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ATOS DO EXECUTIVO 

 ATOS OFICIAIS 

LEIS 

 

 

LEI Nº 854/2021. 

 

 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal de Coluna, Estado de 

Minas Gerais a realizar doação de materiais de construção e 

sanitário, para reformas urgentes e construções a pessoas em 

situação de pobreza e extrema pobreza.” 

 

 

O povo do Município de Coluna, Estado de Minas Gerais, por seus 

representantes legais, e com fundamento no Art. 6º da Constituição 

Federal e na Lei Municipal 652, de 05/11/2009, aprovam e eu, Prefeito 

Municipal sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fornecer, 

gratuitamente, materiais de construção civil e sanitário para reformas 

e recuperações urgentes, e, ainda, para edificações de casas para uso 

próprio, as pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza. 

  

Art. 2°- A doação dos materiais de construção civil e sanitário, será 

realizada mediante Cadastro das famílias e pessoas no Departamento 

Municipal de Assistência Social, para fins de comprovação de situação 

de pobreza e extrema pobreza. 

 

Art. 3° - Os profissionais de nível superior das equipes de referência 

dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica e Especial de 

Média e Alta Complexidade serão os responsáveis pela realização do 

Cadastro Familiar para doação dos materiais de construção civil e 

sanitário. 

 

Art. 4º - A doação dos materiais de construção civil e sanitário ocorrerá 

mediante solicitação do requerente, com a observância dos seguintes 

critérios: 

 

I - Residência fixa no município, pelo período de 03 anos, demonstrada 

por meio de comprovante de residência como: conta de energia 

elétrica, conta de água ou telefone, contrato de aluguel, folha resumo 

do Cadastro Único ou prontuário fornecido pela Unidade Básica de 

Saúde. 

 

II - Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal; 

III – Ter, no mínimo, 16 anos de idade; 

IV – Renda familiar per capita de até meio salário mínimo; 

V – Comprovante de residência; 

VI - Laudo Técnico de Profissional de Engenharia, relatando se a 

reforma, recuperação ou construção do imóvel é de extrema urgência 

e necessidade, a ser fornecido pelo Departamento Municipal de Obras 

e Serviços Urbanos; 

VII – Documentos pessoais (RG, CPF, Certidão de Nascimento ou 

Casamento) do requerente e demais membros que compõem o grupo 

familiar;  

VIII- Não ser proprietário de outro imóvel. 

   

Art. 5º - O Poder Executivo Municipal poderá doar os materiais 

especificados no Art. 1º desta lei, total ou parcialmente, considerando-

se a necessidade do donatário e as possibilidades financeiras e 

orçamentárias do Município, sempre obedecendo os critérios do artigo 

anterior desta Lei. 

 

Art. 6º - O Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

deverá fornecer ao Departamento Municipal de Assistência Social, 

antecipadamente, através de Profissional Engenheiro, Laudo Técnico 

relatando se a reforma, recuperação ou construção do imóvel é de 

extrema urgência e necessidade. 

 

Art. 7º - O Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

também deverá fornecer ao Departamento Municipal de Assistência 

Social, Planilha de Quantitativos e Custos Unitários e Total dos 

materiais a serem fornecidos pelo Município, a qual deverá estar 

assinada por Profissional Engenheiro. 

 

Art. 8º - Após realizados todos os procedimentos exigidos nesta lei, o 

fornecimento dos materiais se fará através de “Termo de Doação”, 

mediante o qual o beneficiário se comprometerá a realizar a devida 

destinação e utilização dos materiais doados. 

 

Art. 9º - O Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos será 

o responsável pela fiscalização da devida utilização dos materiais 

fornecidos pelo Município. 

 

Art. 10 - O Departamento Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

notificará o beneficiário que fizer mal uso ou utilização diversa e 

indevida aos materiais doados, bem como a não utilização dos mesmos 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias prorrogável por igual período. 

  

Parágrafo Único – O descumprimento do previsto no caput deste 

artigo, sujeitará o donatário à devolução dos materiais nas mesmas 

condições e quantidades em que foram doados, ou ressarcimento aos 

cofres públicos Municipais nos valores correspondentes. 

 

Art. 11 - Para fins do disposto nesta lei, a pessoa que receber a doação 

de materiais de construção e sanitário para edificação, não poderá 

ceder a terceiros, a título gratuito ou oneroso, o imóvel construído, pelo 

prazo de 10 (dez) anos. 

