEI Nll 1704 DE 23 DE

DE 1.979."

OD'.'.:Ui3RO

o Prefeito Municipal de Gu.araClésia.

Faço saber que a Câmara üunicipal a-

provou. e eu sanciono e promulEo a se

gUinte LEI:

Art. 12 - Os incisos I, 11 e 111 do art. 143 paSSWll

a vigorar com a seguinte redação:

I - Correção lIlonetária do débito, meuí ant e a

aplicação do coeficiente o·btido com a di-

visão do valor nominal reajustado de uma

Obrigação Reajll.stável do 'resouro HLwional

(ORTN)no mês em Cluese efetivar o paga-

mento, pelo valor da mesma o'brigação no

mes seguinte àquele em que o débito deve-

ria ter sido pago.

11 - Multas nos percentuais abaixo deterTilina-

dos, serao aplicadas sobre o débito corri

gido monetariamente:

a) 10% (dez por cento) sobre o valor do

tributo corrigido monetariamente quanuo o

pagamento for ez'e t uauo até 30 (trinta)

dias após o vencimento;

b ) 2Ü'}~ (vinte por cento) sobre o valor do

tribu.to corrigidO monetariamente quando o

COHTLiUA.-
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pagamento for efetuado até 60 (sesEentlil)
dias após o vencimento;

c) 3~fo (trulta por cento) sobre o valor
do tributo corrigido menetariamente quan-
do o pagamento for efetuado depois de de-
corrido mais de 60 (sessenta) dias após o
vencimento.

111 - Juros de Illora,à razao de 1. (UIll por cen-
to) ao mês, devidos a partir do mês ime-
diato ao do seu vencimento, e incluindo o
mês em que se efetivou o pagamento, cousi
derando-se mês qualquer fração e calcula-
dos sobre o débito corrigidO Illoneta.riamen
te.

Art. 2Q - A presente Lei entrará em vilgor na data de
sua publicação, revogadas as disposições cm contrário.-

Frefei tura Municipal de Guarallésia,
aos 26 de novembro de 1.900.-

Ribeiro ô.o Va.Lle,
Prefeito lúunicipal

CostfJ,
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"AUTORIZA MAJORAÇIO DE VEIiCI1lZnTOS DOS
FGNCIONÀRIOS ESTATUTÁRIOS DA PREFEITQ
RA MUNICIPAL".
o Prefeito Municipal de Guara.nésia.
Faço saber que a Câmara hiunicipal apr.2,
vou e eu sanciono e promulgo a segu.in-
te LEI:

Art. lQ - Fica o Sr. Chefe do Executivo Municipal a~tQ-
rizado a majorar os vencimentos dos funcionários Estatutários'
da Prefeitura Municipal em 39,5% (trinta e nove virg~a cinco
por cento).

Art. 2Q - Os recursos desta Lei serao obtiuos através
da maior arrecadação prevista, créditos suplementares e, se ne-
cessário, de operações de crédito.

Art. 32 - Revogadas as disposições em contrário, esta
Lei entrará em vigor retl1oagindo a lº de novembro de 1.980.-

Prefeitura lilunicipalde Guara.Lésia,
aos 03 de dezembro de 1.980.-

- Prei'eito J,lunicipal-

Euclydes da Costa,



ry tefeiluta &T[urlicipa.( de gua.ta.n.é.õia.
MINAS GERAIS

L E I 718

"AU'.rORIZAAQUISIÇÃO DE APAR2LlIO TELE
FÔhICO E DÁ OUTRAS PROVID1):rWIAS".
o Prefeito MuniCipal de Guarfl.jésia.
Faço saber que a Câmara I\Iunicipal~
provou e eu.sanciono e promlllgo a
seguinte LEI:

Art. 12 - Fica o Sr. Chefe do Executivo MuniCipal
autorizado a adquirir um aparelho telefônico e doá-lo à POLICIA
I\1ILITARDO ESTADO DE lúINAS GERAIS.

Art. 2Q - Para atender às despesas decorrentes de~
ta Lei fica autorizado a abertura de 'crédito suplementar à ver-
ba 3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos, à Dotação Orçamentária
"GABINETE E SECRETARIA", (Atender Despesas com Policiamento),no
valor de ~$-10.000,oo (Deis mil cruzeiros), através da anulação
parcial da reserva de contigência e, se necessário, maior arre-
cadação prevista.

Art. 3Q - Esta Lei entrurá em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Guaranésia,
aos 19 de dezembro de 1.980.-
#~~

"o')Jí1J"\'4~. lViarceloPoli Ribeiro do Valle,
'\.~'\"~ -. - Prefei to Mum,c ipal -O~:, "o \o.. J' ~\.:.. ç:L ,7 1\ , »> M c,

!)of>-~ ~o • ·A].,~ .~ ~ ~ -
,-\s'\;"1' r.,,~·,O ~ ,

'\\:." ç"....•.q,]., • - - •
, d:l,.>J ,-' :.. - EucJlydes Ap. r na Costa,

":~~ -6',
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"AUTORIZA PAG.AID.:dTOÀ OOI"PANHIA GEHAL
DE ELETRIOIDADE".

o Prefeito Municipal de Guar8~ésia.

Faço saber que a Oâmara l\ílillicipala-
provou e eu sanciono e promulgo a s~
guinte LEI:

Art. lI! - Fica o Poder Executivo autorizado a pagar
à CGE - COMPAUHIA GERAL DE BLBTHIOIDADE a import~ncia de Cr$-
320.035,71 (Trezentos e vinte mil, trinta e cinco cru~eiros e se
tenta e um centavos), para in-tegralização da desapropriação do
terreno onde será construida a Estação Rodoviária.

Art. 21! - Para atender às despesas decorrentes des-
ta Lei serao utilizados recursos da unidade Orçamentária "SERVI-
ÇO lJUWICIPAL DE ESTRADAS Dl!:RODAGillA", à verba 4.2.1. O - AquiSi-
ção de Imóveis, do exercicio anterior, -inclsuive autorizando sua
suplementação, no valor de Cr$-104.500,oo (Oento e quatro mil e
quinhentos cruzeiros).

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

Prefeitura Municipal de Guaranésia,
aos 19 de dezembro de 1.980.-

- Prefeito Municipal -
1c

Euclydes Ap. ~:~~to' da

~ário
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