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IMPRENSA OFICIAL 
DO MUNICÍPIO 

 

ÓRGÃO OFICIAL DO 

MUNICÍPIO 
DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2021 – LEI Nº 3.131 DE 22 DE MAIO DE 2009 ANO 2021 Nº 056 

Prefeitura Municipal de Coromandel 
LEI Nº 4.616 DE 13 DE MAIO DE 2021. 

 
“ALTERA OS INCISOS DO ARTIGO 7º DA LEI Nº 3.410 DE 19 
DE MARÇO DE 2013, QUE CRIA O CONSELHO MUNICIPAL 
DE ESPORTE 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 O inciso do art. 7º da Lei nº 3.410 de 19 de março 
de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 7º........................................................ 
I- Um representante da Gestão Municipal Inclusão 

Social e Esportes; 
II- Um representante da Gestão Municipal de 

Educação, Cultura e Turismo; 
III- Um representante da Gestão Municipal de 

Saúde; 
IV- Um representante dos professores de educação 

física da rede de ensino privada; 
V- Um representante das academias; 
VI- Um representante dos atletas”. 

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

publicação. 
 
Art. 3º Revoga-se 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, 13 de Maio de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI Nº 4.617 DE 13 DE MAIO DE 2021. 
 
“DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO NA LEI Nº 2.437, DE 13 DE 
JUNHO DE 2001 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
O povo do Município de Coromandel-MG, por seus 

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

 
Art. 1º O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 2.437/2001 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Parágrafo único – O programa adotará como 
sigla à palavra JOVEM EM AÇÃO e terá as 
seguintes finalidades:” 
 

Art. 2º O art. 2º da Lei nº 2.437/2001 passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

 
“Art. 2º................................................................... 
I -  Estar inserido na faixa etária de 14 a 16 anos; 
II - ...................................................................... 
III - ..................................................................... 
IV - Estar frequente na Instituição Educacional na 
qual está matriculado; 

V - Estar o adolescente acompanhado de sua 
família inseridos no PAIF (SERVIÇO DE 
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À 
FAMÍLIA); 
VI - Estar o adolescente frequente nas atividades 
desempenhadas pelo CRAS, sem determinação de 
quantitativos; 
VII - Estar frequente nos cursos 
profissionalizantes, palestras e rodas de conversa 
que serão ofertados pelo CRAS, (CENTRO DE 
REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL); 
VIII - Pertencer à família, cuja renda per capita não 
seja SUPERIOR A MEIO SALÁRIO MÍNIMO, com a 
apresentação de documentos comprobatórios da 
situação financeira; 
§1º - 15% (quinze por cento) das vagas serão 
destinadas para filhos de servidores efetivos, com 
remuneração até R$ 1.600,00 (mil seiscentos 
reais), observado os demais requisitos desta lei. 
§2º - Os jovens selecionados participarão de 
capacitações profissionais, que serão custeadas 
pela Prefeitura Municipal de Coromandel, através 
de convênios com órgãos públicos federais, 
estaduais, ou de iniciativa privada.” 
 

Art. 3º O §1º do art. 7º da Lei nº 2.437/2001 passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
“ Art. 7º ................................. 
§1° Em caso de convênio com a iniciativa privada 
o valor pago pela Prefeitura Municipal de 
Coromandel da bolsa-auxílio será de 25% sobre o 
salário mínimo vigente, sendo que o restante será 
custeado pela Empresa Privada.” 
 

Art. 4º O art. 8º da Lei nº 2.437/2001 passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

 
“Art. 8º A coordenação geral e a gestão 
administrativo-financeira do programa previsto 
nesta lei será exercida pela Gestão Municipal de 
Inclusão Social e Esportes”. 
 

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 6º 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, 13 de Maio de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI Nº 4.618 DE 13 DE MAIO DE 2021. 
 

“DENOMINA O POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO DA 
REGIÃO DA CHARNECA”. 
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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  Fica denominado de “Sebastião Ricardo Neto”, o 

posto de atendimento médico a ser instalado na região da 
Charneca, município de Coromandel/MG. 

Art. 2º  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, 13 de Maio de 2021. 

 
 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

LEI Nº 4.619 DE 13 DE MAIO DE 2021. 
 

