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Diário Oficial
Coronel Fabriciano

Poder Executivo
Ano 2015 Coronel Fabriciano, segunda-feira, 20 de abril de 2015 Número 038

Em virtude do feriado de Tiradentes, o Diário Oficial 
não será publicado nos dias 21 e 22/04, terça e quarta-
feira. O Diário Oficial volta a ser publicado no dia 
23/04, quinta-feira.

COMUNICADO

ADMINIstrAçãO

Fabriciano informa ponto facultativo de Tiradentes

FABRICIANO - A Prefeitura de Fabriciano informa que, em 
virtude do Dia de Tiradentes, celebrado na próxima terça-
feira (21), será facultativo aos servidores públicos municipais 
o ponto da próxima segunda-feira (20). Conforme decreto 
5.173/2015, o funcionamento nas repartições públicas 
retorna, normalmente, na quarta-feira (22). 

Os atendimentos de urgência e emergência serão realizados 
pelo Hospital São Camilo. As ambulâncias vão funcionar em 
regime de plantão 24h. Em caso de alguma emergência, o 
morador deve ligar para o 192. O serviço de vigilância nos 
prédios públicos municipais e no cemitério será mantido.
 
Coleta de Lixo
Haverá interrupção nos serviços de coleta de lixo no feriado 
de Tiradentes (21). A coleta será normalizada na quarta-
feira (22). A orientação é que os moradores não coloquem 
lixo para fora das casas durante o feriado.
 
Defesa Civil
A Defesa Civil de Coronel Fabriciano também estará 
de plantão. Em caso de necessidade, basta ligar para o 
telefone (31) 9294-9463 (Irnac Valadares). As ocorrências 
também podem ser comunicadas ao Corpo de Bombeiros, 
no telefone 3846-7016, ou a Polícia Militar, pelo 190.

PREFEITURA DE CORONEL FABRICIANO/MG. Resultado 
Pregão 048/2015 – Processo 396/2015. Objeto: aquisição 
de eletrodomésticos, equipamentos de informática e 
bicicleta para premiar contribuintes do IPTU Premiado 2015, 
conforme Lei 3.510 de 07 de abril de 2010 e para atender 
a Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria Municipal 
de Administração. Recurso Próprio. A pregoeira suspende 
os itens 01, 04, 07, 08 e 10, e abre prazo para recurso nos 
termos da lei 10.520/02. Bruna Costa Silva. Pregoeira. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO. 
SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 065/2015 – 
Processo 497/2015, objeto a contratação de empresa 
especializada, sob regime de empreitada a preços unitários, 
dos serviços de limpeza urbana, compreendendo: Coleta 
de resíduo domiciliar e comercial com uso de caminhões da 
PMCF; coleta domiciliar e comercial com uso de caminhões 
basculantes (Áreas de difícil acesso); coleta seletiva; varrição 
manual de vias e logradouros públicos; varrição mecanizada 
de vias e logradouros públicos com utilização de varredeira 
autopropelida, locação e manutenção de contêiners em PEAD 
de 240 litros e lixeiras de 20 litros; limpeza e higienização de 
containers e lixeiras;  de 20 litros, fornecimento de equipe 
multitarefa para capina manual, roçada manual, limpeza 
manual de boca de lobo e pintura de meio fio, capina e 
roçada mecanizada; limpeza manual de córregos, limpeza 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO – 
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 146/15 
- PREGÃO Nº 056/15 – PROC. Nº 434/15 – MUNICÍPIO X M 
& L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – DO 
OBJETO: O objeto do presente contrato é a aquisição de 
lanches para atender à Secretaria Municipal de Saúde nos 
eventos do CASAM, atividades do programa DST/AIDS e 
para os servidores das UBS durante Capacitações/Reuniões e 
Campanhas. Recursos CAPII, DST/AIDS e PAB-FIX do Governo 
Federal. – VALOR GLOBAL: R$ 12.342,50 (doze mil trezentos 
e quarenta e dois reais e cinquenta centavos). – PRAZO: a 
vigência deste Contrato será até 31/12/2015, contados a partir 
da data de sua assinatura. – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
1010.10.0301.0030.2693 - Fonte 148.205- 3.3.90.39.00.00 
- Ficha 1602; 1010.10.0303.0030.2314 - Fonte 149.705- 
3.3.90.39.00.00 - Ficha 1630; 1010.10.0303.0030.2690 - Fonte 
150.249- 3.3.90.39.00.00 - Ficha 1707.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO – 
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 147/15 
- PREGÃO Nº 056/15 – PROC. Nº 434/15 – MUNICÍPIO X 
ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA. – DO OBJETO: 
O objeto do presente contrato é a aquisição de lanches 
para atender à Secretaria Municipal de Saúde nos eventos 
do CASAM, atividades do programa DST/AIDS e para 
os servidores das UBS durante Capacitações/Reuniões e 
Campanhas. Recursos CAPII, DST/AIDS e PAB-FIX do Governo 
Federal.– VALOR GLOBAL: R$ 22.027,70 (vinte e dois mil e 
vinte e sete reais e setenta centavos). – PRAZO: a vigência 
deste Contrato será até 31/12/2015, contados a partir da 
data de sua assinatura. – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 

sEtOr DE LICItAçÕEs

ExtrAtOs

mecanizada de boca de lobo; fornecimento de equipe para 
educação ambiental e administração local e coleta especial 
de resíduos domiciliares na área rural. Recurso próprio. 
Informamos que o processo encontra-se suspenso devido 
a empresa HARBOR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA, ter 
impugnado o edital e o município não ter tido tempo hábil 
para resposta. A nova data de abertura será dia 24/04/2015 
às 14h00min. Coronel Fabriciano, 17 de abril de 2015. 
Andréia Barros Pereira. Pregoeira.             

