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MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA
ESTADO DE MINAS GERAIS

DECRETO Nº 193, DE 03 DE JUNHO DE 2019.
REGULAMENTA DATA DE VENCIMENTO E DESCONTOS
DO IPTU 2019.

O Prefeito Municipal de Marliéria, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e
considerando as disposições estatuídas no artigo 240 da Lei 949/2010 – Código Tributário
Municipal,
DECRETA:
Art. 1º Os contribuintes do IPTU e taxas municipais cobradas em conjunto, terão até o dia
31/07/2019 para pagamento à vista, com os seguintes descontos:
I – Para imóveis residenciais: 7% (sete por cento);
II – Para lote vago murado: 7% (sete por cento);
III – Para lote vago sem vedação: 3% (três por cento);
IV – Imóveis não residenciais: 7% (sete por cento).
Art. 2º O contribuinte com débito exigível não terá direito aos descontos previstos no Art. 1º.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Marliéria, 03 de junho de 2019.
GERALDO MAGELA BORGES DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
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TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO
Termo de Compromisso de Estágio que celebram, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE
MARLIÉRIA, pessoa jurídica de direito público, estabelecida na Praça J.K., nº 106, Centro,
Marliéria/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 16.796.872/0001-48, doravante denominada PARTE
CONCEDENTE, e LUCAS CARVALHO QUINTÃO, residente na Rua Rafael Moreira Silva, nº
230, Bairro Centro, Município de Marliéria/MG, CEP: 35185-000, portador da Cédula de
Identidade nº MG-22.624.544, expedida pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, inscrito no
CPF sob o nº 137.123.456-66, aqui denominado ESTAGIÁRIO e a UNIÃO BRASILEIRA DE
EDUCAÇÃO CATÓLICA, mantenedora do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais –
UNILESTE, estabelecida na Av. Presidente Tancredo Neves, nº 3500, Bairro Universitário,
Coronel Fabriciano/MG, inscrita no CNPJ sob o n. 00.331.801/0006-44 denominada
INSTITUIÇÃO DE ENSINO, para a realização de estágio mediante as seguintes cláusulas e
condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Este Termo de Compromisso tem como objetivo proporcionar
formação e aperfeiçoamento técnico, ético, social e cultural a estudantes e está fundamentado
na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.
Parágrafo único. O conteúdo das atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário deverá ser
compatível com sua área de formação.
CLÁUSULA SEGUNDA – O estágio terá duração de seis meses, no período de 03/06/2019 a
02/12/2019, devendo o estagiário cumprir uma jornada diária de 06 horas, no horário das 07h00
às 11h00 e das 12h00 às 14h00, com o total de 30 horas semanais.
CLÁUSULA TERCEIRA – A PARTE CONCEDENTE concederá ao ESTAGIÁRIO um auxílio
financeiro, a título de bolsa de complementação educacional, no valor de R$748,50 (setecentos
e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) mensalmente, bem como auxílio transporte,
conforme o Art. 12 da Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos orçamentários correrão por conta da dotação vigente no município sob o número:
02 02 01 04 122 0108 1006
3.3.90.36.00 Fonte 100 Ficha 55
CLÁUSULA QUINTA - É assegurado ao ESTAGIÁRIO um período de recesso remunerado, a
ser gozado preferencialmente durante as férias escolares, na forma do art. 13 § 2º da Lei de nº
11.788, de 25 de setembro de 2008.
CLÁUSULA SEXTA – Nos termos do Art. 3º, da Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, o
estágio não criará vínculo empregatício de qualquer natureza entre a PARTE CONCEDENTE e
o ESTAGIÁRIO.
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CLÁUSULA SÉTIMA – O ESTAGIÁRIO se obriga a conhecer e cumprir as normas institucionais
de estágio do UNILESTE e as normas da PARTE CONCEDENTE, especialmente aquelas
relativas à orientação geral do estágio, bem como observar a programação do estágio,
elaborada de acordo com currículos e calendários escolares.