 

Art. 12 – Para fins do disposto nesta lei, a pessoa que utilizar-se de 

informação ou documentação falsa, com o objetivo de beneficiar-se 

indevidamente da doação a que se refere esta Lei, será denunciado aos 

Órgãos competentes, para fins legais. 

 

Art. 13 - Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social o exercício 

do controle social para a doação dos materiais de construção civil e 

sanitário. 

 

Art. 14 - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das 

dotações orçamentárias n.º 11.04.01-16.482.0033.21-33903000-100-

0939, 11.05.01-16.482.0033.2101-33903000-100-0948 e 11.05.01-

16.482.0033.2101-33903200-100-0949, já existentes no orçamento 

corrente, ficando o Executivo Municipal autorizado a suplementá-la, 

se necessário, na forma do Art. 43 e parágrafos, da Lei nº 4320, de 

17/03/64. 
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Art. 15 - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

Coluna/MG, 06 de abril de 2021. 

 

Sady Ribeiro Damas 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

ATOS DO EXECUTIVO 

ATOS OFICIAIS 

DECRETOS 

 

 

DECRETO Nº 019/2021. 

 

Regulamenta a Lei Municipal nº 848, de 26 de Fevereiro de 2021, 

que “Cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil 

- COMPDEC. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COLUNA – MG, no uso de suas 

atribuições legais previstas no Art. 66, Inciso VI da Lei Orgânica 

Municipal;  

 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 848/2021, que “Cria a 

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC do 

Município de Coluna – MG”; 

 

DECRETA: 

Art. 1º - A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - 

COMPDEC é o órgão da administração pública municipal responsável 

pela coordenação das ações de proteção e defesa civil, no município. 

 Art. 2º - São atividades da COMPDEC: 

I - Executar a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) 

em âmbito  local; 

II- Coordenar as ações do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil 

(SINPDEC) no âmbito local, em articulação com a União e os Estados; 

III- incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento 

municipal; 

IV- Identificar e mapear as áreas de risco de desastres; 

V - Promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar 

novas ocupações nessas áreas; 

VI - Vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o 

caso, a intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas 

de alto risco ou das edificações vulneráveis; 

VII - organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à 

população em situação de desastre, em condições adequadas de higiene 

e segurança; 

VIII- manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência 

de eventos extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta 

e sobre as ações emergenciais em circunstâncias de desastres; 

IX- Mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na 

ocorrência de desastres; 

X- Realizar regularmente exercícios simulados, conforme Plano de 

Contingência de Proteção e Defesa Civil; 

XI- promover a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em 

situações de desastre; 

XII- proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por 

desastres; 

XIII- manter a União e o Estado informados sobre a ocorrência de 

desastres e as atividades de proteção e defesa civil no município; 

XIV- estimular a participação de entidades privadas, associações de 

voluntários, clubes de serviços, organizações não governamentais e 

associações de classe comunitárias nas ações do SINPDEC e promover 

o treinamento de associações de voluntários para atuação conjunta com 

as comunidades apoiadas; e 

XV- Prover solução de moradia temporária às famílias atingidas por 

desastres; 

XVI- desenvolver cultura municipal de prevenção de desastres, 

destinada ao desenvolvimento da consciência no município acerca dos 

riscos de desastres local; 

XVII- estimular comportamentos de prevenção capazes de 

evitar ou minimizar a ocorrência de desastres; 

XVIII- estimular a reorganização do setor produtivo e a 

reestruturação econômica das áreas atingidas por desastres; 

XIX- estabelecer medidas preventivas de segurança contra desastres 

em escolas e hospitais situados em áreas de risco; 

XX- Oferecer capacitação de recursos humanos para as ações de 

proteção e defesa civil; 

XXI- fornecer dados e informações para o Sistema Integrado de 

Informação de Desastres (S2ID); 

XXII- elaborar Plano de Ação Anual visando o atendimento 

das ações em tempo de normalidade, bem como, das ações 

emergenciais, com a garantia dos recursos no Orçamento Municipal; 

XXIII- propor à autoridade competente a previsão recursos 

orçamentários próprios necessários às ações assistenciais de 

recuperação ou preventivas, como contrapartida às transferências de 

recursos da União, na forma da legislação vigente; 

XXIV- propor à autoridade competente a declaração de 

situação de emergências e de estado de calamidade pública, 

observando os critérios estabelecidos na Instrução Normativa nº 01-

MI, de 24 de agosto de 2012; 

XXV- estar atenta às informações de alerta dos órgãos de 

previsão e acompanhamento para executar planos operacionais em 

tempo oportuno; 

XXVI- implantar programas de treinamento para o corpo 

voluntariado municipal; 

XXVII- implantar e manter atualizados o cadastro de recursos 

humanos, materiais e equipamentos a serem convocados e utilizados 

em situações de anormalidades; 

XXVIII- estabelecer intercâmbio de ajuda com outros 

Municípios (comunidades irmanadas); e 

XXIX- Promover mobilização social visando a implantação 

de NUPDEC – Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil, nos 

bairros e distritos (comunidade em risco de desastres). 

