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ÓRGÃO OFICIAL DO 

MUNICÍPIO 
DIA 25 DE MARÇO DE 2022 – LEI Nº 3.131 DE 22 DE MAIO DE 2009 ANO 2022 Nº 014 

Prefeitura Municipal de Coromandel 
LEI Nº 4.717 DE 24 DE JANEIRO DE 2022. 

 
“Autoriza o Município de Coromandel – MG, durante o 
período de calamidade pública provocada pelas fortes 
chuvas na região, firmar parcerias com o setor privado, 
visando a realização de obras de 
recuperação/reconstrução das estradas e vias municipais 
e dá outras providências”.  

 
        O Povo do município de Coromandel-MG, por 

seus representantes na Câmara Municipal APROVOU e eu, 
em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Durante o período de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto º 001, de 03 de janeiro de 2022, 
ocasionado em razão dos impactos financeiros e estruturais 
causados pelas fortes chuvas na região, fica o Município de 
Coromandel – MG autorizado a realizar parcerias com o setor 
privado para, em regime de mútua cooperação, realizar obras 
de recuperação/reconstrução de estradas e vias públicas 
municipais danificadas.   

 
Art. 2º O Município de Coromandel fica autorizado a 

firmar termo de cooperação com agentes do setor privado 
que, em regime de parceria com a Administração Pública 
Direta e Indireta, tenham disponibilidade de ceder máquinas, 
equipamentos, veículos, operadores, bens, profissionais, bem 
como realizar obras, serviços, construção, reformas, 
melhoramento e manutenção de vias, pontes e estradas 
municipais, danificadas em razão das fortes chuvas.  

 
Parágrafo único. Para a consecução dos objetivos de 

que trata o caput deste artigo, fica o Município de Coromandel 
autorizado a receber doação de bens em geral, podendo, 
para tanto, celebrar o respectivo termo ou instrumento jurídico 
correlato.  

Art. 3º Fica o Município de Coromandel – MG 
autorizado a disponibilizar servidor e/ou combustível 
necessário para abastecimento e funcionamento de 
máquinas, equipamentos para reformas ou construções de 
pontes e mataburros, e veículos que eventualmente venham a 
ser cedidos por parceiros privados para a realização das 
obras de que tratam essa Lei.  

Parágrafo Único.  Na hipótese prevista neste artigo, 
deverá constar expressamente no termo de cooperação a 
quantidade de combustível disponibilizado e/ou horas de 
trabalho do servidor público encarregado, compatíveis com o 
cronograma do serviço a ser realizado.  

 
Art. 4º Firmado o Termo de Cooperação, o 

Cooperante privado poderá ser o único responsável pela 
realização dos serviços descritos no respectivo Termo, 
arcando com todas as despesas decorrentes de sua 
execução, sem qualquer ônus para o Município de 
Coromandel, ficando responsável por qualquer dano causado 
à Administração Pública ou a terceiros. 

 
Parágrafo Único.  Quanto à parceria celebrada com o 

particular envolver o dispêndio ou disponibilização de 
bens/serviços por parte do Município de Coromandel – MG, 

deverá constar expressamente no plano de trabalho a 
discriminação das responsabilidades de cada parte.  

 
Art. 5º Ao seu critério, o Cooperante privado poderá 

contratar empresas especializadas para a execução do objeto 
do Termo de Cooperação, arcando integralmente com as 
despesas. 

 
Art. 6º Tudo o que competir ao Cooperante privado, 

por força de sua atribuição, envolvendo pessoal e material, 
será exclusivamente por ele suportado, arcando com todas as 
responsabilidades assumidas, aqui incluídas eventuais ações 
judiciais. 

 
Art. 7º O Programa Municipal de Cooperação 

observará as diretrizes da eficiência no cumprimento de suas 
finalidades, bem como o respeito aos interesses e direitos dos 
destinatários dos serviços/obras e dos agentes privados 
incumbidos da sua execução, e ainda a responsabilidade 
social e ambiental. 

 
Art. 8º Fica vedada a remuneração do parceiro 

privado que aderir ao Programa Municipal de Cooperação, de 
que trata a presente Lei, podendo apenas ser oferecido o 
apoio logístico e material necessários para a consecução dos 
objetivos propostos, mesmo que seja de forma onerosa para 
Administração Pública Direta e Indireta. 

 
Art. 9º As propostas de cooperação serão autuadas 

na forma de procedimento administrativo interno, e aquelas 
que dependerem de análise técnica serão criteriosamente 
avaliadas pelos setores competentes. 

 
Art. 10. Não será permitida nos locais/prédios a 

colocação pelo cooperador privado de elementos de 
publicidade de qualquer espécie, podendo somente constar o 
seu nome ou logomarca da empresa, conforme modelo 
definido em Decreto do Poder Executivo. 

 
Parágrafo único. Não configura publicidade a 

menção escrita de mero agradecimento ao cooperador 
privado, cuja placa respectiva terá as dimensões máximas de 
50 cm x 100 cm, não podendo o enunciado ser maior do que 
30% (trinta por cento) da área total da placa.  

