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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 057 

Prefeitura Municipal de Coromandel 
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 
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 
 

LEI Nº 4.626 DE 16 DE JUNHO DE 2021. 
 

“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL 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 abrir Crédito 

Especial, nos termos da Lei nº 4.320/64, visando a criação de 
nova dotação orçamentária no orçamento vigente, a saber:  

01.01.01.01.031.0001.2500.3.3.50.41.00 
Contribuições 

....................................................................................R$ 3.900,00 
TOTAL DE CRÉDITO 

.........................................................................R$ 3.900,00 
 
Art. 2º Para atender ao disposto no artigo anterior fica o 

Executivo Municipal autorizado a cancelar, total ou parcialmente, 
a seguinte dotação do orçamento vigente: 

01.01.01.01.031.0001.2500.3.1.90.04.00 
Contratação por tempo 

determinado...............................................R$ 3.900,00 
TOTAL DE 

CANCELAMENTO...........................................................R$ 
3.900,00 

 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 4º 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, 16 de Junho de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI Nº 4.627 DE 24 DE JUNHO DE 2021. 
 

“DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E 
EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA (LDO) PARA O 
EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
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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: 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 
 

Art.1º- O Orçamento do Município de Coromandel, Estado 
de Minas Gerais, para o exercício de 2022 será elaborado e 
executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e 
metas estabelecidas nesta lei, compreendendo: 

I – Metas Fiscais; 
II – Prioridades da Administração Pública; 
III – Estruturas do Orçamento; 
IV – Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do 

Município; 
V – Disposição sobre a Dívida Pública Municipal; 
VI – Disposição sobre Despesa com Pessoal; 
VII – Disposição sobre Alteração na Legislação 

Tributária; e 
VIII – Disposições Finais. 

Parágrafo Único- Dispõe esta Lei, dentre outras 
matérias, também sobre o equilíbrio das finanças públicas, 
critérios e formas de limitação de empenho, sobre o controle de 
custo e avaliação dos resultados dos programas, sobre 
condições e exigências para transferências de recursos para 
entidades Públicas e Privadas, sobre a despesa com pessoal, 
para os fins do artigo 169, parágrafo 1º da Constituição, e 
compreende os anexos de que tratam os parágrafos 1º ao 3º do 
artigo 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 (LRF - 
Lei de Responsabilidade Fiscal). 
 

CAPÍTULO II 
DAS METAS FISCAIS 

 
Art.2º- Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da 

Lei Complementar n.º 101 de 4 de maio de 2000, as metas 
fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e 
montante da dívida pública para o exercício de 2022, estão 
identificados nos demonstrativos I a VII desta Lei, em 
conformidade com a Portaria n.º 407/2011 e Portaria IN nº 
05/2015. 

Art.3º- A Lei Orçamentária Anual abrangerá as 
Entidades da Administração Direta, indireta constituída pelas 
Autarquias, Fundações e Fundos, que recebem recursos do 
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. 

Art.4º- Os Anexos de Metas Fiscais referidos no Art. 2º 
desta Lei constituem-se dos seguintes: 
Demonstrativo I:  

 Metas Anuais; 
 Memória de Cálculo da receita; 
 Memória de Cálculo da Despesa. 

Demonstrativo II: 
1. Avaliação de Cumprimento das Metas fiscais do Exercício 

anterior; 
2. Memória de Cálculo Resultado Primário e Resultado 

Nominal. 
Demonstrativo III: 

1) Metas Fiscais Anuais Comparadas com as Fixadas nos 
três exercícios anteriores; 

Demonstrativo IV: 
Evolução do Patrimônio Líquido. 

Demonstrativo V: 
 Origem e Aplicação do Recursos Obtidos com Alienação 

de Bens. 
Demonstrativo VI: 

 Estimativa e Compensação da Renúncia da Receita. 
Demonstrativo VII: 
1. Margem de expansão Despesas Obrigatórias de Caráter 

Continuado. 
Demonstrativo VIII: 

 Demonstrativo de Riscos fiscais e Providências. 
 

Seção I 
METAS ANUAIS 

 

Art.5º-. Em cumprimento ao § 1º do art. 4º da Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF – o Demonstrativo I – Metas 
Anuais serão elaboradas em valores Correntes e Constantes, 
relativos às Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal 
e Montante da Dívida Pública, para o Exercício de Referência 
2022 e para os dois seguintes. 

 
Parágrafo Primeiro- Os valores correntes dos 

exercícios de 2022, 2023 e 2024 deverão levar em conta a 
previsão de aumento ou redução das despesas de caráter 
continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, 
incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão 
ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores 
constantes utilizam o parâmetro do Índice oficial de Inflação 
Anual, dentre os sugeridos pela Portaria n.º 553, de 22 de 
setembro de 2014 – STN.  

 
Parágrafo Segundo- Os valores da coluna “% PIB” 

serão calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores 
correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100. 

Parágrafo Terceiro – Fica estabelecida a destinação, 
com pagamento obrigatório de 1,2% das receitas correntes 
líquidas, às emendas individuais dos vereadores.  

 
Seção II 

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 
EXERCÍCIO ANTERIOR 

 
Art. 6º- Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 

4º da LRF, o Demonstrativo II – Avaliação do Cumprimento das 
Metas Fiscais do Exercício Anterior tem como finalidade 
estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o 
resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, 
Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública 
Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo análise dos 
fatores determinantes do alcance ou não dos valores 
estabelecidos como metas. 
 

Seção III 
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS 

NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES 
 

Art.7º- De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da LRF, 
o Demonstrativo III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as 
Fixadas nos Três Exercícios Anteriores de Receitas, Despesas, 
Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e 
Dívida Consolidada Líquida, deverão estar instruídos com 
memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados 
pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios 
anteriores e evidenciando a consistência delas com as 
premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional. 

Parágrafo Único- Objetivando maior consistência e 
subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em 
valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices 
já comentados no Demonstrativo I. 
 
Seção IV 
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 

Art. 8º - Em obediência ao § 2º, inciso III, do Art. 4º da 
LRF, o Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido, deve 
traduzir as variações do Patrimônio de cada Ente do Município e 
sua Consolidação, devendo apresentar em separado a situação 
do patrimônio Líquido do Regime Previdenciário. 