Art. 3º - A COMPDEC tem a seguinte estrutura: 

I. Coordenador Executivo 

II. Conselho Municipal 

III. Apoio administrativo/Secretaria 

IV. Setor Técnico 

V. Setor Operacional 

Parágrafo Único – O Coordenador e os dirigentes da Coordenadoria 

Municipal de Proteção e Defesa Civil serão designados pelo Prefeito 

Municipal mediante Portaria. 

Art. 4º - Ao Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil 

compete: 

I- Convocar as reuniões da Coordenadoria; 



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICIPIO   

DE COLUNA – MG 

 
        https://coluna.mg.gov.br ANO V - Edição n° 26            TERÇA-FEIRA, 06 de Abril de 2021 

 
 

 

3 

II- Dirigir a entidade, representá-la perante os órgãos 

governamentais e não-governamentais; 

III- Propor planos de trabalho; 

IV- Participar das votações e declarar aprovadas as resoluções; 

V- Resolver os casos omissos e praticar todos os atos necessários ao 

regular funcionamento da COMPDEC; 

VI- Propor aos demais membros, em reunião previamente marcada, 

os planos orçamentários, obras e serviços, bem como outras despesas, 

dentro da finalidade o que se propõe a COMPDEC. 

Parágrafo Único - O Coordenador Municipal de Proteção e Defesa 

Civil poderá delegar atribuições aos membros da Comissão, sempre 

que achar necessário ao bom cumprimento das finalidades da entidade, 

observados os termos legais. 

Art. 5º - O Conselho Municipal será constituído de membros assim 

qualificados: 

I - Pelo Presidente da COMPDEC; 

II- Representante das Secretarias Municipais;  

III- Representante de Órgãos Não Governamentais; 

IV- Representantes da Sociedade Civil; e 

V- Representantes de outras entidades (ONG’S e Entidades Privadas). 

 

 Parágrafo Único - Os integrantes do Conselho Municipal não 

receberão remuneração, salvo em viagem a serviço fora da Sede do 

Município restringindo-se às despesas de pousada, alimentação e 

transporte devidamente comprovadas. 

Art. 6º - À Secretaria (ou Apoio Administrativo) compete: 

I- Implantar e manter atualizados o cadastro de recursos humanos, 

materiais e equipamentos a serem convocados e utilizados em 

situações de anormalidades; 

II- Secretariar e apoiar as reuniões do Conselho Municipal de 

Proteção e Defesa Civil. 

Art. 7º - Ao Setor Técnico (ou Seção de Minimização de Desastres) 

compete: 

I- Implantar o banco de dados e elaborar os mapas temáticos sobre 

ameaças, vulnerabilidades e riscos de desastres;  

II- Implantar programas de treinamento para voluntariado; 

III-  Promover campanhas públicas e educativas para estimular o 

envolvimento da população, motivando ações relacionadas com a 

defesa civil, através da mídia local; 

IV- Estar atenta às informações de alerta dos órgãos de previsão e 

acompanhamento para executar planos operacionais em tempo 

oportuno; 

Art. 8º - Ao Setor Operativo (ou Seção de Operações) compete: 

I- Implementar ações de medidas não-estruturais e medidas 

estruturais; 

II- Executar a distribuição e o controle de suprimentos necessários 

em situações de desastres. 

Art. 9º - No exercício de suas atividades, poderá a COMPDEC solicitar 

das pessoas físicas ou jurídicas colaboração no sentido de prevenir e 

limitar os riscos, as perdas e os danos a que estão sujeitas a população, 

em circunstâncias de desastres. 

Art. 10 - Os recursos do Fundo Especial para a Proteção e Defesa Civil 

Municipal poderão ser utilizados para as seguintes despesas: 

a) diárias e transporte; 

b) aquisição de material de consumo; 

c) serviços de terceiros; 

d) aquisição de bens de capital (equipamentos e instalações e material 

permanente); e 

e) obras e reconstrução. 