 
Art. 11. O Poder Executivo regulamentará esta Lei 

através de Decreto, no qual serão estabelecidas 
complementarmente as condições necessárias para sua 
implementação. 

 
Art. 12. Correrão à conta de dotações próprias do 

orçamento municipal os gastos com a execução desta Lei. 
 
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

 Mando, portanto, a todas as autoridades a quem 
o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a 
cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.  

 
Prefeitura Municipal de Coromandel, 24 de janeiro de 2022. 



Nº 014  IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE COROMANDEL  25/03/2022 

 

2 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

LEI Nº 4.718 DE 24 DE JANEIRO DE 2022. 
“DENOMINA CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO 
DE COROMANDEL”. 

 
O povo do Município de Coromandel-MG, por seus 

representantes na Câmara Municipal APROVOU e eu, em 
seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica denominado de “MARINA SILVA 

SUCUPIRA” o Centro de Fisioterapia, localizado na Rua 
Juvêncio Machado, nº 31, bairro centro, município de 
Coromandel/MG. 

 
Art. 2° - Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a proceder a colocação de placas de identificação, 
bem como a devida homenagem no referido local. 

 
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 

conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a 
cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 
contém.  

 
Prefeitura Municipal de Coromandel, 24 de janeiro de 2022. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI Nº 4.719 DE 24 DE JANEIRO DE 2022. 
 

“DENOMINA CENTRO DE CONVENÇÕES DO MUNICÍPIO 
DE COROMANDEL”. 

 
O povo do Município de Coromandel-MG, por seus 

representantes na Câmara Municipal APROVOU e eu, em 
seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica denominado de “TEREZINHA 

RODRIGUES PEREIRA MACHADO” o Centro de 
Convenções localizado na Rua Sebastião Lopes Pereira s/n - 
Bairro Mangabeiras, município de Coromandel/MG. 

 
Art. 2° - Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a proceder a colocação de placas de identificação, 
bem como a devida homenagem no referido local. 

 
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 

conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a 
cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 
contém.  

 
Prefeitura Municipal de Coromandel, 24 de janeiro de 2022. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI Nº 4.720 DE 24 DE JANEIRO DE 2022. 
 

“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL A 
ASSOCIAÇÃO LUTA E ESPORTE DE COROMANDEL”. 

 
O povo do município de Coromandel, por seus 

representantes na Câmara Municipal, decretou e eu, em 
nome, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1° - Fica Declarada de Utilidade Pública Municipal 
a ASSOCIAÇÃO LUTA E ESPORTE DE COROMANDEL - 
ALEC, com sede a Rua Jandira Lima, 272, no Bairro União, 
município de Coromandel/MG, inscrita no CNPJ nº. 
44.359.869/0001-00. 

 
Parágrafo Único – Faz parte integrante da presente 

Lei, cópias do Estatuto, Ata de fundação e Atual Diretoria e do 
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. 

 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

 Mando, portanto, a todas as autoridades a quem 
o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a 
cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.  

 
Prefeitura Municipal de Coromandel, 24 de janeiro de 2022. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI Nº 4.721 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022. 
 
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO 
E REPASSAR CONTRIBUIÇÃO COM A SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DE COROMANDEL “DR. SEBASTIÃO 
MACHADO” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.  

 
   O Povo do Município de Coromandel-MG, por seus 

representantes na Câmara Municipal APROVOU, e eu, em 
seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar 

convênio com a Santa Casa de Misericórdia de 
Coromandel “Dr. Sebastião Machado”, entidade sem fins 
lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 19.849.462/0001-06, 
sediada na Praça Dom Eduardo, nº 259, Coromandel – MG.  

 §1º O Convênio a ser formalizado entre o Município e 
a entidade sem fins lucrativos previsto no Caput deste artigo 
será regido pela Lei 8.666/93 e conterá as obrigações, limites 
e demais características de cooperação, com o objetivo de 
complementar recurso da Santa Casa para aquisição de 
tomógrafo com reversão desses recursos em exames para 
usuários do SUS local.  

§2º O Convênio será celebrado de acordo com o 
Plano de Trabalho e aplicação constante do Anexo I desta 
Lei. 

Art. 2º O Município de Coromandel fica autorizado a 
repassar contribuição no montante de R$ 350.000,00 
(trezentos e cinqüenta mil reais), em 04 (quatro) parcelas de 
R$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais) para 
atender as finalidades do Convênio tratado no art. 1º da 
presente Lei. 

§1º O Termo de Convênio terá a vigência até 31 de 
Dezembro de 2022, podendo ser prorrogado por meio de 
aditivos até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, mediante 
acordo entre os partícipes. 

§2º O valor estabelecido no Convênio poderá ser 
reajustado através de termo aditivo, mediante proposta 
devidamente justificada, obedecido o índice anual de 
reposição da inflação medido pelo INPC do IBGE, ou 
qualquer outro que vier a substituí-lo.  