“DENOMINA DR. VALTENE PEREIRA GUIMARÃES A UTI 
(UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO) DA SANTA CASA 
DE MISERICÓRDIA DE COROMANDEL DR. SEBASTIÃO 
MACHADO”. 

 
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 “DR. VALTENE PEREIRA 

GUIMARÃES A UTI (UNIDADE DE TRATAMENTO 
INTENSIVO) DA SANTA CASA DE  MISERICÓRDIA DE 
COROMANDEL DR. SEBASTIÃO MACHADO”. 

 
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, 13 de Maio de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI Nº 4.620 DE 18 DE MAIO DE 2021. 
 
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO ALTERAR O CONVÊNIO 
FIRMADO COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 
COROMANDEL “DR. SEBASTIÃO MACHADO” DE QUE SE 
REFERE A LEI Nº 4.606 DE 04 DE MAIO DE 2021  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 formalizar 

aditamento do convênio inerente a manutenção das despesas 
da UTI (LEI Nº 4.606 DE 04 DE MAIO DE 2021), firmado 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.  

 Art. 2º O aditamento previsto nesta lei refere-se a 
modificação do Plano de Trabalho vigente, de forma que seja 
incluído o repasse financeiro à entidade, visando contribuir com 
as despesas de custeio da UTI, até o limite global de 
R$2.311.052,11 (dois milhões, trezentos e onze mil e 
cinqüenta e dois reais e onze centavos) para o exercício de 
2021. 

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder ao 
repasse de medicamentos, equipamentos e insumos 
necessários para manutenção da UTI. 

Art. 4º O Convênio será celebrado de acordo com o 
Plano de Trabalho constante do Anexo I desta Lei. 

Art. 5º O Termo de Convênio terá a vigência até 31 de 
Dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por meio de 
aditivos até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, mediante 
acordo entre os partícipes. 

§1º 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.  

§2º 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. 

§3º 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. 

Art. 6º 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. 7º 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. 8º 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. 9º As despesas resultantes desta Lei correrão à 
conta da seguinte dotação do orçamento vigente: 
02.09.02.10.302.0006.2.0057.33.50.41.00.00 – Contribuições – 
Ficha 354, podendo ser suplementada se necessário for. 

Art. 10 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. 11 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.  
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Prefeitura Municipal de Coromandel, 18 de Maio de 2021. 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

LEI Nº 4.621 DE 18 DE MAIO DE 2021. 
 
“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 

2021, em 3% (Três 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 
2021. 

 
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, 18 de Maio de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI Nº 4.622 DE 09 DE JUNHO DE 2021. 
 
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA 
COROMANDEL JURO ZERO, QUE VISA ESTIMULAR O 
CRÉDITO, APOIAR PEQUENOS NEGÓCIOS E MANTER 
POSTOS DE TRABALHO NO MUNICÍPIO”. 

 
  O Povo do Município de Coromandel-MG, por seus 

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

 
CAPÍTULO I - DAS FINALIDADES E DIRETRIZES 

GERAIS 
Art. 1 Fica o Município autorizado a criar o Programa 

“COROMANDEL JURO ZERO”, visando a concessão de 
subsídio financeiro para o pagamento de juros e de outras 
obrigações acessórias de financiamentos de Pequenos 
Negócios do Município junto às instituições financeiras 
credenciadas para este fim. 

§ 1º Para efeito desta Lei, são considerados Pequenos 
Negócios do Município Pequenos Negócios formais e informais, 
incluindo os Microempreendedores Individuais, as 
Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, autônomos, 
profissionais liberais e artesãos que promovam a geração de 
trabalho e renda no Município e estejam dentro dos limites 
estabelecidos nesta lei. 

§ 2º Consideram-se Pequenos Negócios formais, as 
Pessoas Jurídicas com sede no Município e que tenham 
auferido, no último exercício ou nos últimos 12 (doze) meses, o 
que for menor, faturamento anual bruto de até R$ 4.800.000,00 
(quatro milhões e oitocentos mil reais). 

§ 3º Consideram-se Pequenos Negócios Informais, 
autônomos e profissionais liberais, pessoas físicas que atuem 
majoritariamente no Município em atividades produtivas, com 
renda bruta de até R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil 
reais). 

§ 4º Os benefícios desta Lei não serão estendidos às 
pessoas físicas ou jurídicas que já possuam outro 
empreendimento não enquadrado nos limites e condições do 
“COROMANDEL JURO ZERO”. 