Art. 11 - A comprovação das despesas realizadas à conta do Fundo 

Especial será feita mediante os seguintes documentos: 

a) Prévio empenho; 

b) Fatura e Nota Fiscal; 

c) Balancete evidenciando receita e despesa; e 

d) Nota de pagamento. 

Art. 12 - A Prefeitura Municipal de Coluna fará constar dos currículos 

escolares da rede de ensino municipal, noções gerais sobre os 

procedimentos de proteção e defesa civil. 

Art. 13 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Coluna, 06 de abril de 2021. 

 

 

SADY RIBEIRO DAMAS 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

ATOS DO EXECUTIVO 

ATOS OFICIAIS 

PORTARIAS  

 

 

PORTARIA Nº 046/2021. 

 

“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE MEMBROS PARA 

COMPOSIÇÃO DA COORDENADORIA MUNICPAL DE 

PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – COMPDEC.” 

 

 

O Prefeito Municipal de Coluna – MG, no uso de suas atribuições 

legais e nos termos do art. 66, Inciso VI da Lei Orgânica. 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 848, de 26 de fevereiro de 

2021, que “Cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil 

– COMPDEC” 

 RESOLVE:      

Art. 1º - Ficam nomeados os membros que constituirão a 

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC 

Titulares: 

 Sra. Alaide Lucia Costa - Coordenadora Executiva. 

 Sra. Dágila Gleice dos Anjos - Secretária Administrativa 

 Sr.  Adair Rocha da Silva - Diretor ou Agente do Setor 

Operacional 

 Sr. Ademir Martins Braga - Diretor ou Agente do Setor Técnico 

Suplentes:  

 Idelsy Silva César Nogueira 

 Valeria de Fátima Niles 

 Paulo Adilson Costa 

 Luís Carlos Gomes.   

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em 

vigor na data de sua publicação.  

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.  

Prefeitura Municipal de Coluna, aos 06 de Abril de 2021. 

 

 

Sady Ribeiro Damas 

Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº 047/2021. 

 

“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE MEMBROS PARA 

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – COMPEDC DO MUNICÍPIO 

DE COLUNA – MG E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

 

O Prefeito Municipal de Coluna – MG, no uso de suas atribuições 

legais prevista no Art. 66, Inciso VI da Lei Orgânica; e 

 

CONSIDERANDO a Lei Municipal n0 848, de 26 de fevereiro de 

2021; que “Cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil 

- COMPDEC”, e que habilita o Prefeito Municipal a designar os 

Membros da COMPDEC; 

 

RESOLVE: 

     

Art. 1º - Ficam nomeados os membros que constituirão o Conselho 

Municipal de Proteção e Defesa Civil: 

TITULAR: Sra. Alaíde Lúcia Costa, que exercerá o cargo de 

Presidente(a) do Conselho. 

SUPLENTE: Dágila Gleice dos Anjos 

TITULAR: Sra. Dirce Aparecida Araújo - Representante do 

Departamento Municipal de Assistência Social. 

SUPLENTE: Carine Rocha Pereira    

TITULAR: Sr. Fernando Jose Rodrigues - Representante do 

Departamento Municipal de Obras. 

SUPLENTE: Valdete de Almeida Alves. 

TITULAR: Sr. Ariele Patrícia dos Santos Grisante - Representante do 

Departamento Municipal de Meio Ambiente. 

SUPLENTE: Camile Rocha Araújo.  

TITULAR: Sr. Daniel Rocha da Silva - Representante do 

Departamento Municipal de Saúde. 

SUPLENTE: Madelon Campos Felício 

TITULAR: Sra. Elaine Maria dos Anjos Alves - Representante do 

Departamento Municipal de Educação. 

SUPLENTE: Moema de Oliveira Silva. 

TITULAR: Sr. Fabricio Alves Fonseca - Representante da Polícia 

Militar. 

SUPLENTE: João Gomes da Silva. 

TITULAR: Sr. Weslei Almeida Barbosa - Representante do Corpo de 

Bombeiros. 

SUPLENTE: Romário Lourenço Leal  

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.    

Art. 3º - Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

Coluna, 06 de abril de 2021. 

 

 

Sady Ribeiro Damas 

Prefeito Municipal 

 

 

 

PORTARIA Nº 048/2021. 