§3º O Poder Executivo poderá firmar termo aditivo ao 
convênio de que trata esta lei, que tenha por objeto ajustes e 
adequações direcionadas para a consecução de suas 
finalidades. 

§4º Farão face às despesas desta Lei os recursos do 
orçamento financeiro do exercício respectivo e os recursos 
serão depositados em conta específica, aberta para esta 
finalidade. 
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Art. 3º O repasse previsto nesta Lei somente será 
concedido mediante o atendimento das seguintes condições:  

I - apresentação de prova de regularidade do mandato 
de sua diretoria;  

II - comprovação da regularidade fiscal da entidade 
relativa à Seguridade Social (CND do INSS), Trabalhista 
(CNDT Trabalhista) e ao Fundo de Garantia por tempo de 
Serviço (CRF do FGTS).  

Art. 4º A entidade deverá prestar contas de forma 
detalhada dos recursos recebidos do Município de 
Coromandel, segundo normativas da Gestão Municipal de 
Finanças e Administração e TCEMG, até 30 (trinta) dias após 
a utilização dos recursos, sendo vedado o repasse de novo 
recurso sem a devida prestação de contas no valor ora 
repassado. 

§1º Na eventual existência de valores obtidos com 
rendimentos de aplicação financeira ou saldo de recurso 
transferido pelo Município, os mesmos deverão ser devolvidos 
por ocasião da prestação de contas. 

§2º A prestação de contas de forma detalhada, 
também deverá ser apresentada à plenária do Conselho 
Municipal de Saúde para apreciação, aprovação ou rejeição e 
encaminhamentos que o mesmo julgar necessários. 

§3º É vedado o repasse de novo recurso, sem a 
devida prestação de contas do que foi repassado. 

Art. 5º Os repasses dos recursos financeiros serão 
efetuados em conta corrente a ser informada pela entidade à 
Gestão Municipal de Finanças e Administração, sendo que 
toda a movimentação do recurso recebido deve ser realizada 
dentro desta conta bancária, através de transferência direta 
(DOC ou TED) ou emissão de cheques, os quais deverão 
estar nominais à associação. 

Art. 6º As despesas resultantes desta Lei correrão à 
conta da seguinte dotação do orçamento vigente: 
02.02.06.02.10.302.0006.2.0057.33.50.41.00.00 – 
Contribuições – Ficha 372, podendo ser suplementada se 
necessário for. 

Art. 7º A pessoa jurídica beneficiada com recursos 
públicos transferidos na forma desta Lei submeter-se-á à 
fiscalização do Município de Coromandel-MG com a 
finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos 
para os quais recebeu os recursos.  

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 Mando, portanto, a todas as autoridades a quem 
o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a 
cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.  

 
Prefeitura Municipal de Coromandel, 08 de fevereiro de 2022. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI Nº 4.722 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022. 
 
“PROMOVE ALTERAÇÃO NA LEI Nº 4.670 DE 20 DE 
OUTUBRO DE 2021.” 
 

O Povo do município de Coromandel-MG, por seus 
representantes na Câmara Municipal APROVOU e eu, em 
seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º O artigo 1º da Lei nº 4.670/2021 passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar 

transferência de recursos financeiros no valor de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), em três parcelas de R$10.000,00 
(dez mil reais), à ASSOCIAÇÃO SOCIOASSISTENCIAL DE 
COROMANDEL- MG - ASSOCIO, entidade sem fins 
lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n.º 16.741.623/0001-55”. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 Mando, portanto, a todas as autoridades a quem 
o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a 
cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.  

 
Prefeitura Municipal de Coromandel, 08 de fevereiro de 2022. 

 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

LEI Nº 4.723 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022. 
 

“DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DOS VENCIMENTOS DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PODER 
LEGISLATIVO DE COROMANDEL - MG”. 

 
O povo do município de Coromandel, por seus 

representantes na Câmara Municipal, APROVOU e eu, em 
seu nome, sanciono a seguinte Lei:  

 
Art. 1º - Ficam reajustados, a partir de 1º de janeiro de 

2022, em 8% (Oito por cento), os vencimentos dos servidores 
públicos municipais do Poder Legislativo de Coromandel/MG. 

 
§ único - Farão jus ao reajuste estabelecido no caput, 

os cargos efetivos (ativos, aposentados e pensionistas), 
comissionados e contratados.  

 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação, com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 
2022. 

 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

 Mando, portanto, a todas as autoridades a quem 
o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a 
cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.  

 
Prefeitura Municipal de Coromandel, 15 de fevereiro de 2022. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI Nº 4.724 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022. 
 

“INSTITUI TÍTULO HONORÍFICO CIDADE IRMÃ DE 
COROMANDEL”. 

  
O Povo do município de Coromandel-MG, por seus 

representantes na Câmara Municipal APROVOU e eu, em 
seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica instituído o Título Honorífico de “Cidade 

Irmã de Coromandel”, com o qual o Município de Coromandel 
agraciará Cidades estrangeiras que se identifiquem no ideal 
de humanismo, cultura, civismo e outras características. 