 
Seção V 

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A 
ALIENAÇÃO DE ATIVOS 

 
Art. 9º - O § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata da 

Evolução do Patrimônio Líquido, estabelece também, que os 
recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o 
referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de 
capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência 
social, geral ou próprio dos servidores públicos. O 
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos 
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com a Alienação de Ativos devem estabelecer de onde foram 
obtidos os recursos e onde foram aplicados. 

Seção VI 
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE 

RECEITA 
 

Art.10- Conforme estabelecido no § 2º, inciso V, do Art. 
4º da LRF, o Anexo de Metas Fiscais deverá conter um 
demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua 
compensação, de maneira a não propiciar desequilíbrio das 
contas públicas. 

Parágrafo Primeiro- A renúncia compreende incentivos 
fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, 
concessão de isenção, alteração de alíquota ou modificação da 
base de cálculo e outros benefícios que correspondam a 
tratamento diferenciado. 

Parágrafo Segundo- A compensação será 
acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita, 
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 
 
 

Seção VII 
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS 

DE CARÁTER CONTINUADO 
 

Art.11- De acordo com o art. 17, da LRF, considera-se 
obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada 
de lei ou ato administrativo normativo que fixem para o ente 
obrigação legal de sua execução por um período superior a dois 
exercícios. 

Parágrafo Único- O Demonstrativo VII – Margem de 
Expansão das Despesas de Caráter Continuado destina-se a 
permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou 
atividades que venham caracterizar a criação de despesas de 
caráter continuado. 
Seção VIII 
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS 
ANUAIS DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO 
PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA 
DÍVIDA PÚBLICA. 
Subseção I 
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS 
ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS 

Art.12- O § 2º, inciso II, do Art. 4º da LRF, determina 
que o demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com 
memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados 
pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios 
anteriores, e evidenciando a consistência das premissas e os 
objetivos da política econômica nacional. 

Parágrafo Único- De conformidade com a Portaria n.º 
553/2014– STN, a base de dados da receita e da despesa 
constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na 
despesa executada nos três exercícios anteriores e das 
previsões para 2022, 2023 e 2024. 
 

Subseção II 
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS 

ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO. 
 

Art.13- A finalidade do conceito de Resultado Primário é 
indicar se os níveis de gastos orçamentários são compatíveis 
com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não financeiras 
são capazes de suportar as despesas não financeiras. 

Parágrafo Único- O cálculo da Meta de Resultado 
Primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo 
Governo Federal, através das Portarias expedidas pela STN – 
Secretaria do Tesouro Nacional, e às normas da contabilidade 
pública. 
 

Subseção III 
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS 

ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL 
 

Art.14- O cálculo do Resultado Nominal deverá 
obedecer à metodologia determinada pelo Governo Federal, 
com regulamentação pela STN. 

Parágrafo Único- O cálculo das Metas Anuais do 
Resultado Nominal deverá levar em conta a Dívida Consolidada, 
da qual deverá ser deduzido o Ativo Disponível, mais Haveres 
Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultará 
na Dívida Consolidada Líquida, que somada às Receitas de 
Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará 
na Dívida Fiscal Líquida. 
 

Subseção IV 
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS 

ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA 
 

Art.15- Dívida Pública é o montante das obrigações 
assumidas pelo ente da Federação. Esta será representada pela 
emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais. 

Parágrafo Único- Utiliza a base de dados de Balanços 
e Balancetes para sua elaboração, constituída dos valores 
apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores 
para 2022, 2023 e 2024. 
 

CAPÍTULO III 
DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 
Art.16- As prioridades e metas da Administração 

Municipal para o exercício financeiro de 2022 serão definidas e 
demonstradas no Plano Plurianual, compatíveis com os 
objetivos e normas estabelecidas nesta lei em consonância com 
os seguintes objetivos estratégicos: 

1) Desenvolvimento econômico, como a instalação de 
empresas em Coromandel e outras ações para progresso 
da economia do município; 

2) Desenvolvimento social: Qualidade de vida, equidade, 
justiça e proteção social; 

3) Gestão Pública transparente voltada para atendimento 
aos cidadãos. 
Parágrafo Primeiro- Os recursos estimados na Lei 

Orçamentária para 2022 serão destinados, preferencialmente, 
para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano 
Plurianual não se constituindo, todavia, em limite à programação 
das despesas. 

Parágrafo Segundo- Na elaboração da proposta 
orçamentária para 2022, o Poder Executivo poderá aumentar ou 
diminuir as metas fiscais estabelecidas nesta Lei, a fim de 
compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a 
preservar o equilíbrio das contas públicas. 

CAPÍTULO IV 
DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS 

Art.17- O orçamento para o exercício financeiro de 2022 
abrangerá os Poderes Legislativo, Executivo e autarquia -
IPSEM, e será estruturado em conformidade com a Estrutura 
Organizacional. 

Art.18- A Lei Orçamentária para 2022 evidenciará as 
Receitas e Despesas, desdobradas as despesas por função, 
subfunção, programa, projeto, atividade ou operações especiais 
e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de 
natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em 
conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e 
alterações posteriores, a qual deverá estar acompanhada dos 
Anexos exigidos nas Portarias da Secretaria do Tesouro 
Nacional – STN. 

Art.19- A Mensagem de Encaminhamento da Proposta 
Orçamentária de que tratar o art. 22, parágrafo único, inciso I da 
Lei 4.320/1964, conterá todos os Anexos exigidos na legislação 
pertinente. 

CAPÍTULO V 
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO 

ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO 
 

Art.20- O Orçamento para exercício de 2022 obedecerá 
entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre 
receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativo, 
Executivo, Autarquia – IPSEM e Fundos (art. 1º, § 1º 4º I, “a” e 
48 LRF). 
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Parágrafo único – Na elaboração da proposta da Lei 
Orçamentária anual, os recursos financeiros destinados ao 
poder legislativo deverão ser considerados no percentual 
estabelecido no art. 29 A, Inciso I da Constituição Federal, ou 
seja, no máximo 7% (sete por cento) das receitas tributárias e 
das transferências. 

Art.21- Os estudos para definição dos Orçamentos da 
Receita para 2022 deverão observar os efeitos da alteração da 
legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do 
período, o crescimento econômico, a ampliação da base de 
cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios 
e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF). 