 

“Dispõe sobre a Nomeação de Novos Membros Efetivos e 

Suplentes   do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de 

Coluna - MG". 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COLUNA - MG, no uso de suas 

atribuições legais, conferidas no Art. 66 inciso VI da Lei Orgânica 

Municipal; e 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 650, de 05 de novembro de 

2009, que “Dispõe sobre a instituição do Patrimônio Cultural de 

Coluna – MG; e 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 027, de 12 de novembro 

de 2009, que regulamentou a Lei Municipal nº 650/2009 e instituiu o 

Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural e 

dá Outras Providências;  

RESOLVE: 

Art. 1º- Ficam nomeados os novos membros para composição do 

Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Coluna – MG: 

I – REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 

CULTURA 

TITULAR: Alaíde Lúcia Costa; 

SUPLENTE: Dágila Gleice dos Anjos. 

II- REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO: 

TITULAR: Moema de Oliveira Silva; 

SUPLENTE: Elaine Maria dos Anjos Alves. 

III- REPRESENTANTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 

TITULAR: Mariana Silva Andrade; 

SUPLENTE: Camile Rocha Araújo. 

IV- REPRESENTANTES DO CENTRO CULTURAL 

GUERREIROS DO VALE: 

TITULAR: Wender Ferreira Xavier; 

SUPLENTE: Guilherme Augusto Barroso Aguiar. 

V- REPRESENTANTES DA BANDA MUSICAL SÃO 

SEBASTIÃO: 

TITULAR: Fernando Fernandes Trindade; 

SUPLENTE: Antônio Gomes da Silva. 

VI- REPRESENTANTES DO PODER LEGISLATIVO: 

TITULAR: Maria Lúcia Maurício da Cruz; 

SUPLENTE: José Carlos Campos. 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em especial o Decreto nº contrário 

em especial o Decreto nº 17, de 20/03/20219.  

Coluna - MG, 06 de abril de 2021. 

 

 

SADY RIBEIRO DAMAS 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

PORTARIA Nº 049/2021. 

 

“Dispõe sobre a Nomeação de Novos Membros para comporem 

o Conselho Municipal de Turismo de Coluna - MG". 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE COLUNA - MG, no uso de suas 

atribuições legais, conferidas no Art. 66 inciso VI da Lei Orgânica 

Municipal; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 853, de 26 de março de 2021, que 

“Dispõe sobre alteração do Capítulo III, Seção I- Artigo 14, Seção II- 

Artigos 15 e 16, Seção III- Artigos 22,23, e 24, todos da Lei Municipal nº 
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723/2013, de 13 de Setembro, a qual Dispõe sobre a Política Municipal de 

Turismo”; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 015, de 30 de março de 2021, 

que “Dispõe sobre Regulamentação da Lei Municipal nº 853, de 26 de 

março de 2021, que altera o Capítulo III, Artigos 14 a 24, da Lei Municipal 

nº 724, de 13 de Setembro de 2013, que cria o Fundo Municipal de Turismo 

– FUMTUR e define a destinação dos recursos da conta do FUMTUR”. 

RESOLVE: 

Art. 1º- Ficam nomeados os novos membros para composição do Conselho 

Municipal de Turismo de Coluna – MG: 

I – REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO: 

TITULAR: Alaíde Lúcia Costa; 

SUPLENTE: Dágila Gleice dos Anjos. 

TITULAR: Layane Cristina Ferreira Marques; 

SUPLENTE:  Adair Rocha da Silva. 

TITULAR: Mariana Silva Andrade; 

SUPLENTE: Josiane Simões da Costa. 

II- REPRESENTANTES DOS COMERCIANTES (MEIOS DE 

HOSPEDAGENS, BARES/RESTAURANTES): 

TITULAR: Lucimar Alves Nogueira; 

SUPLENTE: Sandra Moreira Silva. 

III – REPRESENTANTES DO SETOR CULTURAL DO MUNICÍPIO 

(ARTISTA, ARTESÃOS, MÚSICOS, GRUPOS FOLCLÓRICOS, ETC): 

TITULAR: Bruna Stephane Campos Felício; 

SUPLENTE: Luan Medeiros Lopes 

IV- REPRESENTANTE DO CIRCUÍTO TURÍSTICO TRILHAS DO 

RIO DOCE: 

TITULAR: Roberta Andrade Moreira 

SUPLENTE: Maria Eunice Lott Lagares 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário em especial o Decreto nº 

018, de 20/03/2019. 

Coluna - MG, 06 de abril de 2021. 

 

 

SADY RIBEIRO DAMAS 

PREFEITO MUNICIPAL 
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