Art. 2º O título de que trata o artigo anterior será 
concedido em nome do Município de Coromandel, mediante 
lei específica. 

Art. 3º O projeto de lei visando à concessão da 
honraria em destaque será, obrigatoriamente, justificado com 
expressa manifestação de vontade da Cidade a ser 
agraciada. 

Art. 4º Somente Cidades pertencentes às nações que 
mantenham relações diplomáticas com o Brasil poderão fazer 
jus ao Título de que trata a presente Lei. 
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Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 

conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a 
cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 
contém.  

 
Prefeitura Municipal de Coromandel, 22 de fevereiro de 2022. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI Nº 4.725 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022. 
 

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR 
TRANSFERÊNCIA CORRENTE PARA GRUPO OÁSIS DE 
COROMANDEL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
O Povo do Município de Coromandel-MG, por seus 

representantes na Câmara Municipal APROVOU, e eu, em 
seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a 
realizar transferência de recursos financeiros, para o Grupo 
Oásis de Coromandel, com sede na Rua Padre José Timóteo, 
nº 29, Bairro Centro, neste Município, inscrito no CNPJ sob o 
nº 20.230.590/0001-56, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais), a serem repassados em 12 parcelas iguais e 
sucessivas de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 
correspondentes ao período de janeiro a dezembro de 2022. 

§1º Os recursos financeiros transferidos mediante a 
presente lei serão destinados para custeio e investimento de 
parte das despesas da Associação. 

§2º A transferência dos recursos será formalizada 
com base nas disposições constantes da Lei Federal nº 
13.019/2014 (Estabelece o regime jurídico das parcerias entre 
a administração pública e as organizações da sociedade civil, 
em regime de mútua cooperação, para a consecução de 
finalidades de interesse público e recíproco, mediante a 
execução de atividades ou de projetos previamente 
estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de 
colaboração, em termos de fomento ou em acordos de 
cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de 
colaboração e de cooperação com organizações da 
sociedade civil; e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de junho de 
1992, e 9.790, de 23 de março de 1999. (Redação dada pela 
Lei nº 13.204, de 2015)). 

 Art. 2º - A entidade deverá apresentar a prestação 
de contas de forma detalhada, da aplicação dos recursos 
recebidos, perante a Comissão de Monitoramento e 
Avaliação, decorrido o prazo de 30 dias da transferência do 
recurso. 

§1º O repasse do recurso financeiro será efetuado 
em conta corrente específica em instituição financeira pública 
a ser informada pela entidade à Secretaria Municipal de 
Finanças, Tributos e Orçamentos, sendo que toda a 
movimentação do recurso recebido deve ser realizada dentro 
desta conta bancária, através de transferência direta (DOC ou 
TED). 

§2º Na eventual existência de valores obtidos com 
rendimentos de aplicação financeira ou saldo de recurso 
transferido pelo Município, os mesmos deverão ser devolvidos 
por ocasião da prestação de contas. 

§3º É vedado o repasse de novo recurso, sem a 
devida prestação de contas. 

Art. 3º As despesas resultantes desta Lei correrão 
à conta da Dotação nº 
02.02.06.02.10.302.0006.00.2056.3.3.50.41.00.00, 
Contribuições do orçamento vigente, ficando o Executivo 
Municipal autorizado a abrir crédito suplementar, se 
necessário for. 

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

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 
conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a 
cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 
contém.  

 
Prefeitura Municipal de Coromandel, 22 de fevereiro de 2022. 

 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

LEI Nº 4.726 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022. 
 

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A CASA 
DE REPOUSO SÃO VICENTE DE PAULO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” 
 

O Povo do município de Coromandel-MG, por seus 
representantes na Câmara Municipal aprovou e eu, em seu 
nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a 

realizar transferência de recursos financeiros, no valor de R$ 
120.000,00 (cento e vinte mil reais), a CASA DE REPOUSO 
SÃO VICENTE DE PAULO, entidade social sem fins 
lucrativos, inscrito no CNPJ sob o n.º 17.826.835/0001-06, a 
serem repassados em 12 parcelas iguais e sucessivas de R$ 
10.000,00 [dez mil reais], correspondentes ao período de 
janeiro a dezembro de 2022. 

Parágrafo Único. Os recursos financeiros transferidos 
mediante a presente lei serão utilizados pela Associação no 
cumprimento de suas atividades estatutárias. 

Art. 2º A entidade deverá apresentar a devida 
prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos, 
perante a Gestão Municipal de Finanças e Administração, no 
prazo máximo de 30 dias após a sua utilização, sendo vedado 
o repasse de novo recurso sem a devida prestação de contas 
do valor ora repassado. 

Parágrafo Único. Na eventual existência de valores 
obtidos com rendimentos de aplicação financeira ou saldo de 
recurso transferido pelo Município, os mesmos deverão ser 
devolvidos por ocasião da prestação de contas. 