PREFEITURA DE CORONEL FABRICIANO/MG. Aviso Pregão 
Exclusivo ME/EPP/MEI 072/2015 – Processo 529/2015. Objeto: 
aquisição de materiais elétricos para serem utilizados na 
manutenção das escolas municipais, atendendo a Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura. Recursos: QSE, Brasil 
Carinhoso e Próprio. Abertura dia 12/05/2015, às 09h00min. 
O Edital poderá ser retirado no site www.fabriciano.mg.gov.
br ou repassado via e-mail mediante solicitação via FAX 
pelo telefone 31-3846-7077/7767. Andréia Barros Pereira. 
Pregoeira.

PREFEITURA DE CORONEL FABRICIANO/MG. RESULTADO 
da Tomada de Preços nº 004/15 - Processo nº 431/15. 
Objeto: contratação de 02(duas) motos baú, com condutor, 
ano de fabricação a partir de 2014, em bom estado de 
conservação, para prestar serviços na Secretaria Municipal 
de Saúde, fazendo entrega de medicamentos controlados, 
exames e outros nas residências e Unidades de Saúde do 
município, Recurso Pabfixo. A CPL informa aos interessados 
da Tomada de Preços nº 004/15, que a seguinte proponente 
saiu vencedora: MAURO CÉZAR MARCELINO DE ALMEIDA, 
referente ao item 01, ao valor global de R$ 19.065,60 e 
referente ao item 02, ao valor global de RS 19.065,60. 
Coronel Fabriciano, 17 de abril de 2015. Paulo Valadares da 
Silva. P/Presidente da CPL.

1010.10.0301.0030.2693 - Fonte 148.205- 3.3.90.39.00.00 
- Ficha 1602; 1010.10.0303.0030.2314 - Fonte 149.705- 
3.3.90.39.00.00 - Ficha 1630; 1010.10.0303.0030.2690 - Fonte 
150.249- 3.3.90.39.00.00 - Ficha 1707.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO – 
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 148/15 - 
PREGÃO Nº 055/15 – PROC. Nº 432/15 – MUNICÍPIO X CELSO 
MOACIR GOMES - EPP – DO OBJETO: O presente Contrato 
tem como objeto a aquisição de equipamentos de ginástica 
para a Academia ao Ar Livre em atendimento a Secretaria 
Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, com Recurso do 
Convênio nº 596/14. – VALOR GLOBAL: R$ 3.500,00 (três mil 
e quinhentos reais). – PRAZO: a vigência deste Contrato será 
até 31/12/2015, contados a partir da data de sua assinatura. 
– DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1202.27.0812.0010.1259 – 
Fonte 124.622 – 4.4.90.52.00.00 – Ficha 1958.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO – 
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 149/15 
- PREGÃO Nº 023/15 – PROC. Nº 234/15 – MUNICÍPIO X 
COMERCIAL MAILTON LTDA – DO OBJETO: O presente 
contrato tem como objeto a aquisição de kit’s de natalidade 
com o objetivo de atender a demanda de benefícios 
eventuais no Centro de Referência de Assistência Social – 
CRAS territórios I, II, III e IV em atendimento a Secretaria 
Municipal de Assistência Social. Recurso Piso Mineiro 
de Assistência Social. – VALOR GLOBAL: R$ 27.600,00 
(vinte e sete mil e seiscentos reais). – PRAZO: a vigência 
deste Contrato será até 31/12/2015, contados a partir da 
data de sua assinatura. – DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
0810.08.0244.0017.2712 – Fonte 156.575 – 3.3.90.30.00.00 
– Ficha 0890; 0810.08.0244.0014.2696 – Fonte 100.402 – 
3.3.90.30.00.00 – Ficha 0792.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO – 
EXTRATO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 
150/15 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/15, PROCESSO Nº 
499/15 – MUNICÍPIO X CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS 
DE CORONEL FABRICIANO – DO OBJETO: Constitui objeto 
do presente Contrato a locação de um imóvel localizado na 
Rua José Anastácio Franco, nº 78, (Térreo) Centro, Coronel 
Fabriciano, MG, para funcionamento da Secretaria Municipal 
de e Desenvolvimento Econômico e Turismo conforme Laudo 
de Vistoria anexo ao Processo. – VALOR GLOBAL: 18.000,00 
(dezoito mil reais). – PRAZO: a vigência deste Contrato é 
de 09 (nove) meses, iniciando-se em 10 de abril de 2015. – 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1301.11.0332.0028.2362 Fonte: 
100 100 - 3.3.90.39.00.00 - Ficha 1987.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO – 
EXTRATO DE OBRA Nº 156/15 - PROC. Nº 403/15 CARTA 
CONVITE Nº 010/15 – MUNICÍPIO X CONSTRUTORA 
ANDRADE E TEIXEIRA LTDA – DO OBJETO: O objeto do 
presente contrato é a contratação de empresa, por menor 
preço global e sob regime de empreitada global, com 
medições unitárias, com fornecimento de mão de obra, 
materiais e equipamentos para execução de obra de 
recomposição de erosão na Av. Dr. Rubens Siqueira Maia, no 
bairro Mangueiras, município de Coronel Fabriciano/MG, 
Recurso Próprio, conforme Planilha de Preços, Cronograma 
Físico Financeiro, Memória de Cálculos de Quantitativos, 
Memorial Descritivo, Critérios de Medições e Especificações 
Técnicas de Materiais e Equipamentos  e croqui. – VALOR 
GLOBAL: R$ 44.817,91 (quarenta e quatro mil oitocentos e 
dezessete reais e noventa e um centavos). – PRAZO: o prazo 
do contrato será de 90 (noventa) dias, a contar da data de 
recebimento da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado 
por iguais períodos nos termos da Lei Federal 8.666/93.  – 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 0702.04.0122.0031.2460 – 
Fonte 100.100 – 3.3.90.39.00.00 – Ficha 0514.
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LEI 3.991, DE 16 DE ABRIL DE 2015