CLÁUSULA OITAVA – A PARTE CONCEDENTE se obriga a fazer, às suas expensas, seguro
contra acidentes pessoais para cobertura de qualquer acidente que possa ocorrer com o
ESTAGIÁRIO durante a vigência do estágio sob a seguradora Sicoob Adm e Cor de Seguros
SA, Agência 4036, Proposta nº 44440084177346502 e Apólice 200489.
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES
Da PARTE CONCEDENTE
a) Orientar e supervisionar o ESTAGIÁRIO na execução das atividades por intermédio de
funcionário com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no
curso do ESTAGIÁRIO, nos termos do inciso III do art. 9º da Lei 11.788 de 25 de Setembro de
2008.
b) Facilitar as atividades do orientador de estágio do UNILESTE em suas dependências.
c) Proporcionar todas as oportunidades e condições necessárias para o pleno cumprimento das
metas previstas no plano de estágio.
d) Assinar relatórios e emitir pareceres para fins de avaliação, manifestando sobre o
desenvolvimento do estágio e o desempenho do ESTAGIÁRIO.
e) Enviar ao UNILESTE, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades,
com vista obrigatória ao ESTAGIÁRIO.
f) Emitir o Termo de Rescisão do estágio, em 3 (três) vias, encaminhando 1 (uma) via a cada
uma das partes envolvidas no processo, caso haja o desligamento do ESTAGIÁRIO antes do
prazo previsto no presente Termo de Compromisso de Estágio.
Do estagiário
a) Respeitar e cumprir as normas institucionais de estágio.
b) Manter conduta ética, obedecer às normas internas da PARTE CONCEDENTE e preservar o
sigilo das informações a que tiver acesso.
c) Cumprir as atividades programadas.
d) Comunicar, de imediato e por escrito, a ocorrência de qualquer fato relevante relacionado á
realização do estágio e, da mesma forma, a interrupção, suspensão ou cancelamento de sua
matrícula no UNILESTE.
Da Instituição de Ensino
a) Responsabilizar-se para que a atividade de estágio seja como procedimento didático –
pedagógico.
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b) Coordenar e orientar, na qualidade de Interveniente, por intermédio de seus professores
supervisores, o desenvolvimento das atividades programadas no estágio e avaliar o rendimento
do ESTAGIÁRIO, com base em relatórios e parâmetros inerentes á formação escolar e á
habilidade profissional.
CLÁUSULA DÉCIMA – Constituem motivos para o desligamento do ESTAGIÁRIO e
consequente suspensão do presente Termo de Compromisso:
a) Automaticamente, ao término do estágio, ou se atribuídas ao ESTAGIÁRIO atividades
incompatíveis com sua habilitação ou formação.
b) Depois de decorrida a terça parte do tempo previsto para a duração do estágio, se
comprovada a insuficiência na avaliação de desempenho.
c) Em decorrência do descumprimento de qualquer compromisso assumido neste Termo de
Compromisso de Estágio.
d) Pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de 05 (cinco) dias, consecutivos
ou não, no período de 1 (um) mês, ou por 30 (trinta) dias durante todo o período do estágio.
e) Pela conclusão ou abandono do curso, trancamento de matrícula ou transferência para outra
Instituição de Ensino.
f) Por conduta incompatível com princípios éticos.
g) Unilateralmente por qualquer uma das partes.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – As partes elegem o foro da comarca de Coronel Fabriciano –
MG como competente para dirimir quaisquer dívidas oriundas do presente Termo de
Compromisso de Estágio, renunciando expressamente a qualquer outro por mais privilegiado
que seja.
E assim, por estarem justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de
igual forma e teor, destinando uma via para cada parte, na presença das testemunhas abaixo.

Marliéria, 03 de junho de 2019.