§ 5º Os limites de faturamento e renda previstos nesta 
lei poderão ser reajustados, anualmente, via decreto municipal, 
desde que respeitados os limites de faturamento previstos em 
norma federal para Empresas de Pequeno Porte – EPP. 

 
Art. 2º O Programa “COROMANDEL JURO ZERO” tem 

por objetivo: 
I. Possibilitar acesso a condições diferenciadas de 

crédito aos Pequenos Negócios do Município; 
 

II. Fortalecer os Pequenos Negócios do Município 
aumentando a capacidade dos mesmos em gerar 
desenvolvimento econômico, renda, trabalho e riqueza; 

 
III. Preservar postos de trabalho, estimulando a 

geração de emprego no Município; 
 

IV. Criar uma linha diferenciada de financiamento aos 
Pequenos Negócios, no âmbito do Município, em parceria com 
instituições financeiras; 

 
V. Aumentar a circulação de dinheiro na economia 

municipal; 
 

VI. Possibilitar o acompanhamento técnico e gerencial 
dos Pequenos Negócios beneficiados. 

 
Art. 3º O “COROMANDEL JURO ZERO” terá vigência 

até 31/12/2024.  
Art. 4º O “COROMANDEL JURO ZERO” será vinculado 

à Gestão Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico, 
Comunicação e Inovação ou equivalente e ao Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, ou equivalente. 

 
CAPÍTULO II - DOS RECURSOS DO “COROMANDEL 

JURO ZERO” 
Art. 5º O “COROMANDEL JURO ZERO” utilizará de 

recursos orçamentários e financeiros disponibilizados 
anualmente pela prefeitura e deverá, preferencialmente, compor 
o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico. 

Parágrafo único. Os recursos do “COROMANDEL 
JURO ZERO” serão desembolsados periodicamente pela 
prefeitura para honrar as despesas com juros das operações de 
crédito realizadas e atenderão aos critérios estabelecidos no 
Regimento Interno do programa.  

Art. 6º O orçamento do “COROMANDEL JURO ZERO” 
evidenciará as políticas e programas de trabalho, observados o 
Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e os 
princípios da universalidade e do equilíbrio.  

Parágrafo único. As transferências bancárias serão 
admitidas exclusivamente em favor das Instituições Financeiras 
credenciadas ao “COROMANDEL JURO ZERO”, para honrar o 
pagamento dos juros previstos no Regimento Interno e no 
convênio com a referida instituição. 

Art. 7º Caberá à(s) Instituição(ões) Financeira(s) 
conveniada(s) a disponibilização tempestiva e suficiente do 
recurso principal que constituirá o “COROMANDEL JURO 
ZERO”. 

Art. 8º Fica o Município, a cada ano e por tempo 
indeterminado, autorizado a destinar e consignar em seu 
orçamento os recursos necessários para viabilizar o 
“COROMANDEL JURO ZERO” respeitando-se o valor mínimo 
de R$ 100 mil reais e valor máximo de R$ 300 mil reais. 

 
CAPÍTULO III – DA ADMINISTRAÇÃO DO 

“COROMANDEL JURO ZERO” 
Art. 9º O “COROMANDEL JURO ZERO” será 

monitorado, avaliado e coordenado pelo Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Econômico ou equivalente, que funcionará 
como instância superior de decisão, cabendo inclusive a 
aprovação do Regimento Interno do programa. 

§ 1º Caso no momento da entrada em vigor dessa Lei o 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico esteja 
inativo, o Prefeito Municipal poderá criar, via Decreto Municipal 
uma Comissão Provisória composta por 6 membros, sendo 3 
deles representantes de entidades empresariais e da sociedade 
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civil do Município. 
§ 2º Essa Comissão Provisória, indicada e nomeada 

pelo Prefeito, terá uma duração máxima de 3 meses e assumirá 
todas as responsabilidades do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Econômico até que este ou outro conselho 
equivalente possa ser estabelecido ou reativado. 

 
Art. 10 A Gestão Municipal de Governo, 

Desenvolvimento Econômico, Comunicação e Inovação é a 
instância responsável pela supervisão cotidiana e pelas 
atividades executivas e operacionais do “COROMANDEL JURO 
ZERO”, cabendo a ela criar as condições gerais para o seu bom 
funcionamento e responsabilizar-se pelo processo de 
credenciamento e convênio com a(s) instituição(ões) 
financeira(s), realização dos pagamentos, elaboração do 
orçamento anual e prestação de contas ao Conselho e demais 
órgãos de controle, dentre outras atribuições. 