“Autoriza o Poder Executivo a desenvolver ações de 
acompanhamento social, nas escolas de rede pública de 
ensino do município de Coronel Fabriciano”.

O Povo do Município de Coronel Fabriciano, por seus 
representantes na Câmara Municipal, APROVA. E eu, 
Prefeita Municipal, SANCIONO a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o poder executivo autorizado a desenvolver 
ações de acompanhamento social em escolas da rede 
pública de ensino do município de coronel Fabriciano.
 Parágrafo único. As ações de que se trata o caput deste 
artigo poderão ser implantadas no âmbito de programa 
governamental que tenha por objetivo o atendimento 
de alunos portadores de necessidades especiais, ou 
o-desenvolvimento social de jovens pertencentes 
a comunidades que apresentem baixo índice de 
desenvolvimento humano-IDH-ou vulnerabilidade sociais 
intensas.
 Art. 2º. As ações de acompanhamento social de que trata o 
art. 1º compreendem:
I - Realização de pesquisas de natureza socioeconômica e 
familiar para cadastramento da população escolar;
II - Elaboração e execução das atividades com vista a prevenir 
a evasão escolar, melhorar o desempenho e o rendimento 
do aluno, desenvolver o protagonismo juvenil e aprimorar 
o capital humano e social dos jovens;
III - Proposta, execução e avaliação de atividades que visem 
a prevenir a violência, o uso de drogas e o alcoolismo a 
disseminar informações sobre doenças infectocontagiosas e 
demais questões de saúde pública;
IV- Proposta execução e avaliação de atividades comunitárias 
de solidariedade.
  Art. 3º. São diretrizes para a execução das ações de 
acompanhamentos social:
I- Articulação entre os setores do município e demais entes 
federados, de forma a garantir a  eficácia das ações;
II- Articulação com instituições privadas, notadamente as de 
caráter assistencial e as organizações comunitárias locais.  
 Art. 4º. As ações de acompanhamento, típicas de profissões 
regulamentadas, deverão ser exercidas por profissionais 
legalmente habilitados.
Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.

Coronel Fabriciano, 16 de abril de 2015.
Rosângela Mendes Alves

PREFEITA MUNICIPAL

LEI 3.992, DE 16 DE ABRIL DE 2015

Altera a Lei Municipal 3.531/2010, que Dispõe sobre a 
Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança 
e do Adolescente e dá outras providências.

O Povo do Município de Coronel Fabriciano, por seus 
representantes na Câmara Municipal, APROVA, e eu, 
Prefeita Municipal, SANCIONO a seguinte Lei:

Art.1º. O artigo 28 da Lei 3.521, de 20 de maio de 2010, 
passa a viger com a seguinte redação:
Art. 28. O Conselho Tutelar é órgão permanente e 
autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente no 
Município, composto por 05 (cinco) membros efetivos e 
suplentes, para um mandato de 04 (quatro) anos, permitida 
uma recondução, mediante novo processo de escolha.
§1º - O processo de escolha dos membros do Conselho 
Tutelar ocorrerá no primeiro domingo do mês de outubro 
do ano subsequente ao da eleição para Presidente da 
República.

§2º -  A posse dos conselheiros tutelares ocorrerá no dia 10 
de janeiro do ano subsequente ao processo de escolha. 

§3º - Os conselheiros tutelares empossados no ano de 2013 
terão mandato estendido até a posse dos escolhidos no 
primeiro processo unificado, que ocorrerá no ano de 2015, 
nos termos desta lei e conforme disposto na Lei Federal nº 
12.696, de 25 de julho de 2012. 

§4º - O mandato dos conselheiros tutelares empossados 
no ano de 2013, cuja duração ficará prejudicada, não será 
computado para fins de participação no processo de escolha 
que ocorrerá em 2015.

