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ATOS DO EXECUTIVO 

 ATOS OFICIAIS 

LEIS  

 

 

“Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Coluna 

para o quadriênio de 2022 a 2025 e dá outras providências”. 

 

A Câmara Municipal de Coluna aprovou, e eu, Prefeito Municipal 

sanciono a seguinte lei: 

 Art. 1º: - Esta lei institui o Plano Plurianual do Município 

de Coluna para o quadriênio de 2022 a 2025, em cumprimento 

ao disposto no artigo 165, § 1º da Constituição Federal, 

estabelecendo para o período, as diretrizes, os programas de 

governo com seus respectivos objetivos e indicadores, e as ações 

governamentais com suas metas. 

 Art. 2º: Integram a presente Lei do Plano Plurianual, 

anexos contendo as previsões de arrecadação, diretrizes, 

despesa por função e subfunção, programas, objetivos, metas e 

ações governamentais para o quadriênio 2022/2025. 

 Art. 3º - Os valores financeiros estabelecidos para as 

ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em 

limites à programação das despesas expressas nas leis 

orçamentárias e em seus créditos adicionais. 

 Art. 4º: - A exclusão ou a alteração de programas 

constantes desta lei ou a inclusão de novos programas serão 

propostos pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei 

específico ou de revisão geral. 

 § 1º - A proposta de alteração ou inclusão de programas 

conterá no mínimo: 

  I – Diagnóstico do problema a ser enfrentado 

ou da demanda da sociedade a ser atendida; 

  II – Identificação dos efeitos financeiros ao 

longo do período de vigência do Plano Plurianual. 

§ 2º - Considera-se alteração de programa: 

   I – Adequação da denominação, dos objetivos, 

dos indicadores e do público alvo; 

                 II – Inclusão, exclusão, ou alteração de ações 

orçamentárias. 

  § 3º - As alterações no Plano Plurianual deverão ter a 

mesma formatação e conter todos os elementos presentes nos 

anexos desta Lei. 

  Art. 5º: - Fica o Poder Executivo autorizado a antecipar 

o cumprimento ou quantitativo de metas, desde que já tenha 

cumprido todos os programas previstos para o exercício de 

execução, e desde que as disponibilidades orçamentárias e 

financeiras sejam suficientes. 

Art. 6º: - As prioridades de execução das metas para 

cada exercício serão estabelecidas na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. 

 Parágrafo Único: - Em cumprimento ao disposto no art. 165. § 2º 

da Constituição Federal, excepcionalmente para o exercício 

financeiro de 2022, as metas e prioridades da Administração 

Pública Municipal relativa ao exercício financeiro de 2022 são as 

previstas no anexo IX desta Lei. 

 Art. 7º - Quando da elaboração das propostas 

orçamentárias dos exercícios de 2023 a 2025, o Poder Executivo 

deverá encaminhar Projeto de Lei de Revisão Geral do Plano 

Plurianual, para compatibilizá-lo com a proposta orçamentária 

elaborada e com os anseios da população municipal 

 Art. 8º: - Esta lei entra em vigor em primeiro de janeiro 

de 2022. 

Prefeitura Municipal de Coluna - MG, 17 de dezembro de 2021. 

Sady Ribeiro Damas 

Prefeito Municipal 

 

LEI Nº  866/2021. 

 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal de Coluna, Estado de 

Minas Gerais a realizar Repasses Financeiros à Associação 

dos Agricultores Familiares dos Piaus e Adjacências - 

AAFAPA, e dá Outras Providências.” 

 

O povo do Município de Coluna, Estado de Minas 

Gerais, por seus representantes legais, conm fundamento no 

Art. 66, Inciso I, da Lei Orgânica, aprovam e eu, Prefeito 

Municipal sanciono a seguinte Lei: 

 

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

realizarm repasses financeiros à Associação dos Agricultores 

Familiares dos Piaus e Adjacências, Associação Civil, sem fins 

lucrativos e de caráter social, com personalidade jurídica própria 

e legalmente constituída, conforme Estatuto, CNPJ, Ata Geral de 

Fundação, Eleição e Posse, Lei Municipal que “Dispõe sobre 

Declaração de Reconhecimento de Utilidade Pública a 

Associação dos Agricultores dos Familiares dos Piaus e 

Adjacências”. 

 

Art. 2º - Os repasses financeiros a que se referem o Art. 
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1º correspondem aos seguintes valores:  

I- R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 

destinados à conclusão da obra Agroindústria de Frigorífco de 

Aves, Projeto Comunitário que trará benefícios para todas as 

famílias de pequenos produtores rurais da região de Coluna-MG; 

II- R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 

para aquisição de equipamentos complementares aos já 

adquiridos, para funcionamento da Agroindustria de Frigorífico 

de Aves, conforme especificações fornecidas pelos Técnicos da 

EMATER e  IMA. 