Art.22- Na execução do orçamento, verificado que o 
comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das 
metas de resultado primário e nominal, os Poderes Legislativo e 
Executivo, de forma proporcional as suas dotações e 
observadas à fonte de recursos, adotarão o mecanismo de 
limitação de empenhos e movimentação financeira nos 
montantes necessários, para as dotações abaixo (art. 9º da 
LRF): 

I - Projetos ou atividades vinculadas e recursos oriundos de transferências 
voluntárias; 

II - Obras em geral, desde que ainda não iniciadas; 

III - Dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura;  

IV - Dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das 
diversas atividades. 

Parágrafo Único- Na avaliação do cumprimento das 
metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do 
mecanismo da limitação de empenho e movimentação 
financeira, será considerado ainda o resultado financeiro 
apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada 
fonte de recurso. 

Art.23- Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o 
equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes 
do Anexo Próprio desta Lei (art. 4º, § 3º da LRF). 

Parágrafo Primeiro- Os riscos fiscais, caso se 
concretize, serão atendidos com recursos da Reserva de 
Contingência e também, se houver do Excesso de Arrecadação 
e do Superávit Financeiro do exercício de 2021.  

Parágrafo Segundo- Sendo estes recursos 
insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará Projeto de Lei 
à Câmara Municipal, propondo anulação de recursos ordinários 
alocados para outras dotações não comprometidas.  

Art. 24 – O orçamento para o exercício 2022 destinará 
recursos para a Reserva de Contingência, não inferior a 1% (um 
por cento) da Receita Corrente Líquida prevista e abertura de 
Créditos Adicionais Suplementares em até 25% (vinte e cinco 
por cento), do total do orçamento de cada entidade (art.5º, III da 
LRF). 

Parágrafo Único- Os recursos da Reserva de 
Contingência serão  destinados ao atendimento de passivos 
contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, 
obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também 
para abertura de crédito adicionais suplementares conforme 
disposto na Portaria MPO nº42/1999, art. 5º e Portaria STN n.º 
163/2001, art. 8º (art. 5º III, “b” da LRF), bem como para atender 
as Emendas Individuais dos Vereadores. 

Art. 25- Os investimentos com duração superior a 12 
meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se 
contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF). 

Art.26- O Chefe do Poder Executivo Municipal 
estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária 
Anual, a programação financeira das receitas e despesas e o 
cronograma de execução mensal para as Unidades Gestoras, se 
for o caso (art. 8º da LRF).  

Art.27- Os Projetos e Atividades priorizados na Lei 
Orçamentária para 2022 com dotações vinculadas e fontes de 
recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de 
crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão 
executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver 
garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o 
montante ingressado ou garantido (art. 8º, parágrafo único e 50, 
I da LRF).  

Art.28- A transferência de recursos do Tesouro 
Municipal a entidades privadas beneficiará somente aquelas de 
caráter educativo, assistencial, médica, recreativo, cultural, 
esportivo, de cooperação técnica e voltada para o fortalecimento 
do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei 
específica (art. 4º, I, “f” e 26 da LRF e lei federal nº 13.019 de 
31/04/2014).  

Parágrafo Único-. As entidades beneficiadas com 
recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo 
de 30 dias, contados do recebimento do recurso, na forma 
estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal (art. 70, 
parágrafo único da Constituição Federal).  

Art.29- Os procedimentos administrativos de estimativa 
do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador 
da despesa de que trata o art. 16, itens I e II da LRF deverão ser 
inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua 
dispensa/inexigibilidade.  

Parágrafo Único- Para efeito do disposto no art. 16, § 
3º da LRF, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas 
decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação 
governamental que acarrete aumento da despesa, cujo 
montante no exercício financeiro de 2022, em cada evento, não 
exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I 
do art. 24 da Lei n.º 8.666/1993, devidamente atualizado (art. 16, 
§ 3º da LRF).  

Art.30- As obras em andamento e a conservação do 
patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na 
alocação de recursos orçamentários, salvo projetos 
programados com recursos de transferência voluntária e 
operação de crédito (art. 45 da LRF).  

Art.31- Despesas de competência de outros entes da 
federação só serão assumidas pela Administração Municipal 
quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos 
recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF).  

Art.32- A previsão das receitas e a fixação das 
despesas serão orçadas para 2022 a preços correntes.  

Art.33- A execução do orçamento da Despesa 
obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações 
Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza e 
Despesa/Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos 
nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN n.º 
163/2001.  

Art.34-Durante a execução orçamentária de 2022, se o 
Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir 
novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento 
das Unidades Gestoras na forma de crédito especial, desde que 
se enquadre nas prioridades para o exercício de 2022 (art. 167, I 
da Constituição Federal).  

Art.35- O controle de custos das ações desenvolvidas 
pelo Poder Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 
50, § 3º da LRF.  

Parágrafo Único- Os custos serão apurados através de 
operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais 
previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas 
realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º, “e” da LRF).  

Art.36- Os programas priorizados por esta Lei e 
contemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei 
Orçamentária de 2022 serão objeto de avaliação permanente 
pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos 
seus objetivos, corrigirem desvios e avaliar seus custos e 
cumprimento das metas físicas estabelecidas (art. 4º, I, “e” da 
LRF) 

Art.37- A contratação de operações de crédito 
dependerá de autorização em lei específica (art. 32, Parágrafo 
Único da LRF).  

Art.38- Ultrapassado o limite de endividamento definido 
na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder 
Executivo obterá resultado primário necessário através da 
limitação de empenho e movimentação financeira (art. 31, § 1º, 
II da LRF). 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL E 

ENCARGOS SOCIAIS 
Art.39- O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante 

lei autorizativa, poderão em 2022, criar cargos e funções, alterar 
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a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de 
servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em 
concurso público ou caráter temporário na forma da lei, 
observado os limites e as regras da LRF (art. 169, § 1º, II da 
Constituição Federal). 

Parágrafo único - Os recursos para as despesas 
decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de 
orçamento para 2022.  

Art.40- A despesa total com pessoal em 2022, não 
excederá 60% do valor total da Receita Corrente Líquida, tal 
como estabelece o art. 19 da LRF. Cabendo a cada um dos 
Poderes, Executivo e Legislativo, respectivamente 54% e 6%, 
conforme determina o inciso III, do art. 20 da LRF.  