§5º - No processo de escolha dos membros do Conselho 
Tutelar, é vedado ao candidato, doar, oferecer, prometer ou 
entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer 
natureza, inclusive brindes de pequeno valor.

Art.2º. Acrescente-se à Lei 3.521, de 20 de maio de 2010, o 
artigo 34A  e 34B, com a seguinte redação:

Art. 34A. A pedido do CMDCA, convocar-se-á o conselheiro 
tutelar suplente, observada a ordem de votação, nos 
seguintes casos:
I – imediatamente, depois de comunicada ao Chefe do 
Poder Executivo e devidamente deferida, quaisquer das 
licenças a que fazem jus os conselheiros tutelares; 
II – no caso de renúncia do conselheiro tutelar titular;
III – no caso de suspensão ou perda do mandato;
IV – no caso de gozo de férias anuais.
Art. 34B. O suplente de conselheiro tutelar, quando 
substituir o conselheiro titular, nas hipóteses previstas no 
artigo anterior, perceberá vencimentos proporcionais aos 
dias trabalhados e os direitos decorrentes do exercício 
provisório do cargo, sem prejuízo da remuneração dos 
titulares, quando em gozo de licença ou do recesso anual. 
§1º - No caso de convocação para exercício definitivo 
da função de conselheiro tutelar, observada a ordem de 
votação, o suplente deverá tomar posse ou renunciar 
expressamente ao mandato, devendo, no caso de renúncia, 
serem convocados os suplentes subsequentes.

§2º - No caso de convocação para exercício temporário da 
função de conselheiro tutelar, será facultado ao primeiro 
suplente convocado tomar ou não posse, tornando-se, 
no entanto, obrigatório ao primeiro suplente em caso de 
recusa de todos os suplentes subsequentes.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º. Ficam revogados os §§1º e 3º do art. 34 da Lei 3.521, 
de 20 de maio de 2010.

Coronel Fabriciano, 16 de abril de 2015.
Rosângela Mendes Alves

PREFEITA MUNICIPAL

LEI 3.993, DE 16 DE ABRIL DE 2015

Dispõe sobre as regras para concessão de passe Livre 
de transporte coletivo Municipal para as pessoas com 
deficiência e dá outras providências.

O Povo do Município de Coronel Fabriciano, por seus 
representantes na Câmara Municipal, APROVA, e eu, 
Prefeita Municipal, SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1º. Esta lei regulamenta a concessão de passe livre 
para as pessoas com deficiência e seus acompanhantes no 
transporte coletivo municipal.

Art. 2°. Para os fins desta lei, considera-se:

I - deficiência física: alteração completa ou parcial de 
um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física, apresentando-se 
sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 
hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência 
de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 
deformidade congênita ou adquirida, excetuando as 
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções; 

II - deficiência sensorial auditiva: perda bilateral, parcial ou 
total de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 
audiograma nas frequências de 500Hz, 1000Hz, 2.000Hz e 
3.000Hz; 

III - deficiência sensorial visual: cegueira, na qual a acuidade 
visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com 
a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa 
acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da 
medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60°; ou a ocorrência simultânea de quaisquer 
das condições anteriores;

IV - deficiência mental: funcionamento intelectual 
significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou 
mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:

a) comunicação;
b) cuidado pessoa;
c) habilidades sociais;
d) utilização dos recursos da comunidade;
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer; e
h) trabalho;

V - deficiência múltipla: associação de duas ou mais 

deficiências, cuja combinação acarrete comprometimento 
no desenvolvimento global e desempenho funcional da 
pessoa e que não podem ser atendidas em uma só área de 
deficiência.

VI - Cartão Eletrônico de Mobilidade: destinado a pessoas 
com deficiência que necessitem ou não de acompanhante e 
que possam ou não transpor a roleta dos ônibus. 

Art. 3°. Terão direito à concessão do Cartão Eletrônico de 
Mobilidade as pessoas com deficiência que se enquadrarem 
nas categorias definidas no artigo anterior, que deverão 
ser comprovadas através de laudo médico pericial, e que 
possuírem renda familiar correspondente a 03 (três) salários 
mínimos ou per capita familiar equivalente a ½ (meio) 
salário mínimo.

Parágrafo único - Poderá ser concedido o Cartão Eletrônico 
de Mobilidade, a depender do laudo médico pericial, para 
até dois acompanhantes para cada beneficiário, nos casos em 
que o titular do benefício necessite de apoio intermitente 
de outra pessoa para fazer seus deslocamentos, se limitando 
a um acompanhante por viagem.

Art. 4º - Para fins de requerimento ou renovação do Cartão 
Eletrônico de Mobilidade, as pessoas que se enquadrarem 
nas categorias especificadas no artigo 2º desta lei deverão 
apresentar os seguintes documentos:

I - laudo médico pericial emitido por profissional médico 
especializado, servidor do Município de Coronel Fabriciano, 
ou por este credenciado;

II - comprovante de que reside no Município de Coronel 
Fabriciano há mais de 06 (seis) meses;
  
III - comprovantes da renda, conforme estipulado no art. 3º 
desta lei;

IV - documentos pessoais do requerente, membros da 
família e acompanhantes;

Parágrafo Único: É vedado à concessão do Cartão Eletrônico 
de Mobilidade ao cidadão q que possuir qualquer outro 
tipo de subsídio para fins de locomoção no Município. 

rt. 5°. O cadastramento, habilitação e acompanhamento da 
concessão do recebimento do benefício de que trata esta 
lei, serão realizados pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social, que, atendidas as condições aqui estabelecidas, 
emitirá autorização à concessionária do serviço de 
transporte público municipal para confecção do Cartão 
Eletrônico de Mobilidade, acompanhado do respectivo 
laudo médico pericial, previsto no art. 3°desta lei. 