Art. 3º Os repasses dos recursos financeiros serão 
efetuados em conta corrente a ser informada pela entidade à 
Gestão Municipal de Finanças e Administração, sendo que 
toda a movimentação do recurso recebido deve ser realizada 
dentro desta conta bancária, através de transferência direta 
(DOC ou TED) ou emissão de cheques, os quais deverão 
estar nominais à associação. 

Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão 
à conta da seguinte dotação do orçamento vigente: 
02.02.07.02.08.241.0023.00.2070.33.50.41.00.00 - 
Contribuições do orçamento vigente, ficando o Executivo 
Municipal autorizado a abrir crédito suplementar, se 
necessário for. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 
conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a 
cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 
contém.  

 
Prefeitura Municipal de Coromandel, 22 de fevereiro de 2022. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI Nº 4.727 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022. 
 

“ALTERA LEI N.º 3.699, DE 28 DE MAIO DE 2015 DO 
MUNICÍPIO DE COROMANDEL\MG”.  
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O povo do Município de Coromandel-MG, por seus 
representantes na Câmara Municipal APROVOU e eu, em 
seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º O inciso II do art. 10 da Lei nº 3.699 de 28 de 

maio de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“II- decorridos os quinze dias será realizada 
nova vistoria no local. Sendo constatada a 
realização da limpeza, será arquivada a 
notificação. No caso de descumprimento 
da notificação será aplicada ao proprietário 
a penalidade de multa, conforme previsto 
no § 1.º do Art. 7.º, sendo-lhe concedido 
novo prazo de 05 (cinco) dias para a 
realização da limpeza do lote. Caso o 
proprietário deixe de realizar a limpeza no 
novo prazo, poderá a mesma ser realizada 
pela Prefeitura Municipal, sendo observado 
o critério de conveniência e oportunidade”. 

              Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário.  
 Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 
conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a 
cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 
contém.  

 
 

Prefeitura Municipal de Coromandel, 22 de fevereiro de 2022. 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

LEI Nº 4.728 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022. 
 

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE MEMORIAL EM 
HOMENAGEM ÀS VÍTIMAS DE COVID 19 NO MUNICÍPIO 
DE COROMANDEL - MG” 

 
 O Povo do município de Coromandel-MG, por 
seus representantes na Câmara Municipal aprovou e eu, 
em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo a criar o 

memorial “Daniela Cristina Mendes Furtado” em homenagem 
aos cidadãos coromandelenses mortos em decorrência da 
COVID 19.  

Art. 2º - O memorial será implantado na represa 
Vale do Sol, em reverência a todas as vítimas fatais da 
COVID 19. 

 
Art. 3.º - A criação do Memorial em homenagem às 

vítimas da COVID 19 tem por objetivos: 
I – preservar a memória das vítimas da pandemia 

da COVID 19 no município; 
II – prestar homenagem às pessoas que tiverem 

suas vidas interrompidas por conseqüência da doença; 
III – registrar historicamente os óbitos e o 

enfrentamento à pandemia no município; 
IV – oferecer ao povo Coromandelense a aos 

familiares e amigos de vítimas da COVID 19 um local de luto 
e de homenagem; 

V – homenagear os profissionais de saúde que 
foram acometidos pela doença ao desempenharem suas 
funções no enfrentamento à pandemia da COVID 19 e 
reverenciar àqueles que perderam suas vidas servindo a 
comunidade. 

 
Art. 4.º - Deverão constar no Memorial as seguintes 

informações das vítimas: 
I – nome completo; 
II – data nascimento/óbito; 

III – foto. 
§1º - Poderão constar, sem prejuízo do disposto 

neste artigo, outras informações que se fizerem necessárias 
para identificação pessoal e a preservação da memória das 
vítimas. 

§2º - A divulgação dos dados pessoais deverá ser 
autorizada pelos familiares, sem prejuízo de outros aspectos 
legais a serem observados. 

 
Art. 5.º - Cada família do (a) (s) homenageado(a) 

(s) plantará uma muda nativa da região em memória do(a) (s) 
ente(s) querido(a) (s). 

O memorial será em espaço de acolhida, 
reencontro, reflexão e cerimônias para abrigar o luto tardio, 
silenciado e sufocado. 

Será um local para famílias e amigos que não 
puderam se despedir de seus entes de forma plena, fazendo 
com que a recordação das vítimas da COVID 19, seja 
eternizada através do Memorial “Daniela Cristina Mendes 
Furtado” registrando um capítulo doloroso que esta geração 
teve que enfrentar. 

Art. 6º - As despesas decorrentes desta lei 
ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas se necessário. 

 
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 Mando, portanto, a todas as autoridades a quem 
o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a 
cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela 
se contém.  
Prefeitura Municipal de Coromandel, 22 de fevereiro de 2022. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
LEI Nº 4.729 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 
“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL A 
ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES DE 
MOURAS”. 