 

Art. 3º - Os repasses financeiros a que se referem o Art. 

2º desta Lei serão realizados mediante Termo de Fomento ou 

Instrumento legal cabível, a ser firmado entre o Município de 

Coluna e a Associação dos Agricultores Familiares dos Piaus e 

Adjacências – AAFAPA, após conclusão do procedimento 

administrativo legal. 

 

Parágrafo Único -  O procedimento administrativo a que 

se refere o caput deste Artigo, deverá ser instruído com toda 

documentação jurídica e fiscal da Associação dos Agricultores 

Familiares dos Piaus e Adjacências, bem como de: Projeto 

Arquitetônico, ART da Obra, CREA do Engenheiro Responsável 

pela Obra, Planilha Orçamentaria, Cronograma Físico-

Financeiro, Memorial de Cálculo, Memorial Descritivo, Quadro 

de Composição de Investimento – QCI,  Plano de Trabalho e 

demais exigências previstas em Lei. 

 

Art. 4º - Os repasses financeiros a que se refere o Art. 

2º desta Lei serão realizados parceladamente, por meio de 

medições previstas no Cronograma Físico-Financeiro e 

Memorial de Cálculo, enviadas ao Setor  de Contabilidade da 

Prefeitura Municipal, após vistoria “in loco” e aprovação pelo 

Setor de Engenharia do Município. 

 

Art. 5º -  A Associação dos Agricultores Familiares dos 

Piaus e Adjacências – AAFAPA deverá prestar contas parcial 

dos gastos realizados, mediante apresentação de Boletins de 

Medições e documentos que o instruem. 

 

§ 1º -  Os pagamentos das medições subsequentes 

ficarão vinculados à aprovação da Prestações de Contas 

Parciais anteriores, ficando sob clásula suspensiva  até que seja 

sanada qualquer pendência ou irregularidade apontada pelo 

Setor de Engenharia do Município. 

 

§ 2º - Ao final da execução da Obra e aquisição dos 

equipamento, deverá ser apresentada a Prestação de Contas 

Final, instruída com todos os documentos necessários. 

 

Art. 6º - O Termo de Fomento ou instrumento legal a 

que se refere o Art. 3º terá vigência de 12 (doze) meses, 

podendo ser prorrogado por  igual período, caso seja necessário 

para conclusão das obras e aquisição dos equipamentos. 

 

Art. 7º - O Termo de Fomento ou instrumento legal a 

que se refere o Art. 3º  desta Lei, poderá ser rescindido pelos 

seguintes casos: 

 

I- Razões de interesse público; 

II- Por desconstituição da Associação AAFAPA; 

III- Por paralisação das atividades da Associação 

AAFAPA; 

IV- Por paralisação das obras da agroindústria de 

frigorífico de aves; 

V- Por descumprimento das clásulas contidas no 

Termo de Fomento ou instrumento legal; 

VI- Por ausência das Prestações de Contas 

Parciais. 

 

Art. 8º - As despesas decorrentes da execução da 

presente Lei, correrão por conta de dotações próprias do 

orçamento vigente e futuros, suplementadas caso necessário. 

 

Parágrafo Único -  Caso não haja dotações 

orçamentárias específicas, fica autorizada a abertura de créditos 

especiais no orçamento vigente. 

 

Art. 9º-  Revogadas as disposições em contrário, esta 

Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Coluna/MG, 17 de dezembro de 2021. 

Sady Ribeiro Damas 

Prefeito Municipal 

 

LEI Nº 867/2021. 

 

 

“DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO 

PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

A Câmara Municipal de Coluna, Estado de Minas 

Gerais, por seus Vereadores aprovam, e eu Prefeito Municipal, 

sanciono a seguinte Lei. 

 

Art.1º - A Rua nova localizada entre os números 100 e 

110 da Avenida Prefeito Herculano de Oliveira Lopes, sentido 

centro/bairro, denomina-se Rua dos Manacás. 
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Art. 2º- Fica o Executivo Municipal autorizado pela 

presente Lei à execução orçamentária da afixação de placas 

indicativas e denominativa do atual logradouro público. 

 

I- Compete ao Executivo Municipal oficializar as 

Concessionárias de Serviços Públicos, Cartórios e Comarca. 

 

II- É parte integrante desta Lei o croqui da referida 

rua, em anexo. 

 

Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário, esta 

Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Coluna- MG,  17 de dezembro de 2021. 

 

SADY RIBEIRO DAMAS 

Prefeito Municipal 
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