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DIÁRIO DO EXECUTIVO 
 
 

                            LEI Nº 332 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 

“Dispõe sobre a criação dos cargos de Psicólogo 

e Assistente Social no Anexo I, a criação de 

novos cargos de Professor PEB-1 , Servente 

Escolar, altera o Anexo I, III e IV da Lei 

Complementar Nº 232 de 07 de março de 2016, e 

dá outras providências”. 

 
 

A Câmara Municipal de CANTAGALO, Estado de Minas Gerais, por seus 

representantes legais, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

ART. 1º - Fica criado no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério 

Público Municipal de Cantagalo/MG, instituído pela Lei Complementar Municipal 

Nº 232 de março de 2016, 01 (um) cargo de Psicólogo e 01 (um) cargo 

Assistente Social. 

 

§ 1º - Em razão do disposto neste artigo, o Anexo I, III e IV da Lei Complementar 

Municipal Nº 232 de março de 2016, passa vigorar acrescido dos cargos de 

Psicólogo e Assistente Social, com as atribuições e formação definidas no Anexo 

I desta Lei. 

 

Parágrafo único. A atuação do Assistente social e do Psicólogo, no âmbito da 

Rede Pública de Educação Básica dar-se-ão na observância das Leis, 

Regulamentações, instrumentais teóricos e metodológicos do Serviço Social e 
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da Psicologia. 

 

Art. 2º - Ficam criados 20 (vinte) novos cargos Professor PEB-I, alterando-se 

o ANEXO I. 

 

Art. 3º - Ficam criados 05 (cinco) novos cargos de Servente Escolar, 

alterando-se o ANEXO I. 

 

ART. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei Complementar 

correrão à conta de dotações consignadas no orçamento e de créditos 

adicionados suplementares que se fizerem necessários, sendo que as despesas 

relacionadas à criação de cargos públicos para Psicólogos e Assistentes Sociais 

serão efetuadas em regime de colaboração com o Estado de Minas Gerais, 

distrito Federal ou União.  

 Parágrafo único. O financiamento de que trata o caput deste artigo será feito 

mediante o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, conforme disposto no 

Artigo 26, Inciso II, da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020. As  

 

Art. 5º  -   Os referidos profissionais serão nomeados após aprovação em 

concurso público conforme regras estatutárias e comprovação de regularidade 

do respectivo Conselho Profissional. 

Art. 6º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Prefeitura Municipal de CANTAGALO/MG, 03 de fevereiro  de 2022. 

 

 

 

 

_____________________________________ 
ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ COSTA 
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PREFEITO MUNICIPAL 
CANTAGALO/MG 

ANEXO I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRELAÇÃO DE CLASSES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DO 

QUADRO ÚNICO DO MAGISTÉRIO: CARREIRA EDUCAÇÃO 

 

CLASSES DE CARGOS Nº DE VAGAS 

ESCRITURÁRIO ESCOLAR 03 

NUTRICIONISTA 01 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 02 

COORDENADOR DE PROGRAMAS 

EDUCACIONAIS 

01 

SUPERVISOR EDUCACIONAL 02 

PROFESSOR – PEB I – 

EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL E 

ANOS INICIAIS 

23 

PROFESSOR – PEB I A – 

EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL E 

ANOS INICIAIS E REGENTE DE 

TURMA 

58 

SERVENTE ESCOLAR  47 

PSICOPEDAGO 01 
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PSICÓLOGO 01 

ASSISTENCIA SOCIAL  01 

EDUCADOR FÍSICO 01 

 

ANEXO III 

 

DENOMINAÇÃO NÍVEL/GRAU VENC. QUANT. VALOR 

TOTAL 

PSICÓLOGO PE-4 R$1.601,73 01 R$1.601,73 

ASSISTENTE 

SOCIAL 

PE-4 R$1.601,73 01 R$1.601,73 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 
 
 

DESCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS HABILITAÇÃO/ 

ESCOLARIDADE EXIGIDA. 