Art.41- Nos casos de necessidade temporária, de 
excepcional interesse público, devidamente justificado pela 
autoridade competente, a Administração Municipal poderá 
autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando 
as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite 
estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da 
LRF). 

Art.42- O Executivo Municipal adotará as seguintes 
medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas 
ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20 da 
LRF): 

I – Exoneração de servidores ocupantes de cargo em 
comissão; 
II – Resilição de contrato com servidores admitidos em 
caráter temporário; 
III – Suspensão de autorização para prestação de Horas 
extras; e 
IV – Suspensão de vantagens concedidas a servidores. 
Art.43- Para efeito desta Lei e registros contábeis, 

entende-se como terceirização de mão de obra referente 
substituição de servidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a 
contratação de mão de obra cujas atividades ou funções 
guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano 
de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades 
próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em 
ambos os casos, não haja utilização de materiais ou 
equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.  

 
CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO 
TRIBUTÁRIA 

 
Art.44- O Executivo Municipal, quando autorizado em 

lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza 
tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a 
geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes 
integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses 
benefícios serem considerados no cálculo do orçamento da 
receita, e ser objeto de estudos do seu impacto orçamentário e 
financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois 
subsequentes (art. 14 da LRF).  

Art.45- Os tributos lançados e não arrecadados, 
inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam 
superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, 
mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia 
de receita (art. 14, § 3º da LRF).  

Art.47- O ato que conceder ou ampliar incentivo, 
isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira 
constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor 
após adoção de medidas de compensação (art. 14, § 2º da 
LRF). 

 
CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 48 – O Executivo Municipal enviará a proposta 
orçamentária à Câmara Municipal até o dia 31 de agosto de 
2022, que a apreciará e a devolverá para sanção até o 
encerramento do período anual. 

Parágrafo Primeiro- A Câmara Municipal não entrará 
em recesso enquanto não cumprir o disposto no “caput” deste 
artigo.  

Art.49- O Executivo Municipal está autorizado a assinar 
convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus 
órgãos da administração direta ou indireta, para realização de 
obras ou serviços de competência ou não do Município.  

Art.50- 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 Junho de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI Nº 4.628 DE 24 DE JUNHO DE 2021. 
 

“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PRÊMIO SERVIDOR 
INOVADOR NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E 
INDIRETA DO MUNICÍPIO 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 criado no Município de Coromandel o 
“Prêmio Servidor Inovador” no âmbito da Administração Direta 
e Indireta que visa contribuir para a inovação no serviço público 
municipal e valorização dos servidores municipais. 

Art. 2º O Prêmio Servidor Inovador, na modalidade 
concurso, tem por finalidade valorizar Servidores Públicos que 
atuam de forma criativa e proativa em suas atividades, em 
benefício do interesse público. 

Art. 3º Será utilizado como conceito de inovação: 
mudanças em práticas anteriores, por meio da incorporação de 
novos elementos da gestão pública ou de uma nova combinação 
de mecanismos existentes, que produzam resultados positivos 
para o serviço público e para a sociedade. 

Art. 4º O certame será organizado pela Diretoria de 
Recursos Humanos. 

Art. 5º Para fins de participação no processo 
consideram-se servidores os profissionais estatutários e 
celetistas em atividade na Administração Municipal direta e 
indireta, detentores de cargos de provimento efetivo, em 
comissão e por contrato, servidores de outros órgãos, autarquias 
ou entidades públicas oficialmente cedidos para o município e 
servidores do município cedidos para outros órgãos. 

Art. 6º O programa consistirá em avaliação e premiação 
de idéias e/ou projetos apresentados por servidores, que seja 
custeado pela iniciativa privada mediante convênio. 

Art. 7º Esta lei poderá ser regulamentada por decreto 
municipal. 

 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, 24 de Junho de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI Nº 4.629 DE 24 DE JUNHO DE 2021. 
 

“AUTORIZA A DESAFETAÇÃO E A DOAÇÃO NOS 
TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 154 DE 17 DE 
NOVEMBRO DE 2017 E ALTERAÇÕES SEGUINTES E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS” 
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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 autorizado ao Poder Executivo 

Municipal doar a empresa FALK CONSTRUTORA LTDA, 
empresa privada, CNPJ de nº 01.901.632/0001-99, do bem 
público a seguir caracterizado: 

I - Uma área de terreno, quadra 024, setor 009, 
lote 333, situado na Avenida Celestino Dayrell, medindo 
20,00m de frente; 20,00m de fundo; 100,00m de lateral 
direita; 100,00m de lateral esquerda; com área total de 
2.000,00 m2, de propriedade do Município de Coromandel; 

Parágrafo Primeiro - Fica desafetado como bem de 
uso dominical a área de terreno objeto da doação constante 
desta lei. 

Art. 2º A escritura pública de doação deverá ser 
gravada com as cláusulas de prazo e reversão constante da Lei 
Complementar nº154 de 17 de novembro de 2017 e suas 
alterações posteriores. 

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 Junho de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI Nº 4.630 DE 24 DE JUNHO DE 2021. 
 

“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE COROMANDEL/MG A 
CONTRATAR COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE 
MINAS GERAIS S/A – BDMG, OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
COM OUTORGA DE GARANTIA 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 Chefe do Executivo autorizado a celebrar 

com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A – 
BDMG, operações de crédito até o montante de R$ 
2.000.000,00 (dois milhões de reais), destinadas ao 
financiamento de obras de infraestrutura urbana – BDMG 
URBANIZA, observada a legislação vigente, em especial as 
disposições da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 
2000. 

 
Art. 2º Fica o Município autorizado a oferecer a 

vinculação em garantia das operações de crédito, por todo o 
tempo de vigência dos contratos de financiamento e até a 
liquidação total da dívida, sob a forma de Reserva de Meio de 
Pagamento, das Receitas de Transferências oriundas do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS e do 
Fundo de Participação dos Municípios - FPM, em montante 
necessário e suficiente para a amortização das parcelas do 
principal e o pagamento dos acessórios da dívida. 

 
Parágrafo Único. As receitas de transferências sobre as 

quais se autoriza a vinculação em garantia, em caso de sua 
extinção, serão substituídas pelas receitas que vier a serem 
estabelecidas constitucionalmente, independentemente de nova 
autorização. 