 
O povo do município de Coromandel, por seus 

representantes na Câmara Municipal, decretou e eu, em 
nome, sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1° - Fica Declarada de Utilidade Pública Municipal 

a ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES DE 
MOURAS, com sede na Fazenda Mouras, s/n, Zona Rural, 
município de Coromandel/MG, inscrita no CNPJ nº. 
44.750.957/0001-20. 

 
Parágrafo Único – Faz parte integrante da presente 

Lei, cópias do Estatuto, Ata de fundação e Atual Diretoria e do 
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. 

 
Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 

conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a 
cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 
contém.  

 
Prefeitura Municipal de Coromandel, 22 de fevereiro de 2022. 

 
 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 
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LEI Nº 4.730 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022. 
“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL A 
ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E FAMILIARES DOS 
MARQUES”. 
 

O povo do município de Coromandel, por seus 
representantes na Câmara Municipal, decretou e eu, em 
nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica Declarada de Utilidade Pública Municipal 
a ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E FAMILIARES DOS 
MARQUES, com sede na Comunidade de Muquem - 
Marques, s/n, Zona Rural, município de Coromandel/MG, 
inscrita no CNPJ nº. 44.645.643/0001-68. 

Parágrafo Único – Faz parte integrante da presente 
Lei, cópias do Estatuto, Ata de fundação e Atual Diretoria e do 
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.         

 
Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário.  
 
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o 

conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a 
cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 
contém.  

 
Prefeitura Municipal de Coromandel, 22 de fevereiro de 2022. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO  
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL - 
MG, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta 
cidade na Rua Arthur Bernardes 170, Centro, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 18.591.149/0001-58, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal Sr. Fernando Breno 
Valadares Vieira, brasileiro, solteiro, advogado, CPF/MF sob 
o nº 090.207.926-36, residente e domiciliado nesta cidade, 
torna público, nos termos do artigo 31 da Lei Federal nº 
13.019/2014 (Estabelece o regime jurídico das parcerias entre 
a Administração Pública e as Organizações da Sociedade 
Civil,...) alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, JUSTIFICA 
a ausência da realização do chamamento público para 
realização da parceria com a ASSOCIAÇÃO DOS 
ESTUDANTES COROMANDELENSES EM PATOS DE 
MINAS, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 
12.647.645/0001-08, vez que o referido recurso é oriundo de 
Lei Autorizativa do Legislativo Municipal, nº 4.741/2022, para 
o desempenho de atividades estatutárias.  Para mais 
informações consulte o Setor de Licitações na Rua Arthur 
Bernardes, 170, centro, Coromandel-MG, ou pelo telefone 34-
3841.1344. 

 
Coromandel-MG, 25 de Março de 2022. 

 
FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA 

Prefeito Municipal 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL - 

MG, pessoa jurídica de direito público interno, com sede nesta 
cidade na Rua Arthur Bernardes 170, Centro, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 18.591.149/0001-58, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal Sr. Fernando Breno 
Valadares Vieira, brasileiro, solteiro, advogado, CPF/MF sob 
o nº 090.207.926-36, residente e domiciliado nesta cidade, 
torna público, nos termos do artigo 31 da Lei Federal nº 
13.019/2014 (Estabelece o regime jurídico das parcerias entre 
a Administração Pública e as Organizações da Sociedade 
Civil,...) alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, JUSTIFICA 
a ausência da realização do chamamento público, para 

realização da parceria com a ASSOCIAÇÃO DE 
ESTUDANTES DE COROMANDEL A PATROCÍNIO, 
entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ nº 
07.470.890/0001-44, vez que o referido recurso é oriundo de 
Lei Autorizativa do Legislativo Municipal nº 4.741/2022, para o 
desempenho de atividades estatutárias.  Para mais 
informações consulte o Setor de Licitações na Rua Arthur 
Bernardes, 170, centro, Coromandel-MG, ou pelo telefone 34-
3841.1344. 

 
Coromandel-MG, 25 de Março de 2022. 

 
FERNANDO BRENO VALADARES VIEIRA 

Prefeito Municipal 
 

Prefeitura Municipal de Coromandel 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público aos 
interessados os avisos de licitações a seguir: 
 
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS  nº 02/2022. 
Será realizado no dia 25 de abril de 2022 às 13:30 hs o 
Processo de n° 35/2022, do Tipo Menor Preço Global, cujo 
objeto é a contratação de empresa de engenharia para 
execução de reapeamento asfáltico em concreto betuminoso 
usinado a quente - cbuq, na  rua Lorival Brasil e rua José 
Bonifacio - Bairro, centro no Município de Coromandel-MG, 
através do Convenio Federal nº 
1491000/2021/SEGOV/PADEM, conforme planilha 
orçamentária. 
 