____________________________________________
União Brasileira de Educação Católica
Centro Universitário do Leste de Minas Gerais –
UNILESTE
INSTITUIÇÃO DE ENSINO

_____________________________________
LUCAS CARVALHO QUINTÃO
ESTAGIÁRIO

______________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARLIÉRIA
GERALDO MAGELA BORGES DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL

TESTEMUNHAS:
1) _______________________________________
2) _______________________________________
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LEI Nº 1133, DE 03 DE JUNHO DE 2019.
RETIFICA O ARTIGO 2º DA LEI 1.128 DE 27 DE MARÇO DE
2019, QUE CONCEDE RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DE PERDAS
INFLACIONÁRIAS DOS VENCIMENTOS DO AGENTE
COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS
ENDEMIAS.
O Prefeito Municipal de Marliéria/MG, faz saber a todos que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º O artigo 2º da Lei 1.128, de 27 de março de 2019, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 2º O percentual de recomposição inflacionária de que trata esta Lei
corresponde a 3,75% (três inteiros e setenta e cinco por cento), a ser aplicado sobre os vencimentos dos
cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias.
Parágrafo único. A recomposição de perdas inflacionárias é realizada pela
aplicação do percentual de 3,75% (três inteiros e setenta e cinco por cento) com base no índice de
inflação acumulada nos últimos 12 meses pelo IPCA (Jan-Dez/2018), em conformidade com o artigo 37,
inciso X da Constituição Federal, a ser aplicado sobre o piso salarial de R$ 1.227,82 (um mil, duzentos e
vinte e sete reais, oitenta e dois centavos), estabelecido no Art. 1º da Lei Municipal nº 1050/2015,
alterado pela Lei Municipal nº 1111, de 29 de março de 2018.”
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 01 de janeiro de 2019.
Marliéria, 03 de junho de 2019.

GERALDO MAGELA BORGES CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
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LEI Nº 1134, DE 03 DE JUNHO DE 2019.
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA MULHER, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Marliéria/MG, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criado na estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,
responsável pela política pública da mulher, em nível de direção superior, o Conselho Municipal de
Direitos da Mulher – CMDM, órgão colegiado de caráter consultivo, deliberativo, fiscalizador e
articulador.
Art. 2º O CMDM tem por finalidade possibilitar a participação popular e propor diretrizes de ação
municipal voltadas à promoção dos direitos das mulheres e atuar no controle de políticas públicas de
igualdade entre os gêneros masculino e feminino, assim como exercer a orientação normativa e
consultiva sobre os direitos das mulheres no município Marliéria.
Art. 3º O CMDM possui as seguintes atribuições:
I - promover a política global, visando eliminar as discriminações que atingem a mulher, possibilitando sua
integração e promoção como cidadã em todos os aspectos da vida econômica, social, política e cultural;
II - avaliar, propor, discutir e participar da formulação e fiscalização de políticas públicas de promoção e
proteção dos direitos da mulher, de acordo com a legislação em vigor, visando a eliminação de
preconceitos, a plena inserção na vida socioeconômica, política e cultural do município Marliéria;
III - propor a adoção de mecanismos e instrumentos que assegurem a participação e o controle popular
sobre as políticas públicas para a promoção e garantia dos direitos da mulher, por meio da elaboração de
Plano Municipal, programas, projetos e ações, bem como os recursos públicos necessários para tais fins;
IV - acompanhar a elaboração e a avaliação da proposta orçamentária do município, indicando à
Secretaria Municipal responsável pelas políticas da mulher as prioridades, propostas e modificações
necessárias à consecução da política formulada, bem como para o adequado funcionamento deste
Conselho;
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V - acompanhar a concessão de auxílios e subvenções a pessoas jurídicas de direito privado atuantes no
atendimento à mulher;
VI - elaborar e apresentar, anualmente, à Secretaria Municipal responsável pelas políticas públicas da