Art. 6º. No caso da não concessão do Cartão Eletrônico 
de Mobilidade, o usuário, por si ou por seu representante 
poderá interpor recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
a contar do conhecimento da negativa, à Comissão Especial 
de Recursos, que será constituída por ato da Prefeita 
Municipal.
 
Parágrafo único - A Comissão Especial de Recursos deverá 
ser constituída por 03 (três) representantes, sendo 01 (um) 
representante do Poder Executivo, 01 (um) representante 
da Concessionária de Serviço de Transporte Coletivo e 01 
(um) representante do Conselho Municipal da Pessoa com 
Deficiência.

Art. 7°. A utilização indevida do Cartão Eletrônico de 
Mobilidade pelo titular, acompanhante e por terceiros, 
sujeitará o infrator às seguintes penalidades: 

I - advertência escrita;
II - suspensão do benefício pelo prazo de 30 (trinta) dias;
III - cassação do benefício.

Art. 8°. A fiscalização da correta utilização do Cartão 
Eletrônico de Mobilidade competirá aos servidores públicos 
municipais designados para este fim e aos funcionários da 
concessionária do serviço de transporte público municipal.

Art. 9°. Todos os usuários do Cartão Eletrônico de 
Mobilidade, inclusive aqueles que não transporem a 
roleta, deverão validá-lo nos equipamentos de validação 
eletrônica, localizados no interior dos ônibus.

Parágrafo único - Nos casos em que o usuário do Cartão 
Eletrônico de Mobilidade não puder, por algum motivo, 
validá-lo pessoalmente, o mesmo deverá ser validado por 
funcionário da concessionária.

Art. 10. Aqueles que já exercem os direitos estabelecidos 
na Lei 2.952, de 19 de setembro de 2001, terão o prazo de 
90 (noventa) dias para passarem por perícia médica para 

LEIs
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revalidação da avaliação pericial, sob pena de cancelamento 
do benefício.

Art. 11. A concessionária do serviço de transporte público 
municipal deverá enviar relatório semestral de utilização 
do Cartão Eletrônico de Mobilidade à Secretaria Municipal 
de Assistência Social, do qual constará o quantitativo e o 
número de utilizações do transporte pelos usuários.

Art. 12.  Todos os ônibus terão que afixar ou pintar o símbolo 
internacional das pessoas com deficiência, de modo visível e 
próximo aos lugares reservados. 

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário, em 
especial as Leis 2.400, de 02 de setembro 1993, 2.706, de 18 
de novembro de 1997, e 2.952, de 19 de setembro de 2001.

Coronel Fabriciano, 16 de abril de 2015.
Rosângela Mendes Alves

PREFEITA MUNICIPAL

LEI 3.995, DE 16 DE ABRIL DE 2015

Autoriza o Município a doar e ou regulariza áreas 
remanescentes que menciona e dá outras providências.

 O Povo do Município de Coronel Fabriciano, por seus 
representantes na câmara Municipal, APROVA, E EU, 
PREFEITA MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte Lei: 

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a doar as áreas 
remanescentes, de propriedade do município de Coronel 
Fabriciano, localizadas no prolongamento da Rua Roldão 
Alves Torres no bairro São Geraldo, conforme plantas de 
situação anexas, partes integrantes desta lei. 
 
Art. 2°. As áreas a que se refere o artigo anterior serão 
doadas aos posseiros abaixo discriminadas ou a seus 
herdeiros ou sucessores, possuindo as seguintes dimensões, 
conforme croqui anexo.

I - área a ser doada à Diocese de Itabira, Paróquia de Santo 
Antônio:
a) área A – área de 1.923,07m² com frente para a Roldão 
Alves Torres

II – áreas a serem doadas a Maria Geralda da Silva e seu 
marido, Sebastião Luís da Silva:

a) área B - área de 260,19 m², com frente para a Rua Alípio 
José da Silva;
b) área B1 - área de 455,72 m² com frente com a Rua Roldão 
Alves Torres

III - áreas a serem doadas a Amarildo Ferreira Lopes e sua 
mulher, Marileudes Mendes Lopes:

a) área C - área de 372,66m², com frente para a Rua Alípio 
José da Silva;
b) área C1 - área de 375,59m² com frente com a Rua Roldão 
Alves Torres