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS  nº 03/2022. 
Será realizado no dia 26 de abril de 2022 às 08:00 hs o 
Processo de n° 36/2022, do Tipo Menor Preço Global, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada em 
engenharia para execução de obras de pavimentação 
asfáltica em cbuq-concreto betuminoso usinado a quente e 
drenagem na estrada municipal de acesso ao Distrito de 
Lagamar dos Coqueiros, no Município De Coromandel – MG. 
E-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br no site 
www.coromandel.mg.gov.br. Fone 34-3841-1344. 
Coromandel-MG, 25 de março de 2022. Nilda Maria dos Anjos 
Dorneles – Presidente da CPL. 
 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 16/2022. 
Será realizado no dia 08 de abril de 2022 às 08:00 hs o 
Processo  n° 23/2022, do Tipo Menor por Item, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de monitoração eletrocardiográfica e comodato de 
equipamentos para atender a Gestão Municipal de Saúde. E-
mail licitacao@coromandel.mg.gov.br no site 
www.coromandel.mg.gov.br, ou pelo telefone 34-3841-1344. 
Coromandel-MG, 25 de março de 2022. Patrick César 
Sucupira – Pregoeiro. 
 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO  nº 19/2022- 
SRP. Será realizado no dia 11 de abril de 2022 às 08:00 hs o 
Processo  n° 31/2022, do Tipo Menor Preço Por Item. Objeto 
Aquisição de gêneros alimentícios, produtos de panificação, 
hortifrutigranjeiros e carnes para atender as secretarias e 
setores da Prefeitura de Coromandel-MG,  com participação 
exclusiva ME – EPP e MEI. Licitação regionalizada conforme 
Decreto Municipal 461/2021. E-mail 
licitacao@coromandel.mg.gov.br no site 
www.coromandel.mg.gov.br,  www.licitanet.com.br, ou pelo 
telefone 34-3841-1344. Coromandel-MG, 23  de março de 
2022. Patrick César Sucupira – Pregoeiro 
 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 20/2022. 
Será realizado no dia 07 de abril de 2022 às 08:00 hs o 
Processo  n° 32/2022, do Tipo Menor Global, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada em consultoria e 
assessoria para prestação de serviços na área do patrimônio 

mailto:licitacao@coromandel.mg.gov.br
http://www.coromandel.mg.gov.br/
mailto:licitacao@coromandel.mg.gov.br
http://www.coromandel.mg.gov.br/
mailto:licitacao@coromandel.mg.gov.br
http://www.coromandel.mg.gov.br/
http://www.licitanet.com.br/
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cultural e todos os conjuntos documentais a serem enviados 
ao IEPHA e ou cadastrados no sistema de ICMS do 
Patrimônio Cultural, com participação exclusiva de ME – EPP 
e MEI. E-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br no site 
www.coromandel.mg.gov.br, ou pelo telefone 34-3841-1344. 
Coromandel-MG, 24 de março de 2022. Patrick César 
Sucupira – Pregoeiro. 
 
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 21/2022. 
Será realizado no dia 13 de abril de 2022 às 08:00 hs o 
Processo  n° 37/2022, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de modificação e extensão de rede 
elétrica para atender diversas ruas no perímetro urbano e no 
distrito do Pântano, no município de Coromandel-MG, com 
reserva de itens para participação exclusiva de ME, EPP e 
MEI. E-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br no site 
www.coromandel.mg.gov.br, ou pelo telefone 34-3841-1344. 
Coromandel-MG, 25 de março de 2022. Patrick César 
Sucupira – Pregoeiro. 
A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público aos 
interessados os  extratos dos contratos a seguir: 
 
Pregão Eletrônico nº: 10/2022, Processo nº: 13/2022. 
Objeto: Aquisição de veículos zero km, através de recursos 
de Emenda Parlamentar 202127680001, SES/MG 6985 de 
20/12/2019 e SES/MG 7791/21, GM MS 2177/21, CEFEM – 
Compensação Financeira por Exploração Mineral e recurso 
próprio, para atender as necessidades das secretarias e 
setores da Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, referente 
aos contratos: 
Contrato nº 448/2022. Partes: Prefeitura Municipal de 
Coromandel e  AUTO ZEMA LIMITADA - CNPJ : 
20.030.086/0001-02. Valor: R$1.322.580,00.  
Contrato nº 449/2022. Partes: Prefeitura Municipal de 
Coromandel e MOBILE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA-
CNPJ:32.951.008/0001-20.  Valor: R$1.172.030,00. Vigência: 
22/03/2022 a 31/12/2022.  Inf. no e-mail 
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 
www.coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou 
na sede da Prefeitura Municipal à Rua Artur Bernardes n° 
170. Coromandel-MG, 22 de março  de 2022. Nilda Maria dos 
Anjos Dorneles – Pregoeira 
 