 
Art. 3º O Chefe do Executivo do Município está 

autorizado a constituir o Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais S/A - BDMG como seu mandatário, com poderes 
irrevogáveis e irretratáveis, para receber junto às fontes 

pagadoras das receitas de transferências mencionadas no caput 
do artigo segundo, os recursos vinculados, podendo utilizar 
esses recursos no pagamento do que lhe for devido por força 
dos contratos a que se refere o artigo primeiro. 

 
Parágrafo Único. Os poderes mencionados se limitam 

aos casos de inadimplemento do Município e se restringem às 
parcelas vencidas e não pagas. 

 
Art. 4º Fica o Município autorizado a: 

I. participar e assinar contratos, convênios, aditivos e 
termos que possibilitem a execução da presente Lei; 

II. aceitar todas as condições estabelecidas pelas 
normas do BDMG referentes às operações de crédito, vigentes à 
época da assinatura dos contratos de financiamento; 

III. abrir conta bancária vinculada ao contrato de 
financiamento, no Banco, destinada a centralizar a 
movimentação dos recursos decorrentes do referido contrato; 

IV. aceitar o foro da cidade de Belo Horizonte para 
dirimir quaisquer controvérsias decorrentes da execução dos 
contratos. 

 
Art. 5º Os recursos provenientes da operação de crédito 

a que se refere esta Lei deverão ser consignados como receita 
no Orçamento ou em créditos adicionais, nos termos do inc. II, § 
1º, art. 32, da Lei Complementar 101/2000. 

 
Art. 6º Os orçamentos municipais consignarão, 

obrigatoriamente, as dotações necessárias às amortizações e 
aos pagamentos dos encargos anuais, relativos aos contratos de 
financiamento a que se refere o artigo primeiro. 

 
Art. 7º Fica o Chefe do Executivo autorizado a abrir 

créditos especiais destinados a fazer face aos pagamentos de 
obrigações decorrentes das operações de crédito ora 
autorizadas. 

 
Art. 8º 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 Junho de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI Nº 4.631 DE 24 DE JUNHO DE 2021. 
 
“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 
PROMOVER ALTERAÇÕES NAS VIAS URBANAS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
O povo do município de Coromandel, por seus 

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

 
Art. 1° - Fica autorizado o Executivo Municipal a 

promover estudos visando a possibilidade de transformar os 
trechos compreendidos no entorno da Praça Padre Lázaro de 
Menezes e a inserção de estacionamento transversal (45 graus) 
com implantação de baias avançadas no passeio da praça 
conforme segue: 

§ 1º - implantação de estacionamento transversal na rua 
Artur Bernardes até a entrada principal da Igreja São Sebastião.  

§ 2º - implantação de estacionamento transversal na rua 
Praça Padre Lázaro Menezes até a sede da Câmara Municipal. 

§ 3º - torna via de mão única o trecho compreendido 
entre a rua João Pinheiro até a sede da Câmara Municipal. 

Art. 2º - Para a execução desta Lei, fica o Poder 
Executivo autorizado a abrir os créditos que se fizerem 
necessários e a cancelar total ou parcialmente dotações do 
orçamento vigente. 
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Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, 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, 24 de Junho de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI Nº 4.633 DE 24 DE JUNHO DE 2021. 
 

“DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO 
PÚBLICO MUNICIPAL NO BAIRRO SANTA MARIA”. 
 

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

 
Art. 1º - O logradouro existente no Bairro Santa Maria 

no município de Coromandel/MG, designado pela letra A, passa 
a ter a seguinte denominação. 

 
Rua: Jonas Pereira (Goulart) 
 
Art. 2º - Para atender as despesas decorrentes desta 

Lei bem como para emplacamento da rua mencionada no artigo 
anterior, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 
especial, podendo, para tanto, cancelar total ou parcialmente as 
dotações constantes do orçamento vigente. 

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

publicação. 
 
Art. 4º - Revogam-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, 24 de Junho de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI Nº 4.634 DE 08 DE JULHO 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$ 18.000,00 
(dezoito mil), em seis parcelas de R$3.000,00 (três mil reais), no 
período de julho de 2021 a dezembro de 2021, 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: 
02.08.01.27.812.0010.2.0042.33.50.41.00.00 – ficha 265. 

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, 08 de Julho de 2021. 
 

Fernando Breno Valadares Vieira 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

LEI Nº 4.635 DE 08 DE JULHO DE 2021. 
 
“AUTORIZA A CONSTITUIÇÃO DE FUNDO MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE 
COROMANDEL/MG 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 Fica o Executivo Municipal autorizado a constituir 

o Fundo Municipal de Saneamento Básico – FMSB, de natureza 
contábil, vinculado à Gestão Municipal de Obras, Serviços 
Públicos e Planejamento Urbano, tendo como objetivo geral 
concentrar e gerir os recursos para a realização de 
investimentos em ampliação, expansão, substituição, melhoria e 
modernização das infraestruturas operacionais e em recursos 
gerenciais necessários para a prestação dos serviços de 
saneamento básico, bem como gerir recursos destinados a 
subsídios tarifários de interesse social concedidos por Lei 
municipal. 

§ 1º São finalidades específicas do FMSB: 
I. garantir contrapartida financeira a operações de 

crédito para financiamento de investimentos em infraestruturas e 
bens vinculados aos serviços municipais de saneamento básico, 
especialmente as celebradas com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e com a Caixa 
Econômica Federal ou outros agentes financeiros que operem 
com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS; 

II. garantir contrapartida a contratos de repasse de 
recursos objeto de transferências voluntárias de entes da 
Federação ou de outras fontes não onerosas, destinados a 
investimentos em ações de saneamento básico no âmbito do 
Município de Coromandel/MG. 

III. garantir pagamentos de amortizações, juros e 
outros encargos financeiros relativos às operações de crédito 
previstas no inciso I deste parágrafo único; 

IV. cobrir despesas extraordinárias decorrentes de 
investimentos emergenciais nos serviços de saneamento básico 
aprovadas pelo órgão regulador dos serviços e pelo Conselho 
Gestor do FMSB; e 

V. financiar diretamente as ações de investimentos 
em infraestruturas e outros bens vinculados aos serviços de 
saneamento básico de titularidade do Município. 