mulher, relatório circunstanciado de todas as atividades desenvolvidas pelo Conselho no período, dando
ampla divulgação, de forma a prestar contas de suas atividades à sociedade;
VII - propor aos poderes constituídos modificações nas estruturas dos órgãos municipais diretamente
ligados à promoção e proteção dos direitos da mulher;
VIII - oferecer subsídios para a elaboração de legislação atinente aos interesses das mulheres, bem como
se manifestar sobre o mérito de iniciativas legislativas que tenham implicações nos direitos das mulheres;
IX - incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos e pesquisas no campo da promoção, proteção e
garantia dos direitos das mulheres;
X - articular-se com órgãos e entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais, visando incentivar
e aperfeiçoar o relacionamento e o intercâmbio sistemático sobre a promoção dos direitos das mulheres;
XI - analisar e encaminhar aos órgãos competentes as denúncias e reclamações de qualquer pessoa ou
entidade por desrespeito aos direitos assegurados às mulheres;
XII - pronunciar-se, emitir pareceres e prestar informações sobre assuntos que digam respeito à
promoção e à proteção dos direitos das mulheres;
XIII - promover canais de diálogo com a sociedade civil;
XIV - pronunciar-se, emitir pareceres e prestar informações sobre matérias que digam respeito à
promoção e à proteção dos direitos das mulheres, que lhe sejam submetidas pela Secretaria Municipal
responsável pelas políticas da mulher;
XV - aprovar, de acordo com critérios estabelecidos em seu Regimento Interno, o cadastramento de
entidades de proteção ou de atendimento às mulheres que pretendam integrar o Conselho;
XVI - elaborar o Regimento Interno do CMDM;
XVII - apresentar, no prazo de 120 (cento e vinte dias) da data de promulgação desta Lei, o Plano
Municipal de Políticas Públicas de Direitos das Mulheres em consonância com as conclusões das
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Conferências Municipal, Estadual e Nacional e com os Planos e Programas contemplados no Orçamento
Público;
XVIII - organizar as Conferências Municipais de Políticas Públicas para as mulheres.
Parágrafo único. O CMDM poderá estabelecer contato direto com os órgãos do Município, pertencentes
à Administração Direta ou Indireta, objetivando o fiel cumprimento das suas atribuições.
Art. 4º O CMDM será composto por oito integrantes e respectivos suplentes, dos quais 50% (cinquenta
por cento) serão representantes do Poder Público e 50% (cinquenta por cento) serão representantes da
sociedade civil organizada, respeitando a paridade na representação.
Art. 5º A representação do Poder Público será composta por quatro representantes titulares e respectivos
suplentes de órgãos ou políticas governamentais, devidamente indicadas e nomeadas por decreto pelo
Chefe do Poder Executivo.
Art. 6º A representação da sociedade civil organizada será eleita e composta por quatro representantes
titulares e respectivos suplentes das entidades da sociedade civil organizada, legalmente constituídas e
com experiência na atuação da promoção dos direitos das mulheres no último ano no âmbito do
Município Marliéria.
Art. 7º Serão convidados a participar das reuniões do CMDM, com direito a voz, sem direito a voto,
representantes de entidades ou órgãos públicos ou privados, cuja participação seja considerada
importante diante da pauta da sessão, e pessoas que, por seus conhecimentos e experiência profissional,
possam contribuir para a discussão das matérias em exame.
Art. 8º A eleição das integrantes da sociedade civil organizada do CMDM será realizada em Assembleia
convocada especificamente para este fim.
§ 1º A Assembleia de eleição será convocada a cada dois anos pela Presidente do CMDM.
§ 2º A Presidente do CMDM deverá convocar a Assembleia de eleição com antecedência de cento e vinte
dias do término do mandato das integrantes da sociedade civil.
§ 3º As entidades da sociedade civil com representação municipal deverão apresentar documentação de
suas atividades há pelo menos um ano e indicar uma representante titular e uma suplente para
participação na Assembleia Municipal dos Direitos da Mulher.
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§ 4º O Ministério Público tem competência para assistir e fiscalizar a eleição das integrantes da sociedade
civil organizada durante a Assembleia convocada especificamente para este fim.