 
Art. 11 O “COROMANDEL JURO ZERO” será regido 

por esta lei e pelo seu Regimento Interno, que será aprovado 
pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
publicado, sob forma de Decreto Municipal, pelo Prefeito do 
Município.   

§ 1º O Regimento Interno deverá prever os limites 
máximos de financiamento, prazos de carência, deamortização, 
regras de manutenção dos postos de trabalho, demais 
contrapartidas dos beneficiários, público a ser contemplado, 
número de instituições financeiras a serem conveniadas, regras 
de alteração do “COROMANDEL JURO ZERO”, dentre outras. 

§ 2º O Regimento Interno deverá ser aprovado em até 
45 dias a contar da data de publicação dessa Lei, sem que isso 
comprometa o andamento das demais providências para 
implementação imediata do “COROMANDELJURO ZERO”. 

 
CAPÍTULO IV - DA OPERACIONALIZAÇÃO DO 

“COROMANDEL JURO ZERO” 
Art. 12 Para a operacionalização do “COROMANDEL 

JURO ZERO” o Município firmará convênio com uma ou mais 
instituições financeiras interessadas e devidamente 
credenciadas, que foram selecionadas observando os 
procedimentos legais apropriados.  

Parágrafo único. O convênio firmado com cada 
instituição financeira estabelecerá, no mínimo, o seguinte: 

I. Os objetivos do convênio; 
 

II. A quem se destina o “COROMANDEL JURO 
ZERO”; 

 
III. O volume máximo de operações que serão 

realizadas; 
 

IV. A documentação máxima a ser exigida dos 
beneficiários; 

 
V. Os prazos máximos de análise e de liberação dos 

recursos; 
 

VI. O compromisso de não exigir nenhuma 
contrapartida não prevista dos beneficiários; 

 
VII. Os procedimentos aplicáveis no caso de 

inadimplência ou fraude; 
 

VIII. A disponibilização de canais presenciais e remotos 
de atendimento aos beneficiários; 

 
IX. O prazo de vigência do convênio. 

 
Art. 13 O pagamento dos juros e demais obrigações 

acessórias, assim como demais procedimentos operacionais do 
“COROMANDEL JURO ZERO” deverão estar descritos no 
Regimento Interno, bem como citados nos convênios específicos 
estabelecidos com as Instituições Financeiras. 

 
CAPÍTULO V - DAS MODALIDADES 

Art. 14 O Programa “COROMANDEL JURO ZERO” é 

destinado ao financiamento de Pequenos Negócios, entendidos 
assim como descrito nessa Lei, que poderá utilizar desses 
recursos para composição do seu capital de giro e para 
pagamento de débitos anteriores, podendo contemplar 
pagamento a funcionários e fornecedores. No caso de 
Pequenos Negócios com no máximo dois postos de trabalho, o 
financiamento poderá contemplar o pró-labore do 
empreendedor. 

§ 1º O Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Econômico poderá autorizar o uso do “COROMANDEL JURO 
ZERO” para financiamento de investimentos em equipamentos e 
serviços visando a expansão das atividades empresariais. 

§ 2º O “COROMANDEL JURO ZERO” não financiará 
diretamente dívidas ou débitos inadimplidos com instituições 
bancárias. 

Art. 15 É contrapartida dos Pequenos Negócios 
beneficiários do “COROMANDEL JURO ZERO” a manutenção 
ou o aumento do número de postos de trabalho existentes no 
ato da contratação verificado ao longo de um período mínimo de 
4 meses. 

§ 1º Durante o período que trata o caput desse artigo, 
poderá haver substituição de trabalhadores desde que se 
mantenha ou aumente os postos de trabalho e não haja redução 
da remuneração. 

§ 2º Na hipótese da redução dos postos de trabalho ao 
longo do período que trata o caput desse artigo, o tomador 
perderá todos os benefícios do programa e o financiamento terá 
vencimento antecipado de todas as parcelas em 30 dias com 
pagamento do principal e dos juros devidos à instituição 
financeira. 

§ 3º Excepcionalmente, o tomador poderá apresentar 
justificativa fundamentada para a redução de postos de trabalho 
ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico que, a 
seu critério, poderá retirar a penalidade prevista no parágrafo 2º 
deste artigo. 