§ 2º. A constituição e organização administrativa e o 
funcionamento do FMSB serão disciplinados em regulamento. 
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Art. 2º O FMSB será gerido pelo Conselho Municipal de 
Saneamento Básico,constituído por no mínimo 6 (seis) membros 
paritários entre governo municipal e sociedade civil, 
especificamente designados para este fim a serem nomeados 
por decreto municipal, com as atribuições de: 

I. estabelecer e fiscalizar a política de aplicação dos 
recursos do FMSB, observadas as diretrizes básicas e 
prioritárias da política e do plano municipal de saneamento 
básico; 

II. elaborar o Plano Orçamentário e de Aplicação dos 
recursos do FMSB, em consonância com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias; 

III.  aprovar as demonstrações mensais de receitas e 
despesas do FMSB; 

IV. aprovar as contas anuais do FMSB, as quais 
integrarão as contas gerais do Município de Coromandel/MG; 

V. deliberar sobre questões relacionadas ao FMSB, 
em consonância com as normas de gestão financeira e os 
interesses do Município. 

Parágrafo único. A gestão administrativa do FMSB será 
exercida pela Gestão Municipal de Obras, Serviços Públicos e 
Planejamento Urbano por meio de suas unidades financeira e 
contábil. 

Art. 3º As receitas do FMSB poderão ser constituídas 
por: 

I. recursos provenientes de dotações orçamentárias 
do Município; 

II. receitas vinculadas às receitas de taxas, tarifas e 
outros preços públicos incidentes sobre os serviços de 
saneamento básico; 

III. receitas de contribuições de melhorias relativas à 
implantação de infraestruturas vinculadas aos serviços de 
saneamento básico; 

IV. receitas de multas relativas a infrações 
administrativas e de posturas municipais previstas na legislação 
pertinente; 

V. retornos de amortizações e remunerações de 
investimentos realizados direta ou indiretamente pelo Município 
de Coromandel/MG com recursos do FMSB; 

VI. subvenções e transferências voluntárias de entes 
da Federação, bem como contribuições, doações, auxílios e 
repasses de autarquias, empresas públicas, sociedades de 
economia mista e fundações e de pessoas físicas e jurídicas 
privadas, destinadas a ações de saneamento básico no 
Município de Coromandel/MG; 

VII. rendimentos provenientes de aplicações 
financeiras dos recursos disponíveis do FMSB. 

§1º As receitas líquidas do FMSB serão depositadas 
obrigatoriamente em conta especial, a ser aberta e mantida em 
agência de estabelecimento oficial de crédito. 

§2º As disponibilidades de recursos do FMSB, exceto as 
vinculadas a desembolsos de curto prazo e a garantias mínimas 
de contratos de financiamentos, deverão ser investidas em 
aplicações financeiras com prazos e liquidez compatíveis com o 
seu plano de aplicação. 

§3º O saldo financeiro do FMSB, apurado ao final de 
cada exercício, será transferido para o exercício seguinte, a 
crédito do mesmo Fundo. 

§4º Constituem passivos do FMSB as obrigações de 
qualquer natureza que venha a assumir para a execução dos 
programas e ações dos serviços de saneamento básico 
previstos no Plano Municipal de Saneamento Básico e no Plano 
Plurianual, observada a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

§5º O orçamento do FMSB integrará o orçamento da 
Prefeitura Municipal de Coromandel/MG, em obediência ao 
princípio da unidade orçamentária. 

§6º A contabilidade do FMSB será organizada de forma 
a permitir o pleno controle e a gestão da sua execução 
orçamentária. 

§7º. A ordenação das despesas previstas no Plano 
Orçamentário e de Aplicação do FMSB caberá a Gestão 
Municipal de Obras, Serviços Públicos e Planejamento Urbano. 

Art. 4º Ressalvado o disposto no § 2º do art. 1º desta 
Lei, é vedada a utilização de recursos do FMSB para: 

I. pagamento de despesas correntes ou cobertura de 
déficits orçamentários resultantes das mesmas, por quaisquer 
órgãos e entidades do Município; 

II. execução de obras e outras intervenções urbanas 
integradas ou que afetem ou interfiram nos sistemas de 
saneamento básico, em montante superior à participação 
proporcional dos serviços de saneamento básico nos 
respectivos investimentos. 

Art. 5º 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, 08 de Julho de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI Nº 4.636 DE 08 DE JULHO DE 2021. 
 

“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL 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 autorizado a abrir Crédito 
Especial, nos termos da Lei nº 4.320/64, visando a criação de 
nova dotação orçamentária no orçamento vigente, a saber:  
02.12.01.20.122.0012.2.0078.33.50.41.00.00 
Contribuições...........................................................R$ 20.000,00 
TOTAL DE CRÉDITO..............................................R$ 20.000,00 

Art. 2º Para atender ao disposto no artigo anterior fica 
o Executivo Municipal autorizado a cancelar, total ou 
parcialmente, a seguinte dotação do orçamento vigente: 
 
02.12.01.20.691.0012.2.0082.33.50.41.00.00 
Contribuições........................................................R$ 20.000,00 
TOTAL....................................................................R$ 20.000,00 

 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 4º 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 Julho de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
LEI Nº 4.637 DE 08 DE JULHO DE 2021. 
 

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A 
ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES DE 
BONITO DE BAIXO – AABB”. 

 
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$ 20.000,00 
(vinte mil reais) à ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES 
FAMILIARES DE BONITO DE BAIXO – AABB, entidade sem 
fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n.º 18.293.793/0001-40, 
com sede na Comunidade da Bonito de Baixo, Zona Rural, neste 
Município de Coromandel, a ser repassado em uma única 
parcela. 

§1º  Os recursos financeiros transferidos mediante a 
presente lei serão utilizados pela Associação no cumprimento 
de suas atividades estatutárias. 

§2º  A Associação deverá apresentar a devida 
prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos, 
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perante a Gestão Municipal de Finanças e Administração, no 
prazo máximo de 90 dias após a sua utilização, sendo vedado 
o repasse de novo recurso sem a devida prestação de contas 
do valor repassado no mês anterior. 

Art. 2º As despesas resultantes desta Lei correrão à 
conta da seguinte dotação do orçamento vigente: 
02.12.01.20.122.0012.2.0078.33.50.41.00.00, ficando o 
Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar, se 
necessário for.  