Art. 9º Caberá aos órgãos públicos e às entidades da sociedade civil a indicação de suas integrantes
efetivas e suplentes, no prazo a ser estabelecido pela Secretaria Municipal responsável pela execução da
política de atendimento à mulher.
Art. 10 A não indicação de representante titular e representante suplente pela entidade da sociedade civil
eleita, no prazo estabelecido pela Secretaria Municipal responsável pela execução da política de
atendimento à mulher, ensejará a perda do mandato e a consequente substituição da entidade por
aquela mais votada na ordem.
Art. 11 O CMDM reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, por convocação de sua
Presidente ou a requerimento da maioria de suas representantes.
Art. 12 O Regimento Interno do CMDM deverá ser elaborado no prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 13 As integrantes do CMDM e suas respectivas suplentes serão nomeadas pelo Chefe do Poder
Executivo Municipal.
Art. 14 O desempenho da função de integrante do CMDM, que não tem qualquer remuneração ou
percepção de gratificação, será considerado serviço relevante prestado ao Município, com seu exercício
prioritário, justificadas as ausências a qualquer outro serviço, desde que determinadas pelas atividades
próprias do Conselho.
Art. 15 As deliberações do CMDM serão tomadas pela maioria simples, estando presente a maioria
absoluta das integrantes do Conselho.
Art. 16 Todas as reuniões do CMDM serão sempre abertas à participação de quaisquer interessados que,
a critério da Presidente, poderão fazer uso da palavra.
Art. 17 À Presidente do CMDM compete:
I - representar o Conselho junto a autoridades, órgãos e entidades;
II - dirigir as atividades do Conselho;
III - convocar e presidir as sessões do Conselho;
IV - proferir voto de desempate nas decisões do Conselho.
Art. 18 A Presidente do CMDM será substituída em suas faltas e impedimentos pela Vice-Presidente do
Conselho e, na ausência simultânea de ambas, presidirá o Conselho a sua integrante mais antiga.
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Art. 19 A Presidência do Conselho terá alternância em sua gestão, sendo um mandato presidido por uma
representante do Poder Público e outro por uma representante da sociedade civil organizada.
Art. 20 À Secretária-Geral do CMDM compete:
I - providenciar a convocação, organizar e secretariar as sessões do Conselho;
II - elaborar a pauta de matérias a serem submetidas às sessões do Conselho para deliberação;
III - manter sistema de informação sobre os processos e assuntos de interesse do Conselho;
IV - organizar a e manter a guarda de papéis e documentos do Conselho;
V - exercer outras funções correlatas aos objetivos do Conselho.
Art. 21 A Presidente, a Vice-Presidente e a Secretária-Geral do CMDM serão eleitas pela maioria
qualificada do Conselho. As eleições gerais estarão dispostas em Regimento Interno.
Art. 22 A Secretaria Municipal responsável pela política da mulher prestará todo o apoio técnico,
administrativo e de infraestrutura necessários ao pleno funcionamento do CMDM.
Art. 23 O CMDM deverá ser instalado em local destinado pelo Município, cabendo à Secretaria Municipal
responsável pela política da mulher adotar as medidas necessárias para tanto.
Art. 24 O Poder Executivo do Município arcará com os custos de deslocamento, alimentação e
permanência das Conselheiras e seus acompanhantes, quando necessário e justificadamente, para o
exercício de suas funções.
Art. 25 O Poder Executivo do Município poderá, conforme disponibilidade orçamentária, custear as
despesas das integrantes, dos representantes da sociedade civil e do poder público, quando necessário e
justificadamente, para tornar possível sua presença em eventos cuja participação tenha sido deliberada
em sessão plenária do Conselho.
Parágrafo único. A previsão do caput deste artigo refere-se tanto às Delegadas representantes do Poder
Público quanto às Delegadas representantes da sociedade civil organizada.