Art. 16 Os Pequenos Negócios com filial em 
Coromandel e matriz em outro município, bem como, aqueles 
com filiais em outros municípios e sede em Coromandel poderão 
participar do programa desde que os recursos do financiamento 
sejam aplicados em Coromandel e os postos de trabalho 
contabilizados para fins do programa sejam os gerados em 
Coromandel. 

 
CAPÍTULO VI - DA CONCESSÃO DAS GARANTIAS E 

INDIMPLEMENTOS 
Art. 17 As instituições financeiras conveniadas e o 

Município deverão empreender todos os esforços para viabilizar 
o acesso ao crédito com o “COROMANDEL JURO ZERO”, 
inclusive propondo a utilização de fundos de aval e demais 
instrumentos que permitam aos Pequenos Negócios obterem o 
financiamento. 

Art. 18 O beneficiário inadimplente deverá ser incluído 
nos Sistemas de Proteção ao Crédito, ser inscrito em Dívida 
Ativa do Município, dentre outras medidas, de acordo com a 
legalidade e procedimentos definidos pelo Regimento Interno.  

Art. 19 Em caso de comprovação de fraude, cuja 
responsabilidade seja do usuário do “COROMANDEL JURO 
ZERO”, o Município fica autorizado, além de todas as demais 
medidas previstas em outras leis, a promover a cassação do 
alvará de funcionamento do respectivo empreendimento, bem 
como outras medidas equivalentes visando coibir iniciativas 
como essa. 

 
CAPÍTULO VII – DO ENCERRAMENTO DAS 

ATIVIDADES DO “COROMANDEL JURO ZERO” 
Art. 20 O Município, mediante Decreto Municipal, 

poderá encerrar o “COROMANDEL JURO ZERO”, desde que 
com antecedência mínima de 90 (noventa) dias e com 
autorização prévia do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Econômico.  

Art. 21- Decretado o encerramento do “COROMANDEL 
JURO ZERO”, este somente estará definitivamente extinto 
quando houver a quitação geral de suas obrigações, junto a 
quaisquer Instituições Financeiras conveniadas.  

 
CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 
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Art. 22 O Município disponibilizará, por meio do seu sítio 
na rede mundial de computadores, semestralmente, relatório 
circunstanciado sobre as atividades desenvolvidas pelos 
“COROMANDEL JURO ZERO”, informando, no mínimo: 

I. Número de operações realizadas; 
II. Valores concedidos em financiamento; 
III. Valores pagos sob forma de juros e obrigações 
acessórias; 
IV. O perfil médio das operações de crédito discriminando 
perfil dos Pequenos Negócios beneficiados; 
V. A inadimplência. 

 
Art. 23 O Prefeito Municipal regulamentará esta Lei, sob 

forma de Regimento Interno do Programa “COROMANDEL JURO 
ZERO”, através de Decreto no prazo de 30 (trinta) dias.  

Art. 24 Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Econômico. 

Art. 25 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, 09 de Junho de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI Nº 4.623 DE 09 DE JUNHO DE 2021. 
 

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO 
CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE 
COROMANDEL – CONSEP 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$ 24.000,00 
(vinte e quatro mil reais), em parcela única, ao CONSELHO 
COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE COROMANDEL- 
CONSEP, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 03.170.267/0001-15. 

 
Parágrafo Único – Os recursos financeiros transferidos 

mediante a presente lei serão utilizados pelo CONSEP para cobrir 
despesas relacionadas as 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: 
02.01.01.04.122.0002.2.0001.33.50.41.00.00. 

 
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, 09 de Junho de 2021. 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
LEI Nº 4.624 DE 09 DE JUNHO DE 2021. 

 
“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL A 
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE 
SANTA CLARA”. 

 
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 DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE 
SANTA CLARA, com sede na Fazenda Santa Clara, s/n, Zona 
Rural, município de Coromandel/MG, inscrita no CNPJ nº. 
39.601.873/0001-95. 

 
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. 2° - Esta Lei entrará 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, 09 de Junho de 2021. 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
LEI Nº 4.625 DE 16 DE JUNHO DE 2021. 