 

Secretaria Municipal: Secretaria Municipal de Educação. 

Cargo: Psicólogo – SP: Suporte Pedagógico. 

Escolaridade: Licenciatura ou bacharelado em Psicologia. 

Funções: 

I - Subsidiar a elaboração de projetos pedagógicos, planos e estratégias a 

partir de conhecimentos da Psicologia do desenvolvimento e da 

aprendizagem;  

 

II - Participar da elaboração, execução e avaliação de políticas públicas 
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voltadas à educação; 

 

III - contribuir para a promoção dos processos de aprendizagem, buscando, 

juntamente com as equipes pedagógicas, garantir o direito a inclusão de todas 

as crianças e adolescentes; 

IV - Orientar nos casos de dificuldades nos processos de escolarização; 

orientações para regulamentação da Lei 13.935/2019 - versão 2021. 

 

V - Realizar avaliação psicológica ante as necessidades específicas 

identificadas no processo ensino-aprendizado; 

 

VI - Auxiliar equipes da rede pública de educação básica na integração  

Comunitária entre a escola, o estudante e a família; 

 

VII - contribuir na formação continuada de profissionais da educação; 

  

VIII - participar da elaboração de projetos de educação e orientação 

profissional;  

 

IX - Contribuir em programas e projetos desenvolvidos na escola;  

X - Promover relações colaborativas no âmbito da equipe multiprofissional e 

entre a escola e a comunidade; 

XI - Colaborar com ações de enfrentamento à violência e aos preconceitos na 

escola; 

XII - Propor articulação intersetorial no território, visando à integralidade de 

atendimento ao município, o apoio às Unidades Educacionais e o 

fortalecimento da Rede de Proteção Social;  

 

XIII - Promover ações voltadas à escolarização do público da educação 

especial;  

 

XIV - Promover ações de acessibilidade; 
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XV - Propor ações, juntamente com professores, pedagogos, alunos e pais, 

funcionários técnico-administrativos e serviços gerais e a sociedade de forma 

ampla, visando a melhorias nas condições de ensino, considerando a estrutura 

física das escolas, o desenvolvimento da prática docente, a qualidade do 

ensino, entre outras condições objetivas que permeiam o ensinar e o aprender; 

 

XVI - Avaliar condições sócio-históricas presentes na transmissão e 

apropriação de conhecimentos. 

 

 

Carga Horária: 30 horas semanais a saber: 

➢ 20(vinte) horas semanais destinadas à descrição detalhada, cumprida 

na Instituição de Ensino. 

➢ 4(quatro) horas/aulas semanais em local de livre escolha do 

profissional. 

➢ 3(três) horas para Planejamento, elaboração e avaliação das 

atividades/projetos. 

➢ 2(duas) horas para o trabalho coletivo de acordo com a necessidade da 

Instituição de Ensino. 

➢ 1(uma) hora semanal para reuniões cumpridas na instituição de ensino. 

 

Forma de Provimento: Concurso Público. 

 

 

DESCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS HABILITAÇÃO/ 

ESCOLARIDADE EXIGIDA. 

 

Secretaria Municipal: Secretaria Municipal de Educação. 

Cargo: Assistente Social – SP: Suporte Pedagógico. 

Escolaridade: bacharelado em Assistência Social. 
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Funções: 

I - Contribuir com o direito à educação, bem como o direito ao acesso e 

permanência na escola com a finalidade da formação dos estudantes para o 

exercício da cidadania, preparação para o trabalho e sua participação na 

sociedade; orientações para regulamentação da Lei 13.935/2019 - versão 

2021. 