Art. 26 O Poder Executivo deverá arcar com as despesas de realização e divulgação das Conferências
Municipais dos Direitos da Mulher.
Art. 27 As demais matérias pertinentes ao funcionamento do Conselho serão disciplinadas pelo seu
Regimento Interno.
Art. 28 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Marliéria, 03 de junho de 2019.

GERALDO MAGELA BORGES DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
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LEI Nº 1135, DE 03 DE JUNHO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO
IDOSO E DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Marliéria/MG, faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal do Idoso, órgão permanente, paritário, deliberativo, formulador
e controlador das políticas públicas e ações voltadas para o idoso no âmbito do Município de Marliéria.
Art. 2º Compete ao Conselho Municipal do Idoso:
I. Zelar pela implantação, implementação, defesa e promoção dos direitos do idoso;
II. Propor, opinar e acompanhar a criação e elaboração da lei de criação da Política Municipal
Idoso;

do

III. Propor, formular, acompanhar, fiscalizar e avaliar as políticas e ações municipais destinadas ao
idoso, zelando pela sua execução;
IV. Cumprir e zelar pelas normas constitucionais e legais referentes à pessoa idosa, sobretudo a Lei
Federal nº. 8.842, de 04/01/94, a Lei Federal nº. 10.741, de 01/10/03 (Estatuto do Idoso), bem como
as leis de caráter municipal;
V. Denunciar à autoridade competente e ao Ministério Público o descumprimento de qualquer um
dos dispositivos legais elencados no item anterior;
VI. Receber e encaminhar aos órgãos competentes as petições, denúncias e reclamações sobre
ameaças e violação dos direitos da pessoa idosa e exigir das instâncias competentes medidas efetivas
de proteção e reparação;
VII. Propor, incentivar e apoiar a realização de eventos, estudos e pesquisas voltados para a
promoção, proteção, a defesa dos direitos e melhoria da qualidade de vida do idoso;
VIII. Propor aos poderes e autoridades competentes a criação do fundo especial da pessoa idosa nos
termos do Capítulo II desta Lei;
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IX. Elaborar e aprovar o plano de ação e aplicação dos recursos oriundos do Fundo Especial Municipal
do Idoso, bem como acompanhar e fiscalizar sua utilização e avaliar os resultados;
X. Elaborar seu regimento interno;
XI. Participar ativamente da elaboração das peças orçamentárias municipais, Plano Plurianual (PPA),
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), assegurando a inclusão de
dotação orçamentária compatível com as necessidades e prioridades estabelecidas, zelando pelo seu
efetivo cumprimento;
XII. Divulgar os direitos dos idosos, bem como os mecanismos que asseguram tais direitos;
XIII. Convocar e promover as conferências de direitos do idoso;
XIV. Realizar outras ações que considerar necessário à proteção do direito da pessoa idosa.
Art. 3º Aos membros do Conselho Municipal do Idoso será facilitado o acesso aos diversos setores da
administração pública, especialmente aos programas prestados à população idosa, a fim de
possibilitar a apresentação de sugestões, propostas e ações, subsidiando as políticas de ação em cada
área de interesse da pessoa idosa.
Art. 4º O Conselho Municipal do Idoso é composto de forma paritária entre o poder público municipal
e a sociedade civil, e será constituído:
I - 04 (quatro) representantes do Poder Executivo Municipal e seus respectivos suplentes, a serem
indicados e designados pelos Secretários dos respectivos órgãos, conforme a seguir especificado:
a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;
b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal da Educação;
c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Administração;
d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
II - 04 (quatro) representantes, e seus respectivos suplentes, das Entidades Sociais promovedoras do
estudo, pesquisa, defesa ou atendimento dos direitos do idoso e/ou da Sociedade Civil, sendo eleitos
para preenchimento das seguintes vagas:
a) 01 (um) representante do Grupo de Idosos;
b) 01 (um) representante de Organização de grupo ou movimento do idoso, devidamente legalizada e
em atividade;
c) 01 (um) representante de qualquer instituição religiosa que desenvolva atividades ao atendimento
e promoção do idoso;
d) 01 (um) representante de outros grupos que possuam políticas relativas ao idoso;
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§ 1º Todos os membros do Conselho Municipal do Idoso e seus respectivos suplentes serão
nomeados pelo Prefeito, respeitadas as indicações previstas nesta Lei.