IV - áreas a serem doadas a Maria Antônia Silveira Costa e 
Adilson Silveira Bicalho:

a) Área D – Área de 414,26m² com frente para a Rua Alípio 
Jose da Silva

b) Área D1- Área de 794,11m² com frente para a Rua Roldão 
Alves Torres 
V - áreas a serem doadas a Maria José Bicalho:

a) área E– Área de 709,82m² com frente para a Rua Alípio 
Jose da Silva

b) área E1- Área de 1.417,59m² com frente para a Rua 
Roldão Alves Torres

VI - áreas a serem doadas a João Eustáquio Duarte e sua 
mulher, Rita Magalhães Duarte:

a) área F - área de 415,54m², com frente para a Rua Alípio 
José da Silva;

b) área F1 - área de 764,44m² com frente com a Rua Roldão 
Alves Torres

VII - áreas a serem doadas a Luíza Amélia Rodrigues:

a) área G – Área de 303,79m² com frente para a Rua Alípio 
Jose da Silva

b) área G1- Área de 476,02m² com frente para a Rua Roldão 

Alves Torres

VIII - áreas a serem doadas a Joaquim Manoel Filho e sua 
mulher, Maria Eugênia Leal: 

a) área H – área de 292,59 m² com frente para a Rua Alípio 
Jose da Silva

b) área H1- área de 532,54m² com frente para a Rua Roldão 
Alves Torres

IX - áreas a serem doadas a Ana Maria Alves Torres e seu 
marido, José Ferreira Torres, e Rosemeire da Penha Alves 
Oliveira e seu marido, Claudionei Marcos de Oliveira:

a) área I – Área de 483,36m² com frente para a Rua Alípio 
Jose da Silva

b) área I1- Área de 1.772,11m² com frente para a Rua Roldão 
Alves Torres

X - áreas a serem doadas a José Ferreira Torres e Conceição 
Imaculada de Araújo: 

a) área J – Área de 549,73m² com frente para a Rua Alípio 
Jose da Silva

b) área J1- Área de 1.138,25m² com frente para a Rua 
Roldão Alves Torres

XI - área a ser doadas a Valdeci Correa e sua mulher, Maria 
Lúcia Gomes, e a José Raimundo Gomes, Gerson Correa 
Gomes, Denilson Correia Gomes e Daniel Correa Gomes:
 
a) área L – Área de 326,17m² com frente para a Rua Alípio 
Jose da Silva

XII - área a serem doadas a José Teodoro da Silva:

a) área M - área de 2.328,23 m², com frente para a Rua 
Alípio José da Silva;

b) área M1 - área de 5.790,27m² com frente com a Rua 
Roldão Alves Torres

Art. 3° Fica o Município autorizado a regularizar as áreas 
remanescentes, a saber:

I - área A1, como 119,79 m², de propriedade da Diocese de 
Itabira, Paróquia de Santo Antônio; 

II – área K de 822,71 m² frente para a Rua Alípio Jose da 
Silva, e área K1, medindo 3.508,44 m² com frente para a 
Roldão Alves Torres, ambas de propriedade de Joaquim 
Francisco da Silva.

Art. 4º. Fica o município autorizado a realizar adaptações 
e alterações nos levantamentos das áreas de que trata este 
projeto, quando necessário para viabilizar a doação e ou 
regularização de áreas no prolongamento da Rua Roldão 
Alves Torres.

Art. 5°. O município fica autorizado a custear todas as 
despesas relativas à doação e ou regularização das áreas 
mencionadas nesta lei, independentemente da modalidade 
a ser adotada.

Art. 6°. A Secretaria Municipal de Ordenação Urbana será 
responsável pela regularização dos imóveis mencionados 
nesta lei, devendo, para tanto, estabelecer os procedimentos 
necessários, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar de sua 
publicação.

Art. 7°. As despesas decorrentes desta lei correão a conta 
das dotações orçamentarias consignada no orçamento 
municipal para o exercício de 2015. 
 Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.
 

Coronel Fabriciano, 16 de abril de 2015.
Rosângela Mendes Alves

PREFEITA MUNICIPAL

LEI 3.996, DE 16 DE ABRIL DE 2015

Cria Função Gratificada de Supervisor de Agente Sanitário, 
estabelece gratificações e vencimentos para agentes 
sanitários, revoga a Lei 3.377/2007 e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Coronel Fabriciano, por seus 
representantes, APROVA, e eu, Prefeita Municipal, 
SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1°. Ficam criadas no quadro dos servidores do município 

06 (seis) funções gratificadas de Supervisor de Agentes 
Sanitários.
 
Parágrafo único. As funções gratificadas a que se refere o 
caput, somente poderão ser exercidas por servidor detentor 
de cargo de provimento efetivo de Agente Sanitário. 

Art. 2°. Fica garantida aos servidores que forem nomeados 
para exercer as funções gratificadas de Supervisor de 
Agentes Sanitários, uma gratificação de 35% (trinta e cinco 
por cento), calculada sobre o vencimento base. 

Parágrafo único. A gratificação descrita no caput deste 
artigo, não poderá ser incorporada ao vencimento base.