 
“INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE COOPERAÇÃO 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 instituído o Programa Municipal de 

Cooperação destinado a promover condições para viabilizar, 
estimular e apoiar os agentes do setor privado que, em regime de 
parceria com a Administração Pública Direta e Indireta, queiram 
ceder máquinas, equipamentos, veículos, operadores, 
profissionais, bem como realizar obras, serviços, construção, 
reformas, melhoramento, manutenção, conservação, ampliação, 
empreendimento público e outras ações/atividades correlatas. 

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. 2º Firmado o Termo de Cooperação, o Cooperante 
será 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. 

Art. 3º Ao seu critério, o Cooperante poderá contratar 
empresas especializadas para a execução do objeto do Termo de 
Cooperação, arcando integralmente com as despesas. 

Art. 4º Tudo o que competir ao Cooperante, 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. 5º 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. 6º 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 
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material necessários para a consecução dos objetivos propostos, 
mesmo que seja de forma onerosa para Administração Pública 
Direta e Indireta. 

Art. 7º 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. 8º 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. 9º O Poder Executivo regulamentará esta Lei através 
de Decreto, no qual serão estabelecidas complementarmente as 
condições necessárias para sua implementação. 

Art. 10. Correrão à conta de dotações próprias do 
orçamento municipal os gastos com a execução desta Lei. 

Art. 11. 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, 16 de Junho de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

Prefeitura Municipal de Coromandel 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público aos 
interessados a ratificação da DISPENSA a seguir: 
 
Dispensa n°. 070/2021 – Processo Licitatório 241/2021. Objeto: 
contratação de empresa para a prestação de serviço de conserto 
de cadeiras, para atender as unidades básicas de Saúde da 
Família, Secretaria Municipal de Assistência Social, Gestão 
Municipal de Educação, Cultura e Turismo e Secretaria Municipal 
de Obras, Serviços Públicos, em favor da empresa  DARLEY 
JUNIO PEDROSA NORONHA 06162961699 – ME – 
CNPJ:44.000.458/0001-16. R$16.315,00. 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, 20/12/2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – 
Presidente da CPL. 
 
A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público aos 
interessados o extrato do contrato a seguir: 
 
Dispensa n°. 070/2021 – Processo Licitatório 241/2021. Objeto: 
contratação de empresa para a prestação de serviço de conserto 
de cadeiras, para atender as unidades básicas de Saúde da 
Família, Secretaria Municipal de Assistência Social, Gestão 
Municipal de Educação, Cultura e Turismo e Secretaria Municipal 
de Obras, Serviços Públicos, referente ao contrato nº 407/2021. 
Partes: Prefeitura de Coromandel  e  DARLEY JUNIO PEDROSA 
NORONHA 06162961699 – ME – CNPJ:44.000.458/0001-16. 
R$16.315,00. Vigência: 20/12/2021 a 31/12/2021. 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, 20/12/2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – 
Presidente da CPL. 
 
A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público aos 
interessados o resultado do processo a seguir: 
 
LEILÃO ELETRÔNICO nº 01/2021 – Processo. Licitatório de n° 
219/2021. Objeto: Alienação dos bens móveis inservíveis. 
Resultado do leilão: 
Código do Lote; Nome do Lote;  Valor do Lance ; Nome do 
Arrematante; CPF/CNPJ do Arrematante  