§ 2º Os membros do Conselho terão um mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos por um
mandato de igual período, enquanto no desempenho das funções ou cargos nos quais foram
nomeados ou indicados.
§ 3º O titular de órgão ou entidade governamental indicará seu representante, que poderá ser
substituído, a qualquer tempo, mediante nova indicação do representado.
Art. 5º O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Municipal do Idoso serão escolhidos, mediante
votação, dentre os seus membros, por maioria absoluta.
§ 1º O Vice-Presidente do Conselho Municipal do Idoso substituirá o Presidente em suas ausências e
impedimentos, e, em caso de ocorrência simultânea em relação aos dois, a presidência será exercida
pelo conselheiro mais idoso.
§ 2º O Presidente do Conselho Municipal de Direitos do Idoso poderá convidar para participar das
reuniões ordinárias e extraordinárias membros dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e do
Ministério Público, além de pessoas de notória especialização em assuntos de interesse do idoso.
Art. 6º Cada membro do Conselho Municipal terá direito a um único voto na sessão plenária,
excetuando o Presidente que também exercerá o voto de desempate.
Art. 7º A função do membro do Conselho Municipal do Idoso não será remunerada e seu exercício
será considerado de relevante interesse público.
Art. 8º As entidades não governamentais representadas no Conselho Municipal do Idoso perderão
essa condição quando ocorrer uma das seguintes situações:
I - extinção de sua base territorial de atuação no Município;
II - irregularidades no seu funcionamento, devidamente comprovadas, que tornem incompatível sua
representação no Conselho;
III - aplicação de penalidades administrativas de natureza grave, devidamente comprovada.
Art. 9º - Perderá o mandato o Conselheiro que:
I - desvincular-se do órgão ou entidade de origem de sua representação;
II - faltar a três reuniões consecutivas ou cinco intercaladas, sem justificativa;
III - apresentar renúncia ao plenário do Conselho, que será lida na sessão seguinte à de sua recepção
na Secretaria do Conselho;
IV - apresentar procedimento incompatível com a dignidade das funções;
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V - for condenado em sentença irrecorrível, por crime ou contravenção penal.
Art. 10 Nos casos de renúncia, impedimento ou falta, os membros do Conselho Municipal do Idoso
serão substituídos pelos suplentes, automaticamente, podendo estes exercer os mesmos direitos e
deveres dos efetivos.
Art. 11 Os órgãos ou entidades representados pelos Conselheiros faltosos deverão ser comunicados a
partir da segunda falta consecutiva ou da quarta intercalada.
Art. 12 O Conselho Municipal do Idoso reunir-se-á mensalmente, em caráter ordinário, e
extraordinariamente, por convocação do seu Presidente ou por requerimento da maioria de seus
membros.
Art. 13 O Conselho Municipal do Idoso instituirá seus atos por meio da resolução aprovada pela
maioria de seus membros.
Art. 14 As sessões do Conselho Municipal do Idoso serão públicas, precedidas de ampla divulgação.
Art. 15 A Secretaria Municipal de Assistência Social proporcionará o apoio técnico-administrativo
necessário ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa.
Art. 16 Os recursos financeiros para implantação e manutenção do Conselho Municipal do Idoso
serão previstos nas peças orçamentárias do Fundo Municipal, possuindo dotações próprias.
CAPÍTULO II
DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Art. 17 Fica criado o Fundo Municipal do Idoso, instrumento de captação, repasse e aplicação de
recursos destinados a propiciar suporte financeiro para a implantação, manutenção e
desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltadas aos idosos no Município de
Marliéria.
