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MATOS DO EXECUTIVO 

 ATOS OFICIAIS 

LEIS 

 

LEI Nº 859/2021. 

 

 

“DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DE SIGLA DA 

NOMENCLATURA DO CENTRO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL DE COLUNA- MG, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.” 

 

 

 

A Câmara Municipal de Coluna – MG aprova e eu, Prefeito Municipal 

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

 

Art.1º - Fica alterada Sigla da Nomenclatura do CENTRO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CEMEI 

“PROFESSORA IRACEMA AGUIAR DE OLIVEIRA”, criado pela 

Lei Municipal nº 841/2020. 

 

Art. 2º - Com a alteração que dispõe o Artigo 1º a sigla da 

nomenclatura do CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL “PROFESSORA IRACEMA AGUIAR DE OLIVEIRA”, 

passa a ser CMEI. 

 

Art. 3º -  Revoagas as disposições em contrário, está lei entra em vigor 

na data de sua publicação. 

 

 

Coluna- MG, 01 de Outubro de 2021. 

 

SADY RIBEIRO DAMAS 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

LEI N° 860/ 2021. 

 

 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal, em nome do Município de 

Coluna - MG, a adquirir a título oneroso o imóvel que especifica e 

dá outras providências”. 

 

 

O POVO DO MUNICÍPIO DE COLUNA, por meio de seus 

representantes na Câmara Municipal, aprovou, e eu, na qualidade de 

Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei: 

 

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

onerosamente, em nome do Município de Coluna - MG, imóvel urbano 

com área de 268,15 m², (duzentos e sessenta e oito e quinze metros 

quadrados), perímetro do lote 85,78m (oitenta e cinco, setenta e oito 

metros), situado à Rua Boa Vista, nº 02, centro na cidade de Coluna – 

MG, descrito na matrícula de nº 1758, do Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de São João Evangelista /MG, conforme Planta e 

Certidão de Registro de Imóvel. 

 

Art. 2º- O imóvel definido no Art. 1º desta Lei possui as seguintes 

confrontações: lado esquerdo com a Rua Boa Vista, com lado direito 

com Amélia Malaquias pelos fundos com o Cemitério Municipal de 

Coluna e pela frente com Herdeira Inventariante Cleusa, conforme 

descrições constantes na Planta e no Memorial Descritivo. 

 

Art. 3º- A aquisição do imóvel descrito no Art. 1º desta Lei, possui fins 

de interesse público e coletivo, consistente na Ampliação do Cemitério 

Municipal de Coluna, considerando a superlotação deste e a necessidade 

imediata de construção de novos túmulos. 

Art. 4°- A Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis da Prefeitura 

Municipal de Coluna procedeu à análise do imóvel de que trata esta Lei, 

emitindo Parecer Técnico, segundo o qual o valor do bem foi estimado 

em R$ 90.000,00 (noventa mil reais), com concordância de ambas as 

partes. 

 

Art. 5º- O imóvel descrito no Art. 1º desta Lei é de propriedade da Srª 

Jeane Gomes de Queiroz Gonçalves e seu marido Jadir Gonçalves de 

Jesus, sendo a aquisição formalizada por intermédio da lavratura de 

escritura pública de compra e venda e posterior registro na matrícula no 

imóvel,  

 

Art. 6º- A Escritura Pública de Compra e Venda será precedida de 

processo administrativo, com amparo no inciso X do Art. 24 da Lei 

Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante o pagamento do 

montante avençado, a ser adimplido a contar do ato de assinatura do 

negócio jurídico. 

 

Art. 7º - Após formalização de Compra e Venda, o Poder Executivo 

incorporará, por ato próprio, ao patrimônio da municipalidade o bem de 

que trata esta Lei.  

 

Art. 8º- As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias. 

 

Art. 9º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário. 

  

Prefeitura Municipal de Coluna, 01 de Outubro de 2021. 

     

    

  

SADY RIBEIRO DAMAS 

PREFEITO MUNICIPAL     

 

 

 

 

LEI N° 861/ 2021. 

 

 

“DISPÕE SOBRE O RATEIO DAS SOBRAS DOS RECURSOS 

DO FUNDEB – FUNDO DE MANUTENÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE 

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, COM 

A APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 

2020, E DO ART. 212-A DA CF/1988, E DÁ OUTRAS 
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PROVIDÊNCIAS.” 

 

 

O Prefeito Municipal de Coluna, Estado de Minas Gerais, SADY 

RIBEIRO DAMAS, no uso de suas atribuições legais, prevista na Lei 

Orgânica, considerando o Art. 212 -A da Constituição Federal de 1988, 

com fundamento no Art. 26 da Lei nº 14.133/2020, e a obrigatoriedade 

de aplicação do “mínimo” de 70% (setenta por cento) do FUNDEB para 

pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, 

faz saber que a Câmara Municipal de Coluna - MG aprova e eu sanciono 

a seguinte lei: 

 

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

Abono Salarial (RATEIO) aos profissionais do Magistério da Educação 

Básica em efetivo exercício na rede pública municipal de ensino, em 

caráter excepcional, proveniente do saldo residual dos recursos do 

FUNDEB- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, necessário a 

cumprir o previsto no Art. 26 da Lei nº 14.113/2020 no exercício de 

2021. 

 

§ 1º - O Abono previsto no caput deste artigo é de natureza eventual, 

exclusivamente para o exercício de 2021, não se incorporando ao 

vencimento do servidor e não se constituindo em parcela integrante da 

remuneração para quaisquer fins. 

§ 2º - São considerados profissionais da Educação Básica aqueles 

elencados nos termos do Art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, bem como aqueles profissionais referidos no Art. 1º da Lei nº 

13.935, de 11 de dezembro de 2019, em efetivo exercício nas redes 

escolares de Educação Básica. 

 

Art. 2º- O Abono previsto no Art. 1º desta Lei será pago em parcela única 

até o dia 31(trinta e um) de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um). 

 

Parágrafo Único – O valor do rateio será calculado proporcionalmente 

considerando-se o número de meses trabalhados pelo servidor no 

exercício em que se der o rateio, e terá como base o vencimento do cargo 

ocupado pelo mesmo. 

 

Art. 3º- O valor do rateio que se especifica será repassado aos 

profissionais da educação, será pago por transferência/depósitos 

bancários, distintos, na mesma conta bancária vinculada à Folha de 

Pagamento destes. 

 

Art. 4°- Por se tratar de possíveis sobras a serem rateadas em parcela, 

cujo caráter de abono eventual “único, expressamente desvinculado do 

salário, não incidirá o desconto previdenciário. 

 

Art. 5º- Para fins do previsto no artigo 1º desta Lei, o saldo residual dos 

recursos do FUNDEB necessário para atingir o limite estabelecido no 

art. 26, sendo de 70% (setenta por cento), será apurado pelo Poder 

Executivo Municipal e posteriormente será rateado, de forma igualitária, 

entre os profissionais da Educação Básica em efetivo exercício. 

 

Art. 6º- As despesas decorrentes com a execução desta Lei correrão por 

conta de dotação orçamento própria do Departamento Municipal de 

Educação, com recursos advindos do FUNDEB. 

Art. 7º - O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar a presente 

através de Decreto. 

 

Art. 8º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário. 

  

Prefeitura Municipal de Coluna, 01 de Outubro de 2021. 

     

  

SADY RIBEIRO DAMAS 

PREFEITO MUNICIPAL                                                                     
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