 

II - Subsidiar a elaboração de projetos pedagógicos, planos e estratégias, a 

partir de conhecimentos de políticas sociais, bem como do exercício e da 

defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade; 

 

III - Contribuir para a garantia da qualidade dos serviços aos estudantes, 

garantindo o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente, contribuindo 

assim para sua formação, como sujeitos de direitos; 

 

IV - Participar da elaboração, execução e avaliação de políticas públicas 

voltadas à educação; 

 

V - Contribuir no processo de ensino-aprendizagem de modo a assegurar a 

universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e 

políticas sociais, bem como sua gestão democrática; 

 

VI - Contribuir no fortalecimento da relação da escola com a família e a 

comunidade, na perspectiva de ampliar a sua participação na escola; 

 

VII - Aprimorar a relação entre a escola, a família e a comunidade de modo a 

promover a eliminação de todas as formas de preconceito; 

 

VIII - Intervir e orientar situações de dificuldades no processo de ensino-

aprendizagem, evasão escolar, atendimento educacional especializado; 

 

IX - Contribuir com o processo de inclusão e permanência dos alunos com 
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necessidades educativas especiais na perspectiva da inclusão escolar; 

 

X - Criar estratégias de intervenção frente a impasses e dificuldades escolares 

que se apresentam a partir de situações de violência, uso abusivo de drogas, 

gravidez na adolescência, assim como situações de risco, reflexos da questão 

social que perpassam o cotidiano escolar; 

 

XI - Atuar junto às famílias no enfrentamento das situações de ameaça, 

violação e não acesso aos direitos humanos e sociais, como a própria 

educação; 

 

XII - Favorecer o processo de inclusão e permanência do estudante com 

necessidades educativas especiais; 

 

XIII - Participar de ações que promovam a acessibilidade; 

XIV - Fortalecer e articular parcerias com as equipes dos Conselhos Tutelares, 

CRAS, CREAS, unidades de saúde, movimentos sociais dentre outras 

instituições, além de espaços de controle social para viabilizar o atendimento 

e acompanhamento integral dos estudantes; 

 

XV - Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da 

permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de 

transferência de renda; 

 

XVI - Viabilizar o acesso a programas, projetos, serviços e benefícios sociais 

aos estudantes e suas famílias por meio de rede intersetorial no território, 

fortalecendo a permanência escolar; 

 

XVII - Realizar assessoria técnica junto à gestão escolar, bem como participar 

dos espaços coletivos de decisões; 

 

XVIII - Contribuir em programas, projetos e ações desenvolvidos na escola que 
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se relacionem com a área de atuação; 

 

XIX - Contribuir na formação continuada de profissionais da rede pública de 

educação básica. 

 

 

Carga Horária: 30 horas semanais a saber: 

➢ 20(vinte) horas semanais destinadas à descrição detalhada, cumprida 

na Instituição de Ensino. 

➢ 4(quatro) horas/aulas semanais em local de livre escolha do 

profissional. 

➢ 3(três) horas para Planejamento, elaboração e avaliação das 

atividades/projetos. 

➢ 2(duas) horas para o trabalho coletivo de acordo com a necessidade da 

Instituição de Ensino. 

➢ 1(uma) hora semanal para reuniões cumpridas na instituição de ensino. 

 

Forma de Provimento: Concurso Público. 

 

 

Prefeitura Municipal de CANTAGALO/MG,03 de fevereiro de 2022 

 

 

 

_____________________________________ 

ROBERTO DE OLIVEIRA QUEIROZ COSTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

CANTAGALO/MG 
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LEI Nº 333, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022. 

Altera a Lei nº 256 de 2017 que criou o 

Programa Bolsa Cidadão e dá outras 

disposições. 

O Povo do Município de Cantagalo, por seus representantes, decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
 
 
Art. 1º Altera o artigo 2º da Lei nº 256 de 2017, que passa a ter a seguinte redação: 
 

 
Art. 2º - O programa “BOLSA CIDADÃO” terá vigência 
indeterminada e contemplará o munícipe desempregado que 
preencherá o Termo de Concessão de Bolsa Cidadão , Anexo I, parte 
integrante deste Lei e, se aprovado, perceberá benefício no valor de 
R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de auxílio financeiro. 