Art. 3°.  O servidor nomeado para exercer a função 
gratificada de Supervisor de Agentes Sanitários, dentro 
de sua carga horária diária, e sua área de atuação, deverá 
cumprir as seguintes atribuições: 

I – planejar e organizar as atividades de campo dos Agentes 
Sanitários;
II - coordenar e inspecionar as atividades de campo realizadas 
pelos agentes sanitários para controle e erradicação de 
zoonoses e doenças endêmicas;
III – responsabilizar-se pelo acompanhamento das equipes 
de campo, respeitando o zoneamento do município 
proposto pela Coordenação de Vigilância Sanitária e 
Controle de Zoonoses;
IV – realizar visitas periódicas nos domicílios e pontos 
estratégicos sob sua responsabilidade para realizar inspeção 
in loco das atividades dos Agentes Sanitários;
V – promover e coordenar ações de educação para saúde e 
de mobilização social com abordagem para as zoonoses e 
doenças endêmicas da região;
VI – zelar pelos equipamentos e instrumentos de trabalho;
VII – seguir as normas de higiene e segurança do trabalho;
VIII – garantir o cumprimento das metas estabelecidas pelo 
Plano Nacional de Controle da Dengue e 
IX - outras tarefas correlatas. 
 
Art. 4º. Aos agentes sanitários, que não exercem a função 
gratificada de supervisor, fica assegurada gratificação de 
15% (quinze por cento) sobre o vencimento base, desde 
que no efetivo exercício da função. 
grafo único. A gratificação descrita no caput deste artigo, 
não poderá ser incorporada ao vencimento base.

Art. 5º. Os vencimentos dos cargos de agente sanitário I e 
II são os especificados na tabela constante do anexo único 
desta lei, para uma jornada semanal de 40 (quarenta) 
horas, ficando assegurado o pagamento proporcional aos 
servidores com jornada inferior. 

Art. 6º. Os agentes sanitários que cumprem jornada 
semanal de trabalho de 30 (trinta) horas terão o prazo de 
30 (trinta) dias para optarem pela jornada de trabalho de 40 
(quarenta) horas semanais, a contar da data de publicação 
desta lei.

Art. 7º. Os servidores ocupantes do cargo de agente 
sanitário I serão enquadrados no nível A, grau I, da tabela 
constante do anexo I desta lei e os ocupantes do cargo de 
agente sanitário II serão enquadrados no nível B, grau I, da 
mesma tabela. 

Art. 8º. O reajuste dos vencimentos dos agentes sanitários 
acompanhará o reajuste do piso salarial dos agentes de 
combate à endemia, fixado pela Lei Federal n.º 12.994, de 
17 de junho de 2014. 

Art. 9º. A contagem de prazo para a concessão de promoção 
e progressão dos agentes sanitários I e II, em razão do 
reenquadramento de que trata o artigo 7º, passará a contar 
a partir da publicação desta lei, observado o tempo de 
carreira de cada servidor.

Art. 10. Fica o Poder Executivo municipal autorizado a 
proceder ao pagamento referente à diferença dos valores 
não recebidos pelos agentes sanitários, em 01 (uma) parcela, 
a ser paga no  mês de  abril de 2015.

Art. 11. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta 
de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 18 de junho de 2014.

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário, em especial 
a Lei 3.377, de 20 de setembro de 2007.  

Coronel Fabriciano, 16 de abril de 2015.
Rosângela Mendes Alves

PREFEITA MUNICIPAL
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LEI 3.996, DE 16 DE ABRIL DE 2015

Cria Função Gratificada de Supervisor de Agente Sanitário, 
estabelece gratificações e vencimentos para agentes sanitá-
rios, revoga a Lei 3.377/2007 e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Coronel Fabriciano, por seus repre-
sentantes, APROVA e eu, Prefeita Municipal, SANCIONO a 
seguinte Lei:

Art. 1°. Ficam criadas no quadro dos servidores do municí-
pio 06 (seis) funções gratificadas de Supervisor de Agentes 
Sanitários.
 
Parágrafo único. As funções gratificadas a que se refere o 
caput, somente poderão ser exercidas por servidor detentor 
de cargo de provimento efetivo de Agente Sanitário. 

Art. 2°. Fica garantida aos servidores que forem nomeados 
para exercer as funções gratificadas de Supervisor de Agen-
tes Sanitários, uma gratificação de 35% (trinta e cinco por 
cento), calculada sobre o vencimento base. 

Parágrafo único. A gratificação descrita no caput deste arti-
go, não poderá ser incorporada ao vencimento base.

Art. 3°.  O servidor nomeado para exercer a função grati-
ficada de Supervisor de Agentes Sanitários, dentro de sua 
carga horária diária, e sua área de atuação, deverá cumprir 
as seguintes atribuições: 

I – planejar e organizar as atividades de campo dos Agentes 
Sanitários;
II - coordenar e inspecionar as atividades de campo realiza-
das pelos agentes sanitários para controle e erradicação de 
zoonoses e doenças endêmicas;

III – responsabilizar-se pelo acompanhamento das equipes 
de campo, respeitando o zoneamento do município propos-
to pela Coordenação de Vigilância Sanitária e Controle de 
Zoonoses;
IV – realizar visitas periódicas nos domicílios e pontos estra-
tégicos sob sua responsabilidade para realizar inspeção in 
loco das atividades dos Agentes Sanitários;
V – promover e coordenar ações de educação para saúde e 
de mobilização social com abordagem para as zoonoses e 
doenças endêmicas da região;
VI – zelar pelos equipamentos e instrumentos de trabalho;
VII – seguir as normas de higiene e segurança do trabalho;
VIII – garantir o cumprimento das metas estabelecidas pelo 
Plano Nacional de Controle da Dengue e 
IX - outras tarefas correlatas. 
 