Pregão Eletrônico nº: 13/2022, Processo nº: 17/2022. 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de 
locação de TABLETS, através de recurso informatiza SUS - 
Atenção Primaria Saúde, para atender as unidades básicas 
de saúde do município de Coromandel-mg, com participação 
exclusiva de micro empresas, empresas de pequeno porte e 
micro empreendedor individual. Licitação regionalizada 
conforme decreto municipal 461 de 17 de dezembro de 2021, 
referente ao Contrato nº 450/2022. Partes: Prefeitura 
Municipal de Coromandel e  RADIXE DIGITAL LTDA – ME – 
CNPJ: 42.280.736/0001-00. Valor: R$98.666,70. Vigência: 
24/03/2022 a 31/12/2022.  Inf. no e-mail 
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 
www.coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou 
na sede da Prefeitura Municipal à Rua Artur Bernardes n° 
170. Coromandel-MG, 24 de março  de 2022. Nilda Maria dos 
Anjos Dorneles – Pregoeira 
 
Inexigibilidade nº: 17/2022, Processo nº: 67/2022. Objeto: 
SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS 
LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 
13.019 DE 2014, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.204 
DE 2015 E DECRETO MUNICIPAL Nº 194 DE 15/03/2021, 
EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO, PARA 
CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE 
PUBLICO E RECIPROCO, MEDIANTE A EXECUÇÃO DE 
ATIVIDADES OU DE PROJETOS PREVIAMENTE 
ESTABELECIDOS EM PLANOS DE TRABALHO INSERIDOS 

EM TERMO DE FOMENTO, OBJETIVANDO A 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O 
GRUPO OASIS DE COROMANDEL, ATRAVÉS DA GESTÃO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VALOR DE R$30.000,00, 
DIVIDIDO EM 12 PARCELAS DE R$2.500,00, VISANDO 
CUSTEAR AS DESPESAS INERENTES AS ATIVIDADES DA 
ENTIDADE, CONFORME PLANO DE TRABALHO, referente 
ao Contrato nº 447/2022 – Termo de Fomento nº 018/2022. 
Partes: Prefeitura Municipal de Coromandel e  GRUPO 
OASIS DE COROMANDEL- CNPJ: 20.230.590/0001-56  -
Valor: R$ 30.000,00 dividido em 12 parcelas. Vigência: 
21/03/2022 a 21/03/2023. Inf. no e-mail 
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 
www.coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou 
na sede da Prefeitura Municipal à Rua Artur Bernardes n° 
170. Coromandel-MG, 21 de março  de 2022. Nilda Maria dos 
Anjos Dorneles – Presidente da CPL. 
 
A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público aos 
interessados o extrato da ata de registro de preços a 
seguir: 
 
Pregão Presencial  nº 11/2022 – SRP, Processo  n° 
14/2022. Objeto é a contratação de empresa para prestação 
de serviços de mão de obra de servente, pedreiro e pintor 
para atender as necessidades da gestão de Obras e Infra 
Estrutura Rural, referente a Ata de Registro de Preços nº 
014/2022-01. Partes: Prefeitura Municipal de Coromandel e 
RODRIGUES & RODRIGUES ENGENHARIA E 
ASSESSORIA LTDA  - CNPJ: 32.088.850/0001-80.  R$ 
390.208,00. Vigência: 23/03/2022 a 23/03/2023.  E-mail 
licitacao@coromandel.mg.gov.br no site 
www.coromandel.mg.gov.br, ou pelo telefone 34-3841-1344. 
Coromandel-MG, 23 de março de 2022. Patrick César 
Sucupira – Pregoeiro. 
 
A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público para 
o conhecimento dos interessados a seguinte ratificação 
da INEXIGIBILIDADE, nos termos do art.31, inciso II, da 
Lei 13.019/2014. 
Inexigibilidade nº: 17/2022, Processo nº: 67/2022. Objeto: 
SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS 
LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 
13.019 DE 2014, ALTERADA PELA LEI FEDERAL Nº 13.204 
DE 2015 E DECRETO MUNICIPAL Nº 194 DE 15/03/2021, 
EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇÃO, PARA 
CONSECUÇÃO DE FINALIDADES DE INTERESSE 
PUBLICO E RECIPROCO, MEDIANTE A EXECUÇÃO DE 
ATIVIDADES OU DE PROJETOS PREVIAMENTE 
ESTABELECIDOS EM PLANOS DE TRABALHO INSERIDOS 
EM TERMO DE FOMENTO, OBJETIVANDO A 
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O 
GRUPO OASIS DE COROMANDEL, ATRAVÉS DA GESTÃO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VALOR DE R$30.000,00, 
DIVIDIDO EM 12 PARCELAS DE R$2.500,00, VISANDO 
CUSTEAR AS DESPESAS INERENTES AS ATIVIDADES DA 
ENTIDADE, CONFORME PLANO DE TRABALHO, em favor  
do GRUPO OASIS DE COROMANDEL- CNPJ: 
20.230.590/0001-56  -Valor: R$ 30.000,00. Inf. no e-mail 
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 
www.coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou 
na sede da Prefeitura Municipal à Rua Artur Bernardes n° 
170. Coromandel-MG, 21 de março  de 2022. Nilda Maria dos 
Anjos Dorneles – Presidente da CPL. 
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