 
 
Art. 2º Altera o “caput” do artigo 3º da Lei nº 256 de 2017, que passa a ter a seguinte redação: 
 

Art. 3º - Poderão ser beneficiadas, até 80 (oitenta) pessoas 
ativamente cadastradas e, se necessário for, poderá atender os 
excedentes do cadastro de reserva, sendo que a contratação do 
beneficiário não será obrigatoriamente pelo prazo de vigência do 
programa, podendo ser fracionado, visando precipituamente: 
 
 
(....) 

 
 

Art. 3º. Fica o poder Executivo autorizado a abrir créditos  adicionais ao orçamento vigente, 
para atender ao disposto nesta lei, podendo ser reaberto no exercício financeiro seguinte, 
no limite de seus saldos, nos termos dos arts.40 a 46 da Lei federal nº4.320, de 17 de março 
de 1964. 
 
Art 4 º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Cantagalo, 03 de fevereiro de 2022, 
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Roberto de Oliveira Queiroz Costa 

 Prefeito de Cantagalo  

 

LEI Nº 334, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 
 

Altera a Lei nº 174 de 2009 que dispõe 

sobre o Plano de Carreiras, cargos, 

vencimentos da Prefeitura Municipal de 

Cantagalo e dá outras disposições. 

 

O Povo do Município de Cantagalo, por seus representantes, decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
 
 
Art. 1º - Altera o Anexo  I, da Lei Complementar Municipal nº 174/2009, criando novas vagas 
para os seguintes cargos: 
 
 
I – Oficial de Administração Superior: 15 (quinze) novos cargos; 
 
II – Assessor I: 15 (quinze) novos cargos; 
 
III – Auxiliar de Serviços Gerais: 05 (cinco) novos cargos; 
 
IV – Motorista : 05 (cinco) novos cargos; 
 
 
 

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias previstas em orçamento e de créditos adicionais suplementares que 
se fizerem necessários. 
 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Cantagalo, 03 de fevereiro de 2022 

 
 

Roberto de Oliveira Queiroz Costa 
 Prefeito de Cantagalo  
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                                                                                                                                       ANEXO I 
                                                                         “Art. 1º, Parágrafo único, I, da Lei Complementar Municipal nº 174/2009” 
 
 
 

        CARGOS REGIME 
JURÍDICO 

NÍVEL DE 
VENCIMEN
TO 

LIMITE 
MÁXIMO 
DE 
CARGOS 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE MÍNIMA/HABILITAÇÃO JORNADA 
DIÁRIA DE 
TRABALHO 

FORMA DE 
PROVIMENTO 

OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO 
SUPERIOR 

ESTATUTÁRIO CC-2  Demonstrar Habilidades para o desempenho das 
atribuições 

08:00hs Designado 

ASSESSOR I ESTATUÁRIO     Designado 

AUXILIAR DE SERVIÇOS 
GERAIS 

ESTATUTÁRIO PE-1 65                                   Alfabetizado 08:00hs Concurso 

MOTORISTA ESTATUTÁRIO PE-5 08 Alfabetizado + CNH “B”; “C” ou “D” 08:00hs Concurso 
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LEI Nº 335, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 
 

Institui Programa de Auxílio para 

assistir pessoas ou famílias em situação 

de extrema pobreza, pobreza e 

insegurança social. 

 
O Povo do Município de Cantagalo, por seus representantes, decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
 
 
Art. 1º Fica instituído o Programa Auxílio para famílias em situação de extrema pobreza, 
pobreza e insegurança social. 
§1º - Fica autorizado o Prefeito Municipal a dar nomenclatura ao Programa Auxílio, 
mediante decreto. 
 