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, 08 de Julho de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI Nº 4.637 DE 08 DE JULHO DE 2021. 
 

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A 
ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES DE 
BONITO DE BAIXO – AABB”. 

 
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$ 
20.000,00 (vinte mil reais) à ASSOCIAÇÃO DE 
AGRICULTORES FAMILIARES DE BONITO DE BAIXO – 
AABB, entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 18.293.793/0001-40, com sede na Comunidade da Bonito 
de Baixo, Zona Rural, neste Município de Coromandel, a ser 
repassado em uma única parcela. 

§1º  Os recursos financeiros transferidos mediante a 
presente lei serão utilizados pela Associação no cumprimento 
de suas atividades estatutárias. 

§2º  A Associação deverá apresentar a devida 
prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos, 
perante a Gestão Municipal de Finanças e Administração, no 
prazo máximo de 90 dias após a sua utilização, sendo vedado 
o repasse de novo recurso sem a devida prestação de contas 
do valor repassado no mês anterior. 

Art. 2º As despesas resultantes desta Lei correrão à 
conta da seguinte dotação do orçamento vigente: 
02.12.01.20.122.0012.2.0078.33.50.41.00.00, ficando o 
Executivo Municipal autorizado a abrir crédito suplementar, se 
necessário for.  

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, 08 de Julho de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI Nº 4.638 DE 08 DE JULHO DE 2021. 
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR 
OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BANCO DO BRASIL 
S.A., 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 contratar 
operação de crédito junto ao BANCO DO BRASIL S.A., até o 
valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) nos termos 
da Resolução CMN nº4.589, de 29.06.2017, e suas 
alterações, destinados a compra de maquinário para a Gestão 
de Infraestrutura Rural, observada a legislação vigente, em 
especial as disposições da Lei Complementar n° 101, de 04 
de maio de 2000. 

Parágrafo único. Os recursos provenientes da 
operação de crédito autorizada serão obrigatoriamente 
aplicados na execução dos empreendimentos previstos no 
caput deste artigo, sendo vedada a aplicação de tais recursos 
em despesas correntes, em consonância com o § 1º do art. 
35 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 
2000. 

Art. 2º Os recursos provenientes da operação de 
crédito a que se refere esta Lei deverão ser consignados 
como receita no Orçamento ou em créditos adicionais, nos 
termos do inc. II, § 1º, art. 32, da Lei Complementar 101/2000 
e arts. 42 e 43, inc. IV, da Lei nº 4.320/1964. 

Art. 3º Os orçamentos ou os créditos adicionais 
deverão consignar, anualmente, as dotações necessárias às 
amortizações e aos pagamentos dos encargos, relativos aos 
contratos de financiamento a que se refere o artigo primeiro. 

Art. 4º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a 
abrir créditos adicionais destinados a fazer face aos 
pagamentos de obrigações decorrentes da operação de 
crédito ora autorizada. 

Art. 5º Para pagamento do principal, juros, tarifas 
bancárias e demais encargos financeiros e despesas da 
operação de crédito, fica o Banco do Brasil autorizado a 
debitar a conta-corrente de titularidade do município, a ser 
indicada no contrato, em que são efetuados os créditos dos 
recursos do município, ou qualquer(isquer) outra(s) conta(s), 
salvo a(s) de destinação específica, mantida em sua agência, 
os montantes necessários às amortizações e pagamento final 
da dívida, nos prazos contratualmente estipulados.  

Parágrafo único. Fica dispensada a emissão da nota 
de empenho para a realização das despesas a que se refere 
este artigo, nos termos do §1º, do art. 60, da Lei 4.320, de 17 
de março de 1964. 

Art. 6º 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, 08 de Julho de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

LEI Nº 4.639 DE 15 DE JULHO DE 2021. 
 

“DENOMINA CASA DO SERVIDOR GERALDO OSORIO DA 
SILVA”. 

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 “CASA DO SERVIDOR 
GERALDO OSORIO DA SILVA” o Departamento de 
Recursos Humanos do 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 
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cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se 
contém.  
Prefeitura Municipal de Coromandel, 15 de Julho de 2021. 

 
Fernando Breno Valadares Vieira 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

PROTOCOLO DE INTENÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO 
INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
DO ALTO PARANAÍBA - CISPAR  

 
Fica Publicado o Protocolo de  Intenções do 

Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento 
Sustentável do Alto Paranaíba – CISPAR,  haja visto não ter 
sido publicado em época oportuna, com amparo no princípio da 
publicidade (art 37, caput, CF/88), dos Atos Oficiais da 
Administração Pública Municipal. 

 
Coromandel-MG, 29 de Dezembro 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 o extrato das Atas de Registro de Preços a 
seguir: 
 
Pregão Eletrônico de n° 085/2021 - Processo Licitatório de 
n° 225/2021. Objeto: aquisição de material médico hospitalar, 
EPIS–Equipamentos de Proteção Individual hospitalar e 
Higienização, através de recursos convênio assinado pelo 
TJMG – Tribunal de Justiça de Minas Gerais, resolução 
SES/MG 7156 de 20/07/2020, SES/MG 4138 de 2014, 
SES/MG 7505 de 13/05/2021 indicação Parlamentar 71171, 
SES/MG 7166 de 20/07/2020, SES/MG 7165 de julho de 2020 
e recursos do confinanciamento da ABS – Atenção Básica de 
Saúde, saúde em Casa,  para atender a Secretaria Municipal 
de Saúde, referente às Atas de Registro de Preços: 
Ata de Registro de Preços nº 225/2021 – 01 - Partes: 
Prefeitura de Coromandel  e ARCEPATOS DISTRIBUIDORA 
LTDA - CNPJ 12.461.122/0001-64. Valor: R$6.885,00  
Ata de Registro de Preços nº 225/2021 – 02 - Partes: 
Prefeitura de Coromandel  e CONECTAMED – COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO EIRELI – EPP - CNPJ: 28.843.702/0001-56. 
Valor: R$14.761,20  
Ata de Registro de Preços nº 225/2021 – 03 - Partes: 
Prefeitura de Coromandel  e F V P COELHO – EPP – CNPJ: 
26.294.192/0001-80. Valor: R$570,00  
Ata de Registro de Preços nº 225/2021 – 04 - Partes: 
Prefeitura de Coromandel  e FORTCLEAN COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI – ME - CNPJ: 36.327.075/0001-29 
– Valor: R$27.830,00  
Ata de Registro de Preços nº 225/2021 – 05 - Partes: 
Prefeitura de Coromandel  e HIGOR SILVA CANEDO – ME – 
CNPJ: 28.915.430/0001-52 – Valor: R$20.437,98. 
Ata de Registro de Preços nº 225/2021 – 06 - Partes: 
Prefeitura de Coromandel  e MARCELO SIMONI – ME- 
CNPJ: 04.664.811/0001-48 – Valor: R$6.404,30.  
Ata de Registro de Preços nº 225/2021 – 07 - Partes: 
Prefeitura de Coromandel  e NK MATERIAIS 
HOSPITALARES LTDA – EPP – CNPJ: 34.479.102/0001-5. 
Valor: R$88.779,08.  
Ata de Registro de Preços nº 225/2021 – 08 - Partes: 
Prefeitura de Coromandel  e SM SEGURANÇA BELO 
HORIZONTE LTDA – CNPJ: 06.176.619/0001-38. Valor: 
R$16.119,40.Vigência: 28/12/2021 a 28/12/2022. 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, 28/12/2021. Patrick César Sucupira – 
Pregoeiro. 