Art. 18 Constituirão receitas do Fundo Municipal do Idoso:
I - dotação orçamentária da União, do Estado e Município (quando se tratar de fundo municipal);
II - as resultantes de doações do Setor Privado, pessoas físicas ou jurídicas;
III - os rendimentos eventuais, inclusive de aplicações financeiras dos recursos disponíveis;
IV - as advindas de acordos e convênios;
V - as provenientes das multas aplicadas com base na Lei n. 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
VI - quaisquer outras destinadas legalmente a essa finalidade.
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Art. 19 O Fundo Municipal ficará vinculado diretamente à Secretaria Municipal Assistência Social,
tendo sua destinação liberada através de projetos, programas e atividades previstos no plano de ação
e aplicação aprovado pelo Conselho Municipal do Idoso.
§1º Será aberta conta bancária específica em instituição financeira oficial, sob a denominação “Fundo
Municipal do Idoso”, para movimentação dos recursos financeiros do Fundo, sendo elaborado,
mensalmente, balancete demonstrativo da receita e da despesa, que deverá ser publicado na
imprensa oficial, onde houver, ou dada ampla divulgação no caso de inexistência, após apresentação
e aprovação do Conselho Municipal do Idoso.
§2º A contabilidade do referido Fundo tem por objetivo evidenciar a sua situação financeira e
patrimonial, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.
§3º Caberá à Secretaria Municipal de Assistência Social gerir o Fundo Municipal do Idoso, sob a
orientação e controle do Conselho Municipal do Idoso, cabendo ao seu titular:
I - solicitar a política de aplicação dos recursos ao Conselho Municipal do Idoso;
II - submeter ao Conselho Municipal do Idoso demonstrativo contábil da movimentação financeira do
Fundo;
III - assinar cheques, ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo;
IV - outras atividades indispensáveis para o gerenciamento do Fundo.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 20 A primeira indicação dos representantes governamentais será feita pelos titulares das
respectivas Secretarias, no prazo de trinta dias após a publicação desta Lei.
Art. 21 O Conselho Municipal do Idoso elaborará o seu regimento interno, no prazo máximo de
sessenta dias a contar da data de sua instalação, o qual será aprovado por ato próprio, devidamente
publicado pela imprensa oficial, onde houver, e dada ampla divulgação.
Parágrafo único. O regimento interno disporá sobre o funcionamento do Conselho Municipal do
Idoso, das atribuições de seus membros, entre outros assuntos.
Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficam revogadas as disposições em
contrário.
Marliéria, 03 de junho de 2019.
GERALDO MAGELA BORGES DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
__________________________________________________________________________________
www.marlieria.mg.gov.br
Página | 15

Diário Oficial Eletrônico
Município de Marliéria – MG
Marliéria, 03 de Junho de 2019 – Diário Oficial Eletrônico
ANO VII/ Nº 080 – Lei Municipal 1016 de 18/07/2013.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2019
VIGÊNCIA: 03/06/2019 a 19/11/2019
VALOR MENSAL: R$ 2.411,98 (dois mil, quatrocentos e onze reais e noventa e oito centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.06.03.10.301.0120.2049 – 3.1.90.04.00 Ficha 230 Fonte 1.02.00 (Saúde)
OBJETO: Constitui objeto deste instrumento a prestação de serviços ao CONTRATANTE, pela
CONTRATADA, na função pública de ENFERMEIRO/UNIDADE I, considerando que a servidora efetiva
Mariana Drumond Peres encontra-se em Licença Maternidade.
PARTES:
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA - CNPJ/MF: 16.796.872/0001-48
CONTRATADO: THIAGO QUINTÃO LIMA
Assinado de forma digital por
GERALDO MAGELA BORGES DE
CASTRO:46413073691
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=Autenticado por PRODEMGE,
cn=GERALDO MAGELA BORGES DE
CASTRO:46413073691
Dados: 2019.06.03 16:21:34 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat: 11.0.6
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