Art. 4º. Aos agentes sanitários, que não exercem a função 
gratificada de supervisor, fica assegurada gratificação de 
15% (quinze por cento) sobre o vencimento base, desde 
que no efetivo exercício da função. 
grafo único. A gratificação descrita no caput deste artigo, 
não poderá ser incorporada ao vencimento base.

Art. 5º. Os vencimentos dos cargos de agente sanitário I e 
II são os especificados na tabela constante do anexo único 
desta lei, para uma jornada semanal de 40 (quarenta) horas, 
ficando assegurado o pagamento proporcional aos servido-
res com jornada inferior. 

Art. 6º. Os agentes sanitários que cumprem jornada sema-
nal de trabalho de 30 (trinta) horas terão o prazo de 30 
(trinta) dias para optarem pela jornada de trabalho de 40 
(quarenta) horas semanais, a contar da data de publicação 
desta lei.

Art. 7º. Os servidores ocupantes do cargo de agente sa-

nitário I serão enquadrados no nível A, grau I, da tabela 
constante do anexo I desta lei e os ocupantes do cargo de 
agente sanitário II serão enquadrados no nível B, grau I, da 
mesma tabela. 

Art. 8º. O reajuste dos vencimentos dos agentes sanitários 
acompanhará o reajuste do piso salarial dos agentes de 
combate à endemia, fixado pela Lei Federal n.º 12.994, de 
17 de junho de 2014. 

Art. 9º. A contagem de prazo para a concessão de promo-
ção e progressão dos agentes sanitários I e II, em razão do 
reenquadramento de que trata o artigo 7º, passará a contar 
a partir da publicação desta lei, observado o tempo de car-
reira de cada servidor.

Art. 10. Fica o Poder Executivo municipal autorizado a pro-
ceder ao pagamento referente à diferença dos valores não 
recebidos pelos agentes sanitários, em 01 (uma) parcela, a 
ser paga no  mês de  abril de 2015.

Art. 11. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta 
de dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 18 de junho de 2014.

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário, em espe-
cial a Lei 3.377, de 20 de setembro de 2007.  

Coronel Fabriciano, 16 de abril de 2015.
Rosângela Mendes Alves

PREFEITA MUNICIPAL

LEI 3.996, DE 16 DE ABRIL DE 2015
Anexo Único

TABELA JANEIRO/2015 - 40 Horas semanais

GRAUS

 NÍVEIS
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

A  1.014,00  1.044,42  1.075,75  1.108,03  1.141,27  1.175,50  1.210,77  1.247,09  1.284,50  1.323,04  1.362,73  1.403,61  1.445,72   1.489,09 
B  1.064,70  1.096,64  1.129,54  1.163,43  1.198,33  1.234,28  1.271,31  1.309,45  1.348,73  1.389,19  1.430,87  1.473,79  1.518,01   1.563,55 

TABELA JANEIRO/2015 - 30 Horas semanais 
 

GRAUS

 NÍVEIS
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

A      788,00      811,64      835,99      861,07      886,90      913,51      940,91      969,14      998,21  1.028,16  1.059,01  1.090,78  1.123,50   1.157,20 
B      798,25      822,20      846,86      872,27      898,44      925,39      953,15      981,75  1.011,20  1.041,54  1.072,78  1.104,96  1.138,11   1.172,26 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 027/2015 

A Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano, através do Departamento de Gestão de Pessoas, convoca o(s) candidato(s) descrito(s) abaixo, APROVADO(S) no PROCESSO SELETIVO SIM-
PLIFICADO/2014 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, para comparecer (em) a este Departamento, no prazo de 48 HORAS, a contar do dia de recebimento da carta de 
convocação, sob pena de ser(em) considerado(s) desistente(s).

CANDIDATO CARGO CLASSIFICAÇÃO

Marlene Duarte Gomes Pinto ASE-AUXILIAR DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO 64º

Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano, 16 de abril de 2015.
Elizabeth Cristina das G. Marques Martins

Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas

EDItAL

LEI 3.996, DE 16 DE ABRIL DE 2015
Anexo Único

TABELA JANEIRO/2015 - 40 Horas semanais
GRAUS

 NÍVEIS
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

A  1.014,00  1.044,42  1.075,75  1.108,03  1.141,27  1.175,50  1.210,77  1.247,09  1.284,50  1.323,04  1.362,73  1.403,61  1.445,72   1.489,09 
B  1.064,70  1.096,64  1.129,54  1.163,43  1.198,33  1.234,28  1.271,31  1.309,45  1.348,73  1.389,19  1.430,87  1.473,79  1.518,01   1.563,55 

TABELA JANEIRO/2015 - 30 Horas semanais 

GRAUS

 NÍVEIS
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

A      788,00      811,64      835,99      861,07      886,90      913,51      940,91      969,14      998,21  1.028,16  1.059,01  1.090,78  1.123,50   1.157,20 
B      798,25      822,20      846,86      872,27      898,44      925,39      953,15      981,75  1.011,20  1.041,54  1.072,78  1.104,96  1.138,11   1.172,26 
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