 
Pregão Eletrônico de n° 088/2021 - Processo Licitatório de 
n° 229/2021. Objeto: aquisição de testes para a realização de 
exames para detecção do covid-19, como medida de 
prevenção  ao contágio  do coronavírus, para atender a 
Secretaria Municipal de Saúde, referente à Ata de Registro de 
Preços nº 229/2021-01. Partes: Prefeitura de Coromandel  e 
SUPER SERVICE MARKETING EIRELI – ME - CNPJ: 
17.294.606/0001-80. Valor: R$29.700,00. Vigência: 
28/12/2021 a 28/12/2022. 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, 28/12/2021. Patrick César Sucupira – 
Pregoeiro. 
Pregão Eletrônico de n° 041/2021 - Processo Licitatório de 
n° 130/2021. Objeto: Aquisição de Equipamentos e Material 
Permanente (mobiliários), para atender Secretarias e Setores 
da Prefeitura de Coromandel-MG, recursos Programa Bolsa 
Família, SIGTV – Sistema de Gestão de Transferências 
Voluntárias, Emenda Parlamentar: 12157.307000/1200-01, 
Emenda Parlamentar: 12157.307000/1200-03, Resolução 
SES/MG nº 6820 de 30/08/2019 e recurso próprio,  referente 
as atas de registro de preços: 

 Ata de Registro de Preços nº 
130/2021 – 01 - Partes: Prefeitura de Coromandel  e 
PRISMA INFOMOVEIS E EQUIP. EIRELI - 04.557.755/0001-
42 – Valor: R$ 132.982,00;  

Ata de Registro de Preços nº 
130/2021 – 02 - Partes: Prefeitura de Coromandel  e 
COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA - 27.933.196/0001-23 – 
Valor: R$ 61.684,00;  

Ata de Registro de Preços nº 
130/2021 – 03 - Partes: Prefeitura de Coromandel  e ACHEI 
IND. DE MOVEIS LTDA - 08.221.047/0001-97 – Valor: R$ 
50.997,90;  

Ata de Registro de Preços nº 
130/2021 – 04 - Partes: Prefeitura de Coromandel  e TSE 
COM. E DIST. EIRELI - 31.471.781/0001-26 – Valor: R$ 
4.134,00;  

Ata de Registro de Preços nº 
130/2021 – 04 - Partes: Prefeitura de Coromandel  e LMB 
COM. LTDA - 38.393.893/0001-55 – Valor: 17.387,98;  

Ata de Registro de Preços nº 
130/2021 – 06 - Partes: Prefeitura de Coromandel  
e HIGOR SILVA CANEDO - 28.915.430/0001-52 – Valor: R$ 
16.782,50. Valor total das Atas: R$ 283.968,38. Vigência das 
atas: 19/10/2021 a 19/10/2022. Coromandel, 19/10/2021. 
Patrick Cesar Sucupira- Pregoeiro. 
 
A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público aos 
interessados o extrato do contrato a seguir: 
 
Tomada de Preços de n° 04/2021 - Processo Licitatório de 
n° 222/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada 
em engenharia para execução das obras e serviços de 
finalização da Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário da 
cidade de Coromandel/MG, referente ao Contrato nº 
408/2021. Partes: Prefeitura de Coromandel  e PEREIRA 
CAMPOS ENGENHARIA LTDA E EPP – 
CNPJ:03.170.010/0001-63. Valor: R$1.009.892,12. Vigência: 
27/12/2021 a 27/04/2022. Inf. no e-mail 
licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site 
www.coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-1344, ou 
na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. 
Coromandel-MG, 28/12/2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles  
- Presidente da CPL. 
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	 Ata de Registro de Preços nº 130/2021 – 01 - Partes: Prefeitura de Coromandel  e PRISMA INFOMOVEIS E EQUIP. EIRELI - 04.557.755/0001-42 – Valor: R$ 132.982,00; 
	Ata de Registro de Preços nº 130/2021 – 02 - Partes: Prefeitura de Coromandel  e COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA - 27.933.196/0001-23 – Valor: R$ 61.684,00; 
	Ata de Registro de Preços nº 130/2021 – 03 - Partes: Prefeitura de Coromandel  e ACHEI IND. DE MOVEIS LTDA - 08.221.047/0001-97 – Valor: R$ 50.997,90; 
	Ata de Registro de Preços nº 130/2021 – 04 - Partes: Prefeitura de Coromandel  e TSE COM. E DIST. EIRELI - 31.471.781/0001-26 – Valor: R$ 4.134,00; 
	Ata de Registro de Preços nº 130/2021 – 04 - Partes: Prefeitura de Coromandel  e LMB COM. LTDA - 38.393.893/0001-55 – Valor: 17.387,98; 
	Ata de Registro de Preços nº 130/2021 – 06 - Partes: Prefeitura de Coromandel  e HIGOR SILVA CANEDO - 28.915.430/0001-52 – Valor: R$ 16.782,50. Valor total das Atas: R$ 283.968,38. Vigência das atas: 19/10/2021 a 19/10/2022. Coromandel, 19/10/2021. Patrick Cesar Sucupira- Pregoeiro.