LOTE 018; Sucatas ferrosa - P72046;  R$          9.100,00 ; VALDIR 
GOMES DE AVILA; 577.796.436-20 
LOTE 024; Lote de bicicletas ergométricas - P72052;  R$              
405,00 ; HELDER PETRONIO APARECIDA RIBEIRO; 
63045532691 
LOTE 025; Usina de asfalto - P72053;  R$          1.700,00 ; ELIANE 
DA SILVA CAMPOS MARTINS; 9481632679 
LOTE 014; Roçadeira Mecânica Articulada - P72042;  R$       
14.300,00 ; PORTAL DOS POÇOS CONSULTORIA E VENDAS; 
24.453.211/0001-48 
LOTE 005; Chevrolet / A10 1989/1989 - P72033;  R$          9.800,00 
; EDUARDO ARAUJO SIQUEIRA DANZIGER; 171.630.298-61 
LOTE 008;  Fiat / Doblo Cargo (ambulância) 2002/2002 - P72036;  
R$      2.000,00 -  JOSÉ CLEONE RODRIGUES ; 048.070.296-90 
LOTE 009; Fiat / Doblo CA Unividas(ambulância) 2006/2007 - 
P72037;  R$          3.200,00 ; WALDEMAR MARCURIO FILHO; 
054.073.888-39 
LOTE 021;  Pá Carregadeira New Holland modelo 12D - P72049;  
R$       40.500,00 ; THALITA PINHEIRO CARVALHO; 8082743689 
LOTE 023;  Lote de armários diversos e outros bens - P72051;  R$              
400,00 ; HELDER PETRONIO APARECIDA RIBEIRO; 
63045532691 
LOTE 010;  Caminhão Basculante Iveco / Eurocargo 170E22 - 
2010/2011 - P72038;  R$       20.000,00 ; VALDIR GOMES DE 
AVILA; 577.796.436-20 
LOTE 015;  Lote de luminárias - P72043;  R$       11.200,00 ; 
DANIEL GONÇALVES DA SILVA; 090.755.106-83 
LOTE 027;  Sucata de informática - P72055;  R$          3.150,00 ; 
LIMA METAIS RECICLE EIRELI; 22.552.696/0001-00 
LOTE 004;  Fiat / Uno Mille Fire 2002/2003 - P72032;  R$          
2.900,00 ; VALDIR GOMES DE AVILA; 577.796.436-20 
LOTE 016;  Motoniveladora Case sucata - P72044;  R$       
15.300,00 ; WILSON JÚNIOR MENDES CARVALHO; 036.681.796-
54 
LOTE 020;  Vassoura Mecânica - P72048;  R$          2.000,00 ; 
CAETANO ALBERTO RODRIGUES NUNES; 7170594641 
LOTE 002;  Fiat / Uno Mille Way Econ 2012/2013 - P72030;  R$          
5.800,00 ; FRANCISCA MENDES DE RESENDE; 366.087.186-91 
LOTE 012;  Fiat / Doblo Cargo (ambulância) 2005/2006 - P72040;  
R$          1.100,00 ; CLEITON GONÇALVES MARTINS; 
79157670110 
LOTE 013;  Roçadeira - P72041;  R$          1.010,00 ; JOSÉ ROSA 
DE OLIVEIRA; 169.940.348-10 
LOTE 029; Aparelho de raio X - P72057;  R$              550,00 ; 
JOSE JURANDIR LAIGNIER DE OLIVEIRA; 301.271.146-53 
LOTE 001;  Fiat / Fiorino IE 1997/1998 - P72028;  R$          
1.100,00 ; JOAO MARCELO GOMES; 037.470.056-75 
LOTE 022; Lote de mobiliário escolar (carteiras e cadeiras) - P;  R$              
100,00 ; ANDRÉIA CRISTINA LOPES; 050.187.606-56 
LOTE 026; Serraria completa - P72054;  R$       10.100,00 ; 
MARCO AURELIO MIRANDA; 3443610633 
LOTE 028; Sucata hospitalar - P72056;  R$          1.800,00 ; OSAR 
DE JESUS KLEMZ; 39383458968 
LOTE 017; Motoniveladora Caterpillar 120H - P72045;  R$    
102.800,00 ; FERDINANDO MARTINS CAETANO; 32286880620 
LOTE 011; Fiat / DobloRontan(ambulância) 2008/2008 - P72039;  
R$          1.100,00 ; CLEITON GONÇALVES MARTINS; 
79157670110 
LOTE 003; Fiat / Uno Mille Fire,flex 2006/2006 - P72031;  R$          
3.800,00 ; JOAO MARCELO GOMES; 037.470.056-75 
LOTE 019; Mini trator cortador de grama - P72047;  R$              
350,00 ; WALDEMAR MARCURIO FILHO; 054.073.888-39 
Os lotes:  007; Fiat / DucatoMulRevescap 2006/2007 - P72035 e 
006;  VW / Kombi escolar 2000/2001 - P72034 não foram 
arrematados. Inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br nos 
sites: www.fernandoleiloeiro.com.br e www.coromandel.mg.gov.br, 
ou pelo telefone 34-3841-1344 e (37) 3242-2218, ou na sede da 
prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-
MG, 21 de dezembro de 2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – 
Presidente da CPL. 
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	“DENOMINA O POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO DA REGIÃO DA CHARNECA”.
	 Art. 1º  Fica denominado de “Sebastião Ricardo Neto”, o posto de atendimento médico a ser instalado na região da Charneca, município de Coromandel/MG.