Art. 2º Constituem benefícios do Programa Auxílio, a serem concedidos a partir da 
regulamentação desta lei: 
I - subsídio financeiro de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por família ou pessoa, em 
parcelas mensais; 
 
Art. 3º São elegíveis a receber o subsídio, mediante prévia avaliação da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, mediante critério de oportunidade e conveniência, as famílias ou 
pessoas residentes no Município que: 
I - estejam inscritas ou que tenham requerido inscrição no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal - CadÚnico - e que tenham renda per capita familiar de até 1/2 
(meio) salário mínimo; 
II - estejam previamente cadastradas e sejam atendidas por políticas públicas municipais, 
independentemente de inscrição no CadÚnico, e que tenham como parte integrante: 
 
a) mulheres sob medida protetiva imposta judicialmente em razão de violência doméstica 
ou pessoas sob medida protetiva de natureza diversa cadastradas na Secretaria Municipal 
de Assistência Social; 
b) Pessoas com deficiência - PCDs - ou doença rara; 
c) agricultores urbanos ou rurais cadastrados na Secretaria Municipal de Agricultura ou 
EMATER; 
d) povos e comunidades tradicionais; 
 
Art. 4º Para a concessão do benefício serão consideradas elegíveis as pessoas ou famílias 
submetidas a avaliação social e que estejam cadastradas na Secretaria Municipal de 
Assistência Social e atendam aos requisitos do benefício. 
 
§ 1º O auxílio será concedido ao responsável pela unidade familiar, conforme as 

mailto:prefeituracantagalo@hotmail.com
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informações constantes da inscrição no respectivo cadastro. 
 
§ 2º O CadÚnico será considerado o cadastro principal, inclusive na hipótese de inscrição 
em mais de um cadastro. 
 
§ 3º As famílias cadastradas que tiverem, entre seus membros, servidores públicos, 
aposentados ou pensionistas da União, do Estado ou do Município serão consideradas 
elegíveis quando não ultrapassarem o limite de renda estabelecido pelo inciso I do caput do 
art. 3º desta lei. 
 
§ 4º No caso do § 3º deste artigo, havendo a impossibilidade de constatar a renda familiar 
per capita, a soma dos rendimentos brutos do servidor, aposentado ou pensionista, aferidos 
por banco de dados oficial, não poderá ultrapassar o limite de 2 (dois) salários mínimos. 
 

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais ao orçamento vigente, 
para atender ao disposto nesta lei, podendo ser reaberto no exercício financeiro seguinte, 
no limite de seus saldos, nos termos dos arts. 40 a 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março 
de 1964. 
 
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar o valor do benefício anualmente, 
mediante Decreto, utilizando-se como índice o IPCA. 
 

Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Cantagalo, 04 de fevereiro de 2022, 
 
 

Roberto de Oliveira Queiroz Costa 
Prefeito de Cantagalo 

 

LEI Nº336, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 

Cria o Programa FEIRA LIVRE e dá 

outras disposições. 

O Povo do Município de Cantagalo, por seus representantes, decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
 
 
Art. 1º - Fica criado o Programa FEIRA LIVRE cujo objetivo é:  fomentar a atividade do 
pequeno agricultor familiar e auxiliar pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade no 
Município de Cantagalo. 
 
 
Art. 2º - O programa FEIRA LIVRE poderá beneficiar até 100 (cem) famílias ou pessoas em 
situação de vulnerabilidade social mensalmente. 
 
§1º - Cada pessoa ou família beneficiada, devidamente cadastrada na Secretária Municipal 
de Assistência Social, receberá um vale FEIRA LIVRE no valor de R$50,00 (cinquenta reais), 
com validade por 30 dias. 

mailto:prefeituracantagalo@hotmail.com
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I – O vale FEIRA LIVRE  poderá ser utilizado exclusivamente na Feira de Pequenos 
Agricultores realizada semanalmente neste Município. 
 
 
Art. 3º - Fica autorizada a Prefeitura Municipal de Cantagalo a fazer repasses de até 
R$5.000,00 (cinco mil reais) mensalmente, a Associação para fins de pagamento do 
Programa FEIRA LIVRE, mediante prestação de contas e apresentação dos respectivos vale 
de compras. 
 
§1º - Caberá a Secretaria Municipal de Assistência Social fiscalizar a utilização do vale 
compras e proceder com a tomada da prestação de contas por parte da Associação. 
 
Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias previstas em orçamento e de créditos adicionais suplementares que 
se fizerem necessários. 
 
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Cantagalo, 04 de fevereiro de 2022, 
 
 

Roberto de Oliveira Queiroz Costa 
 Prefeito de Cantagalo  
 

LEI Nº337º, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 

Altera a Lei nº 174 de 2009 que dispõe 

sobre o Plano de Carreiras, cargos, 

vencimentos da Prefeitura Municipal de 

Cantagalo, conferindo nova organização 

as Secretarias Municipais e dá outras 

disposições. 

O Povo do Município de Cantagalo, por seus representantes, decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Altera a nomenclatura da Secretaria Municipal da Cultura, que passará a ter a 
seguinte denominação:  SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. 
 
I – Todos os cargos vinculados a Secretária Municipal da Cultura, passarão a ser 
subordinados a Secretaria Municipal de Estradas de Rodagem. 
 
Art. 2º - Altera a nomenclatura da Secretaria Municipal de Educação, que passará a ter a 
seguinte denominação: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 
 
Art. 3º - Altera a nomenclatura da Secretaria Municipal de Estradas de Rodagem e 
Transportes, que passará a ter a seguinte denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES. 
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Art. 4º - A organização administrativa da Prefeitura Municipal de Cantagalo passará a ter as 
seguintes secretarias: 
 
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
II – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
IV – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS 
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
VIII – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM 
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
X – SECRETÁRIA MUNICPAL DE ESPORTE 
 
Art. 5º - As alterações previstas na presente Lei não importam em criação ou extinção de 
cargos, não havendo assim qualquer aumento de despesas com pessoal. 
 
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Cantagalo, 04 de fevereiro de 2022, 

 
 

Roberto de Oliveira Queiroz Costa 
 Prefeito de Cantagalo 
 

 
 

 
 

 
QUINTA-FEIRA, 03 DE FEVEREIRO DE 2022 

DIÁRIO DO LEGISLATIVO 

Não houve expediente 

 

 
 

PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 
 

RESOLUÇÃO N°01/2022 
 
 

“Altera a Resolução Legislativa n° 002/2016, e 

Dispõe sobre a recomposição anual do subsidio do 

Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores para o ano de 

2022 e dá outras disposições.” 

 

 

Faço saber que a Câmara de Vereadores de CANTAGALO-MG APROVOU a 

seguinte Resolução:  

Documento assinado digitalmente com fundamento no art. 14 da Lei Municipal nº 293, de 15 de abril de 2020 
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Art.1°. Altera a resolução legislativa n° 002/2016, para proceder com a 

recomposição do subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores deste município 

referente às perdas inflacionárias dos anos 2017; 2018; 2019; 2020 e 2021, conforme 

indicie INPC-IBGE. 

Art.2°. A recomposição conforme indicie INPC-IBE será de 19,28% passando a 

vigorar o seguinte valor dos subsídios: 

I – R$14.552,16 (quatorze mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais e dezesseis 

centavos) para o Prefeito Municipal. 

II – R$6.798,96 (seis mil, setecentos e novena e oito reais e noventa e seis 

centavos) para o Vice-Prefeito. 

III – R$4.174,80 (quatro mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta centavos) 

para os Vereadores 

Art.3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as 

disposições em contrario. 

 

 

Cantagalo/MG, 27 de janeiro de 2022. 

 
_________________________ __________________________ 
Geraldo Magela Ferreira                                                     Isaias Bruno de Oliveira  
                                                                           
 
 
______________________                                               ________________________ 
Pedro Correia Mourão                                                        Rosilene C. e Nascimento 
                                                                             
 
 
_______________________                                             ________________________ 
Edvaldo nogueira de Araújo                                               Josely Gomes Ferreira  
                                                                             
 
 
_______________________                                             ________________________ 
Fernando Antônio carvalho                                                José Renato Gonçalves Leão 
                                                                             
 
 

 
 

__________________________________ 
Antônio leão de Pinho 
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